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OD REDAKCJI 

 
 

Ostatni tegoroczny zeszyt „Inskrypcji” poświęcony jest w przeważającej 
mierze zagadnieniom literaturoznawczym i językoznawczym. W części pierwszej 
dominują tematy związane z obecnością śmierci i przemijania w kulturze, małymi 
ojczyznami (Mazury, Mazowsze i Podlasie) czy motywami dziecka w tekstach lite-
rackich. W części drugiej (o nachyleniu lingwistyczno-logopedycznym) znalazły się 
artykuły poświęcone zagadnieniom glottodydaktycznym oraz terapii językowej 
osób z autyzmem. W kolejnych ogniwach numeru dominują prace o nachyleniu 
socjologiczno-historycznym, a także dyskusje nad współczesnymi zjawiskami spo-
łeczno-kulturowymi. Zeszyt wieńczą szkice recenzyjne oraz prezentacje twórczo-
ści literackiej.  
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SHAMBHALA: MAGICZNY RAJ WSCHODU  

W LITERATURZE ZACHODU. 

WSTĘPNE ROZPOZNANIE 
 

Marek Jastrzębski 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Wydział Nauk Humanistycznych 

ORCID: 0000-0002-0707-8818 
 

Abstrakt: W niniejszym artykule autor rekonstruuje kontekst historyczny, w którym mit 

Shambhali został zasymilowany literacko w kulturze Zachodu. Przedstawione rozważania 

prowadzą do wniosku, że ze względu na dominanty ideologiczne Shambhala mogła się 

pojawić w zachodniej literaturze jedynie jako swoisty „magiczny raj Wschodu”. 

 

Słowa kluczowe: Shambhala, raj, mit, topos literacki, locus amoenus, miejsce szczęśliwe 

 

SHAMBHALA: THE MAGICAL PARADISE OF THE EAST  

IN WESTERN LITERATURE.  

A PRELIMINARY EXPLORATION 

 

Abstract: In this article, the author reconstructs the historical context in which the myth of 

Shambhala was assimilated by Western literature. The considerations presented lead to 

the conclusion that, due to ideological dominants, Shambhala could appear in Western 

literature only as a “magical paradise of the East”. 

 

Keywords: Shambhala, paradise, myth, literary topos, locus amoenus, charming place 

 

 

Wschód niemal od zawsze fascynował Europejczyków swą tajemniczą i eg-

zotyczną dla nas religijnością, która miała umożliwiać jednostce ścieżkę przebó-

stwienia. Dość powiedzieć, że już w greckiej starożytności postaciom związanym  

w taki czy inny sposób ze światem boskim przypisywano związki z Orientem, su-

gerując niejako, że źródeł ich zadziwiających nauk należy poszukiwać właśnie na 

Wschodzie1. Ów status „uduchowienia” Wschodu przetrwał, a nawet przybrał na 

 
1 Dotyczy to choćby Aristeasa z Proconessus (podróż do Issedonii i Scytii), Abarisa (związki 

ze Scytią bądź Hyperboreą) czy Pitagorasa (Kingsley 1999, 13). Legendarnemu Orfeuszowi 
przypisuje się kontakt z tradycją tracko-scytyjskiego szamanizmu (McEvilley 2002, 105). 
Dość często uważa się, że grecka doktryna metempsychozy, głoszona głównie w kręgach 
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sile, również w kulturze industrializującego się Zachodu i, w pewnym sensie, trwa 

do dziś. Częścią owej niepisanej reguły „uduchowionego Orientu” są motywy, któ-

re przenikają z religii Wschodu do literatury Zachodu, jednym zaś z nich jest tzw. 

mit Shambhali, bardzo popularny w kulturze, obyczajowości i religijności Wscho-

du. Niniejszy artykuł stanowi sprawozdanie ze wstępnego rozpoznania owego 

fenomenu. Jego celem jest zbadanie szerszego paradygmatu znaczeń, w jaki mit 

Shambhali został wpisany w kulturze Zachodu w momencie jego asymilacji, a tym 

samym wyznaczenie sposobu w jaki mógł oddziaływać jako specyficzny motyw  

w zachodniej literaturze. 

Termin Shambhala pochodzi z sanskrytu i dosłownie oznacza „źródło szczę-

ścia” (Kollmar-Paulenz 1992-1993: 78), odnosząc się do mitu krainy powszechnej 

szczęśliwości szeroko rozpowszechnionego w religiach Wschodu, a szczególnie po-

pularnego w buddyzmie tybetańskim i w religii Bon. Z tej perspektywy motyw 

Shambhali stanowi wschodni odpowiednik toposu miejsca szczęśliwego. W literatu-

rze Zachodu mógłby więc być wykorzystany jako jeszcze jedno wcielenie locus 

amoenus. Przyglądając się jednak wykorzystaniu tego motywu np. w Tajemnicy 

doktora Honigbergera Eliadego (1983), Zaginionym horyzoncie Hiltona (1988), czy 

– bardziej współcześnie – w dylogii Światło Tybetu Scarborough (1997a; 1997b), 

czytelnik ma nieodparte wrażenie, iż chodzi tu nie tylko o topos locus amoenus, że 

aspekt magiczny mitu Shambhali jest w literaturze Zachodu jego kluczowym ele-

mentem2. Przyjrzyjmy się najpierw samemu mitowi tej ukrytej krainy. 

 

Święta historia Shambhali 

 

 Najważniejszym tekstem odnoszącym się do Shambhali jest buddyjska 

Tantra Kalaczakry. W związku z nią dowiadujemy się o początku mitycznej historii 

owego ukrytego królestwa. Opowieść o królu Shambhali Sucandrze głosi, że na 

jego prośbę Budda Siakjamuni, przyjmując postać bóstwa3, wtajemniczył słucha-

czy jego kazania w nauki Kalaczakry (sanskr. Koło Czasu). Następnie Sucandra 

 
orficko-pitagorejskich, ale też przez Platona, ma silne związki z indyjską nauką o rein-
karnacji (McEvilley 2002, 98-143). 

2 Opowieść Hiltona o ukrytej krainie Shangri-La traktuję tutaj jako „zwesternizowane”, lite-
rackie nawiązanie do mitu Shambhali. Swoje stanowisko w tej kwestii przedstawiłem  
w artykule Shambhala as a Sacred Place: the Central Point of the Nothing Sacred Series Uni-
verse (2020a, 20-21). 

3 Przedstawiając mit Shambhali, bazuję głównie na The Way to Shambhala Bernbauma 
(1980), który dokonuje syntezy różnych wersji jej historii wspierając się też ustnymi wy-
jaśnieniami i komentarzami tybetańskich lamów. W niniejszym artykule przytaczam tyl-
ko elementy najważniejsze z punktu widzenia celu niniejszej publikacji. Nieco dokładniej 
mit Shambhali omawiam w dziele The Idea of Sacred Time and Space in Elizabeth Ann 
Scarborough Nothing Sacred nad Last Refuge (2020b, 77-87). 
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wrócił do Shambhali i spisał usłyszane nauki, tworząc tym samym tekst tantry 

Koła Czasu (Bernbaum 1980: 233). Król pilnie praktykował Kalaczakrę, a po osią-

gnięciu pełni samorealizacji przekazał jej nauki poddanym, przy czym szczególna 

rola w tej kwestii przypadła kolejnym władcom ukrytego królestwa. Każdy z na-

stępców Sucandry rządził krainą przez sto lat, a wszyscy władcy mieli wywodzić 

się z klanu Buddy bądź innych oświeconych istot i być wcieleniami bodhisatwów. 

Wykorzystując swoją mądrość i pisma pozostawione przez Sucandrę, nauczali  

i inicjowali oni swoich poddanych w tajemnice Kalaczakry, a pod ich oświeconą 

władzą królestwo rozwijało się, aż w końcu stało się jednym z najważniejszych 

centrów nauk mistycznych (Bernaubaum 1980: 234). 

 Przytoczony powyżej opis „założycielskiego” aspektu mitu wyraźnie wska-

zuje na religijne umocowanie motywu Shambhali. Jej początek, jako ukrytego locus 

amoenus, ufundowany jest bowiem na wtajemniczeniu przekazanym przez samego 

twórcę buddyzmu, zaś jej historię przenikają różnorodne cudowne wydarzenia, 

sugerując połączenie z rzeczywistością ponadnaturalną. 

 Następnie mit opowiada o rozpowszechnieniu się nauk Shambhali w Azji. 

Syn siódmego króla, od czasów panowania Sucandry, miał zjednoczyć różne frakcje 

religijne królestwa zdobywając dla siebie i swoich następców tytuł Kulika, „posiada-

cza kast”. Podczas panowania dwunastego króla Kuliki, gdy islam podbijał Azję 

Środkową, nauki Kalaczakry zawędrowały najpierw z Shambhali do Indii, a następ-

nie do Tybetu. Wraz z buddyzmem tybetańskim Kalaczakra i nauki o Shambhali 

rozprzestrzeniły się na Mongolię i południową Syberię (Bernbaum 1980: 237).  

 W opowieści o rozpowszechnieniu się w Azji mitu Shambhali fakty histo-

ryczne mieszają się z symboliczną narracją religijną. Faktycznie natomiast sam mit 

jest bardzo popularny na Wschodzie, choć występuje on nie tylko w wersji buddyj-

skiej, na której się opieram w niniejszym artykule. Wśród bardzo podobnych opo-

wieści można wymienić m.in. chińską opowieść o pałacu Hsi Wang Mu, hinduską 

przypowieść o Kalki oraz mit krainy Olmolungring znany z Bon – przedbuddyjskiej 

religii Tybetu4. 

 

 

 

 

 
4 Za Barnbaumem przyjmuję, że wszystkie te opowieści można potraktować jako odmiany 

tego samego mitu, przy czym wersja oparta na Kalaczakrze wydaje się najbardziej kom-
pletna. Autor The Way of Shambhala koncentruje się głównie na inicjacyjnej wymowie mitu 
Shambhali, twierdząc, że jego rdzeniem jest opowieść o podróży do ukrytego sanktuarium, 
w którym poszukiwacz może doznać wyzwolenia duchowego. Dotarcie do Shambhali owo-
cuje przekształceniem i odrodzeniem duchowym podróżnika, a w ostatecznym rozrachun-
ku również i świata zewnętrznego (1980, 103). 
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Kraina spokoju, szczęścia i obfitości 

 

 Teksty buddyjskie przedstawiają położenie Shambhali w sposób typowy dla 

mitów inicjacyjnych. Istnieją co prawda przewodniki wskazujące podróżującym 

drogę do tego ukrytego królestwa, ale czynią to w tak niejasny sposób, że większość 

lamów nie jest pewna jej położenia i – w zależności od wypowiedzi – sytuują je od 

północnego Tybetu aż po biegun północny (Barnbaum 1980: 5-6). Wiadomo, że kra-

ina jest ukryta wśród gór w taki sposób, że nikt nie jest w stanie jej dostrzec, ani do 

niej dotrzeć. Podróż do Shambhali możliwa jest tylko poprzez wtajemniczenie i przy 

użyciu specjalnych mocy duchowych. Można zatem powiedzieć, że dotrzeć tam mo-

gą tylko ci, których Shambhala niejako „zaprosi”, których przywiedzie tam przezna-

czenie (Bernbaum 1980: 6). 

Opis ukrytej krainy oparty jest na religijnej symbolice centrum, tak że kolej-

ne wewnętrzne kręgi krainy wyznaczają stopniowy wzrost sakralnej mocy Shamb-

hali. W samym środku znajduje się jej stolica – Kalapa, a z kolei w centrum stolicy 

wznosi się pałac króla, który stanowi, w pewnym sensie, axis mundi – miejsce sym-

bolicznie łączące krainę ludzi z niebiańskimi i podziemnymi wymiarami egzysten-

cji5. Pałac jest pełen udogodnień niedostępnych w świecie zewnętrznym – cudów 

magii i techniki – wskazujących na nadludzką potęgę, bogactwo i majestat króla 

(Bernbaum 1980, 6-8), niemniej jednak nie należy tego odczytywać inaczej jak tylko 

jako symbol ponad-światowości samej Shambhali. Wszystko, co jest pożądane na 

świecie, w ukrytym królestwie znajduje się w jeszcze większej obfitości, natomiast 

wszelkie niedostatki ludzkie w ogóle nie mają do niego dostępu. 

Mieszkańcy królestwa żyją w pokoju, harmonii i dostatku. Każdy z nich po-

siada wielkie bogactwo (złoto, klejnoty), ale jednocześnie nigdy nie musi go używać, 

ponieważ kraina niejako „sama” ofiaruje im swoje dary. Miasta Shambhali wyglądają 

pięknie, roślinność jest bujna, a królestwa nigdy nie ścina mróz. Zbiory mieszkań-

ców są zawsze obfite, a jedzenie smaczne i pożywne. Wszyscy pozostają zdrowi, 

obdarzeni długowiecznością i tajemniczym, wrodzonym pięknem. Prawa Shambhali 

charakteryzuje sprawiedliwość i łagodność. Nie istnieje tam przemoc ani kara wię-

zienia, a mieszkańcy tej ukrytej krainy nawet nie znają nawet słów takich jak „woj-

na” czy „wrogość” (Bernbaum 1980: 8-10, 63; Jastrzębski 2020a: 17). 

W świetle powyższego opisu, ponadludzki status wszystkiego, co związane  

z Shambhalą wydaje się oczywisty. Nie dziwi więc, że wielu Tybetańczyków uważa 

Shambhalę za niebo bogów. Lamowie z kolei przypisują jej status „Czystej Krainy”, 

 
5 Dodać należy, że w samym centrum pałacu znajduje się tron króla Shambhali, który po-

siada najwyższą moc, gdy zasiada właśnie na owym tronie. Należy oczywiście pamiętać  
o odmiennej specyfice buddyjskiego modelu uniwersum, niemniej jednak symbolika cen-
trum jest tutaj oczywista, zaś zgodnie z modelem religioznawczym Eliadego, w wymiarze 
wertykalnym odpowiada jej symbolika axis mundi. 
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szczególnego rodzaju raju przeznaczonego tylko dla tych, którzy zmierzają w kie-

runku Nirwany. Królestwo zapewnia warunki, w których można dokonać błyska-

wicznego postępu na ścieżce ku duchowemu oświeceniu. Ktokolwiek dotrze do 

Shambhali za życia lub odrodzi się w niej, nigdy nie wróci już do niższego stanu 

istnienia i albo osiągnie Nirwanę w tym życiu, albo zaraz potem (Bernbaum, 8-10). 

Omówiona powyżej część mitu Shambhali w dużym stopniu odpowiada opowie-

ściom o Arkadii bądź biblijnym Edenie, locus amoenus, miejscu szczęśliwym,  

w którym brak jest wszelkich wad związanych z życiem doczesnym. Niemniej jed-

nak należy też zwrócić uwagę na magiczną specyfikę Shambhali. W źródłowym 

micie owe magiczne elementy są widoczne. Wspomniano powyżej, że pałac Kuliki 

wypełniony jest udogodnieniami, które wskazują na ich magiczną proweniencję. 

Typowo magicznym elementem jest przykładowo cudowny klejnot, który miał 

spełniać życzenia króla (Barnbaum 1980: 8). Nie wydaje się jednak, żeby element 

magiczny był najistotniejszym aspektem źródłowego mitu Shambhali, natomiast 

dla jego zachodnich interpretatorów okaże się on składnikiem kluczowym. Na 

kulturę i – w efekcie – literaturę Zachodu Shambhala będzie oddziaływała jako 

tajemniczy, magiczny raj Wschodu. 

 

Mit Shambhali w kulturze Zachodu 

 

Zainteresowanie mitem Shambhali pojawia się na Zachodzie w kontekście 

kilku bardzo ważnych zmian ogólnokulturowych. Po pierwsze, wspomnieć trzeba 

o wpływie ewolucjonizmu, który staje się w XIX wieku popularny, a zwłaszcza 

dzieła O powstawaniu gatunków Darwina, które zainspirowało nową wizję świata 

nie tylko w sensie przyrodniczym, ale też i duchowym. Dotychczas panująca kon-

cepcja stworzenia była statyczna w podwójnym sensie. Na mocy niezmiennej na-

tury bytów ustalała wyraźne granice pomiędzy ich poszczególnymi gatunkami 

(scala naturae), a także przyporządkowywała gatunkom należne miejsce w po-

wszechnym łańcuchu bytów (w wersji uproszczonej: Bóg, aniołowie, człowiek, 

zwierzęta, rośliny, byty nieożywione)6. W sferze religijnej wyznaczało to człowie-

kowi bezpieczną, ale też statyczną pozycję. Ramy rozwoju duchowego były bo-

wiem ściśle określone ograniczeniami wynikającymi z natury człowieka ustano-

wionej przez Stwórcę. Teoria ewolucji i jej zwycięstwo w intelektualnym świecie 

Zachodu w XIX wieku spowodowała spadek popularności owego dogmatu i otwar-

cie się na ideę tego, że człowiek jako gatunek może dążyć nie tylko do zbawienia  

w sensie chrześcijańskim, ale też do transcendencji człowieczeństwa, tak jako po-

przednio przekroczyliśmy granice świata zwierzęcego. O ile na niższych szcze-

blach rozwoju ewolucyjnego istotne były przemiany fizyczne, tak teraz ewolucja 

 
6 Pogląd ten wyznawał w XVIII wieku choćby Linneusz. 
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człowieka miałaby z kolei zmierzać w kierunku dziedziny ducha. Tego typu ideę,  

w swoistym kształcie, głosił choćby Fryderyk Nietzsche.  

 Po drugie, pojawienie się mitu Shambhali w literaturze Zachodu poprzedza 

wpływ epoki pozytywizmu, wraz z jego paradygmatem wyższości nauk doświad-

czalnych nad tradycyjnie rozumianą metafizyką oraz wierzeniami religijnymi.  

W sferze duchowej oznaczało to dopełnienie aktu „odczarowania świata”, postępu-

jącą sekularyzację i kryzys tożsamości religijnej świata zachodniego. Ponadto to 

właśnie wtedy w kręgu kultury Zachodu zaczęto masowo poszukiwać możliwości 

„doświadczalnego” potwierdzenia przekonań religijnych. Przyjęło to formę coraz 

bardziej popularnych eksperymentów ze spirytyzmem, mediumizmem i pokrew-

nymi magii metodami „kontaktu” ze światem nadprzyrodzonym7. 

 Po trzecie wreszcie, w drugiej połowie XIX wieku, wraz z globalizującym 

się światem i rozwojem nauk humanistycznych i społecznych, pojawiła się reflek-

sja o religii jako zjawisku dotyczącym całej ludzkości, czego znakomitym przykła-

dem jest słynna Złota Gałąź Frazera8. Był to również okres, gdy dynamicznie roz-

wijała się orientalistyka, zwiększając dostępność tłumaczeń klasycznych tekstów 

filozofii i religii Wschodu, by wspomnieć choćby prace Maxa Müllera. 

 Krzyżując wszystkie wspomniane elementy, pojawiło się na Zachodzie 

zainteresowanie hinduskimi i buddyjskimi praktykami duchowymi, związanymi  

z duchową transcendencją kondycji człowieka, czyli wszystkim tym, co zwykło się 

określać terminem jogi9. W takim właśnie kontekście kulturowym, w 1875 roku  

w Nowym Jorku powstaje Towarzystwo Teozoficzne, którego zadaniem miały być 

badania porównawcze religii i filozofii różnych kręgów kulturowych oraz odkry-

wanie nieznanych dotąd praw natury oraz ukrytych mocy człowieka (Posacki 

2009: 83). W istocie był to jeden z wielu popularnych wówczas ruchów okulty-

styczno-spirytystycznych poszukujących „wiedzy tajemnej”, przy pomocy której 

można byłoby doświadczyć rzeczywistości ukrytej przed pięcioma zmysłami. 

Wspomniany ruch teozoficzny miał jednak pewien szczególny rys, o którym należy 

wspomnieć, tj. szczere zainteresowanie kulturą duchową Indii i Tybetu, co prowa-

dziło do gromadzenia dzieł, fundowania bibliotek, pracy badaczy nad tajemnicami 

związanymi z cudownymi zjawiskami, o których można przeczytać w mitach reli-

 
7 Dużo informacji na ten temat można znaleźć w książce Kseni Olkusz: Materializm kontra 

ezoteryka. Drugie pokolenie pozytywistów wobec spraw „nie z tego świata” (2017, 26-145). 
8 Wspominam tutaj o początkach religioznawstwa w XIX wieku, gdyż wydaje się to mieć 

związek ze wzrostem zainteresowania różnymi egzotycznymi dla Europejczyków formami 
religii. Z racji charakteru niniejszego opracowania temat traktuję tutaj dość pobieżnie. Hi-
storia początków religioznawstwa jako samodzielnej dyscypliny badawczej zamieszczona 
jest w Sacrum i profanum Eliadego (1999, 179-191). 

9 Mam tutaj na myśli jogę, w znaczeniu jakie nadaje temu fenomenowi Mircea Eliade w mo-
nografii Joga. Nieśmiertelność i wolność (1997). 
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gijnych i jogicznych tekstach10. Wśród owych mitów jest ten o Shambhali, a jeden  

z tekstów jogicznych jego dotyczących to Tantra Kalaczakry. 

 Ruch teozoficzny okazał się kluczowy w kontekście wprowadzenia mitu 

Shambhali do kultury, a potem również literatury Zachodu. Helena Bławatska, współ-

założycielka Towarzystwa Teozoficznego, w 1888 roku w swej Tajemnej doktrynie 

jako pierwsza włączyła Shambhalę w swój system ezoteryki. W środowisku teozo-

ficznym mit owej świętej, ukrytej krainy wykorzystywali później także Alice Bai-

ley, Annie Besaint, Rudolf Steiner (założyciel Towarzystwa Antropozoficznego),  

a także Mikołaj i Helena Roerich (twórcy Agni Jogi). W interpretacji teozoficznej mit 

Shambhali został połączony z opowieściami o innych znanych Europejczykom le-

gendarnych krainach takich jak Hiperborea, Lemuria, Atlantyda czy Thule.11 

Ostatnia z wymienionych powyżej związana jest z innym kręgiem okulty-

stów, który był zainteresowany Shambhalą. W 1910 roku powstało Towarzystwo 

Thule, którego działacze utożsamiali ludy germańskie z potomkami mieszkańców 

Thule. Celem członków organizacji było zdobycie i opanowanie okultystycznej 

mocy Vril12, która umożliwiłaby transformację ludów aryjskich w „superrasę” (Be-

rzin b.d. A). W wielu dziełach na temat okultystycznych korzeni nazizmu powtarza 

się tezę, wedle której w latach 1926-1943 Niemcy rokrocznie wysyłali do Tybetu 

ekspedycje w poszukiwaniu kontaktu z ludem Shambhali. Naziści mieli szukać 

zwłaszcza pomocy tamtejszych strażników technik okultystycznych w opanowa-

niu mocy Vril (Berzin b.d. B).  

Należy podkreślić, że Towarzystwo Thule nie było jedynym kręgiem nazi-

stów inspirowanym okultyzmem, natomiast wyróżniało się pod względem szcze-

gólnego zainteresowania Shambhalą. W ogóle warto zauważyć, że w drugiej poło-

wie XIX w. i na początku XX w. w kulturze Zachodu mieliśmy do czynienia z narastają-

cym zainteresowaniem „ukrytymi” siłami ludzkiej psychiki i nowymi, niezapoznanymi 

dotychczas siłami natury. Hipnoza, mediumizm, ezoteryka, psychotronika, renesans 

praktyk magicznych, a nawet pojawienie się psychoanalizy – wszystkie te zjawiska, 

 
10 Teozofowie interesowali się zwłaszcza tekstami, które opisują tzw. siddhi, okultystyczne 

moce, do których można dojść poprzez wytrwałą praktykę duchową na ścieżkach jogi. 
11 Jeszcze inną formą modyfikacji mitu Shambhali było powiązanie owej krainy z opowie-

ścią o podziemnym królestwie Agharti, co stało się w dużej mierze dzięki pracy Ludzie, 
zwierzęta, bogowie Ferdynanda Ossendowskiego (1929). Dzieło to jest relacją z jego po-
dróży po Mongolii. Miał spotkać tam lamów, którzy opowiadali mu o podziemnym króle-
stwie leżącym pod Mongolią i rządzonym przez Władcę Świata. Dzieło Ossendowskiego 
wpisuje się w eschatologiczną część mitu Shambhali, którą w niniejszym artykule pominęli-
śmy. Wedle relacji lamów w przyszłości, kiedy materializm zniszczy świat, ma wybuchnąć 
straszliwa wojna. W tym czasie mieszkańcy Agharti wyjdą na powierzchnię i pomogą za-
kończyć przemoc (Berzin, A; Maclellan 1983, 61-72). 

12 Tłem dla owych poszukiwań była książka Edwarda Bulwer-Lyttona Nadchodząca rasa 
(2018), w której żyjąca pod ziemią społeczność Vrilan posługiwała się okultystyczną mocą, 
przy pomocy której chcieli zapanować nad światem. 
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bardzo popularne wówczas, związane były z poszukiwaniem przez kulturę Zachodu 

metod transcendencji ograniczeń natury człowieka. To właśnie w takim kontekście 

kulturowym pojawiło się na Zachodzie zainteresowanie mitem Shambhali i przy-

czyniło się w znacznej mierze do tego, że został on zasymilowany literacko jako 

magiczny raj Wschodu. 

  

Wnioski 

 

Zrekonstruowany w niniejszym artykule kontekst ideowo-historyczny su-

geruje, że mit Shambhali wywoływał na Zachodzie zainteresowanie przede 

wszystkim jako potencjalna odpowiedź na problemy duchowe żyjących tutaj ludzi. 

Pierwszym z tych problemów był głęboki kryzys religijny, związany z dokonanym 

nowożytnym aktem „odczarowania świata” i dopełniony pozytywistyczną depre-

cjacją wierzeń religijnych i tradycyjnej metafizyki. Orient już od starożytności fa-

scynował tajemniczością oferowanych dróg wyzwolenia człowieka od doczesności 

i domniemaną głębią religijnych wglądów. Można zatem powiedzieć, że po „odcza-

rowaniu świata” na Zachodzie poszukiwania mocy sacrum przeniosły się na Wschód, 

postrzegany jako przepełniony mocami ducha, których żaden materializm nie mógł 

pokonać. Chociaż w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku człowiekowi kultury 

Zachodu trudno było uwierzyć w materialne istnienie i możliwość dotarcia do Eli-

zjum czy Edenu to wszystko wskazuje na to, że był w stanie uwierzyć w realność 

wschodniego raju ukrytej krainy Shambhali. Wynikała z tego również atrakcyjność 

wykorzystania w literaturze motywu Shambhali jako wschodniego odpowiednika 

locus amoenus. 

Trzeba zaznaczyć, że tak w kulturze, jak i w literaturze Zachodu ów motyw 

od początku funkcjonował w interpretacji okultystycznej, tj. jako kraina szczęśli-

wości wynosząca człowieka ponad ograniczenia świata doczesnego, a zarazem ma-

gicznie strzeżona przed materializmem świata zewnętrznego. Dotyczy to zwłaszcza 

obrazu Shambhali w utworach z pierwszej połowy XX wieku, jak np. Shambhala, the 

Resplendent Roericha (2017), Tajemnica doktora Honigbergera Eliadego czy Zagi-

niony horyzont Hiltona. Na Zachodzie popularne były wówczas wierzenia w istnie-

nie tajemniczych mocy parapsychicznych, przy pomocy których można byłoby 

wznieść się ponad ograniczenia dotyczące natury człowieka. Mocami tymi mieli się 

posługiwać mistrzowie duchowi Shambhali i dlatego też organizowano wyprawy 

w poszukiwaniu tej ukrytej krainy. Spadkobiercą owych wierzeń stał się następnie 

New Age, z tego powodu dzieła literackie inspirowane ideologią tego ruchu odwo-

łujące się do motywu Shambhali, np. Tajemnica Shambhali Redfielda (2010) czy 

również dylogia Światło Tybetu Scarborough, używają go w sposób analogiczny – 

jako magicznego raju Wschodu. 
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Podsumowując, ze względu na dominanty ideowo-kulturowe Shambhala 

mogła się pojawić w zachodniej literaturze jedynie jako swoisty „magiczny raj 

Wschodu”, tak przynajmniej wskazuje wstępne rozpoznanie tego tematu. W celu 

ukazania tego, w jaki sposób wpłynęło to na treść dzieł literackich odwołujących 

się do motywu Shambhali, należałoby zbadać je dokładnie pod kątem wskazanym 

w niniejszym artykule. To jest już jednak temat na kolejne publikacje. 
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Abstrakt: W artykule omówiono relacje o charakterze reportażowym, które powstały na 

kanwie doświadczeń z podróży na południowe krańce Prus Wschodnich odbytych w latach 

1896-1911. Jest to czas powstawania i kształtowania się w naszej świadomości zbiorowej 

toposu Mazur jako enklawy polskości zniewolonej przez obcą kulturę i państwowość. Au-

tor przybliża teksty następujących publicystów: Dzierżka, Grzegorza Smólskiego, Romana 

Zawilińskiego i Alfonsa Mańkowskiego. Zaznacza, że relacje z podróży na Mazury, spisy-

wane na przełomie wieków XIX i XX, przedstawiają sporą wartość poznawczą w wymiarze 

historyczno-geograficznym, jednak zawierają też wiele nieścisłości. Jego zdaniem, publicy-

stom brakowało pełnego rozeznania w skomplikowanych stosunkach polsko-niemieckich. 

Uwagę swoją koncentrowali na ukazywaniu najbardziej atrakcyjnych dla polskiego czytel-

nika terenów wielkich jezior mazurskich, ich osobliwości przyrodniczych i kulturowych. 

Opisywali działania germanizacyjne, szukali śladów i dowodów polskości, związków miej-

scowego ludu z pobliskim Mazowszem. 

 

Słowa kluczowe: Mazury, relacja z podróży, reportaż, Prusy Wschodnie, germanizacja  

 

MASURIA AND MAZURIANS IMAGE IN POLISH TRAVEL REPORTS  

AT THE TURN OF THE 19TH AND 20TH CENTURY 
 

Abstract: The article discusses reports of reportorial nature which were created on the basis of 

travel experience from East Prussia in the years 1896 – 1911. That was when the topos of Ma-

suria, an enclave of Polishness enslaved by foreign culture and statehood, was formed and 

shaped. The author presents the works of the following publicists Dzierżek, Grzegorz Smólski, 

Roman Zawiliński and Alfons Mańkowski. He also emphasises that the reports from travels to 

Masuria written down at the turn of the 19th and 20th century are not only of Gerät and histor-

ical value, but also they contain many inaccuracies. In his opinion, the publicists lack under-

standing of the complicated Polish-German relations. Moreover, they were mainly focused on 

presenting the areas of the Great Masurian Lakes and their natural and cultural peculiarities, 

which is the most attractive for the Polish reader. The publicists describe the Germanisation 

activities and look for some traces and evidence of Polishness and connections be-

tween the local people and the nearby Mazovia. 
 

Keywords: Masuria, travel report, reporting, East Prussia, Germanisation 
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U schyłku XIX wieku w środowiskach inteligencji polskiej, wśród polityków, 

pisarzy i dziennikarzy coraz częściej pojawiała się myśl o możliwościach odrodzenia 

państwa polskiego oraz kształcie jego przyszłych granic. Nie zapominano o sprawie 

utrzymania tożsamości narodowej, zwłaszcza tej części rodaków, która znajdowała 

się w największym zagrożeniu, wynikającym z nasilonej akcji germanizacyjnej pro-

wadzonej w zaborze pruskim po 1870 roku. Znalazła ona swój wyraz w praktycz-

nym usunięciu języka polskiego ze szkół1 oraz jego zniknięciu z urzędów i wydaw-

nictw powiatowych (Jasiński 1994: 113). Wówczas to w orbicie zainteresowań pra-

sy krakowskiej, poznańskiej i warszawskiej miejsce szczególne zajęła – obok pro-

blematyki śląskiej i kaszubskiej – kwestia mazurska. Rozwodzono się na temat dzia-

łań hakatystów, nastawionych na prześladowanie ludności pielęgnującej język i kul-

turę swoich przodków. Pisano o niesprawiedliwości sądów, o zastraszaniu osób 

sprzeciwiających się zniemczaniu.  

Powstały również pierwsze opracowania o charakterze ogólnym, które przy-

bliżały obraz Mazur i Mazurów mieszkańcom regionów rdzennie polskich. Jednym  

z nich był cykl artykułów Karola Bahrkego – działacza mazurskiego, wydawcy i redak-

tora pism lokalnych2 – opublikowany pod pseudonimem Mazur najpierw na łamach 

krakowskiej „Nowej Reformy”(Mazur 1898a), a później w formie odbitki pt. Mazow-

sze Pruskie. Autor podaje lokalizację regionu, graniczącego na zachodzie z ziemią 

chełmińską, na wschodzie – z Suwalszczyzną, na południu z Kongresówką (tj. z Ma-

zowszem), natomiast na północy – z Warmią oraz powiatami: rastemborskim (wsp. 

kętrzyńskim) i wystruckim (od nazwy miasta Wystruć, niem. Intersburg) oraz zie-

mią litewską. Są to ustalenia w dużym stopniu zgodne z ogólnie przyjętymi przez 

wcześniejszych badaczy, jak np. Max Toeppen, także w odniesieniu do nazw sta-

rostw znajdujących się w obrębie Mazur3. Bahrke przedstawia ponadto ogólną cha-

rakterystykę przyrodniczą i gospodarczą krainy, zwracając uwagę na jej duże zale-

sienie, pagórkowatość terenu oraz występowanie tysięcy akwenów wodnych. Pisze 

o strukturze społecznej ludności mazurskiej, o gospodarzach, chałupnikach i robot-

nikach, którzy stanowią większość mieszkańców (szacunkowo ok. 450 tysięcy). 

Wspomina o tym, że ich głównym zajęciem jest rolnictwo, a także rybołówstwo,  

z którego największe dochody czerpią Żydzi z Kongresówki (Mazur 1898b: 8-10). 

 
1 W 1873 roku ukazało się zarządzenie nadprezydenta prowincji Prusy, które nakazywało 

ograniczenie do minimum posługiwania się w szkole językami innym niż niemiecki (Jasiń-
ski 1994: 116).  

2 Karol Bahrke był współorganizatorem Mazurskiej Partii Ludowej, redagował oraz wydawał 
„Gazetę Ludową” w Ełku (w l. 1896-1898), dodatek tygodniowy „Ewangelik”, jak również 
broszury i inne druki wyborcze (Oracki 1983: 46). 

3 Przywołany w tekście badacz wymienia dziewięć powiatów utworzonych w związku z refor-
mą administracyjną Prus Wschodnich w 1818 roku: węgorzewski, lecki, ządzborski, olecki, 
ełcki, piski, szczycieński, nidzicki i ostródzki, które wcześniej były nazywane polskimi staro-
stwami (Toeppen 1995: 25), natomiast Bahrke dodaje jeszcze jeden: ryński (Mazur 1898b: 7). 
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Ponadto, zauważa, że w miastach często ze względów urzędowych używa się niem-

czyzny, ale w codziennym zastosowaniu w kontaktach handlowych przeważa mowa 

polska. Natomiast dominacja żywiołu polskiego zaznacza się wyraźnie wśród chło-

pów: „Ludność po wioskach jest czysto polska z wyjątkiem księdza, żandarma i nau-

czyciela” (Mazur 1898b: 12). Autor ubolewa nad germanizacją dzieci Mazurów, do 

czego przyczynia się głównie szkoła oraz w pewnym stopniu kościół ewangelicki. 

Widzi w działaniach tych instytucji źródło konfliktów między starszym i młodszym 

pokoleniem oraz zaniku tradycji związanych z polskością. Ponadto dostrzega swoi-

sty ewenement związany z religijnością Mazurów pruskich, którzy mają w zwyczaju 

obchodzić niektóre święta katolickie, jak np. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pan-

ny. To w jego przekonaniu dowodzi polskich korzeni miejscowej ludności. Wskazuje 

on również na zagrożenia dla kultury regionu pojawiające się w sferze religijnej,  

a mianowicie ze strony Kościołów pomniejszych (nazywanych w tekście sektami): 

baptyzmu i „gmin apostolskich”, które działają na Mazurach i wspomagają proces 

germanizacji. Pozostałe dwa inne obecne tu ruchy religijne: gromadkarstwo i „praw-

dziwe chrześcijaństwo” uznaje za sprzyjające zachowaniu polskości przez Mazurów. 

W ogóle widzi pozytywne cechy wszystkich wymienionych „sekt” z powodu szerze-

nia przez nie oświaty i nauk moralnych (Mazur 1898b: 16-17).  

Uzupełnieniem informacji zawartych w analizowanym cyklu tekstów był ar-

tykuł krakowskiego dziennikarza Stanisława Botwińskiego w „Nowej Reformie” 

(1898, nr 181), który w nieco zmienionej postaci został przedrukowany we wspo-

mnianej broszurze sygnowanej przez Mazura (Bahrkego) jako wstęp od wydawcy 

(Botwiński 1898: 3-6).  

 

2. 

 

Jednak dużo ciekawszą publikacją o Mazurach okazał się w owym czasie 

reportaż z podróży do Prus Wschodnich napisany przez niejakiego Dzierżka4 już  

w 1896 r. i ogłoszony wówczas w prasie (Dzierżek 1896), a wydrukowany w po-

staci książki w Krakowie dwa lata później, a więc w tym samym czasie co Mazow-

sze Pruskie. Pewien udział we wspomnianej podróży (jako inspirator) mógł mieć 

również wymieniony wyżej dziennikarz, bowiem autor Wycieczki kolarza na Ma-

zury Pruskie we wprowadzeniu do swojej relacji wspomina o towarzyszu, którego 

 
4 Autorstwo nie zostało dotychczas jednoznacznie zweryfikowane. Tadeusz Oracki sugerował, 

by przypisać je Karolowi Bahrkemu (Oracki 1983: 46), Zbigniew Anculewicz identyfikował 
pseudonim z osobą Stanisława Dzierżawskiego (Anculewicz 2002: 519), jednak wcześniej 
wysunął niesprawdzoną hipotezę o autorstwie Władysława Rabskiego (Anculewicz 1997: 
96). Wydaje się, że opinia Orackiego jest nie do utrzymania chociażby ze względu na wzmian-
kę zawartą w relacji niejakiego Dzierżka, mówiącą o towarzyszeniu podróżnikom przez re-
daktora „Gazety Ludowej” od momentu przyjazdu do Ełku do połowy drogi do Olecka.  
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ukrywa pod inicjałami S.B. (Dzierżek 1898: 3). Inne stanowisko w sprawie identy-

fikacji osoby podróżującej z Dzierżkiem zajął Zbigniew Anculewicz, który sugero-

wał, że był to dziennikarz związany z „Kurierem Warszawskim” bądź członek to-

warzystwa cyklistów ze stolicy (Anculewicz 1997: 96).  

 Reportaż podróżny Dzierżka składa się z ośmiu części poprzedzonych 

wstępem, zawierającym bardzo ogólne informacje historyczno-geograficzne o krai-

nie „pięknej i bratniej”, „odwiecznie krzyżackiej, a jednak polskiej”, którą – według 

przybliżonych szacunków – zamieszkuje 400 tysięcy przedstawicieli „słowiańskiego 

szczepu a polskiej mowy” (Dzierżek 1898: 1-3). Pierwszy rozdział poświęcony zo-

stał pobytowi na Warmii, w Olsztynie. Kolejne sześć to właściwa relacja z peregry-

nacji odbytych na rowerze po ziemi mazurskiej. Ostatni rozdział to natomiast rodzaj 

podsumowania wiedzy o regionie, które uwzględnia wiadomości na temat powiatów 

nieodwiedzonych przez kolarza: szczycieńskiego, ostródzkiego i nidzickiego. Początek 

spotkań z Mazurami ma miejsce w Ełku. Autor rozpoczyna je wizytą w redakcji „Gaze-

ty Ludowej”, która została założona w 1896 r. przez Karola Bahrkego. Rozmowa  

z redaktorem staje się pretekstem do przedstawienia bliższych informacji o struktu-

rze administracyjnej ziemi zamieszkiwanej głównie przez ludność polskiego pocho-

dzenia. Autor zaznacza, że w dwóch z dziesięciu powiatów, tj. w węgoborskim i ra-

stemborskim zaznacza się jednak przewaga żywiołu niemieckiego. Następnie opo-

wiada o wrażeniach z wycieczki kolarskiej odbytej z udziałem również swojego in-

formatora. Przedstawia uroki miejscowego krajobrazu i pofałdowanego terenu, po 

którym jazda dostarcza rowerzyście szczególnej przyjemności: 

 
Nie ma jednostajności, bo nie ma płaszczyzny, każda nowa, wznosząca się przed 

nami góra, nęci ku sobie, bo obiecuje na szczycie 13 sute zadośćuczynienie w postaci jakie-

goś pięknego z pewnością okraszonego jeziorem widoku. 

Na 12-ym kilometrze skręcamy na boczną drożynę i, przejechawszy pomiędzy 

wzgórzami jeszcze kilka kilometrów, znajdujemy się u podnóża góry, porosłej piękną zie-

lonością gęsto zwartych różnorodnych krzewów. Położona pośród pól, pokrytych zielonem 

jeszcze, lecz dobrze już wykłoszonem zbożem i szmaragdowych łąk, pociąga nas swoją 

pięknością (Dzierżek 1898: 12-13). 

 

 Opowieść wciąga dzięki poetyckim opisom przyrody i wartkości narracji, 

która ukazuje ciągle nowe obrazy pojawiające się przed oczami kolarza. Autor po-

dziwia z wieży widokowej panoramę jeziora Leśmiady, znajdującego się w powiecie 

ełckim. Później zatrzymuje się w karczmie położonej na zupełnym odludziu. Za-

skakuje go dbałość o atrakcje dla turystów w miejscach odległych od centrów cy-

wilizacyjnych, w przestrzeni wiejskiej. Tłumaczy sobie inne niż na terenach Króle-

stwa Polskiego przyzwyczajenia kulturowe wpływami niemieckimi, które na prze-

strzeni dziejów od czasów Albrechta Hohenzollerna oddziaływały na mieszkań-
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ców, m.in. za pośrednictwem religii luterańskiej. Jednocześnie wprowadza wątki 

historyczne i legendarne, jak np. w relacji z wyprawy nad Jezioro Tatarskie: 

 
Nowe widoki i nowe czary! Jezioro wśród lasu! a nad jego brzegiem, jak podanie 

niesie, a oczy i historia stwierdzają, wysoki 17 wał, całkowicie lasem porosły, ongi przez 

Tatarów usypany. Aż dotąd bowiem horda zapuszczała swoje zagony; do dzisiaj jednak 

przetrwał tylko ten wał, porosły lasem wiekowym. Głuche także niesie podanie, że niegdyś 

miejsca te były polem strasznej walki morderczej, a gładkie jezioro miało 3,000 trupów 

pomieścić w swych toniach (Dzierżek 1898: 17). 

 

Potem dwaj kolarze podróżnicy wspólnie z redaktorem wyruszają na trasę 

do Olecka (ostatni z wymienionych towarzyszy im tylko do połowy drogi). Autora, 

wyliczającego nazwy kryształowych wód okolicznych jezior („niepokalanej czysto-

ści”), napomykającego też o pobliskich Szeskich Górach, interesuje poza tym go-

spodarka rybacka, opanowana przez Żydów z Królestwa oraz struktura społeczna 

miejscowej ludności. Wspomina przy okazji o postępującej germanizacji, która skut-

kuje pomniejszaniem się polskiego żywiołu, a także o wcześniej zamieszkujących 

tu rodach szlacheckich.  

Szlak wiedzie podróżników do Leca (współcześnie Giżycka), którzy po 

drodze zatrzymują się m.in. w Wydminach. Daje się zauważyć aprobata dla dbało-

ści o miejscowe trakty i szosy oraz praktycyzmu ich zarządców: 

 
Ale bo może nie wiecie, że szosy tutejsze, nawet budową, różnią się od naszych. 

Dzielą się na dwie części: zimową – kamienną i letnią – żwirowaną. Letnia zazwyczaj bie-

gnie węższym pasem z boku i jest tak miękką i przyjemną dla koni, jak nasze polne drogi 

(gdy są w dobrym stanie). To też latem przeważnie ruch na tej miękkiej odbywa się poło-

wie. Taki porządek rzeczy zaoszczędza koniom nóg i zapobiega zbytecznemu zużywaniu 

pięknej szosy zimowej. Idzie też ona równością o lepsze ze stołem. Czyż nie jest to proste,  

a jednak mądre i wysoce praktyczne?... (Dzierżek 1898: 21). 

 

Warto zaznaczyć, że podziw autora dla dobrze zorganizowanego systemu 

komunikacji drogowej nie był bezpodstawny, bowiem – jak odnotowywał w 1930 r. 

Stanisław Srokowski – gęstość sieci dróg w Prusach Wschodnich była wówczas 

dwa razy większa niż w Polsce i podobna do tej, jaka istniała około 1900 roku 

(Srokowski 1930: 18).  

Narrator pisze o mieszkańcach wsi, którzy z radością rozmawiają po polsku, 

jednocześnie nadmienia, że większość dzieci zwraca się do podróżników z niemiec-

kim powitaniem. Zwraca uwagę na wszelkie przejawy wynaradawiania. Prezentując 

Lec jako miasto mające aspiracje do uzyskania miana stolicy kulturalnej Mazur, 

wspomina o „Gazecie Leckiej”, która jego zdaniem miała charakter proniemiecki, 

mimo że wydawana była w języku polskim.  
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Niezwykle atrakcyjne położenie miasta między jeziorami Niegocin i Kisajno, wśród 

rozlicznych pagórków, wywołuje u autora skojarzenie z okolicami Zurichu i Gene-

wy, co inspiruje go do użycia określenia: Szwajcaria Mazurska. W dalszym toku 

jego opowieści mowa jest o rozległym systemie wodnym tutejszych jezior, które 

łączą się z największym wśród nich akwenem – Śniardwami. Tu pojawiają się 

wzmianki o legendach związanych z topiką akwatyczną. Jednakże największe zau-

roczenie widać w opisie tak zwanego „czterojezierza”: 

 
Oderwijmy jednak oko od Niegocina pięknego, by go skierować ku czterojezierzu, 

w postaci nieforemnego krzyża rzuconemu, na samym już grzbiecie wyżyn, na podziale 

wód Wisły i Pregoły. Jeziora: Mamry, Dargejmy, Kisajno i Dobskie na kształty krzyża się 

składają i przypominają szwajcarskie wody czterech kantonów (Dzierżek 1898: 27). 

 

Granicą etnograficzną polskiej narodowości są – zdaniem Dzierżka – okoli-

ce Węgoborka. Ale w te strony dalej się już nie zapuszcza. 

 Kolejna część reportażu urozmaiconego rozważaniami historycznymi i geo-

graficzno-gospodarczymi dotyczy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Umieszczone 

w niej informacje demograficzne odnoszą się do czterech powiatów: jańsborskiego, 

leckiego, ządzborskiego oraz węgoborskiego. Mówi się tutaj o gospodarce leśnej  

i spławie drewna, który jest możliwy dzięki wybudowaniu sieci kanałów i śluz two-

rzących szlaki wodne, wykorzystywanych ponadto dla potrzeb turystycznych (ru-

chu parostatków) oraz transportu ryb. Drogi wodne łączące płynącą przez Jańs-

bork (obecnie Pisz) Pisę pozwalają na komunikację towarową przez Narew i Wisłę 

z Warszawą.  

 Podróżnik wybiera się z Leca do Mikołajek w powiecie ządzborskim (o sa-

mym Ządzborku brak jakiejkolwiek wzmianki). Z tego malowniczo położonego mia-

steczka droga prowadzi do miejscowości Iznota (w reportażu: Isnoty), gdzie mało 

kto słyszał o Warszawie, ale mieszkańcy wsi posługują się polskim językiem, nace-

chowanym specyficzną wymową. Przytoczone przykłady i ich interpretacja wskazu-

ją na to, że autorowi reportażu nie był znany dialekt mazowiecki w swej północnej 

odmianie.  

 Najciekawsze jest to, że w odległych od centrów cywilizacyjnych miejscach 

i terenach dostrzega Dzierżek przejawy pragmatycznej i użytecznej gospodarki, co 

zapewnia ludowi wiejskiemu dostatni byt. Pisze o tym z pewnym rodzajem za-

zdrości: 

 
Żyjąc w dobrobycie, i pod cywilizatorską ręką swojej zwierzchności, pamiętają o ze-

wnętrznym porządku tak w swoich własnych chatach, jak i na publicznych drogach. Wszyst-

kie szosy bez wyjątku obsadzone są drzewami; daje to latem miły cień a w zimie wskazuje 

drogę. Chociaż i my to u nas doskonale rozumiemy, ale nie umiemy ustrzec się od szkodni-
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ków, niszczących drzewa. Tutaj poczucie poszanowania dla drzewa wszczepiają, poczyna-

jąc od szkoły, na każdym kroku (Dzierżek 1898: 35). 

 

Ubolewa przy tym nad szybko postępującą germanizacją, której sprzyjały 

rządowe uregulowania szkolne. Twierdzi, że „każdy wykształcony Mazur stawał 

się Niemcem”, ponieważ zabrakło tu „inteligencji swojskiej”, a wrodzona lojalność 

wobec cesarza jeszcze bardziej sprzyjała temu procesowi wynaradawiania.  

Dalsza informacyjna część relacji odnosi się do etniczno-religijnej enklawy 

starowierców (wówczas 500-osobowej), przez miejscową ludność nazywanych 

„kozaczkami”, który osiedlili się w tych okolicach w połowie XIX wieku. Jednak 

kolarze nie docierają do nich, po przejechaniu ośmiu kilometrów leśnymi werte-

pami nocują w Starej Ukcie, a następnie udają się do Rudczan (obecnie: Ruciane-

Nida), skąd można statkiem dotrzeć do Węgoborka.  

Jeden z ostatnich etapów podróży stanowi przejazd rowerowy z Rudczan 

do Jańsborka. Kolarze mają okazję zmierzyć się w wyścigu z pociągiem, bowiem 

kilka kilometrów ich trasy przebiega wzdłuż torów kolejowych. Po tych dających 

wiele satysfakcji zmaganiach (towarzyszowi narratora udało się zrównać w jeź-

dzie z lokomotywą), dojeżdżają drogą wiodącą wśród iglastych lasów do celu. Au-

tor wplata w tok relacji kilka uwag o przeszłości miasta, Jańsbork ma bowiem kil-

kusetletnią historię naznaczoną polskimi akcentami: w XIX wieku wydawano tu 

wcześniej aż trzy polskojęzyczne czasopisma: „Gospodarz Mazurski”, „Prawdziwy 

Ewangelik Polski”, Kurek Mazurski”. Następnie Dzierżek krótko wspomina o wy-

cieczce nad jeziora położone w północnej części powiatu. 

Plany co do dalszej peregrynacji w zachodniej części Mazur spełzły na ni-

czym, ponieważ po dotarciu koleją do Ostródy okazało się, że jeden z rowerów 

uległ poważnemu uszkodzeniu i nie udało się go naprawić. Zatem w ostatnim roz-

dziale Dzierżek podaje skrótowe wiadomości dotyczące trzech powiatów: szczy-

cieńskiego, ostródzkiego i nidzickiego (w oryginale: nidborskiego) oraz uogólnio-

ne dane statystyczne odnoszące się do liczby mieszkańców wszystkich powiatów 

mazurskich i Warmii, odnotowując udział w tym ludności polskiej.  

W podsumowaniu swojej relacji autor raz jeszcze podkreśla urokliwość 

miejscowych krajobrazów i atrakcyjność turystyczną tych terenów, którą zapew-

niają rozbudowana sieć połączeń kolejowych i drogowych oraz dobra baza hote-

lowa. Tym samym pragnie zachęcić rodaków do odwiedzania nieznanych zakąt-

ków „bratniej” ziemi i uświadamiania Mazurom, że polskości nie należy kojarzyć  

z czymś gorszym. Ma na uwadze przywracanie regionowi związków z macierzą, 

snuje wizje utworzenia polskiej stacji klimatycznej. 

Walory reportażu Dzierżka to przede wszystkim autopsyjność, dość wart-

ka narracja (nieprzeładowana informacjami geograficzno-historycznymi), ukaza-

nie turystycznej potencji Mazur, a także bliskich związków z polskością, m.in. 
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przybliżenie ich gwary. Najbardziej przyciągającymi uwagę czytelników były za-

pewne te fragmenty, w których opisane zostały osobliwości przyrody, a także pro-

polskie nastawienie miejscowej ludności. Z racji dużej popularności literatury po-

dróżniczej w drugiej połowie XIX wieku, która rozwinęła się szczególnie w for-

mach publicystycznych, także to ujęcie o charakterze socjologiczno-kulturowym – 

z wykorzystaniem kontekstów cywilizacyjnych – mogło liczyć na spore zaintere-

sowanie (stąd zapewne pomysł na wydanie broszurowe cyklu wcześniejszych ar-

tykułów prasowych). W niedługim czasie publikacja została odnotowana m.in. przez 

„Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” (1898, t. V), „Wisłę” (1899, t. 13,  

s. 686; tu minirecenzja Henryka Łopacińskiego), „Kwartalnik Historyczny” (1900,  

t. 14), „Bibliotekę Warszawską” (1900, s. 567), czasopismo „Kosmos” (1901, t. 26), 

trafiła też do księgozbioru Bolesława Prusa.  

 

3. 

 

O ile reportaż Dzierżka nosił charakter fabularny, o tyle powstały zaledwie 

kilka lat później tekst Grzegorza Smólskiego5 Z wycieczki na Mazowsze Pruskie, 

będący pokłosiem podróży na Mazury w roku 18996, można nazwać swoistym 

zbiorem szkiców podróżnych (przypominającym nieco grand tour), w którym do-

świadczenia odwiedzającego północną krainę wiążą się głównie z poznawaniem w 

ogólnym ujęciu jej dziedzictwa kulturowego oraz przyswajaniem wiedzy histo-

rycznej o regionie. To holistyczne założenie przesuwa na plan dalszy informacje 

bieżące, związane z relacją, która miałaby się skupiać na rejestracji faktów doty-

czących warunków i okoliczności peregrynacji. Brak tu prawie zupełny dat i szcze-

gółów dotyczących podróży, „sygnały asercji” występują sporadyczne. Refleksja 

poszerzona o wiadomości historiograficzne zajmuje duże partie tej wypowiedzi, 

np. cz. I poświęcona jest ogólnej charakterystyce Mazowsza Pruskiego (zwanego 

przez Niemców Masuren), część II – historii ludu mazurskiego, VI – niemieckim 

dziejopisarzom Prus i uczonym wywodzącym się z tej krainy, a VII – ustnej twór-

czości ludowej (przede wszystkim pieśniom).  

Z pewnym trudem w etnograficzno-historycznych rozważaniach można 

odnaleźć dane dotyczące trasy tej wyprawy (na dodatek niekiedy niejednoznacz-

ne). Podróż rozpoczyna się w Olsztynie, skąd podróżnik udaje się przez Szczytno 

do Jańsborka (Pisza) i Rudzian (Rucianego). Następnie najprawdopodobniej od-

wiedza Mikołajki. Ponownie dociera do Pisza, a stamtąd wyrusza do Starej Ukty, 

 
5 Grzegorz Smólski (1844-1911) – dziennikarz, podróżnik i etnograf (Oracki 1983: 292).  
6 Pierwodruk relacji miał miejsce na łamach „Wisły” w 1900 r. (t. 14).  
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gdzie ma okazję zetknąć się z filiponami w Wojnowie i podziwiać zamożność tutej-

szych „gburów”. 

W toku relacji autor miesza wątki. Opisuje cechy młodych Mazurek, a zaraz 

potem strukturę socjalną mieszkańców wsi mazurskich, by przejść do cytowania 

badaczy kultury mazurskiej (np. Toeppena czy Rosenwalla) oraz treści legend i po-

dań związanych z regionem. Zwraca też uwagę na pozostałości pogaństwa ludności 

na tych terenach oraz przywiązanie do niektórych obrzędów katolickich. 

Potem peregrynant odnajduje się w Lecu, dokąd dociera statkiem parowym 

z Rucianego. Opisując malowniczo położone miasto, wzmiankuje o miejscowych  

i okolicznych atrakcjach turystycznych, by przejść do dość obszernego wywodu na 

temat cech gwary mazurskiej oraz mądrości przysłów ludowych. Świadectwa za-

chowanej polskości stają się punktem wyjścia do sformułowania tezy o zachowa-

niu odrębności etnograficznej i narodowej przez lud mazurski (Smólski 2022: 86).  

Rozdział VI został poświęcony w dużej części Ełkowi, jego historii i związ-

kom z kulturą polską, jak również charakterystyce współczesnego oblicza najwięk-

szego miasta mazurskiego, do którego podróżnik dotarł koleją. Powraca tu kwestia 

zniemczania nazwisk i funkcjonowania mowy polskiej w codziennym użyciu miesz-

kańców.  

Typowo reportażowy charakter nosi natomiast przedostatni rozdział rela-

cji, w którym autor opisuje swoje wrażenia i odczucia wyniesione z kontaktów  

z mieszkańcami wsi Świdry w powiecie leckim. Najpierw przedstawia punkt wi-

dzenia karczmarza, który z niechęcią odnosi się do Polaków, polskości i polszczy-

zny, uważając ją za „prostacką mowę”. Przytoczone zostały wypowiedzi dotyczące 

zacofania chłopów, nieumiejących rzekomo korzystać z dobrodziejstw niemieckiej 

kultury. Smólski ukazuje tu również poglądy innego interlokutora, nauczyciela, 

który skarży się na ciemnotę starszego pokolenia Mazurów i chwali dzieci, łatwiej 

poddające się nakazom szkolnym oraz zaleceniom wyłącznego stosowania języka 

niemieckiego.  

Po rozmowach w gospodzie autor udaje się z odwiedzinami do jednego z za-

możniejszych gospodarzy, zwanych gburami. Dostrzega dostatek i porządek w jego 

obejściach, szacunek dla cesarza. Wysłuchuje tym razem skarg na przymuszanie do 

posługiwania się językiem niemieckim w szkole i kościele. 

Zderzenie dwóch różnych punktów widzenia na sytuację Mazurów w Pru-

sach Wschodnich – proniemieckiego i propolskiego – jest potwierdzeniem wcze-

śniejszych rozproszonych w całym tekście uwag o dwu sposobach rozumienia ma-

zurskości: tym, który łączy się kulturowo z germańskim żywiołem i państwem nie-

mieckim oraz innym, wynikającym z zakorzenienia w mowie przodków i tradycjach 

ludu. Mimo że narrator przyjmuje polocentryczną optykę, wprowadza wiele wątków 

i refleksji, które dają wyobrażenie o ambiwalencji tożsamościowej mieszkańców 
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północnej krainy. Wnikliwy czytelnik jest w stanie wyczytać między wierszami to, 

co nie zostało wypowiedziane wprost: Mazury to kraj pogranicza.  

Niewątpliwie, do walorów publikacji Smólskiego należy – obok wyważonych 

sądów w kwestiach narodowych – bogactwo informacji o przeszłości i teraźniejszo-

ści Mazur i Mazurów, ich kulturze i życiu codziennym. Należy mieć przy tym na 

uwadze to, że autor korzystał z wielu opracowań, jednak uwag wynikających z au-

topsji zbyt wiele w jego wypowiedzi nie znajdziemy. Do mankamentów zaś wypa-

da zaliczyć: niejednorodność stylistyczną, nieprzemyślaną kompozycję i chaos  

w referowaniu różnorodnych wątków problemowych.  

 

4. 

 

Trzecia relacja z podróży po Mazurach, która wyszła spod pióra Romana 

Zawilińskiego, językoznawcy i etnografa, została opublikowana kilkanaście lat póź-

niej: najpierw w czasopiśmie „Przegląd Powszechny” w 1910 r. (Zawiliński 1910),  

a następnie jako część jego książki zatytułowanej Z kresów polszczyzny. Wrażenia 

podróżnika w postaci dwóch obszernych rozdziałów poświęconych polskojęzycznej 

części Prus Wschodnich. Autor rozpoczyna od charakterystyki miejscowego krajo-

brazu: pagórkowatego, lesistego i urozmaiconego licznymi jeziorami. Zwraca uwa-

gę na gospodarność ludu, wyznającego protestantyzm i poddanego germanizacji. 

Dostrzega zanikanie osobliwości etnograficznych, takich jak ubiór, urządzenie 

domu i zwyczaje ludowe, a także „zepsutą” polszczyznę, mając na uwadze liczne 

germanizmy pojawiające się w mowie Mazurów. Ubolewa nad indoktrynacją pro-

niemiecką, która ma na celu wmówienie mieszkańcom Pruskiego Mazowsza, że są 

pochodzenia pruskiego i z Polską ani z Mazowszem nic ich nie łączy. Jako przykład 

takich działań propagandowych podaje współczesny przewodnik krajoznawczy  

w języku niemieckim Antona Hensla: Masuren, odwołuje się do II wyd. z 1896 roku 

(Hensel 1896).  

Po wstępnych uwagach Zawiliński przystępuje do opisu położonego blisko 

granicy z Rosją miasta Ełk (nazywa je Łekiem) jako ważnego węzła komunikacyj-

nego i stolicy Mazurów pruskich. Nie brakuje uwag o porządku panującym w tej 

miejscowości i oświetleniu gazowym ulic. Pierwsze pozytywne wrażenie, jakie 

budzi w podróżniku widok szyldów sklepowych z widniejącymi na nich licznymi 

swojskimi nazwiskami (niekiedy zniekształconymi niemiecką pisownią), szybko 

mija, gdy się okazuje, że mało kto tutaj zna dobrze język polski. Jedynie chłopi  

z okolicznych wsi posługują się rodzinną mową przodków, nasyconą naleciało-

ściami niemieckimi, jednak wypierają się oni swojego pochodzenia. Polak to w ich 

mniemaniu inwektywa, oznaczająca kogoś gorszego, niechlujnego, twardogłowe-

go, niezdolnego dostosować się do obowiązującej kultury niemieckiej. Narrator 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 19 – 36; DOI 10.32017/ip2022.2.2 
 

 

 
29 

opowiada o tym, że Mazurzy ulegają tej propagandzie i germanizacji, do czego 

przyczynia się przede wszystkim szkoła.  

Następnie udaje się na wycieczkę do wsi w okolicach Ełku (Szyby). Po dro-

dze dostrzega, że nazwy miejscowości – dawniej polskie – uległy zniemczeniu  

w zapisie lub poprzez tłumaczenie. Na miejscu gości w siedlisku bogatego gospo-

darza (gbura), posiadającego 80 mórg. Stwierdza zamożność, ale jednocześnie 

brak porządku. W trakcie rozmowy przy udziale sąsiada gospodarza dowiaduje się 

o problemach związanych z utworzeniem szkoły oraz niechęci do bogatszych wła-

ścicieli ziemskich pochodzenia niemieckiego, którzy mają wpływ na ustalanie wy-

sokich podatków. Narzekania dotyczą również pastorów, którzy tolerują co praw-

da język polski w kościele, ale dążą wszelkimi środkami do wprowadzania języka 

niemieckiego.  

Także odwiedziny u innego gospodarza wywierają na podróżniku nadzwy-

czaj dobre wrażenie. Wyraża on uznanie dla czystości i porządku panujących  

w obejściu, murowanych zabudowań i zadbanego wystroju wnętrza domu oraz dla 

tego, że starszy właściciel, który oddał gospodarkę bratankowi, wiele czasu poświę-

ca na czytanie. Zawilski nie podaje informacji na temat biedniejszych chłopów, ale  

z wcześniejszych opisów ich zachowania na targu wynika, że nadużywają alkoholu.  

W drugiej części swojej relacji (Na mazurskim pojezierzu) Zawiliński 

przedstawia najatrakcyjniejsze pod względem turystycznym tereny Mazur. Rozpo-

czyna od prezentacji Leca (niem. Lötzen), miasta położonego nad przesmykiem 

między dwoma dużymi jeziorami. Wspomina, że jest ono centrum handlowym dla 

ruchu parowców na pojezierzu, który odbywa się na północ do Węgoborka i na 

południe (przez Mikołajki) do Rudzian, tj. Rucianego. Przy okazji podróży do 

ostatniej z wymienionych miejscowości zauważa, że statki przewożą oprócz pasa-

żerów także beczki z piwem i innymi towarami. Opisuje piękno i dzikość okolicz-

nej przyrody. Następnie wzmiankuje o kanałach w pobliżu wsi Szymonki i jeziora 

Tałtowisko (Tałty). Podczas postoju w Mikołajkach obserwuje miasto – zwane 

przez Niemców Wenecją mazurską – wyłącznie z przystani. Stwierdza, że dominu-

je tu żywioł polski. Dalsza część wyprawy odbywa się szlakiem wiodącym w pobli-

żu Śniardw, największego akwenu w regionie oraz przez jezioro Bełdany i śluzę  

w Guziance (w oryg. Gusianka). Po przybyciu do Rucianego narrator odbywa jesz-

cze krótką przejażdżkę statkiem „Loewentin” po Jeziorze Nidzkim oraz spacer do 

pobliskiego lasu sosnowego, który jest częścią „ogromnego boru jansborskiego” 

(Zawiliński 1912: 29), czyli Puszczy Piskiej. 

Obraz Mazur zawarty w opisach Zawilińskiego jest mocno niepełny, przede 

wszystkim ze względu na ograniczoną perspektywę oglądu. W zasadzie są to dość 

luźne notatki z podróży do trzech miast tej krainy (Ełku, Leca i Rucianego), odbytej 

koleją, statkiem i furmanką. Nie ma mowy o wielu innych powiatowych miastach 
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południowych rubieży Prus Wschodnich, jak chociażby o Ostródzie, Nidzicy7 czy 

Szczytnie. Obok turystycznych walorów regionu, głównie bogactwa zalesienia i akwe-

nów wodnych oraz dobrych możliwości komunikacyjnych autor zaledwie na mar-

ginesie zwraca uwagę na zróżnicowanie etniczne oraz odmienność mowy mazur-

skiej, rozpowszechnionej przede wszystkim na obszarach wiejskich. Zabrakło 

przynajmniej zarysowania problematyki religijnej i kulturowej (ledwie wzmian-

kowana jest w pierwszej części relacji kwestia germanizacji).  

 

5. 

 

Nieco inny charakter niż poprzednie ma reportaż napisany przez księdza 

Alfonsa Mańkowskiego. Autor przywiązuje dużo większą wagę niż jego poprzedni-

cy do kwestii społecznych, religijnych i narodowościowych. Relacja nie jest aż tak 

bardzo frapująca jak opowieść Dzierżka, została bowiem podporządkowana ze-

braniu wiedzy o mieszkańcach ziemi mazurskiej na podstawie bezpośrednich kon-

taktów z nimi8. Zabrakło też porywających opisów piękna miejscowej przyrody  

i wrażeń podróżnika, który poznaje region jako turysta nastawiony na odkrycie 

historyczno-geograficznych osobliwości regionu. Styl i język pozostawiają wiele do 

życzenia (Szydłowska 2003: 180). 

Opis Mazur, wyłaniający się z notatek sporządzonych w trakcie wycieczki 

mającej miejsce na trzy lata przed wybuchem Wielkiej Wojny9, jest dostosowany do 

własnego punktu widzenia Polaka, troszczącego się i zabiegającego o przywrócenie 

rodakom krainy, która pozostawała poza granicami kulturowymi wytworzonymi 

przez ogół społeczeństwa pod zaborami. Autor wychodzi z założenia, że cel jego 

podróży, tj. jeziora mazurskie to przestrzeń polskości. Zaznacza mianowicie, że te-

reny są zamieszkiwane w większości przez ludność polską. Propolska optyka wi-

dzenia znajduje również swoje odbicie w konsekwentnym użyciu nazw własnych  

w wersji polskiej (np. Ostród, Jańsbork, Ządzbork, Krutyń), a nie urzędowo obowią-

zujących niemieckich (Osterode, Johannisburg, Sensburg, Crutinnen). Zatem pozna-

wanie regionu odbywa się za pośrednictwem języka rodzimego, który wspomaga 

kreowanie tożsamości miejscowych mieszkańców zgodnie z „polityką” narodową. 

Co prawda, nieczęsto w relacji pojawiają się również niemieckie nazwy miejscowo-

ści, ale umieszczone w nawiasach, w drugiej kolejności za swojsko brzmiącymi dla 

ucha Polaków wyrazami, są tylko uzupełnieniem i „egzotycznym” detalem, który 

 
7 O tych miastach i ich okolicach oraz o kulturze miejscowego ludu pisał już ponad pół 

wieku wcześniej w roku 1844 August Maksymilian Grabowski (Grabowski 1946: 16-23).  
8 Autor wyznacza sobie cel podróży: „w bezpośrednim zetknięciu poznać świat pojęć i dą-

żeń Mazurów pruskich”, (Mańkowski 1912: 48-49).   
9 Autor podaje niezupełnie dokładną informację o czasie odbycia wycieczki, pisząc, że mia-

ła ona miejsce w sierpniu poprzedniego roku, czyli w 1911 (Mańkowski 1912: 5).  
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podkreśla odmienność i osobliwość opisywanego obiektu. Ujawnia się w tych zabie-

gach strategia tworzenia tożsamości poprzez odwoływanie się do trwałych stereo-

typów w opisie Mazur (jak np. kult Matki Boskiej, przywiązanie do polskojęzycznych 

książek religijnych, a także polszczyzny w codziennym życiu) oraz skłonność do 

eliminowania lub marginalizowania obcych elementów etnicznych.  

Ksiądz Mańkowski dociera na Mazury od strony zachodniej koleją – przez 

Iławę, Olsztyn i Szczytno, by obrać sobie za punkt wyjścia małą, ale atrakcyjną 

miejscowość turystyczną: Rudczane (obecnie Ruciane-Nida). Stamtąd udaje się  

w kierunku Ukty i Wojnowa przez Śwignajno, gdzie rozmawia z Rosjaninem, który 

posługuje się sprawnie mową mazurską. Tutaj też pojawia się krótka informacja  

o starowiercach i założonych przez nich okolicznych miejscowościach10. Rozmowa 

dotyczy m.in. ruchu gromadkarskiego i miejscowego księdza. Autor szuka podo-

bieństw między filiponami i katolikami. Na marginesie wywodu o niechęci do 

urzędników kościoła luterańskiego, którzy podejmują próby odciągnięcia ludności 

od wiary przodków, odkrywa wśród prawosławnych kult Matki Boskiej. Ponadto – 

jego zdaniem – przedstawicieli nacji rosyjskiej i polskiej łączy wspólny los, tj. ucisk 

germanizacyjny w szkołach.  

Mańkowski, przytaczając rozmowę ze spotkanym w drodze do Wojnowa 

„gburem”, prezentuje argumenty, które mają potwierdzać jego wyjściową tezę  

o polskości odwiedzanej krainy: 

 
„Gburzy, gospodarze pewnie wszyscy mazurscy?" 

„ Jo, wszyscy polscy; czasem koło miasta trafiają się niemieccy, co po polsku nie umieją, ale 

mało” (Mańkowski 1912: 19). 

 

Dalsza relacja księdza-podróżnika dotyczy pobytu w osadzie starowierców. 

Opisuje on usytuowany w zakolu jeziora klasztor filiponów oraz małą cerkiew,  

w której można oglądać obrazy Matki Boskiej Petrowskiej, Kazańskiej i Częstochow-

skiej. Informuje o tutejszych mieszkańcach: kilkudziesięciu mniszkach i kilku bra-

ciach zakonnych, którzy oprócz zajęć religijnych zajmują się uprawą ziemi.  

Następnie przedstawiona jest scena rozmowy z kobietami we wsi Wojno-

wo. Okazuje się, że połowa jej mieszkańców mówi po rosyjsku, a druga połowa 

używa gwary mazurskiej. Większość z nich, mimo że w szkole dzieci uczą się po 

niemiecku, komunikuje się ze sobą po polsku. Zgłodniały narrator trafia w końcu 

do szynkowni, gdzie przebywa wielu pijanych i mówiących po rosyjsku mężczyzn, 

z którymi trudno się porozumieć. W końcu zapada decyzja odwiedzin świaszczen-

nika, czyli proboszcza filiponów, zamieszkującego w sporym oddaleniu od wiej-

skiej cerkwi. Po dłuższych perypetiach dochodzi do krótkiego spotkania, ale polski 

 
10 Mowa jest również o cerkwi i klasztorze w Wojnowie (w oryg. pisownia inna: Wejnowie).  
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ksiądz jest rozczarowany pospolitością popa, który niczym się nie odróżnia od 

zwykłego gospodarza.  

Szukając podwózki w drodze powrotnej, narrator spotyka chłopa, który 

twierdzi, że jest wyznania rzymsko-ewangelickiego. Kiedy zdziwiony tym określe-

niem ksiądz wypytuje rozmówcę szczegółowo, dowiaduje się, że należy on do pa-

rafii w Ukcie. Z wyjaśnień wynika, że w kościele w tej wsi po nabożeństwach lute-

rańskich odprawiane są inne, w gromadkach. Jak się okazuje, uczestniczy w nich 

spora społeczność, licząca około trzystu wyznawców. Spotykają się oni najpierw 

na nabożeństwie w kościele, a potem po obiedzie odbywają się trzygodzinne 

„gromadki”, podczas których odbywa się czytanie i tłumaczenie Biblii pod kierun-

kiem „kazicieli”, wywodzących się z prostego ludu. Chłopstwo uznaje ich autorytet, 

wierząc, że są oni powołani przez Boga i oświeceni przez Ducha Świętego, więcej 

też mają do powiedzenia niż „sztuderowani” księża. Gospodarz odwołuje się też do 

przykładu z Nowego Testamentu, wskazując na to, że podobnie Chrystus powołał 

swoich uczniów na apostołów, odrywając ich od „rybackiego rzemiosła”. Ponadto 

informator wspomina o zgodzie od króla na uczestnictwo dzieci w ruchu gromad-

karskim.  

Dalsza rozmowa schodzi na tory polityczne i narodowe. Ksiądz Mańkowski 

dopytuje się o wybory. Uzyskuje odpowiedź, że tylko niektórzy Mazurzy głosowali 

na Polaków. Rozmówca twierdzi, że nikt nie zakazuje im mówić po polsku poza 

szkołą i to jest przyczyna takich, a nie innych wyborów. On sam czytuje „Przyjacie-

la Ludu” z Królewca i niemiecki kalendarz „Friedensbote” (albowiem wydawnic-

two polskich kalendarzy już nie drukuje). Gospodarz sprzyja socjalistom, ponie-

waż jego syn jest robotnikiem fabrycznym w Westfalii. Twierdzi, że demokraci „są 

za ludem”. Jego mowa wykazuje wpływy języka niemieckiego, używa on m.in. 

słów: „rejza” (podróż, niem. Reise) i „szypa” (statek, niem. Schiff). Być może wynika 

to z jego dobrych kontaktów z synem, który żyje w sferze kultury państwa pru-

skiego.  

Po powrocie do Rudczanego podróżnik kieruje się do portu, wsiada na pa-

rowiec „Loewentin”, by udać się drogą wodną do Leca. Najpierw jednak odbywa 

przejażdżkę statkiem po przepięknym Jeziorze Nidzkim. Potem przez Jezioro Tałty 

dociera do Mikołajek, położonych w pobliżu największego akwenu w Niemczech – 

Spirdingsee, nazywanego w reportażu „jeziorem śniardewskim”. Dalsza podróż, 

odbywająca się kanałami łączącymi wielkie jeziora mazurskie, wiąże się z podzi-

wianiem widoków pagórkowatego krajobrazu w pobliżu miejscowości Szymonki  

i Rydzewo.  

W opisie siedmiotysięcznego Leca ks. Mańkowski zwraca uwagę na jego 

architektoniczne osobliwości, tj. twierdzę Boyen oraz zamek królewski. Wspomina 

o malowniczo położonych jeziorach: Mamry i Lewentyńskim (wł. Niegocin) oraz 

wznoszącym się na górze Tafelberg żelaznym krzyżu, upamiętniającym męczeńską 
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śmierć niemieckiego misjonarza. Stwierdza, że atrakcje przyrodnicze i inne sprzy-

jają rozwojowi turystyki, co ma wpływ na obecny rozkwit miasta.  

Następnie udaje się koleją do wsi Juchy, gdzie podziwia kościół z barokową 

wieżą, jego zdaniem, pamiętający katolickie czasy, dostrzega w środku miejscowo-

ści usytuowany pomnik, wystawiony na cześć poległych za ojczyznę i króla pru-

skiego żołnierzy pochodzących z tutejszej parafii. Dociera do małej miejscowości 

Krzywe, w której przeprowadza rozmowy z mieszkańcami. Jeden z jego młodych 

interlokutorów wyznaje, że mimo iż pacierz odmawia po polsku, woli modlić się  

z książki w języku niemieckim. Ale dodaje, że jego ojciec czyta ciekawe gazety  

i kalendarze z Królewca w języku mazurskim. Informuje też podróżnika o zainte-

resowaniu okolicznych mieszkańców gromadkami. 

W Małym Krzywem narrator dostrzega przejawy ciekawej architektury 

szachulcowej w postaci dość pokaźnych rozmiarów budynków gospodarskich. 

Odwiedza karczmę, gdzie jest obsługiwany w języku niemieckim. Próbuje wyjaśnić 

zagadnienie „stosunków językowych”, słyszy bowiem też mowę polską. Autor nie 

pisze zatem wprost o germanizacji na Mazurach, ale podaje informacje uzyskane 

od swoich rozmówców w taki sposób, aby można się było tego domyślić.  

Kolejne spotkania, tym razem z dziatwą szkolną, dają księdzu powód do 

zadowolenia. Okazuje się bowiem, że dzieci posługują się prawie czystą polszczyzną. 

Dziwią go jedynie niektóre osobliwe regionalizmy leksykalne, jak np. zastępowanie 

słowa „umrzeć” wyrazem „zdechnąć” w odniesieniu do śmierci człowieka. Tutejsze 

dzieci nie znają polskojęzycznych gazet z wyjątkiem królewieckiego „Przyjaciela 

Ludu”.  

Po odwiedzeniu wiosek w powiecie ełckim wędrowiec wraca koleją Leca. 

Udaje się do portu, by odbyć dalszą podróż parowcem do Węgoborka (Angerburga). 

Opisuje jeziora połączone kanałem, wspomina o siedzibie Lehndorffów – z imponu-

jącym pałacem i parkiem, obserwuje wyspy na jeziorze Mamry, m.in. Upałty – dość 

popularne wśród wycieczkowiczów i letników. Dociera do Węgoborka, gdzie po-

dejmuje decyzję o zakończeniu swojej wyprawy na Mazury. W zakończeniu pod-

kreśla, że spędził „przyjemne i bardzo pożyteczne” chwile wśród rodaków (Mań-

kowski 1912: 58-59), wyraża chęć powrotu w te okolice.  

 

6. 

 

Omówione w niniejszym szkicu relacje o charakterze reportażowym po-

wstały na kanwie doświadczeń z podróży na południowe krańce Prus Wschodnich, 

odbytych przez ich autorów w latach 1896-1911. Jest to czas powstawania i kształ-

towania się w naszej świadomości zbiorowej toposu Mazur jako enklawy polskości 

zniewolonej przez obcą kulturę i państwowość. Jednak dopiero po zakończeniu  

I wojny światowej, kiedy podjęto starania o przywrócenie tej krainy odrodzonej 
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Rzeczpospolitej, wspomniane teksty nabrały większego znaczenia, stawały się nie 

tylko źródłem informacji, ale też inspiracją do pełniejszego rozpoznania. W latach 

dwudziestych minionego stulecia, po przegranym plebiscycie, pojawiła się nawet 

sformułowana przez Stanisława Srokowskiego idea „walki z prusactwem” i auto-

nomii (suwerenności) Prus Wschodnich, które mogłyby wchodzić w bliskie związ-

ki z Polską (Srokowski 1925: 24-26, 36). Zanim doszło do upolitycznienia dyskur-

su o Mazurach, co jest już wyraźnie widoczne nie tylko w opracowaniu Srokow-

skiego, lecz również w nieco późniejszych reportażach Jędrzeja Giertycha i Mel-

chiora Wańkowicza11 (u tego ostatniego niezupełnie explicite), opisy podróżują-

cych po mazurskiej ziemi zarysowują przede wszystkim perspektywę kulturowo-

socjologiczną i obyczajową, która zawiera też w sobie – w mniejszym lub więk-

szym wymiarze – wątek patriotyczny. 

Niewątpliwie relacje z podróży, spisywane na przełomie wieków XIX i XX, 

przedstawiają sporą wartość poznawczą, jednak zawierają też wiele nieścisłości,  

a nawet przekazów niepotwierdzonych, które mogą budzić wątpliwości co do au-

tentyczności przytaczanych dialogów, jak np. w tekście Smólskiego, który powołu-

je się na słowa księdza ewangelickiego ze wsi Świdry, w którym wówczas nie było 

kościoła (Jasiński 2022: 25).  

Dzierżek, Smólski i Mańkowski ukazują Mazury w dużo szerszej perspek-

tywie geograficzno-historycznej niż Zawiliński. Wymieniają wszystkie powiaty 

regionu, w których zamieszkuje znacząca część ludności, wciąż posługująca się 

mową polską, aczkolwiek już uzupełnianą leksyką niemiecką. Jednakże ich uwagi 

na temat kultury rozwijającej się na tych terenach nie zawsze są trafne.  

Brakuje im pełnego rozeznania w tutejszych skomplikowanych stosunkach 

polsko-niemieckich. Na przykład Dzierżek, odnotowując akcenty polskie w Jańs-

borku i pisząc o „zasługach literackich” miasta Jańsbork, wymienia czasopisma re-

dagowane i wydawane przez Antoniego Gąsiorowskiego: „Gospodarz Mazurski”, 

„Prawdziwy Ewangelik Polski”, Kurek Mazurski”. Skądinąd wiadomo, że pierwsze  

z tych wydawnictw, jak również kalendarz wydawany przez wspomnianego redak-

tora („Prawdziwy Prusak Ewangelicki”), propagowało postawy antykatolickie oraz 

patriotyzm pruski o nastawieniu antypolskim, na co zwracał uwagę już w 1882 roku 

Juliusz Jan Ossowski w swoich tekstach ogłaszanych w „Wędrowcu” (Ossowski 

2009: 121).  

Prawie wszyscy z wymienionych autorów (z wyjątkiem Smólskiego) kon-

centrują się na ukazywaniu najbardziej atrakcyjnych dla polskiego czytelnika te-

renów wielkich jezior mazurskich, ich osobliwości przyrodniczych i kulturowych. 

Szukają śladów i dowodów polskości, związków miejscowego ludu z pobliskim 

 
11 O wątkach politycznych w reportażach wymienionych autorów wzmiankuje Joanna Szy-

dłowska (Szydłowska 2004: 321-323, 328). 
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Mazowszem. Dostrzegają podobieństwo niektórych przyzwyczajeń obrzędowych 

ewangelików z tradycjami i praktykami katolików.  

Na mapie Mazur przełomu XIX i XX wieku publicyści wyraźnie zaznaczają 

takie miasta jak Ełk, Lec (Giżycko) i Mikołajki, wspominają też o Rucianem jako 

centrum turystyki wodnej. Zachodnie i południowe powiaty regionu (szczycieński, 

nidzicki, ostródzki), a także mrągowski pozostają na marginesie ich opisów, roz-

ważań i roztrząsań. Można zatem mówić o ograniczonym polu widzenia i zawęża-

niu granic regionu do krainy wielkich jezior i Ełku.  

Swoje opowieści i relacje autorzy opierają na przekonaniu o przynależno-

ści miejscowego ludu do szczepu polskiej mowy i kultury, próbują też tego do-

wieść, odwołując się do historii postrzeganej i kształtowanej pod wpływem pol-

skiego imperatywu etnocentrycznego.  
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Abstrakt: Niniejszy artykuł stanowi kontynuację badań nad reprezentacjami emocji  

w polskiej międzywojennej poezji dla dzieci. Materiał analizy stanowiło około 170 (z 500 

ogółem) wierszy Janiny Porazińskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Juliana Tuwima, Jana Brze-

chwy, Ewy Szelburg-Zarembiny i Józefa Czechowicza; przeżycia emocjonalne reprezentowa-

ne w tych utworach były bardzo liczne i zróżnicowane, zwłaszcza w twórczości Iłłakowi-

czówny, Tuwima i Czechowicza. Wyjątek stanowi międzywojenna poezja Brzechwy; prezen-

towane w niej emocje ograniczają się do niewielkiej grupy z wyraźną dominacją gniewu. 

Mimo dużej różnorodności strategii i poetyk, międzywojenne wiersze dla dzieci dzielą się 

wyraźnie na dwie grupy, kreujące odmienne projekty reakcji emocjonalnych dziecięcego 

czytelnika.  

 

Słowa kluczowe: poezja dla dzieci, emocje, liryzm, komizm, dwudziestolecie międzywojenne 
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Dla Agnieszki 

 

Niniejszy szkic stanowi drugą część rozważań nad prezentacją przeżyć emo-

cjonalnych w polskich wierszach dla dzieci z okresu dwudziestolecia; kontynuuję  

w nim refleksję rozpoczętą w artykule Od empatii do żartu, czyli o łzach w polskiej 

międzywojennej poezji dla dzieci, opublikowanym na łamach „Inskrypcji” wroku 

2021 [R. IX, z. 2 (17)]. 

Punktem wyjścia dla hipotez sformułowanych w pierwszej części studium 

były badania nad motywem łez w międzywojennych wierszach dla dzieci Janiny 

Porazińskiej, Kazimiery Iłłakowiczówny, Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Józefa 

Czechowicza i Ewy Szelburg-Zarembiny. W korpusie tekstów, obejmującym około 

500 utworów, znalazłam nieco ponad 40 wierszy z motywem łez. Analiza wykaza-

ła, że bardzo często pisały o płaczu poetki debiutujące w Młodej Polsce: Poraziń-

ska i Iłłakowiczówna, często – poeci, którym bliska była tradycja międzywojenne-

go kabaretu literackiego: Tuwim i Brzechwa, rzadko natomiast motyw ten poja-

wiał się w poezji najmłodszych twórców, urodzonych około roku 1900: Szelburg-

Zarembiny i Czechowicza. Zróżnicowane okazały się także funkcje motywu łez: 

analizowane utwory rozpadły się na dwie ściśle rozgraniczone, kontrastowe gru-

py, z których jedną stanowiły wiersze liryczne, ukazujące płacz jako umotywowa-

ną reakcję afektywną cierpiącej postaci, drugą – wiersze satyryczne, na ogół nar-

racyjne, w których płacz był przedmiotem żartów, wykorzystujących komizm sy-

tuacyjny lub językowy. Z empatią pisali o płaczu Porazińska, Iłłakowiczówna, Szel-

burg-Zarembina i Czechowicz, w duchu prześmiewczym natomiast – Tuwim i Brze-

chwa, przy czym nie odnotowałam istnienia żadnej części wspólnej: twórcy należący 

do pierwszej grupy nigdy nie umieścili motywu łez w kontekście satyrycznym, 

natomiast poeci z grupy drugiej nigdy w zasadzie poza ten kontekst nie wyszli. 

Interpretacja wierszy o płaczu przekonała mnie jednak, że wszyscy autorzy 

odnosili się do dziecięcego czytelnika z szacunkiem i zrozumieniem, dążąc do za-

spokojenia jego potrzeb emocjonalnych i złagodzenia napięć czy lęków, choć do 

zrealizowania podobnych celów wybierali przeciwstawne środki: albo współod-

czuwanie z dzieckiem, albo rozśmieszanie go – nie zawsze zresztą wolne od drwi-

ny, której ofiarą padł w twórczości Tuwima i Brzechwy niejeden głuptas, tchórz  

i mazgaj (lub mazgajka – na przykład pani Słowikowa płacząca w gniazdku na aka-

cji). Wobec podobnie pajdocentrycznych założeń odmienność badanych utworów 

jest tym bardziej uderzająca: funkcjonowanie motywu łez w polskiej poezji dla 

dzieci okresu międzywojnia dzieli tę poezję na dwa biegunowo różne typy. Intere-

sujące wydaje się wobec tego pytanie o obecność w badanym materiale innych 
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motywów związanych z emocjami, a także o ewentualne korelacje zaobserwowa-

nej dychotomii z pozostałymi właściwościami analizowanych utworów.  

Istnienie w polskiej poezji dziecięcej doby dwudziestolecia swoistych od-

mian, szkół czy nurtów nie uszło oczywiście uwagi badaczy. Propozycje typologii 

obejmują jednak na ogół co najmniej trzy kategorie: Józef Zbigniew Białek w synte-

tycznym opracowaniu Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939 wyróż-

nia: poezję inspirowaną folklorem, lirykę świata dziecięcego, odznaczającą się 

uwrażliwieniem na pierwsze doświadczenia egzystencji (choć – dodajmy – również 

utwory nawiązujące do poezji ludowej nierzadko mają tę właściwość) oraz, zupełnie 

odrębną, „szkołę poetycką Tuwima i Brzechwy” (Białek 1987: 55-92). Stanisław 

Frycie wyróżnia cztery nurty polskiej poezji dziecięcej: poezję wyobraźni, satyrycz-

no-groteskową, liryczną oraz awangardową (Frycie 1982: 65-115). Typologia ta 

została wprawdzie opracowana dla poezji okresu 1945-1970, ale wszystkie wymie-

nione nurty są, zdaniem autora, zakorzenione w międzywojniu (na przykład poezję 

wyobraźni reprezentują Porazińska i Szelburg-Zarembina, a awangardową – Cze-

chowicz). Jeszcze inną propozycję przedstawił Antoni Smuszkiewicz, który w histo-

rii polskiej poezji dla dzieci wskazuje cztery stale powracające modele o zmiennej 

popularności, wszystkie reprezentowane także w dwudziestoleciu międzywojen-

nym: model edukacyjny, liryczny, folklorystyczny i lingwistyczny (Smuszkiewicz 

2015: 188-189).  

Najbliższa jednak moich własnych spostrzeżeń i jednocześnie najbardziej in-

spirująca okazała się teza Bogumiły Kaniewskiej, która, polemizując z Białkiem, pisze: 
 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wierszyki dla dzieci powstałe przed wojną dają się 

podzielić na dwie, bardzo wyraziste grupy: na teksty liryczne oraz narracyjne, opowiadają-

ce (często lirycznie) pewną historię. O ile grupa druga jest „genderowo” zrównoważona,  

a artystycznie zdominowana przez osobowości Tuwima i Brzechwy, o tyle grupa pierwsza, 

liryczna, jest zagospodarowana przede wszystkim przez poetki (chlubnym wyjątkiem był-

by w tym damskim gronie Józef Czechowicz) (2015: 253). 

 

Chciałabym przyjrzeć się międzywojennej poezji dla dzieci w tej właśnie 

perspektywie, ponieważ obserwacja motywu łez przywiodła mnie do identycz-

nych wniosków: poezja dla najmłodszych czytelników w dobie międzywojnia roz-

padła się bardzo wyraźnie na dwa nurty, dla których wyodrębnienia pozostałe 

omawiane przez badaczy kwestie (nawiązania do folkloru, związki z baśnią lub 

fantastyką, a także z bajką zwierzęcą, budowa wiersza, sposób poetyckiego obra-

zowania, zabawy fonetyczne i leksykalne) mają drugorzędne znaczenie – kluczem 

jest natomiast sposób prezentacji emocji. Sądzę też, że prezentowany w utworach 

dla dzieci obraz uczuć ma ścisły związek z poetyką wiersza, gdyż jest skorelowany 
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z typem sytuacji lirycznej oraz kreacją podmiotu mówiącego i wewnątrztekstowe-

go odbiorcy. 

Jak wobec tego prezentują się inne reakcje afektywne człowieka w między-

wojennej poezji dla dzieci? Czy i w jaki sposób najważniejsi poeci epoki tworzący dla 

dzieci pisali o uczuciach? Obszar mojej refleksji wyznacza pojęcie poetyckiego obra-

zu „przeżycia emocjonalnego”. Rozumienie tego terminu zapożyczam od Agnieszki 

Mikołajczuk (2021); w jej badaniach nad językowymi konceptualizacjami wstydu  

i dumy „przeżycie emocjonalne” ma charakter metapojęcia, w którego zakres są 

włączone: 

 

po pierwsze określenia uczucia i emocje traktowane przez nas jako wyrazy bliskoznaczne. 

Obejmują one przede wszystkim uczucia (emocje) krótkotrwałe, rozumiane jako mo-

mentalne zdarzenia psychiczne lub rozwijające się w krótkim czasie procesy będące reak-

cją na specyficzne bodźce, często mające wyraziste objawy, dzięki czemu są możliwe do 

rozpoznania przez innych (...). Po drugie, terminy uczucia (emocje) odnoszą się też w na-

szej pracy do uczuć (emocji) długotrwałych – stanów emocjonalnych, do opisu których 

często używa się określeń bardziej szczegółowych. Ważne miejsce (...) zajmują wśród nich 

postawy emocjonalne. Wskazują one na przeżycia, w których komponent uczuciowy jest 

podporządkowany elementom wolicjonalnym i intelektualnym, mamy tu bowiem do czy-

nienia z dyspozycjami podmiotu do określonych uczuć, powiązanymi z jego gotowością do 

określonego typu działań motywowanych subiektywną oceną obiektu przeżyć (2021: 11).  

 

Tak rozumiane przeżycia emocjonalne w międzywojennych wierszach dla 

dzieci Porazińskiej (analizuję 144 utwory), Iłłakowiczówny (77), Tuwima (43), 

Brzechwy (35), Szelburg-Zarembiny (132) i Czechowicza (66)24 występowały  

w wielkiej obfitości, przypisywane ludzkim, zwierzęcym lub antropomorfizowanym 

bohaterom lirycznym, deklarowane przez mówiący podmiot jako jego własne, do-

mniemane jako emocje czytelnika, traktowane jako korelaty czynności (taniec jako 

przejaw radości), stosowane metaforycznie w opisie nieożywionych elementów 

świata przedstawionego (wiosna jako stan szczęścia, a burza – gniewu przyrody), 

czy wreszcie przywoływane wyłącznie jako byty leksykalne, często w kontekście 

zabaw etymologicznych:  
 

Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa. 

Sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa (Figielek, Tuwim 1986: 484). 

  

Najtrudniejsze do zaklasyfikowania okazały się utwory, na ogół przyjmują-

ce formę lirycznych narracji, w których emocje przedstawionych postaci są nie-

wątpliwie obecne, ale nie zostały one nazwane, lecz wyłącznie zasygnalizowane, 

 
24 Korpus tekstów został scharakteryzowany w pierwszej części artykułu (Frużyńska 2021: 

59-63).  
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najczęściej opisem zachowania. Postanowiłam ostatecznie uznać je za wyraz pre-

zentacji przeżyć emocjonalnych i przypisać im konkretne nazwy emocji na pod-

stawie mojej własnej interpretacji, ponieważ sądzę, że wykluczenie tej grupy tek-

stów zubożyłoby znacznie obraz zjawiska.  

Przeżycia emocjonalne są w badanych wierszach nie tylko liczne, lecz także 

zróżnicowane. Ich wyodrębnienie nie zawsze było łatwe – często decydowałam się 

na połączenie w jednej klasie wielu odmian emocji (np. RADOŚĆ to stan opisywany 

także określeniami takimi jak: wesoły, szczęśliwy i szczęście, uciecha, zabawa, rado-

sna wrzawa, sygnalizowany czasownikami, np. śmiać się, cieszyć się a także zniuan-

sowany – w wielu wierszach dałoby się określić RADOŚĆ bardziej precyzyjnie jako 

rozbawienie, euforię, entuzjazm, zachwyt – także o charakterze doświadczenia 

estetycznego). Równie często przypisywałam jeden utwór literacki do wielu klas, 

ze względu na jego złożoność: opisywaną w nim przemianę uczuć, ich skontrasto-

wanie lub niejednoznaczność. Ostatecznie – czasem podejmując arbitralne decyzje 

– wyróżniłam piętnaście odmian przeżyć emocjonalnych, obecnych w międzywo-

jennych wierszach dla dzieci: RADOŚĆ, STRACH (w tym niepokój, lęk), GNIEW 

(złość, irytacja, oburzenie, uraza), SMUTEK (zmartwienie, rozżalenie, przygnębie-

nie, rozpacz), WSTRĘT, ZASKOCZENIE (zdziwienie, niedowierzanie), NADZIEJĘ, 

ROZCZAROWANIE (zawód), ZAZDROŚĆ, WSTYD (upokorzenie), DUMĘ, TĘSKNOTĘ 

(nostalgię), MIŁOŚĆ (czułość, sympatię, ufność), WSPÓŁCZUCIE (żal, litość), PO-

CZUCIE WINY. Przeżycia emocjonalne, które nie pojawiają się w powyższym ze-

stawieniu, nie wystąpiły w badanym materiale lub nie były sygnalizowane w jed-

noznaczny sposób; dotyczy to na przykład szacunku, zażenowania, ulgi albo po-

gardy, choć ślady tej ostatniej można by być może odnaleźć w twórczości Brze-

chwy, na przykład w wierszu Sum:  
 

A lin szydzi: „Panie sumie,  

w sumie pan niewiele umie!” 

 

Sum ze wstydu schnie i chudnie, 

już mu liczyć coraz trudniej (Brzechwa 1938: brak numeracji stron). 

 

Rozważyłam, w całym korpusie i osobno dla każdej poetki i każdego poety, 

najpierw liczbę wierszy dotyczących uczuć, a następnie liczbę różnych przeżyć emo-

cjonalnych, pojawiających się w utworach. Wśród łącznie 500 międzywojennych 

wierszy sześciorga autorów o przeżyciach emocjonalnych opowiadało 170, co ozna-

cza, że w przybliżeniu jedna trzecia tekstów dotyczyła w pewien sposób emocji. Już 

na tym etapie można zauważyć ciekawe zjawiska: Janina Porazińska, która staty-

stycznie najczęściej pisała o płaczu, teraz zajmuje ostatnie miejsce – tylko jeden na 

pięć wierszy poświęciła emocjom. Na przeciwległym biegunie znalazł się Tuwim, 
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rekordzista zestawienia – połowa jego wierszy dla dzieci dotyka w ten czy inny 

sposób tematyki związanej z uczuciami, podczas gdy czworo pozostałych poetów 

poświęciło im 30-45% swoich wierszy.  

W tej grupie na szczególną uwagę zasługuje Czechowicz, srebrny medali-

sta, który tylko nieznacznie ustępuje Tuwimowi – wprawdzie najrzadziej pisał  

o płaczu, natomiast niezwykle często pojawia się w jego twórczości dla dzieci ra-

dość, a także miłość i czułość. Iłłakowiczówna, Brzechwa i Szelburg-Zarembina nie 

odbiegają znacząco od średniej w statystyce dotyczącej liczby wierszy, ale zupeł-

nie inaczej przedstawia się zróżnicowanie przeżyć emocjonalnych obecnych w ich 

twórczości – w tej konkurencji niekwestionowane pierwsze miejsce zajmuje Iłła-

kowiczówna, w której wierszach pojawiło się ich trzynaście, przy czym jako jedyna 

napisała utwór o wstręcie (Krzysia i pająk) oraz o poczuciu winy (Zły człowiek  

z trudnego do zakwalifikowania cyklu Jeszcze rymy dziecięce). Co ciekawe, wielkie 

bogactwo emocji znajdujemy także w wierszach Tuwima, który tak oszczędnie i na 

ogół żartobliwie pisał o płaczu – w niewielkim objętościowo korpusie dziecięcej 

poezji skamandryty znalazło się miejsce dla dwunastu odmian przeżyć emocjonal-

nych, w tym rzadko pojawiającego się rozczarowania (Kapuśniaczek) i zaskoczenia 

(Okulary, O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci), negatywnie rozumianej dumy (Rycerz 

Krzykalski), reprezentowanej w kilku utworach tęsknoty (Kotek, Dyzio marzyciel).  

Na podium zmieścił się jeszcze Czechowicz, z charakterystycznym rozkła-

dem akcentów: spośród jedenastu odmian uczuć, o których pisał, najczęściej poja-

wia się radość i miłość, częste jest także powiazanie radości i dumy, zwłaszcza dumy 

narodowej, i to nie tylko Polaków (Moja ziemia), gdyż na potrzeby podręcznika dla 

szkół powszechnych stworzył niezwykle plastyczny wiersz opisujący Francuzów 

żywiołowo świętujących przez całą noc w rocznicę zburzenia Bastylii (14 lipca  

w Paryżu). Uczucia negatywne, jak strach czy smutek, pojawiają się w utworach Cze-

chowicza rzadko, strach bywa dodatkowo złagodzony kontekstem w kołysankach 

(„nie bój się”, Kołysanki IV) albo w „przechwalankach” („nie boimy się”, Na budowie). 

Paradoks optymizmu Czechowicza zasługuje na podkreślenie, bo bardzo trudno 

byłoby się z góry spodziewać, że najradośniejsze międzywojenne wiersze dla dzie-

ci napisał katastrofista, przedstawiciel Drugiej Awangardy.  

Podobne proporcje dostrzeżemy w międzywojennej twórczości Szelburg-

Zarembiny, która zajęła pozycję czwartą: w jej wierszach pojawia się dziesięć od-

mian przeżyć emocjonalnych, z dużą przewagą uczuć związanych z doświadcze-

niem radości/szczęścia. Warto pamiętać o wielu podobieństwach, jakie pojawiły się 

między Czechowiczem i Szelburg-Zarembiną w komparatystycznej analizie utwo-

rów z motywem łez – emocjonalne pokrewieństwo ich wierszy, pełnych czułości, 

intymnych, ciepłych, pisanych z intencją uspokojenia i pocieszenia, jest teraz jeszcze 

bardziej widoczne. Specyficzna tylko dla Szelburg-Zarembiny jest duża liczba utwo-

rów zdominowanych przez przeżywanie współczucia, którego doświadcza bohater 
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dziecięcy lub zwracająca się do niego osoba mówiąca. Ta właściwość stanowi po-

most między poezją Szelburg-Zarembiny i Porazińskiej. 

Właśnie Porazińska i Brzechwa to poeci, w których wierszach pojawiło się 

najmniej rodzajów emocji (odpowiednio dziewięć i osiem), ale, co ciekawe, nie są 

do siebie podobni pod żadnym innym względem. Przeżycia emocjonalne w poezji 

Porazińskiej pozostają w ścisłym związku z folklorystycznymi inspiracjami jej 

twórczości: często występująca radość jest powiązana ze śpiewem i tańcem, smu-

tek i tęsknotę odnajdziemy w wierszach pastuszych i sierocych skargach. Poezja 

Porazińskiej dziedziczy po części ludową konwencję prezentacji emocji i specy-

ficzne formy przeżywania egzystencji, rozpiętej między „frasunkiem” a „weselem”; 

poetka zachowuje także gwarowe emocjonalizmy, na przykład określenia „turbować 

się” czy „być radym” oraz charakterystyczne wykrzyknienia – „rety!”, „laboga!” i inne 

(Białek 1963: 211). Jest też w jej twórczości niezależny od tradycji ludowej pieśni, 

bardzo wartościowy nurt, skupiony na rekonstrukcji świadomości małego dziecka 

(Olszewska 2007: 34-36), moim zdaniem niedoceniany i zbyt łatwo utożsamiany  

z folklorem, ponieważ typowym bohaterem lirycznym jest w tej poezji dziecko wiej-

skie. Realistyczne psychologicznie wiersze (zwłaszcza ze zbioru W Wojtusiowej 

izbie) przedstawiają często małe dziecko, które boi się, zdumiewa, współczuje lub 

spotyka się ze współczuciem innych, marzy, tęskni, fantazjuje, personifikuje ota-

czające je przedmioty i przypisuje im ludzkie przeżycia emocjonalne.  

Brzechwa jest natomiast poetą gniewu: złości, furii, irytacji, pretensji i resen-

tymentów, stale powraca w swoich wierszach do sytuacji konfliktu, kłótni i sporów, 

słownych przepychanek, pomówień i wyrzutów. Bohaterowie jego wierszy konfron-

tują się, oburzają się na siebie i odchodzą śmiertelnie obrażeni, toteż nad wyraz 

trudno odnaleźć w wierszach Brzechwy nieskażoną radość. Mamy za to u autora 

Kaczki dziwaczki bardzo dużo gniewu, sporo smutku i strachu, nieco wstydu, ośmie-

szenia czy upokorzenia, a także odrobinę zaskoczenia i zazdrości. Jeśli pojawia się 

miłość, zostaje natychmiast odrzucona (Czapla i żuraw), jeśli współczucie – okazu-

je się chybione i nieadekwatne do sytuacji (Chrzan).  

Jeśli jednak spojrzymy na poezję dla dzieci jak na źródło wiedzy o nazwach 

uczuć (a jest to z pewnością ważny aspekt tej twórczości), zorientujemy się, że nie-

wielka różnorodność emocji jest w wierszach Brzechwy kompensowana bogactwem 

ich wyrazu, manifestującym się feerią leksykalną i frazeologiczną. Słowo u Brzechwy 

jest niejako performatywne, ustanawia często relacje między postaciami, konstytuu-

je sytuację fabularną i jest motywacją pojawiających się w tekście emocji (Szóstak 

2000: 49-53). Kwintesencją typowej dla Brzechwy ludyczno-lingwistycznej strate-

gii prezentowania emocji jest wiersz Rak. Został on w całości skonstruowany jako 

gra związkami frazeologicznymi, które stanowią w polszczyźnie konceptualizacje 

gniewu: 
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Na półmisku leży rak, 

a półmisek mówi tak: 

 

– Cóż to właściwie znaczy, 

panie raku? 

Pan wcale mówić nie raczy, 

panie raku, 

pan jest cały czerwony jak rak, 

panie raku, 

jakżeż można zaperzać się tak, 

panie raku? 

Pan jest okropnie zagniewany, 

panie raku, 

pan jest w gorącej wodzie kąpany, 

panie raku! (Brzechwa 1938: brak numeracji stron) 

    

Nie docenia się, w moim przekonaniu, Brzechwy, sprowadzając jego twór-

czość do zabawy, w ramach której „poeta-kpiarz uprawia swoistą grę słowami, 

wyszukuje nieoczekiwany sens w ich połączeniach, zbitkach, odkrywa mechanizm 

dowcipu i żartu, bawi się specyficznym układem dźwięków, sylab, rymów” (Białek 

1987: 91-92). Istotnie gra słów skupiona wokół wyrazu „rak” i skojarzonego z nim 

na zasadzie fałszywej etymologii czasownika „raczyć” bawi czytelnika, ale w rze-

czywistości utwory Brzechwy są czymś więcej: zostały precyzyjnie zaplanowane 

jako środki znieczulające dziecięce cierpienia. Szeroko rozpowszechniony w mię-

dzywojennej Polsce zwyczaj spożywania raków mógł być dla dziecka szokujący, 

skoro w trakcie posiłku odrywano głowy i miażdżono szczypce raków podawanych 

na stół w całości, a więc w formie, która objawia prawdziwą naturę mięsa jako ciała 

zabitego zwierzęcia. Smutek, wstręt, lęk i poczucie winy – to emocje, które mogą 

przeżywać wrażliwe dzieci skonfrontowane z losem raków, zwłaszcza jeśli zdają 

sobie sprawę, że czerwona barwa skorupiaków pojawia się w następstwie ich 

uśmiercania przez wrzucenie do wrzątku. I choć wiemy z doświadczenia, że doro-

śli próbują często ukrywać przed dziećmi prawdę o śmierci zwierząt, Brzechwa 

wcale tak nie postępuje, wręcz przeciwnie – z aktu gotowania raków żywcem czyni 

pointę wiersza – „Pan jest w gorącej wodzie kąpany, panie raku!”. Ugotowany rak 

jest „okropnie zagniewany”, „zaperzony”, „nie raczy mówić”. Wiersz oddziałuje na 

wyobraźnię na kilka sposobów: ożywia zwierzę, które jednocześnie pozostaje 

wciąż martwe; personifikuje je, pozwala mu odczuwać gniew, w jakimś sensie – 

reagować protestem na doznaną krzywdę. Na innym poziomie utwór rozładowuje 

napięcie śmiechem, działa na zasadzie słynnej „izolacji komicznej”, która sprawia, 

że zawieszamy emocje, gdy na scenę wkracza humor, dzięki czemu możemy się 

śmiać z żartów o wojnie, chorobie czy śmierci (Dziemidok 2011: 38-39). Brzechwa 
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wielokrotnie czyni bohaterem wiersza zwierzę-potrawę (Kaczka dziwaczka, In-

dyk), stosując chwyt, któremu w literaturze dla dzieci patronuje Lewis Carroll, 

twórca niesamowitej, onirycznej krainy, gdzie mała dziewczynka, uświadomiwszy 

sobie, że jej rozmówcy dotychczas byli w jej oczach tylko potrawami, speszona, nie 

dopowiada do końca zdania: „Często widywałam dorsze na obiedzie”. Autor Alicji 

w Krainie Czarów znacznie słabiej niż Brzechwa maskuje niepokój, który kładzie 

się cieniem na dziecięce doświadczenie egzystencjalne, w większym też stopniu 

eksponuje mroczną, groteskową naturę świata (Slany 2016: 171-178). W poezji 

Brzechwy zasadą bytu jest kosmiczny konflikt przenikający wszystkie poziomy 

rzeczywistości, którą zaludniają istoty skłonne do wciąż nowych aktów agresji, ale 

ta ciemna arché jest starannie zamaskowana i złagodzona szczodrze dawkowanym 

komizmem.  

A w jeszcze innym planie wiersz o raku jest swoistą „szkołą uczuć” – uka-

zuje gniew, jego nazwy, korelujące z nim frazemy i łączone z gniewem zachowania, 

podsuwa synonimy, skłania do analizy sensu idiomów. Gniew jest też – co w poezji 

Brzechwy wydaje się regułą – skrytykowany, przedstawiony z degradującą przesa-

dą, wyszydzony, podobnie jak bezsensowne emocje warzyw (Na straganie), nieuza-

sadniony strach (Koziołeczek, Konik polny i boża krówka), niemądra nostalgia (Sój-

ka), sentymentalna miłość (Żuraw i czapla, Żuk), przyjaźń traktowana z egzaltacją 

(Śledź). Podmiot mówiący wierszy Brzechwy jest bowiem stoikiem, oddaje zawsze 

ostatnie słowo tym, którzy ponad żywiołowe emocje przedkładają filozoficzną re-

fleksję, przemawiając rozsądnie, jak kapusta: „wnet i tak zginiemy w zupie”.  

Jeśli przyjrzymy się przeżyciom emocjonalnym w wierszach Brzechwy, 

zwróci naszą uwagę niezwykle produktywny w poezji dla dzieci chwyt, jakim jest 

antropomorfizacja. Odnajdziemy ją u wszystkich sześciorga poetów, w kilku funk-

cjach i wcieleniach, tak różnych, że zasługiwałyby może na oddzielne nazwy. Jeśli 

idzie o twórczość Brzechwy, dominuje antropomorfizacja typu alegorycznego, znana 

od antyku z bajki zwierzęcej – uczłowieczone postacie są w niej maską dla ludzkich 

postaw, służąc zazwyczaj ich krytyce, jak w wierszu Sum, którego smutny przykład 

poucza, że pycha może zostać ukarana ośmieszeniem, lub w głęboko zakorzenionej 

w tradycji historyjce o wronie i serze – paraboli przestrzegającej przed łatwowier-

nością. Brzechwa to prawdziwy nauczyciel życia, specjalista w dziedzinie kreacji 

bohaterów wprost makiawelicznych: cynicznych, butnych i roszczeniowych oszu-

stów, złodziei oraz szachrajek. Większa część łajdaków ujawni się dopiero w powo-

jennej twórczości poety, ale już w dwudziestoleciu zapowiada ich nadejście perfidna 

wrona, która, okradłszy przyjaciół, reaguje na krytykę fałszywą dumą, gniewem  

i irytacją, stosując szantaż emocjonalny, by wzbudzić w pokrzywdzonych zwierzę-

tach poczucie winy: 
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Na to wrona na nich z góry: 

– Wam chodziło wszak o dziury, 

 

Wprawdzie ser zużyłam cały, 

Ale dziury pozostały (...). 

 

Trudno. Nikt dziś nie docenia 

Prawdziwego poświęcenia. 

 

Po czym wrona, jak to ona,  

Poszła sobie obrażona (Brzechwa 1939: brak numeracji stron) 

 

Inna odmiana antropomorfizacji dominuje w twórczości Tuwima, a skądi-

nąd jest to ten jej rodzaj, który także u pozostałych czworga autorów odnajdziemy 

najczęściej: w tym wariancie uczłowieczenia zjawiska naturalne, zwierzęta lub 

rzeczy zostają obdarzone osobowością, umożliwiającą doświadczanie emocji, któ-

re są często traktowane przez dzieci jako narzędzie interpretacji zjawisk. Zabieg 

ten występuje w różnych odcieniach stylistycznych, ale chyba zawsze jest znakiem 

spojrzenia na świat oczyma dziecka i nawet wtedy, gdy podmiot mówiący w wier-

szu sprawia raczej wrażenie osoby dorosłej, pobrzmiewa w nim echo specyficznie 

dziecięcej wyobraźni animistycznej. Oto poświęcona pięknu i energii miasta (za 

sprawą potoczystego wyliczenia dokonań cywilizacji budząca skojarzenia z futu-

ryzmem) miniatura poetycka Tuwima, zawierająca w paru zdaniach wykrzykni-

kowych świetny opis przeżycia, na które składają się radość, duma i podziw; emo-

cje w wierszu intensyfikuje charakterystyczna antropomorfizacja: 
 

Jaka wielka jest Warszawa! 

Ile domów, ile ludzi! 

Ile dumy i radości  

W sercach nam stolica budzi! 

 

Ile ulic, szkół, ogrodów, 

Placów, sklepów, ruchu, gwaru. 

Kin, teatrów, samochodów 

I spacerów, i obszaru! 

 

Aż się stara Wisła cieszy, 

Że stolica tak urosła, 

Bo pamięta ją maleńką, 

A dziś taka jest dorosła (Tuwim 1986: 482). 

  



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 37 – 59; DOI 10.32017/ip2022.2.3 
 

 

 
47 

Oto Tuwim, który zupełnie nie przypomina Brzechwy: proponuje dziecięcemu 

czytelnikowi wspólne przeżywanie fascynacji rzeczywistością, co więcej – ukazuje 

rozwój miasta jako dorastanie, w bliskim dziecięcej wyobraźni obrazie pokolenio-

wej relacji Warszawy i Wisły. Nieco podobny model antropomorfizacji znajdziemy 

w równie optymistycznym wierszu Wieczór zimowy w mieście, gdzie pojawia się – 

dość przewrotnie wyzyskany – motyw zazdrości i gniewu: 
 

Miasto się mieni blaskami pstrymi, 

Aż księżyc srebrny zazdrości ziemi, 

Że taka jasna i kolorowa, 

I zagniewany w chmurach się chowa (Tuwim 1986: 478). 

 

Jak już wspominałam, około połowa wierszy Tuwima w jakimś sensie do-

tyczy emocji, a ponadto ich wachlarz jest nader szeroki, często też przedstawia 

poeta emocje zmienne, złożone, mieniące się różnymi odcieniami (Kapuśniaczek, 

Spóźniony słowik). Nieobca jest Tuwimowi zabawa z emocjonalną leksyką i oczy-

wiście nie mylą się badacze, przypisujący mu zamiłowanie do lingwistycznych 

żartów (Białek 1987: 86-87, Smuszkiewicz 2015: 148-157), a jednak więcej znaj-

dziemy w jego twórczości utworów, w których obraz emocji jest powiązany z do-

świadczeniem bohatera lirycznego i w tym sensie odznacza się realizmem. Uczu-

ciem, ku któremu Tuwim ma, jak się wydaje, szczególną liryczną predylekcję, jest 

tęsknota, powiązana z marzeniem, fantazjowaniem o spełnieniu pragnień, czasem 

dotyczących wszechmocy (Kapuśniaczek), czasem fantastycznej obfitości, kojarzą-

cej się ze starym motywem złotego wieku, ogrodu rozkoszy ziemskich, krainy 

mlekiem i miodem płynącej czy das Schlaraffenland – Kraju Pasibrzuchów (Kotek, 

Dyzio marzyciel): 
 

Położył się Dyzio na łące, 

Przygląda się niebu błękitnemu 

I marzy: 

 „Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 

 Nie są z waniliowego kremu... 

A te różowe –  

Że to nie lody malinowe... 

A te złociste, pierzaste –  

Że to nie stosy ciastek...” (Tuwim 1986: 516) 

 

Poecie nieobcy jest zmysł humoru, przyjmujący formę życzliwej, łagodnej 

kpiny, gdy bohaterem wiersza jest dziecko, ale chyba nieco bardziej kąśliwy, kiedy 

śmieszne i nieadekwatne emocje manifestują – na ogół krzykiem – dorośli, na 

przykład pyszny rycerz Krzykalski („Dla mnie wszystkie zaszczyty! Dla mnie cześć 
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i chwała!, 1986: 527), gniewny pan Hilary („Skandal – krzyczy – nie do wiary! Ktoś 

mi ukradł okulary!”, 1986: 528), albo strachliwy pan Maluśkiewicz: 
 

– A to znów sprawka czyja? 

Jaki to śmiałek gwoździe 

W nos wieloryba wbija? 

 

– Wieloryb?! – (Pan Maluśkiewicz 

Tak się na cały głos drze). 

– Nie wieloryb, głuptasie, 

Lecz jego lewe nozdrze (Tuwim 1986: 532). 

 

Znajdujemy więc i u Tuwima znaną z wierszy Brzechwy pochwałę spokoju, 

rozwagi i umiarkowania, i charakterystyczny dla utworów dydaktycznych stoi-

cyzm. Trzeba jednak podkreślić, że ten sposób mówienia o emocjach jest tylko 

jednym z wielu w poezji dziecięcej wielkiego skamandryty, który stworzył zaled-

wie nieco ponad czterdzieści utworów dla dzieci, lecz wyzyskał w nich nad podziw 

szeroko możliwości poetyki wiersza dziecięcego (Grabowski 2009: 69, Szóstak 

2000: 8). Najczęściej Tuwim porzuca typowy dla dydaktycznej bajki model hierar-

chii pokoleń i przechodzi niepostrzeżenie na dziecięcą stronę, pełen zrozumienia 

dla infantylnego doświadczenia świata – instynktownych, ekstatycznych przeżyć, 

które łączą jego twórczość dla dzieci z inspirowaną poetyką symbolizmu i ekspre-

sjonizmu poezją dla czytelników dorosłych (por. Kuczyńska-Koschany 2019: 318, 

336-337).   

Jeszcze inną strategię prezentuje wiersz Dzieci w polu, w którym ani nazwy 

emocji, ani nawet behawioralne wyznaczniki afektów nie pojawiają się explicite –  

a mimo to utwór wydaje się nasycony uczuciami, pełen spokojnej radości istnienia 

i wypełniony szczęściem, jak fotografia, na której uchwycono jeden z pogodnych 

dni dzieciństwa. Tekst opublikowany w Elementarzu Falskiego w roku 1937 przy-

pomina z jednej strony wiersze Konopnickiej, z drugiej – antycypuje nieco później-

szy cykl Świat. Poema naiwne Miłosza: 
 

Idą dzieci ścieżką. Z prawej strony owies, 

Z lewej strony łubin żółty i pachnący.  

A na łące, w dali, stadko białych owiec, 

I chłopczyk i piesek, stada pilnujący. 

 

A nad wszystkim słońce złotym blaskiem świeci, 

Promieniami ciepła cały świat przenika: 

I tę ścieżkę polną i idące dzieci, 

Owies, łubin, owce, pieska i chłopczyka (Tuwim 1986: 506). 
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Emocje nienazwane po imieniu, sugerowane dziecięcemu czytelnikowi za pomocą 

obrazu w liryce opisowej albo wyrażające się wyłącznie w zachowaniu bohaterów, 

to w pewnym sensie kolejny etap afektywnego wtajemniczenia – dziecko samo-

dzielnie odczytuje nastrój i rekonstruuje przeżycia wewnętrzne postaci, rozwijając 

inteligencję emocjonalną, empatię i teorię umysłu.  

Podobne właściwości ma wiele wierszy Porazińskiej. Oto utwór reprezen-

tujący nurt ludowy w poezji dwudziestolecia, z tomu Pastereczka – Zgubione gąski: 
 

Gąski moje, gąski moje, 

nie ma was!... 

Zeszłam-ci ja, szukający,  

cały las. 

 

Zeszłam-ci ja, szukający, 

łąki szlak. 

Jakże mi do chaty wracać 

bez was, jak?! 

 

Dębie, dębie, w modre niebo 

patrzysz rad –  

nie widziałeś ich lecących 

w cały świat? 

 

Trzcino, trzcino... nad tej wody 

schodzisz brzeg –  

a nie porwał ich dunaju  

wartki bieg? 

 

Mchu zielony, mchu drobniutki 

idziesz w bór –  

nie widziałeś tam u wilka  

krwawych piór? 

 

O dlaboga!... Idą z lasu 

gąski me!... 

Dwie siodłate, biały gąsior, 

siwe dwie... 

 

„Ej, wołały nas łabędzie 

z tobą wraz. 

Ej, za tobą żal, sieroto, 

wrócił nas” (Porazińska 1927: 25-26). 
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Sieroca skarga mieni się emocjami: wśród nich strach, groza i rozpacz po-

zostają nienazwane, jedynie gwarowy okrzyk „O dlaboga!” wyraża szczęście i za-

skoczenie. Co ciekawe, o swoich uczuciach mówią pasterce gęsi, przedstawione jako 

pełnoprawne postacie, wrażliwe na los sieroty. W utworach Porazińskiej emocje 

przypisywane są na równi ludziom i zwierzętom, a właściwie całej przyrodzie, an-

tropomorfizowanej na sposób po części ludowy, po części właściwy mentalności 

dziecka. Wiersze z wczesnych międzywojennych tomów Moja wólka (1925) i Pa-

stereczka (1927) są bardzo wyraziście stylizowane na folklor, na wielu poziomach 

zależne od ludowej konwencji – stąd postacie ubogiej małej pasterki, obojętnych 

na jej los dorosłych, przyrody współczującej i niosącej pomoc dziecku, zabłąka-

nych wśród pól życzliwych chrześcijańskich świętych, a także typowe sytuacje 

fabularne – wiejskie śpiewy i tańce, czuła przyjaźń dziecka i wiernego psa, poszu-

kiwanie zaginionych zwierząt, sieroce skargi i marzenia o lepszej przyszłości. Folk-

lorystyczne inspiracje Porazińskiej bywają uważane za przeżytek i nieporozumie-

nie (Barańczak 1982: 193), ale tezy takie są oderwane od historycznego usytuowa-

nia tekstu – jak wspomina Białek, folklor był w czasach międzywojennych formacją 

doniosłą w polskiej kulturze i wciąż żywą; Smuszkiewicz podaje, że w międzywojniu 

co najmniej 70% ludności Polski mieszkało na wsi (2017: 126), co pozwala dostrzec 

realistyczny aspekt i społeczny sens twórczości Porazińskiej. Poetka oddała swój 

talent tym, dla których rozpacz dziewczynki poszukującej gąsek była doświadcze-

niem znanym z życia codziennego. Sądzę, że twórczość Porazińskiej jest, mimo całej 

prostoty, niezwykle subtelna psychologicznie, empatyczna, podporządkowana pro-

jektowi społecznemu: by oddać głos dzieciom, które odkryją w jej piosenkach praw-

dę własnych przeżyć emocjonalnych, nawet jeśli same nie umiałyby ich nazwać. 

Poetka dostrzega także i wskazuje wartości, które dla pozbawionych społecznej 

reprezentacji, pracujących ponad siły, żyjących w biedzie dzieci polskiej wsi mogą 

być źródłem otuchy i nadziei, stąd też odnajdziemy w jej twórczości szereg utworów 

o głęboko pozytywnym nacechowaniu emocjonalnym. Inaczej niż Tuwim i Brze-

chwa, Porazińska zwykle ukrywa się całkowicie za dziecięcym bohaterem lirycznym 

– stosując nierzadko pewną odmianę liryki maski, konstruuje cały świat przedsta-

wiony zgodnie z dziecięcymi wyobrażeniami. Szczególnie godny podkreślenia jest 

tu obraz przyrody, antropomorficznej, kochającej i nawzajem przez dziecko ko-

chanej, rekompensującej niedostatek czułości w relacjach z dorosłymi, macierzyń-

skiej w sensie zbliżającym dziecięcą mentalność do pierwotnych, matriarchalnych 

wierzeń: 
 

Pastereczka miła 

Trepki pogubiła. 

Sama nie wie, gdzie i kiedy 

Narobiła se tej biedy. 
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Za gąskami szła na niwę, 

Zapłakała oczki siwe. 

 

I prosiła 

– Zimna roso,  

Nie ziąb, bo ja idę boso. 

  

I prosiła 

  – Oj, cierniuszki, 

  Oj, nie kłujcie mnie w paluszki (...). 

 

Miękka trawa posłyszała 

I ścieżynę jej wysłała. 

Słonko spiło zimną rosę 

I ogrzało nóżki bose (Porazińska 1927: 15). 

 

Pierwotna, opiekuńcza, macierzyńska więź z dzieckiem, u Porazińskiej re-

prezentowana na ogół przez obrazy przyrody, w niezapośredniczonej postaci wy-

stępuje w wierszach Ewy Szelburg-Zarembiny. Wiersze kołysankowe, uspokajanki, 

czułe rozmowy niemal bez wyjątku poruszają się w kręgu prostych, nazywanych po 

imieniu emocji, takich jak radość, której osoba mówiąca w wierszu pragnie dla 

dziecka, oraz strach i smutek, złagodzone przez jej czułość. Nawet wtedy, gdy Szel-

burg-Zarembina kreuje wyrazisty, macierzyński podmiot mówiący, a więc w kla-

sycznej, kołysankowej liryce zwrotu do adresata, charakterystyczne jest dla jej 

twórczości zapożyczanie dziecięcych wyobrażeń o świecie. Często wiążą się one  

z antropomorfizacją czy animizacją w odmianie fantastyczno-baśniowej, budzącej 

skojarzenia z twórczością Andersena albo Hoffmanna, których światy zaludniają 

postacie znane dziecku jako zabawki lub przedmioty codziennego użytku: oto dzie-

cięce buciki biegną nocą do wróżki i wracają od niej zaczarowane, co stanowi wyja-

śnienie przeżywanych przez dziecko emocji – 

 

Bo Buciczkowa Wróżka 

Wyczynia dziwny czar 

W czerwone butki chowa 

Radosnych skoków dar! (...) 

 

... Dlatego, mój malutki, 

Co rano dziwisz się,  

Że skoro włożysz butki, 

Wnet skakać ci się chce (Szelburg-Zarembina 1972: 19). 
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Liryka dziecięca Szelburg-Zarembiny jest bardzo bogata i zróżnicowana 

formalnie, projektuje także różnych adresatów. Opublikowany u schyłku okresu 

międzywojennego tom Dzieci miasta, adresowany do nieco starszych czytelników, 

ukazuje, często z wielką delikatnością, przeżycia emocjonalne dzieci pochodzących 

z wielkomiejskich rodzin robotniczych. Inaczej niż u Porazińskiej, gwarancją po-

czucia bezpieczeństwa jest dla bohaterów lirycznych rodzinny dom; w wierszach 

powraca obraz kochającej matki, czasem starszej siostry, rzadziej – również opie-

kuńczego, troskliwego ojca, którego ciężka praca jest dla dziecka powodem do 

dumy. Jest to na ogół liryka narracyjna, przyjmująca formę rozmowy lub monologu 

wewnętrznego konstruowanego jako wypowiedź dziecięcego bohatera, obserwu-

jącego otaczający świat z czujną wrażliwością; pojawia się także liryczne „my”, 

jako głos całego pokolenia (a było to, jak miało się później okazać, pokolenie Ko-

lumbów). Uczucia rzadko bywają nazywane po imieniu, lecz stale powracającym 

przeżyciem emocjonalnym jest miłość, a w konfrontacji z cierpieniem, ubóstwem, 

chorobą – pełne troski współczucie.  
 

Przyniosła tę wiosnę kobieta, 

w chustce w białe kratki. 

Schowana w żółtym koszyku 

wyglądała jak niebieskie kwiatki, 

bukiecik przy bukieciku. 

Każdy z przechodniów widział, że to Wiosna, 

gdy spojrzał na ten koszyk. 

Mały gazeciarz z kieszonki wyjął  

20 groszy   

 i od tej wiejskiej kobiety w czarne i białe kratki 

kupił niebieską wiosnę 

 dla swojej chorej matki (Wiosna, Szelburg-Zarembina 1972: 531). 

  

Ewa Szelburg-Zarembina w rzeczywistości miała na imię Irena (Marchewka 

2014: 9-10) i tak zwracali się do niej rodzice, miała zatem poetka swoiste imię 

sprzed inicjacji w dorosłość, oznaczające jej „wewnętrzne dziecko”: Renia. Najwcze-

śniejsze wspomnienia powracają w autobiograficznych Wierszykach Reni. W tomiku 

tym okruchy szczęśliwego dzieciństwa, utrwalone w pamięci jako miniaturowe, 

chwilowe retrospekcje powiązane z afektywnymi iluminacjami, stają się plastycz-

nym tworzywem poetyckim, przekształcone w osobiste archetypy emocji, jak  

w wierszu o burzy: 
 

Zamknięto okno, drzwi. 

Błysnęło. 

Grzmi! 
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Wiatr zgina stare drzewa. 

Deszcz zacina. 

Ulewa! 

I tak ciemno na dworze, 

Że już ciemniej być nie może. 

 

A Renia w oknie stoi 

i wcale się nie boi (Nie boi się, Szelburg-Zarembina 1972: 35) 

 

Powrót do dzieciństwa, akt zagłębiania się w pamięci, zbierania śladów, 

wydobywania własnego, dziecięcego ja, to także znak rozpoznawczy poezji Cze-

chowicza. Stopienie sytuacji lirycznej wiersza z osobistym przeżyciem poety, pro-

jektującego na utwór własne doświadczenie dzieciństwa i konstruującego podmiot 

mówiący na wzór „dziecka wewnętrznego” prowadzi do wyeksponowania postaci 

macierzyńskiej, ujmowanej w podwójnej perspektywie – matka bywa u Czechowi-

cza nie tylko postacią mówiącą do dziecka, a także adresatką lirycznego wyznania, 

jak w najsłynniejszym wierszu Czechowicza dla dzieci – Śnieżne uroki: 
 

Matusiu, Lublin tak srebrny 

twe baśnie mi przypomina 

  o lotach koni podniebnych,  

o czarach lamp Aladyna... (...) 

 

Tak za dnia. A kiedy nocą 

bania uroków tu pęknie 

i gwiazdy niebo wyzłocą  

– o, matuś – jak będzie pięknie! (Czechowicz 2013:12) 

 

Odnosimy dojmujące wrażenie dialogu poety z jego własną matką, która  

w momencie publikacji utworu (listopad/grudzień 1935) była śmiertelnie chora  

i miała odejść parę miesięcy później, 23 kwietnia 1936 r. Poeta zamyka jednak  

w wierszu cudowną chwilę dawnej, dziecięcej bliskości i uczucie, które odgrywa  

w jego twórczości dla dzieci wielką rolę: zachwyt.  

Nie zawsze przeżywające emocje dziecko jest tak jawnie podobne do Cze-

chowicza, a mimo to wrażenie swoistej liryki maski nader często nam towarzyszy. 

Studium dziecięcego przeżycia zachwytu estetycznego – wiersz W Krakowie,  

w kościele franciszkanów – przedstawia emocje wrażliwej dziewczynki. Jej olśnie-

niu pięknem witraży Wyspiańskiego towarzyszy matka, czuła i równie jak dziecko 

otwarta na sztukę. 
 

Ach, tęczowe lecą błyskawice! 

Ach, promienne palą się śnieżyce! 
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Słońce wyszło. Polały się blaski 

z barwnych okien, wielki potok łaski! 

 

Ach, jak świat się we sny przeobraża! 

Płonie tysiąc kolorów w witrażach 

i już Anna nie wie, czy to kościół,  

czy ktoś niebo mieczem złotym rozciął! (...) 

 

Szepcze cicho zachwycona Anna: 

– Matko, matko, ta legenda szklanna, 

te witraże! O, kto je malował? 

Kto ten kościół dziwny utęczował? (Czechowicz 2013: 49-50) 

 

Poezja Czechowicza jest fascynującym dokumentem literackiego uwewnętrz-

nienia pierwotnej relacji z matką (Leszczyński 1994: 181-182); wpisana w utwory dla 

dzieci atmosfera bliskości konstytuująca obraz dzieciństwa daje poecie wielką ła-

twość tworzenia postaci „macierzyńskich” dorosłych, niezależnie od ich płci, często 

przemilczanej i nieistotnej. W stylizowanych na ludowe pieśni Kołysankach, w wier-

szach-monologach dzieci, w miniaturach rodzajowych, nawet w wierszach patrio-

tycznych – osoba dorosła, jeśli oddaje jej się głos, mówi językiem macierzyńskim, 

miłosnym. Jak w wierszu Kolory, który łączy tak charakterystyczną dla poezji dzie-

cięcej edukacyjną enumerację barw z filozoficzną afirmacją świata: 

 
Różne na świecie kolory: 

srebrzysta woda w kubełku, 

szare myszęta w pudełku, 

niedźwiadek z pluszu niezdarny, 

rudy, pod brzuszkiem czarny... 

A jeszcze z pięknego złota 

świecące oczy u kota, 

a jeszcze niebo przejrzyste, 

wymyte błękitem, czyste... 

A jeszcze drzewa zielone, 

rybki w akwarium czerwone 

i fijołkowe kwiatuszki 

u złotej od piasku dróżki... 

A jeszcze pomarańczowe 

obłoki przedwieczorowe, 

a jasne synka kędziory, 

 

 

 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 37 – 59; DOI 10.32017/ip2022.2.3 
 

 

 
55 

te najpiękniejsze kolory... 

Różne na świecie kolory...25 (Czechowicz 2013: 60)  

 

Wielką różnorodność przeżyć emocjonalnych zawarła w adresowanych do 

dzieci utworach Iłłakowiczówna. Jej międzywojenne wiersze to jakby fragmenty 

rozmów z dziećmi, ich monologów – elementy wielogłosowej rodzinnej narracji. 

Czasem zabiera w nich głos dorosła osoba zwracająca się do dziecka, na ogół bu-

dując atmosferę jedności za pomocą zaimka „my”; częściej mówi (myśli, monolo-

guje wewnętrznie) samo dziecko albo uczłowieczona istota, której dziecięca wy-

obraźnia udziela głosu (Borkowska 2009: 209). Iłłakowiczówna konstruuje lirycz-

ne obrazy emocji stosując specyficznie dziecięcą odmianę antropomorfizacji: 

przypisywane nie tylko zwierzętom, lecz niemal dowolnym elementom rzeczywi-

stości ludzkie uczucia i intencje pełnią funkcję narzędzi interpretacyjnych o po-

dwójnej roli – z jednej strony karmią wyobraźnię służącą dziecku do wyjaśniania 

świata, z drugiej rozwijają jego rozumienie zjawisk psychicznych. Wiersz Stóg to 

opowieść o zaskoczeniu – jednocześnie prawdziwym i inscenizowanym – zrodzo-

nym ze spotkania fantazji dzieci z rozumiejącą miłością matki: 
 

Mama zasłoniła oczy, stanęła zdumiona za progiem: 

wszak to Lalka i Krzysia idą pod ręce ze stogiem. 

Z najczystszej słomy pszenicznej 

jest prześliczny! 

Nikt nie widział jak przez podwórze szedł śmiało i cudnie, 

bo to właśnie południe. 

„Dzieci, dzieci, któż to widział tak działać bez żadnej rachuby. 

Nie będzie można do wnętrza go prosić, jest o wiele za gruby... 

Jakże takiego gościa do domu prowadzić, 

którego niepodobna w salonie posadzić?!” 

„Ach Mamo, on jest taki miły, kochany, kosmaty! 

Niechaj stanie w ogrodzie – damy mu herbaty. 

On sam nie lubi do domów bywać zapraszany, 

bo lęka się swe suknie powalać o ściany” (Iłłakowiczówna 1922: 39) 

 
25 O zinterpretowanie tego wiersza poprosiłam kiedyś moje studentki, które nie miały jesz-

cze zajęć na temat Czechowicza i nie znały jego biografii. Intuicja czytelnicza skierowała ich 
interpretacje ku kontrfaktycznej, ale bardzo ciekawej hipotezie: że poeta miał małego syn-
ka i utrwalił w wierszu emocje związane z doświadczeniem rodzicielstwa. Warto podkre-
ślić fakt, że poszukiwanie kontekstów interpretacyjnych w biografii ogranicza się w obser-
wowanych przeze mnie wypowiedziach studenckich do twórczości Czechowicza – nikt 
oczywiście nie rozważa, czy Brzechwa lub Tuwim osobiście mieli dzieci, ale pytanie to nie 
pojawia się także w odniesieniu do kobiet: macierzyńskie, intymne w tonie wiersze Pora-
zińskiej, Iłłakowiczówny czy Szelburg-Zarembiny nie skłaniają czytelniczek i czytelników 
do przypuszczeń, że poetki pisały dla własnych dzieci. 
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Poezja Iłłakowiczówny fascynuje trafnością w rekonstrukcjach dziecięcej 

mentalności i uczuciowości, zwłaszcza jeśli idzie o wiersze z tomu Rymy dziecięce po-

święcone siostrzenicom – Lali i Krzysi Czerwijowskim. Pisałam już w pierwszej części 

o charakterystycznej dla Iłłakowiczówny poetyce emocjonalnego studium, sygnalizo-

wanej już w tytułach jej utworów: Strach, Samotność, Smutek (Frużyńska 2021: 70-

72). W tę serię wpisuje się miniaturowy monolog rozczarowanego dziecka, jakby za-

pożyczony z rozmów z siostrzenicą, funkcjonujący na prawach cytatu z rzeczywistości 

(a tym samym przenoszący poetycką wypowiedź w rejon kolażu) i z zewnątrz, na 

mocy decyzji poetki, opatrzony interpretującym tytułem: Zawód. 

 

Dziś śpimy na podłodze. 

Ja tak chciałam mieć miejsce przy stołowej nodze, 

ale Lalka je dostała, 

bo bardzo krzyczała (Iłłakowiczówna 1922: 30). 

 

Wybrałam z twórczości Iłłakowiczówny utwory – na tle innych – oryginalne 

pod względem ukazanych emocji. Zaskoczenie i rozczarowanie nie mają wielu re-

prezentacji w międzywojennej poezji dla dzieci, ale nawet w wierszach przedstawia-

jących przeżycia emocjonalne, które można uznać za podstawowe, jak smutek, 

strach czy radość, Iłłakowiczówna przejawia wielką wrażliwość na ulotne odcienie 

dziecięcego doświadczenia. Emocje w jej poezji stale balansują na granicy, oddają je 

barwy zmieszane, niemal zawsze skażone cieniem (Mytych-Forajter 2018: 254).  

W wierszu Morski skarb, opowiadającym o radosnej kontemplacji znalezionych na 

plaży muszelek, odnajdziemy stan emocjonalny spleciony z uczuć na pierwszy rzut 

oka sprzecznych; wielość odcieni afektywnych subtelnie współgra z różnorodnością 

kolorystyczną wydobytych z morza cudów: 

  
Muszla niebieska do muszli różowej, 

a przy nich obu rożek bursztynowy, 

szkło, co wygląda jak szmaragd nieoszlifowany, 

dwa przyniesione przez fale kasztany 

– oto skarb. Oczy wielkie nad nim, pełne lękliwej radości 

i serce, co nikomu w świecie szczęścia nie zazdrości (Iłłakowiczówna 1927: 120). 

 

Radość malująca się w oczach dziecka jest podszyta obawą, ale zarazem tak 

wszechogarniająca, że nie sposób pragnąć jej więcej, więc dziewczynka nad mo-

rzem nie zazdrości „nikomu w świecie”. Twórczość Iłłakowiczówny jest wyrazem 

tendencji, którym patronuje postawa uważności na dziecko; choć badacze często 

upatrują źródeł jej poezji w traumatycznych doświadczeniach sierocego dzieciń-

stwa (Mytych-Forajter 2018: 257, Borkowski 2018: 139), poetka nie odwołuje się 
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wprost do własnych wspomnień, staje się natomiast poetyckim medium dla Inne-

go, który jest dzieckiem. Wrażliwość dziecka jest w jej poezji pełna, wielostronna 

(Chęcińska 1994: 192), ale trudna do zakomunikowania dorosłemu; poezja dzie-

cięca realizuje zatem projekt swoistego pośrednictwa, ukazania dziecięcej psychiki 

w całej jej tajemniczej złożoności.   

Na zakończenie powracam do pytania, które wyłoniło się z badań nad mo-

tywem płaczu i zainspirowało mnie do podjęcia dalszych rozważań: czy międzywo-

jenne wiersze dla dzieci, analizowane w pespektywie przedstawionych w nich prze-

żyć emocjonalnych, reprezentują dwa odmienne paradygmaty poezji dziecięcej?  

Zasadniczo odpowiedź jest twierdząca, a jednak obraz w pewien sposób się 

komplikuje; dzieje się tak za sprawą Juliana Tuwima. W kontekście badań nad mo-

tywem łez uderzało podobieństwo jego wierszy do twórczości Brzechwy, natomiast 

w szerszej perspektywie ich poezja ukazuje istotne zróżnicowanie: o ile autor Kaczki 

dziwaczki nieustannie żartuje z emocji, posługując się groteską, o tyle Tuwim bywa 

zarówno kabaretowo komiczny, jak i z całą powagą liryczny. Autor Lokomotywy 

drwi niemal wyłącznie z emocji negatywnych, jak strach, gniew, czy nieuzasadniona 

duma; w pełnym empatii tonie pisze natomiast o radości, zachwycie, podziwie, fa-

scynacji pięknem świata. 

Poezja w ogóle, a dziecięca – jak sądzę – w szczególności, pogłębia nader do-

niosłą właściwość języka (por. Mikołajczuk 2021: 168): odgrywa wielką rolę w ro-

zumieniu emocji, uczy je nazywać, przekładać wewnętrzne przeżycia na system re-

prezentujących je pojęć. Wiersz adresowany do dziecka działa w kilku wymiarach – 

identyfikuje emocje, wskazuje ich przyczyny i będące ich następstwem zachowania; 

uczy także słów, związków wyrazowych, a nawet mniej lub bardziej niezwykłych 

metafor, za pomocą których użytkownicy języka komunikują swoje uczucia. Dlatego 

poezja dla dzieci nie sprowadza się do literackiego faktu, jest także projektem spo-

łecznym mającym na celu kształtowanie wrażliwości emocjonalnej czytelników, 

którzy w momencie lektury są dziećmi, lecz przecież poniosą swoje młodzieńcze 

doświadczenia czytelnicze w dorosłość. Mamy zatem w polskiej poezji międzywo-

jennej dwa komplementarne projekty: jeden z nich w zetknięciu z żywą emocjonal-

nością dziecka zachęca do umiaru, opanowania, ograniczenia ekspresji, drugi – in-

tensyfikuje doznania emocjonalne, dostarczając nowych bodźców i, pielęgnując 

wrażliwość, karmi nią dziecięcą wyobraźnię. 
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Cyprian Kamil Norwid 

MARIONETKI 

 

I  

Jak się nie nudzić? gdy oto nad globem 

Milion gwiazd cichych się świeci, 

A każda innym jaśnieje sposobem, 

A wszystko stoi - i leci... 

  

II 

I ziemia stoi - i wieków otchłanie, 

I wszyscy żywi w tej chwili, 

Z których i jednej kostki nie zostanie, 

Choć będą ludzie, jak byli... 

  

III 

Jak się nie nudzić na scenie tak małéj, 

Tak niemistrzowsko zrobionéj, 

Gdzie wszystkie wszystkich Ideały grały, 

A teatr życiem płacony - 

  

IV 

Doprawdy, nie wiem, jak tu chwilę dobić, 

Nudy mię biorą najszczersze; 

Co by tu na to, proszę Pani, zrobić, 

Czy pisać prozę, czy wiersze - ? 

  

V 

Czy nic nie pisać... tylko w słońca blasku 

Siąść czytać romans ciekawy: 

Co pisał Potop na ziarneczkach piasku, 

Pewno dla ludzkiej zabawy (!) - 

  

VI 

Lub jeszcze lepiej - znam dzielniejszy sposób 

Przeciw tej nudzie przeklętéj: 

Zapomnieć ludzi, a bywać u osób 

- Krawat mieć ślicznie zapięty...!  

(Norwid 1988). 
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Edgar Allan Poe 

ZWYCIĘSKI CZERW 
 

Niech grzmią fanfary 

U schyłku bezimiennych wieków. 

W teatrze już zebrane chmary 

Aniołów, co wśród łez i jęków 

Grę śledzą na scenie 

Nadziei i lęków, 

Zaś orkiestry rzewne tchnienie 

Śle sznur niebiańskich dźwięków. 

 

Mimy, Boga żywego obraz, 

Co dźwignął ich z błot, 

Jak kukły drgają naraz, 

To skok, to nagły robią zwrot, 

Z woli mocodawców skrytych, 

Co tło zmieniają w lot, 

I snują z wnętrz swych nieprzebytych 

Boleści splot! 

 

Widowisko barwne! – snadnie  

Wyryje się w pamięci! 

Gdzie tłum goni gromadnie 

Niedościgłą Zjawę, co nęci 

W kolisku, które ciągle wszak 

W miejscu się kręci. 

Obłędu i grozy w nim nie brak; 

Widzowie patrzą wstrząśnięci! 

 

Gdyż oto wyrósł na scenie 

Stwór, wśród mimów siejąc strach! 

Kształt obły, skrwawiony pełznie 

I wieści rychły krach! 

Pręży się, topi wraże kły 

W bezbronnych swych ofiarach. 

Szlochają serafy, gdy gad zły 

Ciała żre na marach. 

 

Zgasły światła, mrok okrywa 

Przelaną świeżo ludzką krew. 

Rzeszę, co w mękach dogorywa,  

Kurtyny kir spowije wpierw, 

Nim łzy anieli otrą z powiek, 

Gdy bólem drga w nich każdy nerw.  

Wszak tytuł tragedii – „Człowiek”, 

Jej bohaterem – Zwycięski Czerw.  

(Studniarz 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 61 – 71; DOI 10.32017/ip2022.2.4 
 

 

 
63 

 

CZŁOWIEK I JEGO MIEJSCE  

W ROMANTYCZNYM ŚWIECIE. ANALIZA PORÓWNAWCZA 

MARIONETEK CYPRIANA KAMILA NORWIDA  

ORAZ ZWYCIĘSKIEGO CZERWIA EDGARA ALLANA POE 

 
Karolina Byszewska 

IKRiBL 

karolina_byszewska@wp.pl 

 
Abstrakt: Podstawowym założeniem artykułu jest komparatystyczne czytanie Cypriana 

Kamila Norwida oraz Edgara Allana Poego. Szczegółowej analizie poddano zarówno war-

stwę tekstową, jak i symboliczne znaczenia wybranych do analizy utworów. Porównanie 

tekstów (Marionetki Norwida oraz Zwycięcieski czerw Poego) ma na celu pokazanie różnic  

i podobieństw w ich warstwie idowej. Zestawienie wierszy pomaga w udzieleniu odpowie-

dzi na pytanie o sens życia, rolę fatum oraz kwestię nieuchronności śmierci. 

 

Słowa kluczowe: Cyprian Kamil Norwid, Edgar Allan Poe, poezja, romantyzm, komparatystyka 

  
MAN AND HIS PLACE IN A ROMANTIC WORLD 

 
Abstract: The basic premise of the article is a comparative reading of Cyprian Kamil Nor-

wid and Edgar Allan Poe. Both the text layer and the symbolic meanings of the works se-

lected for analysis were subjected to a detailed analysis. The comparison of the texts 

(Norwid's Marionettes and Poe's The Conqueror Worm) aims to show the differences and 

similarities in their ideological layer. The juxtaposition of poems helps to answer the ques-

tion about the meaning of life, the role of fate and the issue of the inevitability of death. 

 

Keywords: Cyprian Kamil Norwid, Edgar Allan Poe, poetry, romanticism, comparative studies 

 

 Rozumienie, a także rola człowieka w świecie, zmieniały się na przestrzeni 

wieków. Począwszy od antyku, gdzie człowieka charakteryzowało dążenie do zjed-

noczenia z bogami (Sojka 2016, s. 106), poprzez średniowiecze – teocentryzm – 

wraz z tworzącym się kościołem chrześcijańskim (Curtius 1997: 30), epokę oświe-

cenia dążącą do zmniejszenia przesądów (Jakubowski: 217), aż do romantyzmu,  

w którym głoszono hasła rewolucyjne (Krzyżanowski 1972: 222), przeciwko Stwór-

cy niejednokrotnie się buntując. Jak widać więc, ludzkość wiele otrzymała ról,  

co poeci świadomie wykorzystywali. Julian Krzyżanowski na przykład zwraca uwa-

gę na język ówczesnych twórców, radykalnie odbiegający od języka klasycystów. 
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Różnicę tę osiągano między innymi za pomocą wchłaniania pierwiastków gwaro-

wych, archaizacji oraz stylizacji na mowę poszczególnych grup społecznych czy 

narodów, co prowadzić miało do osiągnięcia jak największego realizmu w sztuce 

(Krzyżanowski 1972: 231-234). Dostrzec to można chociażby w wielorakości po-

dejmowanych tematów, spośród których Romuald Naruniec wymienia inter alia 

rolę artysty w społeczeństwie, człowieka spór ze światem oraz miejsce persony 

we wspólnocie (Naruniec 2015: 47).  

 Cyprian Kamil Norwid, urodzony w latach 20. XIX wieku we wsi na Mazow-

szu, uznawany jest za jednego z ważniejszych poetów epoki romantyzmu, który  

w twórczości swej wielokrotnie interesował się tematyką indywidualnej egzysten-

cji człowieka (Lyszczyna 2016: 65). Julian Krzyżanowski uważa jednak biografię 

polskiego twórcy za pełną rys mniej jednostkowych, a bardziej typowych dla poko-

lenia, do którego należał. W związku z tym określa między innymi autora jako po-

tomka drobnoszlacheckiej rodziny, uzdolnionego literacko oraz plastycznie, który 

szybko zdobył uznanie w warszawskim środowisku pisarskim. Wspomina także  

o typowej, romantycznej emigracji, na którą udał się jako zaledwie dwudziesto-

jednolatek (Krzyżanowski 1972: 296-297). Jan Zygmunt Jakubowski pisze również 

o osieroceniu, określając poetę mianem rozbitka życiowego, którego tułacze życie 

skazało na samotność, a osiadłszy ostatecznie w Paryżu – śmierć w Zakładzie św. 

Kazimierza. Jednak to, co wyróżnia Norwida spośród innych twórców epoki ro-

mantyzmu, to – według Jakubowskiego – właśnie jakość doświadczeń życiowych,  

a także rozumienie swych losów, które kazało mu godzić się z obraną drogą dlate-

go, iż sam ją wybrał (Jakubowski 1979: 470). 

 Amerykański poeta natomiast urodził się na początku XIX wieku w Bosto-

nie, a droga, którą kroczył, usłana była cierniami (Studniarz 2012: 6). Osierocony 

w wieku dwóch lat, najpierw przez ojca opuszczającego rodzinę, a potem przez 

śmierć matki, pomieszkuje u rodzin zastępczych, w tym u Allanów. John Allan wie-

lokrotnie grozi mu wyrzuceniem, ciągle przypominając także, iż jest na łasce jego 

miłosierdzia (Misrahi 2007: 30). Początkowe próby literackie są niezauważone 

przez krytyków, dlatego – w późniejszych latach, a dokładniej po wyrzuceniu z West 

Point – Poe pracuje jako redaktor naczelny w Richmond, Filadelfii oraz w Nowym 

Jorku (Poe 1975: 1027). Uznanie zdobywa dopiero jako krytyk, jednak przez całe 

życie uważa się za poetę, którego problemy finansowe zmusiły do pisania opowia-

dań. Nieco większą sławę przynosi mu dopiero gotycka ballada Kruk (Studniarz 

2012: 6). Umiera zaledwie dwa lata po śmierci swej żony, Virginii Clemm Poe,  

w roku 1849 w niewyjaśnionych okolicznościach (Misrahi 2007: 98-113). Pod 

pewnymi względami biografie obu tych twórców są zatem do siebie podobne.  

 Marionetki to wiersz Cypriana Kamila Norwida powstały w Paryżu około 

roku 1866, jednak wydany dopiero w pośmiertnym zbiorze poezji Vade-mecum, 

którego już tytuł suponuje negatywną wymowę całości utworu. Określenie ludzi 
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jako marionetek, jako bezwolnych kukieł, będących – według Biedermanna – sym-

bolem osobowości pozbawionej woli (Biedermann 2003: 95), przywodzi na myśl 

chociażby topos theatrum mundi, który przedstawia świat jako przedstawienie, na 

przykład teatralne. Sugeruje oprócz tego łatwość manipulacji oraz brak samo-

dzielnego myślenia. 

 Strofa pierwsza Marionetek ma charakter refleksji. Rozpoczyna się retorycz-

nym pytaniem, skądinąd bardzo ironicznym, o nudę, która zestawiona jest z kosmo-

sem. Nieujawniająca się, jak na razie przynajmniej, osoba mówiąca za pomocą 

jukstapozycji przeciwstawia człowieka z globem, ze świeceniem milionów gwiazd, 

co jednoznacznie wskazuje na ogrom wszechświata, eksponując także ustalone ich 

miejsce oraz cel. Co więcej, aby wyszczególnić niepowtarzalność oraz piękno tego 

zjawiska, podmiot liryczny używa czasownika jaśnieć. Za pomocą posłużenia się 

polisyndetonem, pod postacią powtórzenia spójnika a, wprowadza efekt jednostaj-

ności oraz monotonii. Wykorzystanie zarówno pauzy, jak i wielokropka, tak charak-

terystycznych w norwidowskiej poezji, zwanych również teorią milczenia (Siewier-

ski 1981: 3), ma na celu zaakcentowanie pozycji człowieka we wszechświecie, 

zmienności świata oraz różnorodności zjawisk. Ma to na celu uświadomienie, iż lu-

dzie jawią się jako mali, a chociaż wszystko dookoła jest w ciągłym ruchu – uważają 

to za nudne.  

 Następna strofa rozpoczyna się polisyndetonem, za pomocą powtórzenia 

spójników i, co stanowi również naturalne nawiązanie do poprzednich słów. Eu-

femizm z których i jednej kostki nie zostanie oznacza śmierć. Jawi się jako nieunik-

niona, czeka bowiem każdego, chociaż świat trwać będzie dalej, a ludzie nadal bę-

dą żyli. Wielokropek służy tutaj zawieszeniu zdania, pozwala wybrzmieć w my-

ślach czytelnika, skłaniając jednocześnie ku refleksjom. 

 Strofa trzecia jest ostatnią strofą o charakterze refleksyjnym. Rozpoczyna się 

paralelą do pytania, które wybrzmiało na początku wiersza, a które odnosiło się do 

nudy. Życie jest przedstawione tutaj jako gra, przedstawienie, co czyni theatrum 

mundi jednym z głównych toposów tego utworu. Osoba mówiąca uważa scenę za 

niemistrzowsko zrobioną, czyli za świat niedoskonały, pełen problemów i trosk. Wy-

korzystano tutaj powtórzenie wyrazów wszystkie oraz wszystkich, co wyeksponować 

ma przekonanie mówiącego, iż wiele rzeczy już się zdarzyło, a co się z tym łączy – 

ciężko o niepowtarzalność oraz wyróżnienie się. Jednakże osoba mówiąca oddaje 

szacunek ideałom, które można rozumieć jako idee oraz marzenia, za pomocą zasto-

sowania dużej litery. Strofa wybrzmiewa pauzą, świadczącą o przekonaniu podmio-

tu lirycznego, iż rola człowieka w tym przedstawieniu kończy się nieuchronną 

śmiercią. 

 Występuje tutaj również aitiologia (osoba mówiąca odpowiada na pytanie, 

które sama zadała). Ponieważ jednak nadal szuka odpowiedzi, wskazówki, co zro-

bić, aby poradzić sobie z ironicznie rozumianą nudą, zwraca się do adresata pod 
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postacią bliżej niezidentyfikowanej kobiety – dzięki apostrofie, ma nadzieję, 

otrzyma odpowiedź. Zastanawia się czy lepiej pisać wiersze, czy prozę, w ten spo-

sób krytykując ślepe podążanie za trendami. Także i tutaj występują zarówno pau-

za, jak i polisyndeton, co ma nadać monotonności poszukiwaniu rozwiązania na 

tak wymowny problem. 

 Również i początek piątej strofy stanowi klamrę kompozycyjną do zakoń-

czenia strofy wcześniejszej, osoba mówiąca bowiem sugeruje jeszcze inne rozwią-

zanie – porzucenie pisania. Prześmiewczo myśli o czytaniu romansu ciekawego, co 

jest krytyką pospolitych rozrywek, jak i również wyeksponowaniem własnej in-

dywidualności. Dzięki odwołaniu się do biblijnych scen potopu (Dynarski 1980: 

1225-1227) oraz pisania na piasku obecnych w ludowym wyobrażeniu, także za 

pomocą jukstapozycji, wyeksponować pragnie wszędzie obecną oraz widoczną 

historię świata. Piętnuje jednocześnie człowieka przekonanie o swojej wartości, 

jakoby wszystko w świecie działo się, aby miał o czym mówić i pisać – w ostatnim 

wersie otwarcie wyraża niezgodę na takie podejście.  

 Szósta, ostatnia już strofa Marionetek, udziela w końcu odpowiedzi na pyta-

nie zadawane od początku utworu. Osoba mówiąca, notabene ironicznie bardzo,  

a także pod wpływem ogromnych uczuć, o czym świadczy ich gradacja ukryta pod 

postacią słowa przeklęty, nareszcie podaje sposób przeciw tej nudzie. Jako rozwiąza-

nie problemu, nad którym tak długo myśli, podaje odwiedzanie ludzi podejmujących 

głębszą tematykę rozmów – pragnie robić to regularnie, o czym świadczy użycie 

czasownika bywać, semantycznie już sugerującego cykliczność działania. Osoby na-

tomiast, a być może nawet swoją aktualną towarzyszkę rozmowy, chce zapomnieć. 

W ostatnim wersie jeszcze raz piętnuje poddawanie się konwenansom, ergo utwór 

Cypriana Kamila Norwida ma wydźwięk krytyczny. Osoba mówiąca bowiem prze-

śmiewczo komentuje popularne rozrywki bywalców salonów literackich, co jest 

zarazem kolejnym już podkreśleniem indywidualności podmiotu lirycznego. 

 Zwycięski Czerw natomiast, wiersz Edgara Allana Poego włączony do opo-

wiadania Ligeja w roku 1838 jako poetycka improwizacja tytułowej bohaterki 

(Misrahi 2007: 198), na poziomie semantycznym wzbudza w czytelniku jedno-

znaczne, pejoratywnie nacechowane skojarzenia, ponieważ od początku zakłada 

przewagę larwy nad innymi istotami żywymi. Tak naprawdę bowiem robak sym-

bolizuje, według Kopalińskiego, przede wszystkim pogardę oraz śmierć (Kopaliń-

ski 1991: 354). Co więcej, czerwie wykorzystywano do leczenia ran już od staro-

żytności, ponieważ atakują martwą tkankę w ciele człowieka – obecne w grobach 

larwy są zatem niejednokrotnie oznaką śmierci (por. terapia czerwiami). Aby jed-

nak w pełni zrozumieć, co to oznacza, oczywiście należy poddać eksplikacji resztę 

utworu.  

 Gradacja rozpoczyna pierwszą strofę, osoba mówiąca bowiem nakazuje 

fanfarom brzmieć, ustalając tym samym podniosły nastrój już na początku obco-
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wania czytelnika z tekstem. Posługuje się także określeniem schyłek bezimiennych 

wieków, co sugeruje koniec pewnego wydarzenia, a jednocześnie polemizując w ten 

sposób z potrzebą skonkretyzowania miana epoki, w której rozgrywa się opisywane 

przedstawienie teatralne, akcentując przerzutnią klauzulową ponadczasową wy-

mowę utworu (podobnie czyni to narrator noweli Metzengerstein). Określając na-

tomiast widzów jedynie jako chmarę aniołów, pozbawia ich postaci reprezentatyw-

nej. Świadczy to o braku indywidualności oraz różnorodności pośród gromady,  

o powtarzalności widocznej zarówno w otoczeniu serafinów, w grupie mimów oraz 

w orkiestrze, jak również jest to wyrazem uniwersalności – wszystkich czeka 

śmierć. Jak widać więc, bohaterowie Zwycięskiego Czerwia określani są przez pod-

miot liryczny jako tłum, co odpowiada przesłaniu wiersza. Tak naprawdę chociaż 

wiele istot funkcjonuje w grupie, i tak na końcu każdy człowiek jest sam w świecie. 

Jednak metafory scena nadziei i lęków osoba mówiąca używa, aby – także na zasa-

dzie jukstapozycji – przedstawić ludzkie życie takim, jakim jest naprawdę, czyli 

składającym się z chwil dobrych oraz złych. 

 Co ciekawe, aniołowie, o których opowiada pierwsza strofa, płacząc oraz 

jęcząc, manifestują bardzo ludzkie zachowanie. Pokrywa się to z ich podstawową 

symboliką, pokrótce opisaną przez Danutę Jastrzębską-Golonkę, według której sera-

finy stworzone zostały na podobieństwo ptaka oraz człowieka, a w ten sposób łączą 

pragnienie igrania w błękitnej przestrzeni z pierwiastkiem ludzkim (Jastrzębska-

Golonka 2015: 249). Stąd właśnie wynika ich zachowanie, przerażenie przez przed-

stawienie, które oglądają. Użycie partykuły już, szczególnie w odniesieniu do przy-

miotnika zebrany, świadczy o tym, iż w teatrze są od pewnego czasu, śledząc przed-

stawienie wśród łez i jęków. Rozpaczają w odpowiedzi na poprzednie sztuki, będące 

udziałem człowieka, co podkreśla cykliczność oraz powtarzalność śmierci. Widocz-

ne jest to również pod względem brzmieniowym, bowiem końcowe rymy opierają 

się na głoskach U oraz F, co sugerować może wzdychanie aniołów. Scena jawi się 

tutaj jako metafora świata, ludzkie życie natomiast – jako widowisko zgodne ze 

wskazanym toposem theatrum mundi. Ludzi, których człowiek na przestrzeni życia 

spotyka, osoba mówiąca rozumie jako orkiestrę – sugeruje to brak postaci reprezen-

tatywnej. 

 Strofa następna, umieszczona jako druga, głównie opisuje akcję wydarzeń na 

scenie. Podmiot liryczny posługuje się stwierdzeniem biblijnym, mówiąc, iż mimo-

wie – ludzie – to Boga żywego obraz. Skojarzenie to, oczywiście, funkcjonuje na za-

sadzie jukstapozycji. Mim to dysfemizm na określenie człowieka, dehumanizujący  

go za pomocą odebrania mowy, a także sprowadzenie do aktora, którego rola polega 

jedynie na występie w pantomimie. Termin ten w starożytnej Grecji oraz Rzymie 

oznaczał również karykaturalne widowisko o treści wywodzącej się z życia codzien-

nego. Jak widać więc, zakres znaczeniowy wybranego przez tłumacza słowa, powtó-

rzonego za oryginalnym ekwiwalentem w języku angielskim, jest szeroki oraz  
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pozwala na obszerną interpretację. Mimo to, jakby w kontraście do uprzedmioto-

wienia człowieka, podmiot liryczny wymienia Boga jako tego, który człowieka 

dźwignął z błot, czyli z nieczystości, będącej grzechem pierworodnym. 

 Ponieważ jednak strofa ma charakter opisowy, osoba mówiąca przedsta-

wia zachowanie ludzi jako aktorów na scenie – stąd właśnie wspomina o bezwied-

nych drganiach kukieł, o skokach oraz o nagłych zwrotach, za które odpowiadają 

skryci mocodawcy. Stwórcę przedstawia się jako kogoś takiego, według podmiotu 

lirycznego bowiem Bóg szybko i niespodziewanie przekształca ludzkie życie. Ból 

oraz zło z kolei tworzy bez celu. Według tej idei ludzie nie odpowiadają za podej-

mowane przez siebie działania, ponieważ ktoś nimi steruje. 

 Widowisko teatralne osoba mówiąca przedstawia jako barwne, co oznaczać 

może zarówno piękno, jak i niedopasowanie poszczególnych barw – dzięki temu 

zostaje zapamiętane. Sentencja tłum goni gromadnie ukazać ma prędkość ludzkiego 

życia, a także potrzebę bycia w grupie, czyniącą ze wszystkich wspomniany już tłum 

bez postaci reprezentatywnych, niewyróżniających się oraz powtarzalnych, które 

biegną za taką samą zjawą. Upiór może być symbolem idei, ale także samego przed-

stawienia. Kolisko zaś, oczywiście o charakterze augmentatywnym, oznacza za-

mkniętą przestrzeń oraz powtarzalność. Człowiek bowiem tak naprawdę zawsze 

powraca w to samo miejsce. 

 Strofa zakończona jest klamrą kompozycyjną, nawiązującą do rozpoczęcia 

wiersza, co pełni dwie funkcje. Stanowi przypomnienie o scenerii, o widowisku 

teatralnym, a także o perspektywie, z której przedstawiają się temu spektaklowi 

widzowie pod postacią chmar aniołów; ze względu na swoją pozycję widzą więcej 

niż człowiek. 

 Pomimo zastosowania wykrzyknienia w ramach zakończenia zdania, tak 

naprawdę początek kolejnej strofy jest zakończeniem poprzedniej. Sztukę bowiem, 

według opisu podmiotu lirycznego, przerywa stwór, który zakłóca przedstawienie. 

Określenie jego kształtu jako obłego stawia larwę co prawda w gorszej pozycji, ni-

czym biblijnego węża, jednak pozwala mu to również zakraść się niespodziewanie. 

Czerw stanowi zapowiedź szybkiego końca. Osoba mówiąca zwraca uwagę na to, iż 

jedynie pośród mimów – ludzi – wzbudza strach. 

 Na przestrzeni całego utworu osoba mówiąca ludzi określa przede wszyst-

kim jako mimów, kukły oraz człowieka, a zatem większość z tych określeń nace-

chowana jest pejoratywnie – według Sławomira Studniarza oznacza to rozumienie 

persony jako tworu niedojrzałego, nierozwiniętego w pełni. Obserwację tę potwier-

dzić można szczególnie na poziomie budowania układów dźwiękowych w oryginal-

nym, anglojęzycznym tekście, ponieważ bazowanie na instrumentacji głosowej oraz 

rymach tworzonych dookoła głoski M, najwcześniej wytwarzaną przez dzieci, jest 

odpowiednikiem niedojrzałej mowy (Studniarz 2011: 244). Mimo to osoba mówiąca 

określa ludzi jako bezbronnych, co ściśle odnosi się właśnie do czerwia – tak napraw-
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dę bowiem śmierć dosięga każdego, nawet ludzi, którzy na tak brutalny koniec nie 

zasługują.  

 Śmierć człowieka jest końcem teatralnego przedstawienia, co stanowi 

również fatalistyczny jej obraz. Tak naprawdę bowiem jest pisana wszystkim, a los 

tutaj jawi się jako fatum, czyli osnowa konfliktu tragicznego oraz tragedii. Uwagę 

na to wskazuje Joanna Roś, pisząc, iż buntując się, człowiek jedynie pogarsza tra-

gizm swojego położenia (Roś 2013: 134). W Zwycięskim Czerwiu śmierć jest defini-

tywnym zakończeniem epoki, a także aktu, przedstawienia. Użycie słów wpierw 

oraz nim oznacza brak czasu na pogodzenie się ze smutkiem i niesprawiedliwością 

– serafiny nic nie mogą zrobić, ponieważ rozpoczyna się kolejne przedstawienie.  

 Bycie poetą, według Edgara Allana Poego, oznacza głęboką cześć dla wszel-

kiego piękna (Ostrom 2008: 46-47), toteż oczywistym jest, iż właśnie osoba mówią-

ca Zwycięskiego Czerwia przedstawia życie ludzkie jako piękne dzięki nieuchronnej 

śmierci. Osiąga ten efekt głównie za sprawą metafory porównującej ludzką egzy-

stencję do sztuki w teatrze, a ludzi do marionetek, do kukieł oraz mimów uczestni-

czących w przedstawieniu. Piękno można dostrzec również w odtwarzaniu rytmów 

pieśni niewolników (Studniarz 2014: 59). 

 Sławomir Studniarz w monografii poświęconej twórczości poetyckiej Edgara 

Allana Poego, zwraca właśnie uwagę na podobne miejsce w zdaniu w zestawieniu 

tych dwóch słów, człowieka oraz czerwia, określając to jako paradoksalne zbliżenie 

ludzkości i jej śmiertelnego wroga (Studniarz 2011, s. 215). Zatem tytuł tragedii, za-

kładającej nieuchronną klęskę jednostki, brzmi Człowiek. Zwycięski Czerw jest alego-

rycznym przedstawieniem dziejów ludzkości, ukazuje bowiem historię człowieka 

zależnego od Boga, jako mocodawcy, któremu podlega w każdym swoim działaniu. 

Sytuacja człowieka w świecie jest zatem przesądzona. Jawi się on wyłącznie jako 

marionetka, która – w duchu toposu deus ridens – ma jedynie dostarczyć Stworzycie-

lowi rozrywki. 

 Jak więc widać w romantycznej wizji świata – tak polskiej, jak i anglojęzycz-

nej – istotę ludzką z góry skazywano na porażkę. Los człowieka uważano za zdomi-

nowany przez Boga, stąd też w obu przytoczonych utworach porównano go do ma-

rionetki, a życie do sceny. Powtarzalna śmierć ma być natomiast, według roman-

tycznego rozumienia świata, nieuniknionym końcem przedstawienia. 

 Oprócz tego, persona jawi się również jako niewyróżniająca się, powtarzalna 

oraz mało indywidualna, co wyszczególniono – w wierszu Edgara Allana Poego –  

za pomocą odwoływania się do grup pozbawionych postaci reprezentatywnych,  

a w utworze Cypriana Kamila Norwida – do krytyki popularnego (w tamtych la-

tach) sposobu życia. Mimo to zarówno Marionetki, jak i Czerw Zwycięzca są wyra-

zem szacunku do idei oraz pomysłów, czyli słowem – do sztuki. Na zakończenie 

warto dodać, iż zagadnienie twórczości artystycznej doskonale odpowiada zarów-

no biografiom, jak i zainteresowaniom obu autorów. Dla Poego poezja była swego 
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rodzaju wyzwoleniem z problemów życia codziennego. Stąd właśnie, jak twierdzi 

Alicja Misrahi, wiersze amerykańskiego autora są świadectwem nękających go trosk 

wywołanych zarówno chorobami, jak i nocnymi koszmarami czy związkami z płcią 

przeciwną (Misrahi 2007: 174).  

 Norwid natomiast, krocząc drogą nierozumianą przez otoczenie, tworzył 

głównie dla siebie oraz dla późnego wnuka, zgodnie z określeniem, którym posłu-

żył się, opisując przyszłe pokolenia w wierszu Fortepian Chopina. Odrębność, głęb-

sze rozumienie sztuki oraz odmienne zainteresowania, odgradzały poetę od czy-

telnika (Krzyżanowski 1972: 297-298). Ergo, chociaż śmierć jest nieunikniona – 

jako jedyne piękno w świecie – wciąż człowiekowi pozostaje jeszcze sztuka, dzięki 

której może zostać zapamiętany przez następne pokolenia. 
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Abstrakt: Śmierć od zawsze była nieodłącznym elementem ludzkiego życia, kresem życia na 

ziemi. Przez wieki wielu autorów zajmowało się w swoich tekstach zagadnieniem dobrego 

umierania, gdyż taka twórczość miała wspomóc ówczesne społeczeństwa w finalnym akcie 

ludzkim. Jednym z twórców opisujących dobre umieranie był Paweł Simplicjan – poeta  

i ksiądz z przełomu XVI-XVII wieku, który w poradniku (kompilacji tekstów o podobnej te-

matyce) z 1675 roku, „Wizerunek człowieka umierającego”, ukazał w jaki sposób należałoby 

spokojnie odejść z ziemi i zyskać życie wieczne. 

 

Słowa klucze: Simplicjan, śmierć, wieczność, życie  

 
"(...) IF YOU WANT TO LIVE FOREVER, LOOK TO HEAVEN - THERE IS A SAFE PLACE" 

 - THE VISION OF DYING IN THE WORK OF PAWEŁ SIMPLICJAN 

 

Agnieszka Banaś 

University of Opole, Poland 

agnieszkabanas1992@onet.pl  

 
Abstract: Death has always been an inseparable element of human life, the end of life on 

earth. For centuries, many authors dealt with the issue of good dying in their texts because 

such creativity was to support contemporary societies in the final human act. One of the crea-

tors describing good dying was Paweł Simplicjan – a poet and priest from the turn of the 16th 

and 17th centuries, who, in a small guide (a compilation of texts on similar topics) from 1675, 

"Image of a dying man", showed how one should calmly leave the earth for eternal life. 

 

Keywords: Simplicjan, death, eternity, life  

 

 

 W wiekach średnich śmierć była zjawiskiem powszednim i wyrazistą (mamy 

tu zwłaszcza na uwadze jej wizerunki) towarzyszką ludzkiej egzystencji. Była trak-

towana jako coś naturalnego. Aby utrzymać takie przeświadczenie ówcześni autorzy 

tworzyli dzieła, w których umieszczali przydatne dla społeczeństwa informacje na 
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czas zbliżającej się śmierci. Tego typu twórczość, silnie kojarzona z dobą staropolską, 

miała pomagać umęczonym przez wojny, biedę, zarazy i głód ludziom.  

 Jednym z autorów podejmujących tematykę śmierci był Paweł Simplicjan 

Prasneus, od 1602 roku zapisywany w dziełach jako Paweł Simplicjan (Simplicjan 

2011: 21). Był księdzem, poetą, pułtuskim spowiednikiem, wybitnym teologiem 

oraz duchownym diecezji płockiej. Urodził się około 1577 roku w Przasnyszu i to 

tam rozpoczął pierwszy etap edukacji w szkole parafialnej. Dalsza jego edukacja 

związana była z Pułtuskiem, choć przez pewien czas mieszkał również w Krako-

wie. Jednakże dopiero w Pułtusku zaczął się rozwijać na polu duchowym oraz inte-

lektualnym i tam też zmarł w 1646 roku (Simplicjan 2011: 17).  

  Autor ten w swoich dziełach podejmował tematykę śmierci i sztuki dobrego 

umierania, z jaką związane było bezbolesne odejście z ziemi na rzecz życia wieczne-

go i połączenia z Bogiem. Jednym z takich utworów był 35 stronicowy poradnik 

„Wizerunek człowieka umierającego”. (Simplicjan 2011: 27) Został on wydany  

w 1675 roku dzięki wydawcom, Krzysztofowi i Jerzemu Schedelom (Bieńkowski 

2005: 327). Dzieło to autor zadedykował Janowi Januszowskiemu, który był druka-

rzem, wydawcą wielu tekstów, duchownym, pisarzem, tłumaczem oraz sekretarzem 

króla Zygmunta Augusta (Simplicjan 2011: 33).  

  Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wizji umierania i człowieka umiera-

jącego w świetle siedemnastowiecznego poradnika pułtuskiego teologa. To dzieło 

zostało uznane za odkrywcze, gdyż wywody Simplicjana, dotyczące umierania na zie-

miach dawnej Rzeczpospolitej, stanowią jedne z wielu źródeł przydatnych do analizy 

wizerunku człowieka umierającego i śmierci w czasach staropolskich. Książka ta, po-

wstała na początku XVII wieku, jest najprawdopodobniej kompilacją innych dzieł o tej 

tematyce, z jakiej korzystały następnie kolejne pokolenia polskich twórców.  

 

 Śmierć w historii  

 

 Śmierć od zawsze była nieodłącznym elementem ludzkiego życia, uznawa-

na za coś niezmiennego, kończącego żywot (Muszala 2021: 5). Postrzegana wręcz 

„podwójnie”, w wiekach średnich bardzo szybko została zepchnięta na margines 

życia. Często była także traktowana jako coś fantastycznego w teologii, filozofii 

oraz sztuce (Guzowski 2016: 29). Odnosiła i nadal odnosi się do wielu zagadnień 

dotyczących ludzkiego żywota i umierania, gdyż śmierć to tak naprawdę „stan 

pozbawiony życia” pod względem biologicznym (Wańczowski 1993: 337).   

  Ważnym tekstem kultury poświęconym tematyce śmierci jest Biblia,  

w której została ukazana m.in. śmierć Adama i Ewy w Raju. Wraz z popełnionym 

przez nich grzechem, śmierć stała się dla ludzkości koniecznością (Speyr 1999: 8). 

Z czasem jednak została oswojona, czego przykładem jest epoka średniowiecza 

stawiająca na piedestale życie duchowe ponad życie doczesne. Znano wówczas 
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takie sentencje, jak Memento mori czy Ars moriendi (później i Ars bene moriendi), 

na długo zakorzenione w ludzkich umysłach (Speyr 1999: 30).  

 Czasy, w jakich przyszło żyć Simplicjanowi, przełom XVI-XVII wieku, to 

okres, kiedy wizją idealnej śmierci była ta spokojna, w otoczeniu najbliższych, do 

której człowiek mógł się przygotować. Śmierć bowiem w dawnych wiekach po-

strzegano jako naturalne przejście ze świata żywych do świata zmarłych (Muszala 

2022: 309). Ważne więc było odpowiednie pochowanie zmarłego, aby mógł swo-

bodnie odejść z tego świata (Bylina 1992: 9).  

 Śmierć w czasach Simplicjana była czymś na porządku dziennym. Niejed-

nokrotnie towarzyszyły jej tajemnicze zjawiska, nieuleczalne choroby, wypadki 

oraz cyklicznie pojawiające się zarazy morowego powietrza. Z tego też powodu 

uważano, że ludzkie życie jest zbyt kruche i należy radować się każdym, przeżytym 

dniem na ziemi (Banaś 2019: 45). Powiązano z tym sztukę dobrego umierania, już 

dobrze znaną w Europie na przełomie XII-XIII stulecia (w Polsce dopiero w XV 

wieku). Zaczęto wówczas przekazywać naszym rodzimym społecznościom, w jaki 

sposób należałoby się przygotować do odejścia. Informacje dotyczące tego zagad-

nienia zawarł między innymi Maciej Włodarski w swoim dziele „Ars moriendi  

w literaturze polskiej XV i XVI wieku” (Włodarski 1987: 5).  

 

Postrzeganie osoby umierającej  

 

Dzieło Pawła Simplicjana, pisane wierszem, znalazło miejsce w „Nauka do-

brego y szczęśliwego umierania”. Postawę wobec śmierci, jak i samego umierania, 

autor podjął zgoła chrześcijańską, określaną postawą nadziei, gdzie wierzy się  

w nieśmiertelność duszy (Simplicjan 2011: 31).  

W przedmowie do dzieła zawarta została adnotacja skierowana do czytel-

nika, niedbałego chrześcijanina, będącego przeświadczonym o potędze ciała i du-

cha, uznającego życie doczesne, a nie duchowe (inaczej niż uważał Paweł Simpli-

cjan – duch ponad doczesność). 

 
(…) Nędzny człowiecze, światem uwiedziony 

Rozumny jesteś, dopuść radzić tobie. 

Posłuchaj mądrych; tryumfować tobie 

Powinieneś słuchać przestrogi drugiego. (Simplicjan 1675: 8) 

 

Wedle zaleceń autora nie powinno się było poświęcać całego życia sprawom na zie-

mi. Od zawsze bowiem mówiono, że to co ziemskie prędzej czy później przeminie,  

a na ludzi czeka życie wieczne, którego początkiem miała być nieuchronnie zbliżają-

ca się do każdego z nich śmierć (Wańczowski 1993: 436). Niestety w XVI stuleciu 

nastąpiła zmiana w podejściu do umierania gdyż sinusoida dziejów wskazuje, że  
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w tamtym czasie nawiązywano do antyku, preferując korzystanie z życia. Dodat-

kowo zmiany demograficzne, w tym większa ilość dzieci, poprawa stanu medycyny 

i znaczne wydłużenie życia sprawiły, że szybko zaczęto odsuwać od siebie widmo 

śmierci (Simplicjan 2011: 8). Jeszcze nie tak dawno, u schyłku epoki średniowiecza, 

śmierć była nieodłącznym elementem życia każdego człowieka (Czajkowska 2021: 

5). Ludzkość jednak bardzo szybko zapomniała o tym co nieuchronne i smutne, ży-

jąc tym co materialne i radosne (Włodarski 1987: 7).  

 
(…) Bo kto zaniedbał [swego] powołania, 

I w świecie hulał, ciału dał władania; 

Ten jako mucha w ogniu (...)  

Gdy w padnie w ręce do okrutnej śmierci… (Simplicjan 1675: 9) 

 

W przedmowie do dzieła autor zasygnalizował, że osoba, która zaniedbałaby życie 

ziemskie, głównie poprzez nieodpowiednie prowadzenie się, nie bacząc przy tym 

na życie wieczne, nie zazna spokoju po śmierci (Simplicjan 1675: 9). 

 

Głos człowieka nabożnie umierającego 

 

 Autor poradnika podzielił utwór na poszczególne sekwencje, rozpatrując  

w nich zagadnienia związane z umieraniem. Całość została przedstawiona z per-

spektywy osoby, która odchodzi i błaga w swojej ostatniej modlitwie Boga o po-

moc (świadoma popełnionych za życia haniebnych czynów). Modlitwa bowiem, 

jak wiemy, od zawsze odgrywała bardzo istotną rolę w przygotowaniu się do odej-

ścia (Rok 1991: 55).  

  Simplicjan rozpoczyna swoje dzieło od zagadnienia dotyczącego „Głosu 

człowieka nabożnie umierającego.”  

 
Gwałt grzechów [mówi] nade mną stanęły. 

(…) Podobno zginę wiecznie opuszczony. 

Gdy Bóg opuści, już źle z każdej strony. 

Biada, że na ten świat się narodził. 

Obym był zginął, gdym z matki wychodził. 

Wyszedłem nagi i żyłem troskliwy. 

Od pracy w boleść odchodzę płaczliwy… (Simplicjan 1675: 10) 

 

Osoba, która wypowiada się tutaj o swojej śmierci, jest przerażona tym, co nad-

chodzi. Żałuje za wszystko co uczyniła mówiąc, że jest nieszczęśliwa (wręcz rozża-

lona), bo mimo narodzin, zmuszona jest niebawem odejść. Według Ewangelii każ-

dy człowiek, wiodąc sprawiedliwe życie na ziemi, ma pewne wejście do Królestwa 
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Bożego i nie powinien obawiać się śmierci, bo to tylko jeden z etapów, który daje 

możliwość przejścia do stanu wiecznego szczęścia (Włodarski 1987: 10).  

 
Każdy bowiem co się na świat rodzi, 

Na płacz, na prace do drugich przychodzi. 

By z nimi ciasną drogą naśladowań, 

Syna Bożego co go umiłował… (Simplicjan 1675: 10) 

 

Śmierć bowiem nie ominęła nawet Syna Bożego, który dał nam przykład, jak po-

winno się umierać (Czajkowska 2021: 5). I choć ludzie od zawsze pokładali ufność 

w Bogu, to obawiali się nieznanego, bo mieli różne wyobrażenia o śmierci. Wielu 

więc ówczesnych kaznodziejów starało się przekazywać nabytą wiedzę dotyczącą 

przygotowania się do życia wiecznego, równocześnie troszcząc się, aby każdy 

wierny poznał drogę prowadzącą do boskiego królestwa (Włodarski 1987: 11). 

Namawiali również tamtejsze społeczności do prowadzenia życia w zgodzie z za-

sadami bożymi oraz ludzkimi, na drodze prawa i cnoty (Rok 1991: 59). 

 

Wizja śmierci u Simplicjana 

 

 Jak w takim razie wyglądała śmierć w wizji osoby odchodzącej według 

poradnika pułtuskiego księdza? 

 
(…) Jak gorzka jesteś śmierci wspomniana. 

Jak będziesz przykra ode mnie witana. 

(…) Już Cię widzę do mnie przychodzącą, 

(…) już mi związujesz ręce nikczemnemu, 

Pomazańcowi Bożemu klęknąć twemu. 

Już mię masz w garści zgrzytając zębami, 

I zabijasz mnie srogimi oczami. 

(…) sama śmierć srogo na mnie krzyczy, 

chcąc pożreć rychło, jak głodny lew ryczy… (Simplicjan 1675: 10) 

 

Śmierć została tutaj przedstawiona jako coś makabrycznego, wręcz tajemniczego  

i przerażającego (Speyr 1999: 9). Znany motyw dance macabre, czyli taniec śmier-

ci, ukazuje, że wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi. Wiemy jednak, że osoby 

żyjące pobożnie nie musiały się obawiać jej wizerunku (Piekarz 2017: 7). Należało 

bowiem wyzbyć się wszystkiego, co ziemskie, aby osiągnąć spokój ciała i duszy.  

O tym też zresztą napisał w następnym paragrafie swojego dzieła Simplicjan: 

„Człowieka przy śmierci wszystko opuszcza”: 
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(…) Próżne bogactwa, stroje i uroda, 

Gdy na człowieka śmiertelna przygoda wpada. 

(…) Skarby, dzielności (…) królewskie odzienie,  

śmierć ma w pośmiewisku (Simplicjan 1675: 11). 

 

W godzinie śmierci należało przede wszystkim myśleć o zbawieniu swojej duszy,  

a nie o pozostałych na ziemi dobrach materialnych, tak niewiele znaczących w obli-

czu odejścia (Włodarski 1987: 41).  

 
(…) Nie zna kto nagi, a kto był ubrany. 

(…) doktorowie zostają dziadami… (Simplicjan 1675: 12) 

 

Dla śmierci bowiem to, co ziemskie, nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko czło-

wiek i jego postepowanie na przestrzeni całego życia.     

 

Dialog duszy z ciałem (lament) 

 

 Kolejnym zagadnieniem, jakiego podjął się autor, to uwzględnienie formy 

dialogu i ukazanie lamentu osoby, której życie dobiega końca. Być może było to 

nawiązanie do Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią pochodzącej z XV wieku 

(Lenart 2002: 111). Co w takim razie mogłaby rzec śmierć, która stanęłaby przed 

osobą umierającą?  

 
Próżno [mówi śmierć] mnie to nic nie boli. 

Prośby (…) płacz cię nie wyzwoli. 

Choćbyś rzekami wylewał łzy swoje. 

Tym się nie zmiękczy twarde serce moje. 

(…) Wszystko to się mnie okrutnie mija (Simplicjan 1675: 13). 

 

Śmierć przemówiła tutaj w sposób bardzo dosadny, ukazując swoje stanowisko  

w świetle odchodzącej osoby. Nie miał dla niej znaczenia zbytek doczesny umiera-

jącego, bo najważniejsze było rozliczenie człowieka z jego postępowania na ziemi. 

Wylewanie łez było tu już bezcelowe, gdyż o tym, co czyniono za życia, należało 

myśleć znacznie wcześniej, aniżeli dopiero na łożu śmierci (Faron 2017: 8): 

 

(…) Sam przyczyną, mnie nie dawaj winy (Simplicjan 1675: 15). 

 

Warto więc pamiętać, że: 

 
(…) Pobożne życie śmierć dobrą gotuje. 

Niezbożnego złość własna zamorduje (Simplicjan 1675: 16). 
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Ten fragment stanowi swego rodzaju przestrogę o tym, w jaki sposób należy pro-

wadzić życie ziemskie. Ci bowiem, którzy będą funkcjonować zgodnie z boskimi  

i ludzkimi wartościami, mogą oczekiwać dobrej śmierci i wspaniałego życia po tej 

drugiej stronie.  

 

Lament umierającego 

 

 Przedstawienie lamentu osoby umierającej stanowi bardzo istotną część 

poradnika Simplicjana w którym ukazał on odejście pełnego żalu człowieka. Być 

może i tutaj autor nawiązał do jednego ze staropolskich dzieł poświęconemu la-

mentom i skargom – „Skargi umierającego” (Faron 2017: 8).  

 
(…) Żegnam się z tobą obłudny świecie, 

Znałeś mnie gdym był w mym rozkwitłym kwiecie.  

Lecz teraz nie dbasz, choć idę do ciebie (Simplicjan 1675: 17). 

 

Postać umierającego ma tutaj ewidentnie żal, że nikt po śmierci nie będzie o nim 

pamiętał. Być może miał tutaj na myśli swoich bliskich, którzy go opuścili, odno-

sząc się do świata (obłudnego) jako „rodziny”. Czym bowiem jest życie bez bli-

skich, którzy mogliby wesprzeć w tak trudnym czasie, jakim jest odejście z ziemi 

(Rok 1991: 117). 

 
Nie żal ci choć nie wrócę do Ciebie 

I ja zrozumiałem, żeś mnie miał miłować, 

I w tę godzinę miałeś mnie ratować. 

Ale było inaczej, skryłeś się przede mną. 

Sumienie samo zostało ze mną (Simplicjan 1675: 17). 
 

Ten bowiem, który odchodzi, wznosi ogromny lament, nie potrafiąc przyjąć do wia-

domości, że musi odejść. Sam jednak Bóg przekazał nam: „Nie lękajcie się” (Piekarz 

2017: 7). 

 
Żegnam też i was o bogactwa moje. 

Moje były, już teraz nie moje. 

Ja wnet pokarmem robactwu zostanę. 

Trupa zgniłego nazwiska dostanę (Simplicjan 1675: 18). 

 

Człowiek, choć istota piękna, jest nietrwała. Niczym lekka bańka na wodzie czy 

urodziwy kwiat, prędzej czy później zniknie, nie pozostawiając po sobie żadnego 
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śladu (Włodarski 1987: 70). Już w Piśmie Świętym zostało napisane o nietrwałości 

ludzkiego ciała: 

 
 Prochem jesteś i w proch się obrócisz (RDZ 3, 19 1999) 

 

W wizji chrześcijańskiej odejście z ziemi traktowano jednak bardziej jako nagrodę 

życia wiecznego, a nie karę (Michałowska 2008: 497). Niestety wiele społeczności 

bało się śmierci, pojmując ją raczej jako coś nieznośnego i złego, czego należałoby 

się wystrzegać (Boisredon 2001: 6). 

 

Rozmowy o umieraniu  

 

 Najdłuższą częścią dzieła Simplicjana jest rozmowa duszy z ciałem. Sama 

bowiem kwestia duszy była dość często rozpatrywanym zagadnieniem w dobie 

staropolskiej. Była ona postrzegana jako niematerialne przedłużenie ciała (Wło-

darski 1987: 14).  

  W swoim dziele autor ukazał nam rozmowę duszy z ciałem:   

 
A zatem dusza nad ciałem stanąwszy. 

Te słowa rzekła ciężko wprzód westchnąwszy: 

O nędzne ciało, któż cię tak obalił. 

Które świat przed tym jakby Boga chwalił. 

I gdzież folwarki któreś zgromadzało. 

Piękne pałace, w któryś mieszkało. 

I cóż ci się zda to twoje mieszkanie… (Simplicjan 1675: 22) 

 

Po raz kolejny w utworze teologa zostało nadmienione, że ci, co odchodzą, będą 

zmuszeni wszystko po sobie zostawić. W wizji życia wiecznego może miałoby sens 

posiadanie sporej ilości dóbr, ale przy tak ulotnej chwili życia na ziemi wszelkie 

majętności tracą znaczenie. Nigdy bowiem nie wiemy, kiedy „wybije nasza godzi-

na”, ale też nie powinniśmy się tego momentu lękać (Makselon 1998: 10). Należy 

przede wszystkim odejść bez żalu, mając na uwadze fakt, że wszystko, co mate-

rialne, zostało nam nadane jedynie jako szafarzom, a nie prawowitym właścicie-

lom. Wszystko co ziemskie wkrótce zniszczeje, ale dusza pozostanie nieśmiertelna 

(Włodarski 1987: 72).  

 Co w takim razie ciało rzekło w dialogu do nieśmiertelnej duszy? 

 
(…) Któż ze mną mówi, kto mnie ze snu mego obudził. 

Obudził, zaglądając mi do domu ziemnego. 

Jesteś ty duch mój co tak mówisz ze mną, 

(…) nie mając baczenia nade mną. 
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Zaiste nie masz prawdy w mowie twojej, 

więc też posłuchaj odpowiedzi mojej. 

Ciebie [duszo] na swoje Bóg wyobrażenie stworzył, 

dlatego jesteś zacne stworzenie. 

(…) tak cię zbytnio umiłował, 

że gwoli swego jedynego Syna, 

dał na śmierć i znał miłości jego (Simplicjan 1675: 24). 

 

Tutaj następuje dialog między światem ziemskim i duchowym – ciałem 

a duszą. Ciało użala się nad swoim losem, będąc w stanie domniemanego rozkładu 

w przeciwieństwie do nieśmiertelnej duszy, która wkrótce zjednoczy się z Bogiem. 

Zanim to jednak nastąpi, będzie trwać ich rozmowa na temat życia i sądu ostatecz-

nego, gdzie zostaną rozstrzygnięte wszystkie ludzkie winy, a którego tak bardzo 

ciekawe jest ciało (Almond 2017: 69). Prosi więc duszę, aby opowiedziała czego 

można się po „drugiej stronie” spodziewać. Jest zainteresowane, czy popełniając 

haniebne czyny ma w po śmierci szansę na lepsze, wieczne życie.  

 

(…) Jeśli już dużo piekło nawiedzała. 

Powiedz mi proszę coś też tam widziała. 

Jeśli jest jaka nadzieja grzesznemu, 

w dobrym Jezusie o dusznym zbawieniu. 

Powiedz mi jeśli jest tam wzgląd na Pana, 

I na szlachetne rozmaite stany, 

którym się ludzie na świecie kłaniali.  

Jeśli świadectwa tam nie postradali. 

Jeśli się mogą obkupić skarbami, 

od mąk [piekielnych], a zmiękczyć sędziego darami (Simplicjan 1675: 27). 

 

Ciało w tym fragmencie błaga, aby dusza mogła nadmienić mu to, co miała 

okazję zobaczyć, gdyż każdy jest ciekawy wizji piekła (Almond 2017: 69). Ciało ma 

bowiem ciągle nadzieję, że ostatecznie nie dosięgnie go boska kara za popełnione 

na ziemi czyny.  

 

O ciało, twoje jest głupie pytanie. 

Raz tylko w piekle kto nogami stanie, 

Dla śmiertelnego jednego zgrzeszenia. 

Nie masz nadziei, dalej odkupienia. 

Choćby się umysły wraz wierni modlili. 

Choćby zakony wszystkie i pościły (Simplicjan 1675: 27). 

 

Kto bowiem dostał się już do piekła, nigdy go nie opuści. Zbędne są prośby i błagania: 
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(…) Zmiłuj się wżdy kto nade mną… (Simplicjan 1675: 27) 

 

Jaka jest więc przestroga dla żywych, czytających dzieło staropolskiego 

twórcy? Co należałoby czynić, aby nie zostać w przyszłości potępioną duszą?  

 
(…) nie chcemy myśleć, 

o śmierci czy tu na wieki będziemy… (Simplicjan 2017: 28) 

 

Któż bowiem z ludzi chciałby rozmyślać o śmierci, prowadząc szczęśliwe, 

pełne dostatku życie? Na ziemi większość ludzi żyje tak naprawdę chwilą, tym  

co jest tu i teraz, nie mając w myślach życia wiecznego. Z tegoż też powodu Bóg 

zesłał nam na ziemię swojego jedynego Syna, aby pokazał jak się żyje, kocha, cier-

pi, a w końcu i umiera (Boisredon 2011: 14).  

 
(…) Pójdziesz precz ze świata, spadną z Ciebie stroje. 

Obłupi cię świat, Bóg też weźmie swoje (Simplicjan 1675: 29). 

 

Prawdą jest bowiem to, że gdy ktoś umiera, zawsze ktoś z bliskich zabierze po nim 

coś dla siebie, w tym i Bóg, przygarniając jego duszę. Nie jesteśmy bowiem niczym 

wyższym od świata przyrody. 

 
(…) Szczera jest marność i wszystko próżności. 

Cokolwiek świat ma w swojej spaniałości.  

Byli przed nami ludzie gdzie się dzieli. 

Co jedli, pili i wszystkiego dość mieli.  

Wierzyli światu, cóż się stało z nimi. 

Już po nich, jakby nie byli na ziemi (Simplicjan 1675: 30). 

 

Można rzec, że „marność nad marnościami i wszystko marność”. Wszystko to, co 

istnieje na ziemi, nie jest zdolne przezwyciężyć widma nieuchronnej śmierci. 

 
(…) Nic nie żyje, nie kwitnie na świecie wolnego. 

Od mocy srogiej śmierci…(Simplicjan 2011: 118) 

 

Co w takim razie powinno się liczyć? 

 
(…) Nie patrz czym jesteś, ale czym wnet będziesz. 

Patrz w śmierć, za którą wszystkiego pozbędziesz.  

Wspomnij na koniec, jeśli chcesz żyć wiecznie. 

Miej się ku niebu, tam miejsce bezpieczne (Simplicjan 1675: 30). 
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Najważniejsze w tym wszystkim jest to,  aby żyć w zgodzie z własnym sumieniem  

i boskimi przykazaniami, mając w pamięci fakt, że ziemskie życie to jedynie przed-

smak tego, co bezpieczne i szczęśliwe w wieczności. 

 

Przestroga dla żywych  

 

 Co należy więc czynić, aby uniknąć problemów po śmierci? Autor poradni-

ka zalecał, aby wyzbyć się grzechów, które szybko prowadzą do trwania przez wieki 

w piekle. 

 
(…) nie zbieraj chciwie, bo tak zawsze bywa,  

że łakomego dóbr obcy wzywa. 

Nie weźmiesz ze sobą coś nabył z ciężkością. 

Zostawisz wszystko drugiemu z żałością. 

Na schyłku życia, pozna każdy jaśnie, 

że chwała wtedy z człowiekiem zagaśnie (Simplicjan 1675: 30). 

 

Pycha i chciwość uważane są bowiem przez Simplicjana za najgorsze z grzechów. 

Często popełniają je osoby chcące posiąść wszelkie dobra świata (zarówno te ma-

terialne jak i dzisiaj, naukowe). Żeby jednak dostąpić bożej łaski, należy żyć w zgo-

dzie z przykazaniami, odrzucając wszystko co ziemskie, oddalające od życia wiecz-

nego (Włodarski 1987: 12): 

 
(…) chcesz nabyć nieba, zostać Panem wiecznym. 

Musisz świat i ciało pogardzić koniecznie… (Simplicjan 1675: 31) 

 

Wspomniał także Simplicjan, że to, co po przodkach pozostało:  

 
(…) Dawno zapadło w wieczne zapomnienie. 

Dwory, pałace piękne budowali… (Simplicjan 1675: 31) 

 

Dobra, jakie przez wieki gromadzili nasi przodkowie, bez względu na status ma-

jątkowy, prędzej czy później również niszczały i popadały w zapomnienie. Nic bo-

wiem co zostało stworzone na ziemi nie jest wieczne. 

 
(…) Niech cię obłudny świat nie zwodzi, 

który swych (…) o zgubę przywodzi. 

(…) byle zwiódł głupiego. 

Ciebie dzisiaj czci, jutro zaś drugiego (Simplicjan 1675: 33). 
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Życie to więc nie tylko hedonistyczne przyjemności i pokładanie wiary w to, że jest 

się Panem własnego istnienia. Należy pamiętać, że nikt z nas nie jest niezastąpiony 

i po obecnych pokoleniach pojawią się kolejne. 

  Dzieło teologa Pawła Simplicjana kończy się sekwencją dotyczącą nieu-

chronności śmierci, która nadejdzie w najbardziej odpowiedniej dla siebie godzinie: 

 
(…) Czas niedościgniony skwapliwie ucieka. 

U śmierci pewny zegarek docieka. 

(…) czasu nie wyjrzymy, 

godziny śmierci, Bóg wie jak pomrzemy… (Simplicjan 1675: 34) 

 

W świetle tego, co zostało zapisane w dziele pułtuskiego teologa, nie należy lękać 

się śmierci, a jedynie cieszyć się życiem doczesnym w granicach przyzwoitości 

(Hybsz 2013: 211).   

  Śmierć, tajemnicze zjawisko, stan pozbawiony życia, objawia się bardzo 

często w najmniej spodziewanym dla człowieka momencie (Wańczowski 1993: 

337)). Według tego, co starał się nam przekazać Paweł Simplicjan, należało się do 

śmierci odpowiednio przygotować; było to zresztą zasadniczym celem jego dzieła. 

Chciał on bowiem ukazać liczne błędy, jakich należałoby się wystrzegać, aby do-

stąpić zbawienia.  

 Człowiek umierający, ale i żyjący, powinien przede wszystkim pokładać całą 

swą ufność w Bogu. W czasach, kiedy żył Simplicjan, wielu autorów ksiąg, poradni-

ków powstających w dobie staropolskiej, przytaczało porady dla dobrego chrześci-

janina w godzinie śmierci. Omawiano w nich, tak jak i u pułtuskiego teologa, przygo-

towanie do odejścia z tego świata, mając na myśli między innymi: spowiedź oczysz-

czającą duszę z popełnionych za życia grzechów, pożegnanie z bliskimi czy wydanie 

odpowiednich pism związanych z majątkiem. Należało jednak śmierć, własną czy 

kogoś bliskiego, znieść po ludzku. Oczywistym faktem była żałoba, podczas której 

nie należało tłumić wzbierających się uczuć, gdyż w końcu i sam Jezus zapłakał wo-

bec śmierci swojego przyjaciela Łazarza (Boisedor 2011: 11).  

 

 Dzisiejsza medycyna daje nam nadzieję na odsunięcie widma śmierci w cza-

sie. Znajomość anatomii, fizjologii i ulepszone leki wspomagają nasze organizmy 

dając szansę na dłuższe życie. To wszystko jednak jeszcze bardziej utrudnia współ-

czesnym odejście z ziemskiego świata (Ostrogowska 2016: 43). W dzisiejszych cza-

sach bowiem ludzie żyją tak, jakby Boga nie było, oddając się w pełni tylko temu, co 

przyjemne. W tym kontekście warto sięgać do dzieł dawnych, czerpiąc z tego, co stwo-

rzyli nasi przodkowie.  
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  Śmierć (według Simplicjana) należało więc przyjąć jako coś niezmiennego, 

co stanowiłoby jedynie przejście z życia ziemskiego do życia wiecznego. Aby jednak 

można było zaznać spokoju po śmierci, należało we wszystkim zaufać Bogu i spo-

kojnie przygotować się do odejścia z ziemskiej rzeczywistości.  
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Abstrakt: Niniejszy artykuł jest próbą analizy epigenetycznych uwikłań biograficznych Bo-

żeny Umińskiej-Keff, która w Utworze o Matce i Ojczyźnie próbuje rozliczyć się z przeszłością 

swoją i swojej matki. W kontekście dramatu zostały poruszone zbadane przez Carla Gustava 

Junga relacje pomiędzy matką i córką, pojęcie archetypu matki, który zostaje w tekście ujęty 

w mitologicznych konotacjach, a także wpływ Holocaustu na pamięć pokoleniową i dziedzi-

czenie traum przez dzieci ofiar Zagłady. 
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wyznania, autobiografia 

 

"THE MOST SEALED LIPS HAVE THE CHILDREN OF THE SURVIVORS" 

– EPIGENETIC MEMORIES OF BOŻENA UMIŃSKA-KEFF 

IN THE SONG ABOUT MOTHER AND HOMELAND 

 

Maria Długołęcka-Pietrzak 
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities 

maria.dlugolecka-pietrzak@uph.edu.pl 

 
Abstract: This article is an attempt to analyze the epigenetic biographical entanglements of 
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with her and her mother's past. In the context of the drama were discussed the relationship 

between mother and daughter investigated by Carl Gustav Jung, the concept of the mother 

archetype, which is presented in the text in a mythological context, and the impact of the 
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 Utwór o Matce i Ojczyźnie, opublikowany w 2008 roku przez krakowskie 

wydawnictwo Ha!art, wywołał swoją treścią niemały skandal. Poruszył on zarów-

no środowisko feministyczne, konserwatywne, jak też przedstawicieli polskiej 

diaspory żydowskiej (do której zresztą sama autorka [zupełnie jawnie] przynale-

ży). Bożena Umińska-Keff podejmuje bowiem w swoim biograficznym Utworze... 

wieloaspektową polemikę nie tylko z pielęgnacją pamięci o Holocauście, ale też  

z pomnikowym, niepodważalnym wizerunkiem mesjanistycznej, wiecznie umę-

czonej, gloryfikowanej Wielkiej Matki-Polki. Jest to jednak przede wszystkim, cytu-

jąc piszącą o kobiecych spowiedziach w świetle filozofii Luce Irigaray Joannę Bed-

narek, „wypowiedź, którą można by prowizorycznie nazwać świadectwem czy też 

wypowiedzią konfesyjną – to relacja o kobiecym doświadczeniu, na ogół trauma-

tycznym, zgłaszająca roszczenie do prawdziwości – nie tyle czy nie tylko faktualnej 

(„x naprawdę się zdarzyło”), ile symbolicznej lub performatywnej („uwierzcie mi, 

uznajcie moją prawdę i mnie”)” (Bednarek: 2019, 102). 

 

Wokół Archetypu 

 

 Carl Gustav Jung archetyp matki szeroko zanalizował w rozprawie O natu-

rze kobiety, wskazując jego różne realizacje zarówno w mitologii, antropologii, jak 

też w codziennym życiu człowieka. Wyróżnił w obrębie znaczeniowym tego poję-

cia rzeczywiste byty kobiece (własna matka, teściowa, macocha) oraz symboliczne 

(ojczyzna, uświęcone sakralnie miejsce, przedmioty związane z płodnością i ży-

znością), diagnozując u nich ambiwalentne cechy. Wśród tych pozytywnych Jung 

wymienia najbardziej charakterystyczną dla klasycznego, archetypicznego wize-

runku matki miłość macierzyńską, oraz idące w ślad za nią zdolność współodczu-

wania i poświęcenia się dla potomstwa, mądrość, duchową wzniosłość i instynk-

towność. Warto zauważyć, iż badacz przy tym niejednokrotnie wykazuje, że matka 

pojmowana zbyt uniwersalnie może stanowić również niebezpieczeństwo bądź 

zagrożenie. Wśród przykładów takiej realizacji archetypu Jung przywołuje postaci 

mitologiczne, np. Mojry czy Norny, jak również inne negatywnie klasyfikowane 

żeńskie byty – od Lilith począwszy, skończywszy na ludowych wcieleniach Śmierci 

czy Wiedźmy (Jung: 1992, 11). 

 Do analizy Utworu o matce i ojczyźnie niezbędny jest kontekst zróżnicowa-

nego modelu stosunków matki i dziecka, również opisywany poprzez pryzmat 

archetypu u Junga. O ile jednak archetyp odnosi się do uogólnionego rozumienia 

świata i relacji międzyludzkich, to relacja matki i dziecka powinna być analizowa-

na poprzez pryzmat najpierw komórki rodzinnej, a dopiero później zamykającej 

się w niej jednostki. Jung podkreśla w swoich badaniach indywidualne rozumienie 

pojęcia rodzicielki (często utożsamianej z dookreśleniem „własnej”) u swoich pa-

cjentów. Wyodrębnia z ich diagnozy dwa obrazy postrzegania matki poprzez 
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dziecko: pierwszy, rzeczywisty, na który nakłada się autentyczny obraz aktualnej 

relacji domowej, i drugi, w którym na rzeczywisty wizerunek matki projektowany 

jest archetypiczny obraz, w zależności od badanej koniugacji rodzinnej pozytywny, 

bądź negatywny. Na podstawie dalszych obserwacji sklasyfikował dwa typy od-

miennie budowanych (generalnie negatywnych) relacji: matki i syna, oraz matki  

i córki, nazywając je „kompleksami”. Kompleks matki u syna w życiu dorosłym reali-

zuje się według Junga dosyć przewidywalnie: jako zbiór cech homoseksualnych, 

„donżuaneria” oraz impotencja, które prowadzą do zaburzeń tożsamości a co za tym 

idzie, wytworzenia opozycyjnego, wewnętrznego sprzeciwu wobec rodzicielki 

(Jung: 1992, 15). Zupełnie inny wymiar ma jednak wystąpienie kompleksu matki  

u córki. Jung charakteryzuje go wielce skrajnie, ograniczając jego obszar oddziały-

wania do dwóch analogicznych aspektów realizacyjnych. Pierwszym jest nadmiar 

cech żeńskich, a co za tym idzie, ponadnormalne rozwinięcie instynktów (w tym 

popędu seksualnego i instynktu macierzyńskiego), w drugim natomiast córka atro-

ficznie wybywa się pierwiastków kobiecych, w całości projektując swoje femina-

tywne instynkty na matkę (Jung: 1992, 16). W interesującym w kontekście utworu 

Bożeny Umińskiej-Keff nadmiernie rozwiniętym kompleksie matki u córki występu-

ją wg Junga cztery charakterystyczne obszary zachowań (Jung: 1992,18-23): 

a) Przerost elementu macierzyńskiego – kobieta staje się podporządkowana 

tylko i wyłącznie dzieciom, nie liczy się dla niej partner, którego obecność trak-

tuje jedynie prokreacyjnie; dziecko staje się jedynym sensem istnienia kobiety, 

nie jest w stanie funkcjonować z dala od niego, co w późniejszych latach życia 

staje się destrukcyjne dla jego przyszłych związków i życia osobistego, zdomi-

nowanego przez matkę. 

b) Dominacja erosa – matka stanowi rywalkę, zatem córka ucieka się do prób 

jej zdominowania, często poprzez quasi-kazirodczy związek z ojcem. W latach 

dorosłych przekłada się to na liczne uczuciowe relacje, często zawiązywane  

z dużo starszymi, żonatymi partnerami. W momencie zdobycia wybranego 

mężczyzny kobieta z kompleksem matki u córki pozostawia go, gdyż nie istnieje 

u niej instynkt macierzyński, dzięki któremu między partnerami mogłaby wy-

tworzyć się trwalsza, dłuższa więź. 

c) Utożsamienie się z matką – prowadzące do „sparaliżowania” kobiecości. Córka 

idealizująca matkę poddającą ją nieustannej krytyce projektuje na nią wszystkie 

swoje żeńskie cechy. W zestawieniu z wyidealizowaną matką rodzi się w niej 

kompleks niższości, a każdy z aspektów kobiecego życia (małżeństwo, prokrea-

cja, macierzyństwo) budzi jej niechęć i potrzebę eskapizmu. Prowadzi życie  

w cieniu dominującej matki, która w jej mniemaniu wie wszystko lepiej. 

d) Opór wobec matki – permanentna ambiwalencja i deprecjacja archetypu, ob-

jawiająca się ze strony córki negacją działań, poglądów, cech charakteru i prze-

konań matki, prowadząca nierzadko do zachowań opozycyjnych, buntowniczych, 
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skłaniająca do ryzykownych decyzji i manifestów odmienności. Matka w tym 

wypadku zostaje utożsamiona z wrogiem, zagrożeniem, córka ma poczucie cią-

głej zależności i opresji, którą różnymi sposobami próbuje zwalczać, często 

kosztem samej siebie i swojego życia. 

 

Zachodzi tutaj, jak pisze w analizie współzależności kobiecych Poetyka rozkwita-

nia. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray Katarzyna Szopa, „przemocowe, bo 

oparte na edypalnej strukturze dziedziczenia, przedstawienie relacji (…) między 

matką a córką, o której pisała Luce Irigaray. W tym przypadku relacje matczyno-

córczyne zakładają albo fuzję, czyli scalenie z ciałem matki, albo agresję prowa-

dzącą do zerwania więzi z matką, a nawet do jej symbolicznego uśmiercenia” 

(Szopa: 2018, 48). 

 

Autorka | Córka 

 

 „Uśmiercającą matkę” córką jest tutaj Bożena Umińska-Keff, warszawska 

poetka, pisarka, publicystka, feministka, badaczka literatury. Urodzona po wojnie, 

w 1948 roku, wychowana w pokoleniu „małej stabilizacji”. Absolwentka filozofii  

i polonistyki, aktualnie zajmuje się krytyką filmową, wykłada na wydziale Gender 

Studies Uniwersytetu Warszawskiego, pracuje nad zbiorami Żydowskiego Instytu-

tu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Córka lwowskiej Żydówki, której 

udało się przetrwać Zagładę. 

 

Utwór | Potwór 

 

 Strukturalnie autobiograficzny Utwór o Matce i Ojczyźnie przywodzi na 

myśl spoetyzowaną grecką tragedię1: mimo poematycznej konstrukcji jest podzie-

lony na akty i sceny, niektóre przeplecione pieśniami chóru; posiada także wy-

szczególnionych bohaterów z wyodrębnionymi sekwencjami dialogowymi / mo-

nologowymi, opatrzonymi didaskaliami. Mitologicznie jest mu blisko do antycznej 

historii Demeter i Persefony: jest to tragedia matki, która nie chce wypuścić córki 

spod swoich skrzydeł, i córki, która za wszelką cenę pragnie odejść. Jedynie ich 

sposób przedstawienia w utworze nieco się różni od klasycznego: matka, pomimo 

że dała kiedyś życie, jednocześnie je metaforycznie uśmierca. Podczas każdej pró-

by uzyskania przez córkę samodzielności i niezależności sprawia, że cały świat, 

podobnie jak ten mitologiczny, usycha, i staje się podporządkowany ciemnościom 

Hadesu wspomnień. Jednocześnie można stwierdzić, że to niesubordynacja córki 

 
1 Maria Janion i Izabela Filipiak w posłowiu do Utworu... przywołują tu, całkowicie słusznie, kontekst 

Orestei (Keff: 2008, 81-98). 
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jest czynnikiem sprawczym takiej sytuacji; stwarza to zatem nierozwiązywalny 

impas, z którego wyjście staje się niemożliwe bez szkody dla którejś ze stron. Sama 

Umińska w rozmowie z Katarzyną Bielas diagnozuje to w ten sposób: 

 
 (…) mam w głowie taką scenę: ojciec mnie uczy jeździć na rowerze, z tyłu jest drąg, 

za który trzyma, żebym się nie przewróciła. I w pewnym momencie puszcza mnie i ja jadę, 

jadę sama. To jest moja prywatna mitologia – ojciec, który mnie puszcza, i matka, która 

mnie nigdy nie puściła. (Bielas: 2008, 241) 

 

 Bohaterkami tragedii, jak można zatem wnioskować, są Matka (w Utwo-

rze… często zwana Meter, odmitologizowana De-Meter), i Córka (nazywana Usią, 

Korusią – Kora/Persefona). Pojawia się też wszechwiedząca Narratorka; znamien-

nym jest, że to postać kobieca: być może sama autorka, która pod przykryciem 

narratorskiego obiektywizmu stara się rzucić (docelowo usprawiedliwiając siebie  

i swoją postawę wobec matki) zewnętrzne spojrzenie na wydarzenia. Konstrukcja 

podziału na role, która teoretycznie daje prawo głosu każdej z bohaterek, w tej 

perspektywie staje się jednak formą rozgrzeszenia: Umińska w ten sposób pod-

świadomie sugeruje czytelnikowi stronę, za którą powinien się opowiedzieć – 

„spójrz, jaka jest moja matka, sam sprawdź, czy dałbyś z nią radę żyć”. W wywia-

dzie z Bielas autorka stwierdza: 

 
 (…) w Polsce (…) nie ma kultury dialogu. My żyjemy w kulturze monologu. Jedna 

strona otwiera paszczękę i wypowiada swój monolog, a potem druga. Trzeba cenzurować 

uczucia, bo są zagrażające, trzeba ciągle się bronić. 

 Tak naprawdę nie chodzi jednak o otwarte wypowiadanie uczuć, tylko o to, dla-

czego tak wiele złych emocji powstaje na przykład w rodzinach. Rodzina to taka reprezen-

tacja ludzkości, na której można sobie używać, ile wlezie. Bo więzów krwi i zależności po-

dobno nie można zerwać. (Bielas: 2008, 251) 

 

W swoim Utworze... w tym właśnie kontekście Umińska-Keff opowiada  

o swoich toksycznych relacjach rodzinnych, o ubezwłasnowolnieniu przez matkę  

i jej przeszłość, której ciężarem obarcza zwłaszcza córkę. „Utwór-potwór”, jak sa-

ma autorka go określa, jest autoterapeutyczną próbą literackiego odcięcia się od 

kobiety, która – być może nieświadomie, chociaż niektóre zachowania (i słowa) 

matki mogą świadczyć o pewnej premedytacji – zdominowała jej życie, tworząc ze 

swojej córki emocjonalną kalekę, pełną gniewu, żalu i frustracji. 

 Jako komentator rzeczywistości, i kolejna dramatis personae, pojawia się 

również odzywający się w newralgicznych momentach Chór – „jedynie słuszny głos 

społeczeństwa”, który przybiera, w zależności od kontekstu, formy protestują- 

cych Solidarnościowców, pacjentów w przychodni, rozwścieczonych Matek-Polek  

(à la mitologicznych Furii), czy kibiców (wydających podkreślające antysemickie 
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nacechowanie niektórych środowisk okrzyki: „Widzew żydy!!! Legia żydy!!! i Po-

lo-nia żydki!!!”) (Keff: 2008, 79). Jego rola jest znacząca: to forma rozkrzyczanej, 

powszechnej presji na pewne zachowania, w myśl teorii „albo jesteś z nami, albo 

przeciwko nam” – z tym, że jeżeli jesteś przeciwko, to będziesz społecznie potę-

piony. Podkreśla to uwikłanie bohaterki w niemożność samodecydowania o sobie; 

jest ona zamknięta w więzieniu pomiędzy despotyczną matka, a równie despo-

tyczną rzeczywistością; cierpi na przemożną potrzebę indywidualności i manife-

stacji samej siebie, jednakże wszelakie próby zawsze dławione są przez którąś ze 

stron. Taka sytuacja musi prowadzić do nieuchronnej psychicznej katastrofy: sama 

Umińska wspomina w wywiadzie moment, w którym w stanie skrajnej depresji 

udała się na terapię, dzięki której uświadomiła sobie, że problem nie leży w niej,  

a w stosunkach z matką, której bezustanne wymaganie wobec siebie (a przede 

wszystkim – wobec swojej przeszłości) litości i uwagi, wyniszczało ją od dzieciń-

stwa, a co gorsze, wyniszcza nadal. 

 

Holocaust 

 

 Tłem problemowym Utworu... staje się zatem Holocaust – i paradoksalnie 

jest to problem bardzo odległy, gdyż fabuła dzieje się bardzo aktualnie, w czasach 

jak najbardziej współczesnych autorce. To jest jej „tu i teraz”, podczas gdy jej matka 

wewnętrznie nadal żyje w czasach wojny, które są dla niej jedyną prawdziwą rze-

czywistością. Zaburza to klasycystyczną zasadę trójjedności dramatu: autorka stara 

się funkcjonować w swoim czasie, matka zastygła retrospektywnie w swoim. O jej 

przeżyciach podczas Zagłady Umińska-Keff opowiada szeroko we wspomnianym 

powyżej wywiadzie; przytacza w nim historię, o której jako Narratorka w Utworze... 

pisze „dzieje ucieczki ocalenia śmierci i żydowski upadek poniżej ludzkiego” (Bielas: 

2008, 238). W porównaniu jednak ze znanymi opowieściami „tych, którzy przeżyli” 

wspomnienia matki autorki wypadają dosyć blado (co, być może, podświadomie 

złości Umińską, która jest w końcu pracownikiem Żydowskiego Instytutu Historycz-

nego, i ma styczność z wieloma bardziej traumatycznymi opowieściami; może to 

stanowić także przyczynę niechęci wobec wymaganej przez matkę litości dla jej 

przeżyć). W wywiadzie wspomina o matce w następujący sposób: 

 
 (…) uratowała się w Rosji. Uciekła na wschód, aż pod Ural, z rodzinnego Lwowa. 

Kiedy wróciła, nikt już nie żył. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych, kiedy udostępniono 

rosyjskie i ukraińskie archiwa, dowiedziała się, że całą rodzinę rozstrzelano w lesie od razu 

po wejściu Niemców. We Lwowie z Żydami nie trwało to tak długo jak w Krakowie czy War-

szawie. (Bielas: 2008, 239) 
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 Holocaust zatem nie dotknął matki Umińskiej-Keff w tak bezpośredni, 

okrutny sposób jak mieszkańców gett czy wysyłanych do obozów Żydów z innych 

miast Polski. Sam okres wojny także udało jej się przetrwać względnie godnie, 

również dzięki ludziom, których spotykała na swojej drodze: 

 
 (…) Miała dziewiętnaście lat, uciekała z o dziesięć lat starszą od siebie przyjaciół-

ką, osobą zaradną, z rodziny kuśnierzy, która potrafiła szyć futra. Po tym, jak wyprzedały 

całą swoją wykwintną bo „zachodnią” garderobę, utrzymywały się z szycia. 

 (…) Kiedy zachorowała na tyfus, przyjaciółka nie oddała jej do szpitala, wiedząc, 

czym to grozi. Mieszkały dalej razem, spały na jednym łóżku. Ta kobieta codziennie – a było 

to w czasie srogiej zimy – szła dziesięć kilometrów przez las, żeby przynieść mojej matce pół 

litra mleka od chłopa. 

 (…) W pewnym momencie znalazły się w jakimś oblężonym mieście, głód przez kilka 

miesięcy, takie mniejsze wydanie Stalingradu. Matka opowiadała, że odżywiały się wrząt-

kiem. Któregoś dnia spotkały tam znajomego, polskiego Żyda, też ze Lwowa, który był  

w armii Czerwonej. Zostawił im swój zapas kaszy, co oznaczało skazanie się na głód. (Bie-

las: 2008, 239) 

 

 Historie te Umińska zna od dziecka – są one wielokrotnie, często bez okazji 

ożywiane i narratywnie zapętlane przez jej matkę. Z punktu widzenia córki prze-

sadą jest bezustanne mówienie o tym samym, a jednocześnie kobieta trwa w po-

czuciu winy, że nie potrafi zrozumieć i zaakceptować traumy, którą matka w czasie 

wojny niezaprzeczalnie przeszła. Bezustanne wyrzuty sumienia pokutują w niej 

również za domniemany brak szacunku wobec statutu pojęcia samej rodzicielki, 

rozumianej w ogólnospołeczny, mesjanistyczny sposób jako matriarchalnej, 

wiecznie cierpiącej dawczyni świętego życia. Takiej postawy wymaga od niej rów-

nież sama matka: w Utworze... wielokrotnie używa podkreślających konieczność 

okazywania należytego szacunku zwrotów: „Poniewierać matką to ty umiesz do-

brze!” (Keff: 2008, 27), „co to ciebie obchodzi że matka jest sama w ścianach czte-

rech” (Keff: 2008, 14) „masz wiele ciekawszych rzeczy na świecie niż matka i jej 

życie” (Keff: 2008, 14), obwinia również córkę za swoje późniejsze, życiowe nie-

powodzenia: 

 
 Ach, ty!!!  – szczeka – Przez ciebie!! 

 wyszłam za mąż za tego łajdaka, 

 Bo tobie!! chciałam dać ojca!! Teraz mnie opuścił, znalazł młodszą sobie! 

 Więc ty będziesz moim mężem, moim matką-ojcem, 

 bo to było dla ciebie przez ciebie z twojego powodu! 

 A ty nie jesteś nawet dość rodzinna, żeby to rozumieć, 

 żeby rozumieć jakie wobec matki ma się obowiązki! (Keff: 2008, 23) 
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 Znamienna dla tego fragmentu (jak i dla większości wypowiedzi matki  

w Utworze...) jest konwencja roszczeniowej agresji: kobieta nieustannie ”wypluwa” 

w stronę córki swoje żądania; kluczowe dla jej wypowiedzi są zaimki: wypowia-

dany płaczliwą, sopranową tonacją „ja”, i wykrzykiwany, obwiniający „ty” (rów-

nież w realizacji „ciebie”, „tobą”); strukturalnie (wizualnie) także ilość wykrzykni-

ków ilustruje napastliwy, opresjotwórczy ton monologu postaci. 

 Oczywiście, można, a nawet należy, doszukiwać się w tej wypowiedzi roz-

paczliwego lęku przed samotnością: dopasowując do Utworu… kontekst biografii 

autorki i jej matki, mówi to kobieta, która utraciła w czasie wojny całą rodzinę 

(przede wszystkim boli ją utrata rodziców), po wojnie straciła również pierwszego 

męża (Henryk Keff popełnił samobójstwo, prawdopodobnie pod wpływem ataków 

antysemickich), drugi pozostawił ją dla młodszej partnerki – jedyną rodziną, jaką 

posiada, jest jej córka. Tu właśnie zachodzi psychologiczny impas, w który zostaje 

wpędzona bohaterka: chce żyć jako odrębna, niezależna jednostka, lecz nie może 

„pozbyć się” matki wraz z jej traumami. Trwając w ciągłym poczuciu winy znosi 

przez tak wiele lat jej roszczenia, telefony, spędza z nią czas, który chciałaby spędzić 

inaczej (mówi w Utworze...: „Przecież jej wyrzucić nie chciałam,/Chciałam tylko po-

być sobie w domu jak człowiek. W piątek lub sobotę./Posiedzieć z Leną lub Baśka, 

pobawić się z dzieckiem,/że o tak zwanym seksie już nawet nie wspomnę,/poza tym 

poczytać, skupić się na swoich sprawach.”(Keff: 2008, 28)). Finalnie dochodzi do 

wniosku, że za całą sytuacje odpowiedzialny jest Holocaust: gdyby nie wydarzenia 

wojenne i utrata bliskich, jej matka miałaby normalną rodzinę – czyli innych, na któ-

rych mogłaby się skupić, pozostawiając córce upragnioną wolność. 

 

Epigenetyka 

 

Od lat 90 XX wieku socjologowie i psychologowie intensywnie zajmują się 

pojęciem postpamięci. Twórczynią tego sformułowania (ang. postmemory) jest Ma-

rianna Hirsch, która twierdzi, że stanowi ona „pamięć drugiego pokolenia, pamięć 

odziedziczoną: taka pamięć charakteryzuje potomków tych, którzy przeżyli traumę 

zbiorową w przeszłości” (Poliszczuk: 2017, 347). Wieloaspektowość i niejedno-

znaczność tego założenia zaowocowała zainicjowaniem w Instytucie Psychiatrii im. 

Maxa Plancka w Monachium badań nad nową dziedziną naukową – epigenetyką, 

zajmującą się obserwacją przekształceń DNA ludzkiego pod kątem chemicznych 

zmian kodyfikacyjnych wynikających z zależności pomiędzy stresem (m.in. trau-

matycznymi przeżyciami), a dziedziczoną kondycją rozwojową i psychiczną jed-

nostki oraz jej potomstwa. W świetle tych analiz okazuje się, że, jak pisze Jarosław 

Poliszczuk, „stosunek postpamięci do przeszłości jest bardziej złożony, niż w przy-

padku pamięci właściwej. Dlatego skoncentrowany zostaje na artefaktach (zdjęciach 
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rodzinnych, dokumentach, pamiątkach itp.), a żywi się świadectwami osób, które 

wiedzą, jak „było w rzeczywistości”. Termin „postpamięć” został wprowadzony  

w celu zdefiniowania mnemotycznego fenomenu amerykańskich ofiar Holocaustu” 

(Poliszczuk: 2017, 347). 

Alon Chen, dyrektor Instytutu Psychiatrii im. Maxa Plancka, mówi wprost: 

„jeżeli matka była poddana wielkiemu stresowi albo odziedziczyła epigenetyczny 

zapis od swoich rodziców, zmienia to sposób, w jaki traktuje swoje dzieci” (Zhao: 

2019). W przypadku ofiar Holocaustu znamienne staje się obciążanie potomków 

stanami lękowymi. Badania przeprowadzone w 2015 roku przez zespół naukow-

ców ze szpitala Mount Sinai w Nowym Jorku dowiodły, że takie konsekwencje wy-

stępują u osób, których rodziny były dotknięte traumą Zagłady: 

 
Badanie obejmowało 32 kobiety i mężczyzn, którzy w czasie II wojny przebywali  

w obozie koncentracyjnym, byli świadkami albo doświadczali tortur czy też musieli się 

ukrywać. Zbadano również 22-osobową grupę ich dzieci oraz grupę kontrolną, składającą się  

z Żydów przebywających w czasie wojny poza Europą. W rezultacie okazało się, że u dzieci 

ocalałych z Holocaustu prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń stresowych było więk-

sze niż u grupy kontrolnej. 

Dalsza analiza genetyczna wykluczyła, by mogło to być wynikiem traumy, którą 

przeżyły same dzieci. – Zmiany w genach dzieci mogą być przypisywane tylko przeżyciu 

Holocaustu przez ich rodziców – powiedziała kierująca badaniem prof. Rachel Yehuda. (Sta-

wianny: 2015) 

 

Przedstawiona analiza wskazuje także, że tendencje do dziedziczenia post-

pamięciowego są bardziej nasilone na terenach geograficznych intensywniej do-

tkniętymi zmianami katastroficznymi, wojennymi, dyktaturami. Polska – jako kraj 

najbardziej naznaczony przez działania nazistowskich zbrodniarzy w trakcie II woj-

ny światowej – zdaje się być obszarem, na którym jeszcze wiele pokoleń może zma-

gać się z zapisanymi w genotypie obywateli konsekwencjami tragicznych historycz-

nych wydarzeń. 

 

Transpozycja 

 

Matka z Utworu... Keff jest zatem również metaforą ojczyzny: tej ojczyzny, 

w której Umińska nie do końca potrafi się odnaleźć.  Podobnie jak w przypadku 

matki, Polska zniewala Umińską: nie daje jej możliwości wyboru sposobu życia, 

żąda dla siebie empatii i należytego, mesjanistyczno-patriarchalnego szacun- 

ku (w końcu jest ojczyzną cierpiącą przez wieki), deprecjonuje jej poglądy, to,  

co kobieta pisze, a także jej (potencjalnie nienormatywne) wyznanie. Ataki anty-

semickie, mimo pamięci Holocaustu, nadal w Polsce są żywotne; ich atakiem padł 
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ojciec autorki, który nie wytrzymał presji, ona sama w wywiadzie z Katarzyną Bielas 

przytacza sytuacje, w których sama stawała się ich ofiarą. Ojczyznę, wyrażaną gło-

sem społeczeństwa, najpełniej w Utworze obrazuje Chór, który zawsze wie lepiej co 

myśli i czuje bohaterka (albo trafniej – co powinna (!) myśleć i czuć), i odpowiednio 

to komentuje (np. w formie wspomnianych antysemickich okrzyków). Najgorszy 

jest jednak w tej sytuacji fakt, że związek z ojczyzną, tak samo jak i z matką – jest 

nierozerwalny: co gorsze, o ile ich ofiara jest na skraju psychicznego wyczerpania,  

o tyle obydwie „agresorki” mimo swojego wieku i przeżyć zachowują niezłomne 

witalne siły, dzięki którym mogą wymagać jeszcze więcej poświeceń. 

 

Rozliczenie 

 

Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożena Umińska-Keff pisała podczas terapii, któ-

ra uświadomiła jej, że wszystkie jej problemy („Doszło do tego, że ja bałam się nie 

tylko wyemigrować, ale i wychodzić z domu” – mówi w wywiadzie (Bielas: 2008, 

250)) są pochodną toksycznych relacji z matką. Dopiero później, jak sama przyzna-

je, postanowiła połączyć dwie analogiczne figury matki i ojczyzny, które w świa-

domości narodowej Polaków uchodzą za prawdziwą świętość. Umińska niekoniecz-

nie chce tą świętość niweczyć, ale głównie pokazuje, że dominanta pewnych narzu-

conych wartości i ograniczeń jest wyniszczająca dla rozwoju jednostki, i prowadzi 

jedynie do frustracji. Sama dobitnie podsumowuje to słowami: 

 
 (…) nie wiem, po co stawiać człowiekowi różne restrykcyjne granice. Myśleć, że 

jeśli zakwestionuje się jednoznaczność płci albo sens wojen, to ludzkość podupadnie. Gra-

nice trwania i różnych pojęć i tak nas, śmiertelnych, przekroczą. Po co się jeszcze w tej 

naszej sytuacji ograniczać i robić sobie życie nudnym, zakłamanym, niewypowiedzianym. 

Jak się bać, to już czegoś naprawdę ważnego, fundamentalnego, wielkiego – jak własne 

nieistnienie. A rasy, narodowości, orientacje, a nawet – teraz tak myślę – strach przed wła-

sną matką, że się napisało jakiś antymatczyny utwór, to jest mały pikuś. Ale skoro się ist-

nieje ten raz – to mam prawo pisać swoje deklaracje niepodległości. Ja w każdym razie 

piszę. (Bielas: 2008, 254) 

 

Zdaje się zatem, że autorka i bohaterka poprzez zdiagnozowanie swojego 

statusu uzależnionej – bądź nieustannie uzależnianej – zarówno od matki, jak  

i ojczyzny, odnalazła swoje miejsce na ziemi w nauce oraz literaturze i jej tworze-

niu, pokonując strach przed nieustanną krytyką i potępieniem jej działań ze strony 

obydwu „agresorek”. Forma słowa pisanego potencjalnie wolna jest od wpływów 

matria- i patriarchalnych, gdyż jest tworzona przez jednostkę, która może nada-

wać jej swój indywidualny charakter, niekoniecznie zależny od narzuconych  

konwenansów społecznych. Pozwoliło to Umińskiej-Keff narodzić się na nowo: 
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zamknąć drzwi depresji i wyzwolić się z łańcucha zależności, co zresztą wielce 

symbolicznie przedstawia zaprojektowana przez Wilhelma Sasnala okładka Utwo-

ru o Matce i Ojczyźnie. 

 

LITERATURA 
 

Keff, B. Utwór o Matce i Ojczyźnie. Wydawnictwo Ha!art, Kraków 2008. 

Bielas, K.: Bożena Umińska-Keff: Nielegalny plik. W: Dzianina z mięsa. Rozmowy. Wydawnic-

two Czarne, Wołowiec 2008, s. 231 – 254. 

Janion, M. Kobiety i duch inności. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006. 

Irigaray, L. Ciało w ciało z matką. Wydawnictwo eFKa, Kraków 2000. 

Jung, C. G.: O naturze kobiety. Wydawnictwo Brama – Książnica Włóczęgów i Uczonych, 

Poznań 1992. 

Szopa, K. Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray. Instytut Badań 

Literackich PAN, Uniwersytet Śląski, Katowice 2018. 

Bednarek, J. Mimetyzm, parler-femme i mówienie prawdy: kobiece wypowiedzi konfesyjne  

w perspektywie myśli Luce Irigaray. W: „Śląskie Studia Polonistyczne” 2019, nr 1 (13). 

Poliszczuk, J. Mapa pamięci w ujęciu pokoleniowym: wymiar ukraiński. W: Świadectwa pa-

mięci. W kręgu źródeł i dyskursów (od XIX wieku do dzisiaj). Red. Elżbieta Dąbrowicz, 

Beata Larenta, Magdalena Domurad, Białystok 2017. 

Liyang Zhao. Epigenetyka: jak dziedziczymy traumy. Wywiad. https://www.dw.com/pl/Epi 

genetyka-jak-dziedziczymy-traumy-wywiad/a-50625755, dostęp 29.09.2019 r. 
Stawianny, J. Naukowcy: Trauma ocalałych z Holocaustu może być przekazywana w genach 

na kolejne pokolenia. https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114885,18621156, 

naukowcy-trauma-ocalalych-z-holocaustu-moze-byc-przekazywana.html, dostęp 24.08. 

2015 r. 

 

Dane kontaktowe / Contact details: 

 

Maria Długołęcka-Pietrzak – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Przyrodni-

czo-Humanistycznym w Siedlcach oraz studiów podyplomowych „Literatura dla dzieci  

i młodzieży w świetle wyzwań nowoczesności” na Uniwersytecie Warszawskim. Ba-

dawczo zajmuje się literaturą polską od modernizmu po współczesność, literaturą dzie-

cięcą, fantastyką wysokoliteracką oraz nowymi mediami w kontekście literaturoznaw-

stwa. Jako @meaculpabibliophilia prowadzi na Instagramie profil promujący czytelnic-

two. Pisze doktorat o Magu Childeryku. Członek IKRiBL, dyrektor Wydawnictwa Nau-

kowego [i]WN. 

 

Maria Długołęcka-Pietrzak – graduate of Polish philology at the University of Natural 

Sciences and Humanities in Siedlce and post-graduate studies in "Literature for chil-

dren and youth in the light of the challenges of modernity" at the University of Warsaw. 

She researches Polish literature from modernism to the present day, children's litera-

ture, high literary fantasy and new media in the context of literary studies. As 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 87 – 98; DOI 10.32017/ip2022.2.6 
 

 

 
98 

@meaculpabibliophilia, she runs a Instagram profile promoting reading. She write a disser-

tation about Childeryk, The Mage. Member of IKRiBL, director of theScientific Publishers 

[i]WN. 

 

Maria Długołęcka-Pietrzak 

ORCID: 0000-0003-2372-7117 

E-mail: maria.dlugolecka-pietrzak@uph.edu.pl 

 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 99 – 104; DOI 10.32017/ip2022.2.7 
 

 

 
99 

 

KRYMINAŁ-GAWĘDA O DUCHACH I HISTORII.  

O POWIEŚCI LATAWCY ARTURA ZIONTKA   

 

Andrzej Borkowski 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Wydział Nauk Humanistycznych 

ORCID 0000-0002-0003-4468 

 

Abstrakt: Artykuł dotyczy kształtu gatunkowego, jak też kontekstów historycznych i regio-

nalnych, powieści Latawcy Artura Ziontka. Szczególną uwagę zwrócono na sposób kon-

struowania opisów, ukształtowanie toku narracyjnego, a także kwestię aspektów mądro-

ściowych utworu. Tekst Artura Ziontka łączy w sobie elementy kryminału, traktatu filozo-

ficznego czy też powieści grozy. 
 

Słowa kluczowe: Artur Ziontek, powieść, historia, Siedlce, Kosów Lacki, Sokołów Podlaski  

 

CRIME-TALE ABOUT GHOSTS AND HISTORY. 

ARTUR ZIONTEK'S NOVEL LATAWCY 

 

Abstract: The article concerns Artur Ziontek's novel Latawcy, particularly in regard to the 

characteristics of the genre, as well as the work’s historical and regional contexts. Particular 

attention is paid to the method by which the descriptions are constructed, the development 

and course of the narrative, as well as those aspects of the work which relate to wisdom litera-

ture. Artur Ziontek's text combines elements of detective fiction, a philosophical treatise and 

the gothic novel. 

 

Keywords: Artur Ziontek, novel, history, Siedlce, Kosów Lacki, Sokołów Podlaski  

 
Powieść Latawcy (2011) Artura Ziontka (historyka, pisarza, jak też edytora 

i filologa) to wielopoziomowy tekst-zagadka. Najpierw uwagę czytelnika przyciąga 

tytuł całości, który odsyła do rzeczownika „latawiec”, przedmiotu dziś przeważnie 

służącego dzieciom do zabawy, a obrosłego w kulturze wielością znaczeń. O chiń-

skim rodowodzie tych przyrządów latających, wykorzystywanych dawniej, ale też 

w wieku XX w celach militarnych,  można znaleźć wiele informacji w popularnych 

encyklopediach i opracowaniach, gdzie wskazuje się również na ich wielką rolę  

w pomiarach meteorologicznych, zwłaszcza w ubiegłym stuleciu. Britannica odno-

towuje, iż latawce od tysiącleci były wykorzystywane przez człowieka w różnoraki 

sposób: od wierzeń po komunikację aż po technikę czy sport1.  

 
1 Over the millennia, kites have been used to ward off evil, deliver messages, represent the gods, 
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Sęk w tym, iż w powieści nie idzie tu o zwykłe „latawce”, ale o „latawców”, 

którzy – owszem przypominają poniekąd tego rodzaju obiekty – są jednak jakimiś 

duchami czy marami ludzi zmarłych. Należy w tym miejscu dodać, że dawniej „la-

tawcem” określano „skrzata” (duch straszący), o czym wspomniał Zygmunt Gloger  

w Encyklopedii staropolskiej: „skrzat, skrzadło (z niemieckiego Schratt) – duch stra-

szący, latawiec, straszydło nocne lub leśne” (Gloger 1972: 244). Gdzie indziej można 

przeczytać, że latawiec miał też dawniej nazwę „szyb albo szaszor”. Był on klejony 

przez chłopców i miał przeważnie kształt orła (puszczano go na cienkim sznurku) 

(Gloger 1972: 342).  

Również od strony gatunkowej dzieło podlaskiego pisarza jawi się dość ta-

jemniczo. Całość – jak wolno sądzić – ma charakter synkretyczny i jest połącze-

niem kilku gatunków, a więc kryminału, gawędy, traktatu filozoficznego, powieści 

grozy. Ponadto utwór wspiera się na ramie kompozycyjnej, której widocznym 

elementem jest motto zaczerpnięte z Bachantek Eurypidesa, odnoszące się do 

kwestii uszanowania mądrości przodków oraz trwałości duchowej tradycji. Poza 

tym wyrazistymi elementami konstrukcyjnymi utworu są także pociąg oraz stacja 

kolejowa na bodaj nieczynnej dziś trasie z Siedlec do Ostrołęki, a także motyw 

przyjazdu i odjazdu głównego bohatera do miejsca pobytu i z powrotem. Autor  

w sposób retrospektywny, odnosząc się do kulturowych i historycznych pamiątek 

związanych z grodem nad Muchawką2, oddaje jego lokalny koloryt:  

 

Do odjazdu pociągu Siedlce-Ostrołęka nie pozostało zbyt wiele czasu. Dokładnie 

tyle, ile było potrzeba na pobieżne obejrzenie miasta. Śladów wojny prawie nie znać. Ale 

cóż się dziwić, minęły już dwie dekady. Trudno wprawdzie przypuszczać, że za czasów 

swojej świetności okolony parkiem pałac wyglądał obskurnie tak jak teraz. Ale gdyby 

przymknąć na to oczy, gdyby oddać się wyobraźni wydobywającej z teczek pamięci akwa-

rele Vogla, dałoby się zobaczyć książęcą rezydencję w pełnej krasie. Gwarno zaludnione 

aleje, gondole przemierzające stawy i kanały, szmer letniego teatru z najpierwszymi pió-

rami swego czasu, brama wjazdowa doglądana architektonicznie przez króla, kościół  

z imitacjami Palloniego i niekończący się tembr konwersacji łączonych z bachanaliami.  

(Latawcy: 21-22) 

 

 
raise banners, discover natural phenomena, propel craft, drop propaganda leaflets, catch fish, 
spy on enemies, send radio signals, measure the weather, photograph the Earth, and lift pas-
sengers skyward. Modern kites are flown mostly for pleasure and sport, in addition to being  
a folk form of artistic expression. The kite was the ancestral aircraft that launched manned 
flight. (https://www.britannica.com/topic/kite-aeronautics, dostęp: 31. 12. 2022)  

2 Wiele interesujących materiałów o historii i kulturze miasta można odnaleźć w tomie Życie 
literackie i kulturalne Siedlec. Tradycja i współczesność, red. K. Jastrzębska przy współpracy 
J. Sawickiej-Jurek i E. Borkowskiej, posłowie A. Borkowski, Siedlce 2013.  
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Zasadniczym miejscem akcji jest Kossów, dziś Kosów Lacki, miasteczko we 

wschodniej Polsce nieopodal Węgrowa i Sokołowa Podlaskiego. Opis miejsca oraz 

społeczności konstruowany jest w sposób erudycyjny, z przywołaniem przez głów-

ną postać (porte parole autora) dawniejszych i nowszych źródeł:  

 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… przynosił pewną porcję wolno dezak-

tualizujących się informacji, źródła Jabłonowskiego i Starożytna Polska… Balińskiego i Lipiń-

skiego dawały tyle mniej więcej, co trzywersowa notatka u Orgelbranda. Spławiający się 

Bugiem Gloger rozrysował osiemnastowieczną synagogę oraz drewnianą dzwonnicę, w en-

cyklopedii natomiast wspominał o rodzie Kossowskich, który swoją solidarnością i umiejęt-

nością wspólnego działania stał się przyczyną powiedzenia „kupą jak Kossowcy”. Wszystko 

to suche i wyprane z esencji życia, z ludzi. Dopiero felietony sterdyńskiego lekarza, Jarosiń-

skiego, chyba już zmarłego, rozbudziły w nim entuzjazm. […] Ów lekarz z iście mistrzowską 

swadą spłodził doskonały portret mikroświata tego fragmentu Podlasia, w którym Konopka 

niedługo miał się zadomowić.  

(Latawcy: 30-31) 

 

Czas wydarzeń to w przybliżeniu pora letnia roku 1938 – czytelnik dowia-

duje się bowiem, że od I wojny światowej upłynęło już dwadzieścia lat. Głównym 

bohaterem utworu jest Walenty Konopka, komisarz Policji Państwowej oddelego-

wany z Warszawy do Kossowa przez swych zwierzchników w celu wyjaśnienia 

kwestii zagadkowych duchów-latawców, które w miasteczku widywano nad ko-

ściołem i cmentarzem (tego rodzaju zjawiska odnotowano też w Sokołowie, Siedl-

cach, Mińsku, Białymstoku, Siemiatyczach czy Bielsku, ale to właśnie w Kossowie 

ujawniły się po raz pierwszy).  

 

Konopka to weteran I wojny światowej, utalentowany kryminolog, ale też 

człowiek ciekawy świata, intelektualista, który w podręcznej bibliotece miał nawet 

dzieła Witkacego. Wiek metrykalny bohatera nie został w powieści w pełni wyja-

wiony. Jest to mężczyzna niestary, ale już niemłody, posiwiały, szczupły i niski, 

szeroki w ramionach oraz elegancko ubrany. Komisarz przywiązany jest do co-

dzienny rytuałów, drzemki w ciągu dnia, spacerów czy wieczornej szklaneczki 

whisky. W kontraście z prowincją, ale też z istoty swej kondycji, wydaje się posta-

cią niejako podwójnie (a może potrójnie?) nie z tego świata. W oczach dróżnika 

Adolfa Domańskiego to elegant, jakaś ważna postać, może z Warszawy, jakże  

odmienna od miejscowych „fircyków”, w zwierciadle narracji – przy uważnej lek-

turze tekstu – to medium, pojawiające się podczas seansów spirytystycznych,  

w końcu wydaje się, że odbiorca ma do czynienia z porte parole samego autora, 
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przybysza z Siedlec osiadłego w Kosowie Lackim, miłośnika literatury oraz histo-

rii, szczególnie w jej lokalnej odsłonie3.    

Fabuła utworu (niemal labiryntowa) snuje się jak rzeka Liwiec obserwo-

wany z Sowiej Góry. Poszczególne wątki i epizody, sklejone postacią Konopki, roz-

rywane są przez tok dygresyjny opowieści. Misja Konopki zaczyna się w Warsza-

wie w Departamencie Wyznań, gdzie komisarzowi przedstawiono dziwną sprawę 

zaginięć na stołecznym targowisku (zabito tam pewnego Żyda z Kossowa, który 

opowiadał o zjawach nad miejscową świątynią), następnie bohater przemieszcza 

się koleją do nawiedzanego przez latawce miasteczka i rozpoczyna śledztwo. Oso-

bliwość przedmiotu dociekań sprawia, że komisarz niejako grzęźnie w podlaskim 

mikrokosmosie, stając się jednym z punktów na jego firmamencie, a następnie krąży 

wokół spraw codziennych, które coraz mocniej wciągają go w wir tajemnic lokalnej  

i ponadregionalnej historii. Z uwagą wsłuchuje się w echa przypadków ludzkich, 

chociażby Henrykowej i jej synka obdarzonego darem czytania w myślach innych 

ludzi oraz przepowiadania przyszłości, przywołuje krwawe opowieści z okresu I woj-

ny, w tym śmierć Franciszka Ferdynanda czy też znakomicie unaocznia mroczną 

historię mściciela Raciborskiego.   

Szczególnie ciekawie jawi się w powieści fenomen antagonizmu między Ku-

szelem i Brzeszczotem, dwójką bohaterów reprezentujących odmienne etnie – ży-

dowską i polską. Autor ukazuje ten spór w perspektywie uosobionego zła, które 

przypomina pasażera pociągu, jak też ucieleśnia się w czynach konkretnych postaci 

historycznych:  
 

Tak to już jest, że zło kierowane w jedną stronę dotyka krawędzi zupełnie innej. Zło 

sobie lata, nabiera tempa i rozmachu, dopiero jak poczuje zagrożenie, to nieco przycicha  

i przeprowadza się. Jedzie jak podróżny pociągiem. A w tej podróży dla wprawy nagałgani. 

Skąd się nagle wzięło tutaj? Między Kuszelem a Kazikiem? Trudno przypuszczać. Choć prze-

cież każdy wie, że od dawna pojawiło się w okolicy.  

W Rosji zagnieździło się kiedyś w ochranie i pisało protokoły czy sprawozdania ja-

kieś, co to potem stały się przyczyną rozruchów. Potem w Sarajewie, to już troszkę dalej, tak 

się w ręku Gawriła Principa umościło, i w głowie trochę też, że przestrzeliło gardło Francisz-

kowi Ferdynandowi. Musiało to na księciu zrobić wrażenie, choć ten siedział niezmiennie 

sztywno jakby tylko giez go dziabnął. I pewno wszyscy by tak myśleli, gdyby nie pulsacyjnie 

strzelające z gardła iskry krwi. Franciszek Ferdynand z wrodzoną sobie dobrotliwością po-

wtórzył jeszcze kilka razy: 

– To nic, to nic… – ale chyba nikt mu nie uwierzył. Pani Ferdynandowa otrzymała 

ołowianą fangę w smukły brzuch. Jednakże z gracją i wysublimowaniem zachowała się na-

 
3 Por. m.in. prace zbiorowe pod redakcją (Żydzi Kosowa Lackiego, red. A. Ziontek, Kosów 

Lacki 2016; Kosów Lacki. Studia i materiały z dziejów miejscowości, red. A. Ziontek, t. 1, Sie-
dlce 2011) oraz edycje tekstów (A. Jarosiński, Szkice z nadbużańskiego Podlasia, oprac.  
A. Ziontek, Siedlce 2008; J. Górski, Na przełomie dziejów, oprac. A. Ziontek, Siedlce 2006).  
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wet w ostatnich chwilach swojego życia. Zofia ułożyła się mężowi na kolanach, a cała sytuacja 

wyglądała tak, że siedzący naprzeciwko Potiorek, generał jeden, pomyślał, że arcyksiężna 

jedynie omdlała od huku wystrzałów. Jak ich chowano, na trumnie Zofii ułożono rękawiczki  

i wachlarz, które miały symbolizować wysokie dystynkcje kulturowe. Na nic to się jednak 

zdało. Te rękawiczki i wachlarz, i to franciszkowoferdynandowe „to nic, to nic”. Zło jest zło  

i z ludzi drwi. Ze wszystkiego drwi. Toteż wojna, która się rozegrała, nie miała nic wspólnego 

z kulturą”.  

 (Latawcy: 126-127) 

 

Ten aspekt „mądrościowy” utworu, skryty za grubymi firanami jędrnego 

języka tekstu, wydaje się niezwykle frapujący i pociągający intelektualnie. Zniknię-

cie Kuszela, wyemancypowanego Żyda, wzbudza rozpacz samotnika Brzeszczota, 

który docieka miejsca jego pobytu: „Wspominał coś kiedyś gadając z żoną, że za 

Wólkę ma jechać, pod Kutaski w okolice Treblinki. No, ale chyba się tam nie prze-

prowadził” (Latawcy, s. 143). Ponadto powieść Artura Ziontka nasycona jest roz-

licznymi odniesieniami do tradycji kulturowej. Są to szyfry, które rozpoznać mogą 

czytelnicy bardziej wprawni w analizie piśmienniczej materii. Dość wspomnieć, że 

– prócz licznych odniesień do Biblii, mądrości Ezopowej, filozofii antycznej i tej  

z końca XIX w. czy nawet europejskiego kina autorskiego – przywołani są tu, na 

prawie aluzji literackiej, twórcy rodzimi epoki baroku, oświecenia czy romantyzmu.  

Na koniec należy podkreślić, iż nieczęsto zdarza się w literaturze najnow-

szej, aby utwór na każdym poziomie swej organizacji zyskał tak spójny i dopraco-

wany kształt. Poza tym czytelnik może odnieść wrażenie, że sam staje się niejako 

latawcem, który miotany jest w różne strony przez określone zabiegi narracyjne. 

To właśnie sposób opowiadania, w tym barwny i zróżnicowany język postaci, two-

rzą niepowtarzalny klimat utworu, który ostatecznie urzeka, ale też niepokoi od-

biorcę swą zagadkowością, zachęca do intelektualnych wycieczek w przeszłość, 

frapująco reanimuje europejską tradycję kulturową, bawi ludyczną oprawą i bez-

pośredniością przekazu.  
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THE IMPORTANCE OF BINOMIAL PAIRS IN THE PROCESS  
OF LANGUAGE LEARNING OF ENGLISH  

AS A FOREIGN LANGUAGE:  
THE STUDY OF 6-8 GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

 
Tomasz Pietryka 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Wydział Nauk Humanistycznych 

 
Abstract: The main aim of this paper is to present the results of an educational experiment 

conducted among primary school students of grade 6-8. The experiment concerned a linguistic 

phenomenon occurring predominantly in colloquial conversations, known as binomials or 

binomial pairs (a combination of two words of the same word class connected with conjunction 

and characterised by their irreversibility and formulaic nature). A 10-minute pre-test (checking 

the existing knowledge of binomials), a 25-minute lesson, during which the students were 

taught the binomial pairs, and a 10-minute post-test (evaluating the acquisition of binomials) 

allowed me to draw conclusions about how to help students acquire these sequences so that 

they could stay in their long-term memory. The study was based on three variables: the syntac-

tic category of the internal structure of binomials, their outward resemblance (rhyming, conso-

nant alliteration or morpheme repetition), and the influence of the native language. 
 

Keywords: fixed expressions, binomials, binomial pairs, English language teaching, applied 

linguistics  
 

ZNACZENIE PAR DWUMIANOWYCH W PROCESIE UCZENIA SIĘ  
JĘZYKA ANGIELSKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO:  

BADANIA WSRÓD UCZNIÓW KLAS 6-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
 
Abstrakt: Głównym celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie wyników eksperymentu 

edukacyjnego przeprowadzonego wśród uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Eksperyment 

dotyczył zjawiska językowego występującego przeważnie w rozmowach potocznych, znanego 

jako dwumiany lub pary dwumianowe (dwa wyrazy należące do tej samej klasy syntaktycznej 

połączone spójnikiem oraz charakteryzujące się nieodwracalnością i schematycznością hasło-

wą). 10-minutowy test wstępny (sprawdzający dotychczasową wiedzę o dwumianach), 25-

minutowa lekcja, podczas której uczniowie uczyli się par dwumianowych, oraz 10-minutowy 

test końcowy (oceniający przyswojenie dwumianów) pozwolił mi wyciągnąć wnioski jak po-

móc uczniom w akwizycji tychże sekwencji, tak aby zapisały się one w ich pamięci długotrwa-

łej. Badania przeprowadzone zostały w oparciu o trzy zmienne: kategorię składniową we-

wnętrznej struktury dwumianów, zewnętrzne podobieństwo elementów danej pary (rym, 

aliteracja spółgłoskowa lub powtórzenie morfemu), oraz wpływ języka ojczystego. 
 

Słowa kluczowe: wyrażenia stałe, pary dwumianowe, dwumiany, nauczanie języka angiel-

skiego, lingwistyka stosowana 
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1.1. Introduction 
 

There is a wide variety of fixed expressions in the English language, which help the 

speakers to construct sentences easily without having to think of every single 

word they say. Since human brain is far too indolent and limited to invent original 

phrases for every conversation, it is quite common for native speakers to follow  

a formula which borrows heavily from pre-existing terms. Amid these expressions 

are binomials (combinations of two words brought together by a conjunction, e.g. 

first and foremost, nice and easy, good and proper), which are clear, short and un-

derstood by all native, as well as advanced speakers. 

The main aim of this research is to investigate the knowledge of binomial 

pairs among Polish primary school students (grade 6-8)1 and their ability to match 

them to a particular situation. The research, being a practical analysis of an exper-

iment carried out in a primary school in Siedlce (Poland), is an attempt to raise 

awareness of the importance of these expressions in the process of progressing 

towards a native-like fluency. Starting with a brief introduction to the subject of 

formulaic language and classified among it binomials (Section 1.2.), the article 

carries on to present the methodology of the research (Section 1.3.) as well as to 

describe in more detail the test and the conducted lesson, both being a part of the 

experiment (Section 1.4. and Section 1.5. respectively). Referring back to the main 

aim of the study, Sections 1.6. will assess different variables which may affect the 

learners’ comprehension and production of binomials, including the syntactic cat-

egory of their internal structure, the outward resemblance of the binomial compo-

nents (rhyming, consonant alliteration or morpheme repetition), and the impact of 

L1. Finally, Section 1.7. will analyse the results of the final test, comparing them 

with the results of the pre-test in order to draw some conclusions as to what it 

means for the teaching of English as a foreign language. 

 

1.2.  Binomials within formulaic language 

 

One of the first linguists who discussed binomial expressions was Richard Abra-

ham, who coherently introduced them to the linguistic world in 1950 (although 

not using the heading under which they are generally known today – binomials). In 

his paper titled “Fixed Order of Coordinates: A Study in Comparative Lexicogra-

phy” (1950), he simply speaks of fixed coordinates, illustrating them with the fol-

lowing explanation: 

 
1 The target group refers to the Polish system of education. The equivalent would be sec-

ondary school students in year 8-10 in the British system, or secondary school students in 
year 1-3 (Junior Cycle) in the Irish system. 
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It has been noted that when words are coordinated they are often fixed in a definite 

order and if that order is changed, the resultant expression often sounds very 

strange to native speakers. For example, we say „It’s a matter of life and death,” and 

„It’s a matter of death and life,” although logical enough, cannot be considered collo-

quial or idiomatic English. (Abraham 1950: 276) 

 

More in-depth investigations followed but it was Yakov Malkiel who coined the 

actual term of binomial for the first time in 1959 in his paper titled “Studies on 

irreversible binomials.” He defined it as “the sequence of two words pertaining to 

the same form-class, placed on an identical level of syntactic hierarchy, and ordi-

narily connected by some kind of lexical link” (1959: 113). It is worth mentioning 

that not all coordinated pairs would qualify as a binomial (e.g. fish and salt), there-

fore this structural definition on its own is not sufficient. What has to be added are 

not only the qualities of fixedness and formulaicity but also the frequency of oc-

currence, which will give rise to the proper definition of binomials (Kopaczyk and 

Sauer 2017, 3). Furthermore, such constructions have to show some semantic re-

lations. For example, fish and chips can be a good candidate for a binomial – it is  

a semantic unit on its own (a culinary unit) and the arrangement of its elements is 

irreversible (we do not say chips and fish). 

Perhaps the most absolute proof of the importance of formulaic language is 

straightforwardly its ubiquity. It is believed that a native speaker of English pro-

duces about four fixed phrases in every minute of discourse (Siyanova-Chanturia 

et al. 2017: 111). Fixed phrases can include utterances from the vast repertoire of 

multi-word expressions (MWEs), such as, collocations (strong tea), investigated 

here binomials (time and money), idioms (ring a bell), multi-word verbs (rely on), 

speech routines (How’s it going?), discourse markers (on the other hand), lexical 

bundles (in the middle of) and many other multiword stretches of talk. Detailed 

studies of monologues and conversations showed that around 25 percent of the 

speech analysed was formulaic in nature (Siyanova-Chanturia et al. 2017: 111). 

Other statistics imply that, in general, strings of prefabricated units make up be-

tween one third and one half of a normal discourse (Conklin and Schmitt 2012: 

46). Indeed, this is a very high percentage, which demonstrates convincingly why 

such sequences are worth studying. 

One of the greatest advantages of knowing fixed phrases is the fact that 

they are at the speaker’s disposal without thinking. In fact, the ability to process 

information and language “on the spot” is among the most fundamental elements 

of fluent speaking (Harmer 2001: 269). In order to be an effective communicator, 

the speaker needs to be able to analyse the information the moment he gets it, and 

then, elicit an instant suitable response from the words available in his mental 

storage. In other words, he needs to utilise a vast array of formulaic language.  



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 107 – 124; DOI 10.32017/ip2022.2.8 
 

 

 
110 

According to Frank Boers and Seth Lindstromberg (2008: 7), prefabricated multi-

word phrases, idioms, collocations, binomials, and other fixed expressions in-

crease L2 fluency, especially in automatic, spontaneous interaction where de-

ployment of rule-like knowledge of syntax and morphology proceeds too slowly. 

Memorised structures are exactly what “real-time” language production predomi-

nantly relies on, and therefore, learners ought to be helped to acquire them in 

large numbers. 

 

1.3. Methodology of the research and the procedure  

for conducting the experiment 

 

Considering the fact that binomial expressions have been largely neglected in the 

English language learner (ELL) literature (Antes and Beck 2020: 2), the study is 

based on an English lesson – an experiment in which students were introduced to 

20 binomial pairs occurring in casual spoken British English. All examples were 

taken from the Internet by visiting a number of language teaching websites which 

have had references to binomials (www.eslbuzz.com, www.speakspeak.com, www. 

project12.pl, www.clarkandmiller.com, www.espressoenglish.net, www.anenglish 

nerd.com). Chosen for the experiment were the most common pairs, which had 

multiple appearances on different websites. 

The participants in this study consisted of 19 primary school students (grade 

6-8) attending The Primary School number 10 in Siedlce (Poland) – 10 girls and  

9 boys. Their age ranged from 13 to 15 and their mother tongue was Polish. 

To ensure the validity of the results, the participants were selected randomly, which 

was linked to the requirement of varied command of the English language. None of 

the participants had the level of a native-like fluency of English. Most of the learners 

were in their preparations for their first important exam in English called Egzamin 

Ósmoklasisty (a final exam at the end of the 8th grade, the result of which would de-

cide about the student’s admission into a chosen secondary school).  

The experiment consisted of three stages: a 10-minute pre-test (checking 

the existing knowledge of binomials, see Appendix 1), a 25-minute lesson, during 

which the students were taught the binomial pairs, and a 10-minute post-test with 

the exact same questions as the pre-test (evaluating the results of the teaching). 

The 25-min lesson in the middle of the experiment used the drills characteristic 

for the Audio-Lingual Method in order to help students to memorise given binomi-

als but with focusing on their use in communication (by introducing a situation, 

the teacher contextualised each and every binomial pair to be taught). Both pre- 

and post-test were based on forced-choice judgement tasks grouped into three 

sections (with 4 questions in every section), looking at different variables which 
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can affect learners’ acquisition of binomials. The first variable focused on the syn-

tactic category of the internal components of binomials to identify the most prob-

lematic ones, e.g. N+N, V+V. The second variable assessed the significance of the 

cohesion between binomial components when they are strengthened by their out-

ward resemblance like rhyming, consonant alliteration or morpheme repetition. 

Finally, the third variable laid emphasis on the influence of L1 on the respondents' 

answers. The research is of a quantitative type. The results from all the 19 tests were 

included in the analysis. 
 

1.4. Description of the test 

 

The experiment took place on the 28th of April 2022, in the classroom 17 of The 

Primary School number 10 in Siedlce. In the pre-test the participants were asked 

to complete the sentences with one of the binomial pairs given (see the Appendix 

1). Each and every question had 5 options to choose from: a), b), c), d) or e). Out of 

those 5 options 2 binomial pairs were formulated correctly but only one pair was 

suitable in that particular context. To help the students choose the right answer 

there was a little prompt written in the Polish language in the brackets. Moreover, 

the learners were warned that it was only a cue, not the literary translation of the 

correct answer. There were 12 questions in total. The participants familiarised 

themselves with the instructions and then completed the test individually to the 

best of their abilities. They had 10 minutes to finish the test; all participants man-

aged to do it within the given time slot. The pre-test was followed by a 25-minute 

lesson, which went according to plan recounted in more detail in the next section. 
 

1.5. The conducted lesson 

 

The main aim of the lesson was to teach students 20 binomial pairs which were as 

follows: sooner or later, peace and quiet, first and foremost, more or less, short and 

sweet, loud and clear, bits and pieces, wear and tear, part and parcel, wine and dine, 

sick and tired, back and forth, safe and sound, step by step, fair and square, neat and 

tidy, ups and downs, pros and cons, live and learn, all in all. According to this plan, 

by the end of the lesson, students should be able to use each and every pair in  

a meaningful sentence, remember the fixed order of its elements and identify their 

Polish equivalent. The learning materials included a PowerPoint presentation, 

which was visible to all via a digital projector. The presentation displayed binomial 

pairs, their Polish equivalents as well as example sentences of their use. 

 The lesson started with introducing the main subject: binomial pairs. The 

students were provided with the key information about them, which included 

their definition as well as their main characteristics (5 min). After getting familiar 
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with the general concept of binomials, the students proceeded to learn those 20 

pairs one by one. For each and every pair, there was a 1- minute slot allocated, 

during which the learners kept looking at a specific binomial presented in a very 

large font on a screen, repeating it multiple times aloud after the teacher in syn-

chronised voices (drilling). The learners could also see the Polish equivalent writ-

ten in a smaller font placed above the English version. Then, a volunteer was read-

ing a sentence presented on the next slide, which served as an example of using 

this binomial in a specific context, which was followed by a short discussion with 

the class (an attempt to translate it or find something which could help to remem-

ber a given binomial). Some binomials, such as sooner or later, loud and clear, step 

by step, because of their self-explanatory character, took less than a minute to 

learn, leaving more time for more complex ones. After the lesson, the students 

were given a final test. 
 

1.6. The results and the analysis of the pre-test 

 

As shown in Table 1 (see Appendix 2), the participants’ knowledge of binomial 

pairs before the experiment was at a medium level, with the average score of 6,73 

correct answers out of 12 questions (56 %). The highest score was 92 % (11 ques-

tions answered correctly) and the lowest 0 % (none of the questions answered 

correctly). Out of 19 participants 8 people got half (or more) of the answers 

wrong. Only 6 participants managed to achieve 75 % (or more) of the correct an-

swers. The pre-test showed the diverse knowledge of binomial pairs, confirming at 

the same time the diverse command of the English language within the sample. In 

addition, 12 % of all mistakes were mistakes of choosing a correctly formulated 

binomial but not suitable for that particular context, which may indicate partici-

pants’ previous exposure to them without knowing the meaning (see Table 6 in 

Appendix 2). 

The least known binomial pair turned out to be part and parcel (question 

7) – only 3 out of 19 participants (16 %) answered it correctly on the pre-test (see 

Table 2 in Appendix 2). The most known binomial pairs were live and learn and 

ups and downs (question 1 and question 2), both of which were circled correctly by 

16 participants (84 % of the whole sample).  

The participants were not aware of the existence of three different varia-

bles (three different sets of questions) which were analysed in this study, i.e. they 

did not know that the options available to choose within each and every question 

were designed according to the certain pattern. It will be explained in more detail 

in the following subsections. 
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1.6.1. The analysis from the perspective of the syntactic category  

of the internal components of binomials 

 

The first 4 questions (section 1) were grouped according to the syntactic category 

of the internal components of binomials. The main aim of this set of questions was 

to identify which type of binomials are the most problematic for students. Wrong 

answers included different word classes mixed within each pair, e.g V+N, Adj+N, 

Adj+V etc. Therefore, having known the proper definition of binomials, and in par-

ticular the fact that they consist of two words belonging to the same word class, 

e.g. V+V, N+N, Adj+Adj, it was possible to answer the whole section correctly, 

without one’s prior knowledge of given pairs. The definition of binomials was ex-

plained after the pre-test. Given the fact that the mixed word classes in the wrong 

answers looked strange and did not make any sense (e.g. truly and refusal, justice 

and fairly), the participants might have worked out the rule of the same syntactic 

category on their own. Perhaps that is why the average score in this section was 

higher in comparison to other two. 

As it is shown in Table 3 (Appendix 2), 13 participants managed to correct-

ly mark at least 3 out of 4 questions. Moreover, 5 participants got all 4 questions 

right (100 %), while 1 person got all answers wrong (0 %). The average score in 

this section was 2,73 correct answers (out of 4 questions), which equals 68 %. As 

far as the binomials presented in this section are concerned, the least known pair 

turned out to be fair and square (question 3), which was answered correctly only 

by 37 % of the participants (see Table 2 in Appendix 2). The results may indicate 

that the most problematic binomials are those having a syntactic structure of 

Adv+Adv, which can be confusing as these are words that can be used both as ad-

jectives and as adverbs. Fair as well as square are predominantly adjectives but in 

the sentence They won the match fair and square they are adverbs. 

 

1.6.2. The analysis from the perspective of the outward resemblance  

of the binomial components (rhyming, consonant alliteration  

and morpheme repetition) 

 

Section 2 encompassed questions 5-8, which assessed the significance of the cohe-

sion between binomial components when they are strengthened by their outward 

resemblance like rhyming, consonant alliteration or morpheme repetition. While 

this resemblance will make it easier to memorise certain binomial pairs after they 

are introduced to the learners, very little conclusions can be drawn on the basis of 

the pre-test, where more than half of the binomials given in this section were un-

known to the experiment participants. 
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As shown in Table 4 (Appendix 2), the average score in this section was 

1,68 correct answers (out of 4 questions), which means the participants in total 

achieved the result of only 42 %. 3 people did not get any questions right but there 

were 6 people who got the result of 75 %. Very high in this section was the bino-

mial wine and dine (question 6), which was answered correctly by 74 % of the par-

ticipants (see Table 2 in Appendix 2). 

Although each question from this section had wrong answers designed to 

deliberately mislead the experiment participants by peculiar rhyme (e.g. seat and 

eat, winner and dinner etc) or alliteration (e.g. whole and healthy), no pattern can 

be worked out here when it comes to students’ motivation for choosing their an-

swers. When they were choosing the wrong pair (for example in Question 5 or 6) 

only because it rhymed, they did not follow the same strategy throughout, and 

ignored the rhymes in the remaining questions, choosing yet another wrong op-

tion. The least known binomial pair from this section turned out to be part and 

parcel (question 7), which was answered correctly only by 16% of the participants 

(see Table 2). Quite a significant number of students in this question chose the 

wrong answer part and package, perhaps because of the consonant alliteration 

which can also be found in the correct but unknown to them pair part and parcel.  

Another explanation for the poor performance in question 7 might be get-

ting the context of the sentence wrong. 21 % of the participants gave the answer 

pros and cons instead of part and parcel. Although the utterance Long hours of 

training and a lot of travelling are pros and cons of being a professional footballer 

can make sense for some depending on whether one considers long hours of train-

ing as something positive and a lot of travelling as a burden, or vice versa, talking 

about advantages and disadvantages in one short sentence does not seem natural. 

Therefore, on this occasion, having given a hint in the brackets, the only correct 

answer had to be: Long hours of training and a lot of travelling are part and parcel 

of being a professional footballer. 

 

1.6.3. The analysis of the influence of L1 on participants’ comprehension  

of binomials 

 

Section 3 consisted of questions 9-12, which investigated the influence of L1 on 

the respondents’ answers. As presented in Table 5 (Appendix 2), the average score 

in this section was 2,32 correct answers out of 4 questions (58 %), which is a lot 

better than the results of Section 2, but not as good as the results of Section 1. 

There were two people who got 0 points on this section, but most of the partici-

pants managed to reach the total of 75 % (or more) of the correct answers. 

The most difficult binomial from this section turned out to be short and 

sweet, which was answered correctly only by 21 % of the participants (see Table 2, 
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question 11). Because the wrong options deliberately matched the Polish transla-

tion in brackets (krótko i na temat), it is no surprise that all the learners who did 

not have a prior knowledge of this binomial pair, opted for the literal equivalent 

short and subject instead of short and sweet. The same strategy could be noticed in 

the remaining questions, for example quite a few people chose less and more in-

stead of more or less (mniej więcej). Although the pair loud and clear (question 12) 

achieved the highest result in this section (79 % of the participants „guessed” it 

correctly), it should not be assumed that this binomial was known best. It just 

happened to be the only binomial in this section which can be translated literally 

(głośno i wyraźnie). On the whole, L1 has a powerful influence on learner’s inter-

pretation of binomials and plays a major role in the process of their learning. 

 

1.7. The analysis of the final test and the implications of the research  

for English language teaching 

 

As shown in Table 1 (Appendix 2) the participants did a lot better in the final test 

than in the pre-test, what should be obvious taking into consideration the 25-

minut lesson. On average, in the final test they answered 11 questions out of 12 

correctly, which gives the score of 92 % of correct answers, compared with only 56 

% from the pre-test. 7 people answered correctly every question and the majority of 

the rest did only one or two mistakes, which was a huge improvement after those 25 

minutes. Although the difference between the results of both tests was quite pre-

dictable, the scale of the improvement was not so obvious.  

Section 1 was improved by 26 %, sections 2 and 3, by 47 % and 33 % re-

spectively, which leads to some interesting conclusions. Firstly, the smallest im-

provement in section 1 might suggest that students do not pay much attention to 

the syntactic category of the binomial components. Although the accuracy rate on 

that section was quite high in the pre-test (68 %, see Table 3), the participants still 

did not manage to get 100 % in the final test. Apparently, they did not remember 

to measure the elements appearing in each binomial pair against the rule of the 

same world class, or they simply were focusing more on other features of binomi-

als. Either way, the syntactic category of binomial pairs is not of key importance to 

students. This place is reserved for another characteristic of binomials, and that is 

their rhyming and alliteration, which was studied in section 2. The results of this 

section (see Table 4) were improved most in comparison with other two, which 

leads to the second conclusion: the outward resemblance of the binomial compo-

nents does matter, because it helps students remember them even after a short 

lesson. Finally, quite a high upswing in the results of the section 3 (see Table 5) is 

the consequence of each and every word within the given pair being translated 

during the lesson, first individually and then, as a whole. This allows to draw 
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a conclusion that learning binomials is about knowing the literal meaning of their 

internal components as well as the Polish equivalent of this compound as a whole 

fixed expression.  

All the above mentioned findings can be considered as direct implications 

for English teaching: students will remember more phrases from the lesson when 

there is less focus on grammar and more on trying to find memorable aspects 

within an expression they attempt to learn – it can be an outward resemblance, an 

interesting fact, or even an abstract connection between binomial elements. For 

instance, during the experiment the participants were helped to find some link 

between the English and Polish version of the binomial fair and square 

(sprawiedliwie i uczciwie). As it was mentioned earlier, only 37 % of the students 

answered this question correctly in the pre-test (see Table 2, question 3). During 

the lesson it was explained that presumably “In England they say sprawiedliwie  

i kwadratowo, perhaps because the square has sides which have the same length, 

and if we wanted to share those sides, everyone would get an equal part, and that 

would be fair.” That remark certainly stuck in their minds and in the final test  

a staggering 95 % of the students answered that question correctly (Table 2). 

42 % of all mistakes in the final test were the mistakes of choosing a bino-

mial pair which was formulated correctly but was unsuitable for that particular 

context (see Table 6 in Appendix 2). The comparison of the above figure with 12 % 

from the pre-test allows to assume that in the final test the participants selected 

wrong options only accidently. This might indicate that the results of the test could 

be even better, if not the negligence of some of the students. Because the post-test 

was the same as the pre-test, the participants seemed to pay more attention to the 

answers available, without having fully read the sentence and its hint again. Never-

theless, those answers had to be counted as incorrect. 

 

1.8. Conclusions 

 

The study set out to explore the knowledge of binomial pairs among primary 

school learners of English as a foreign language as well as the effectiveness of the 

conducted lesson, during which chosen binomials were being taught. A varied 

command of English within the sample and the number of experiment participants 

(19), which roughly equals the size of an average class, allowed to draw conclu-

sions that can be applied in any language classroom. 

 First and foremost, theoretical (abstract) knowledge of the grammatical 

rules governing binomial pairs turned out to be of minor significance for their 

teaching. What mattered most, was the exposure to those phrases – either inside 

or outside the classroom. Because the linguistic term binomials were not known to 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 107 – 124; DOI 10.32017/ip2022.2.8 
 

 

117 

the experiment participants prior to the pre-test (i.e. they have never had a lesson 

on them before), the fact that they answered more than half of the questions cor-

rectly indicates that they might had „picked them up” outside of the classroom. 

The pre-test demonstrated that the acquisition of foreign language happens not 

only in school but also at home, while watching British or American TV series, 

movies or YouTube videos. 

 Secondly, a thorough analysis of the results of the pre- and the final test via 

the lens of different variables provided some valuable insights into the process of 

teaching of binomials in the classroom. The experiment (in particular the fact that 

the first variable did not make much of a difference in the final test) demonstrated 

that binomial pairs are habit structures and should be taught according to classical 

conditioning by means of imitation, repetition and memorisation, and not by ex-

plaining their syntactic categories. The second variable, which was the outward 

resemblance of the binomial components, proved to be the most significant fea-

ture of those expressions, influencing their easy memorisation. What is more, each 

element of every binomial pair should be translated and explained individually, 

and then as a whole fixed phrase, which should be followed by finding something 

memorable – a particular situation connected with a given pair or even some ab-

stract associations or links. Unfortunately, in some cases, the difficulty in finding  

a logical connection between binomial components might be the reason why some 

pairs can stay in learners’ memory shorter and others longer. This may explain the 

fact that, regardless of its alliteration, the most difficult binomial turned out to be 

part and parcel. While the impact of L1 (which was the third variable) can be an 

impediment initially, it can be turned to the students’ advantage, providing tre-

mendous mnemonic associations in order to help them remember those phrases 

more easily. 

In general, the experiment proved that binomials are relatively easy to 

learn (especially the ones which rhyme or show some outward similarity) and 

devoting a few minutes to practise a pair during any lesson will go a long way to-

wards helping the students become more fluent speakers. A vast array of binomial 

pairs built in the learners’ mental storage will help them to speak faster in sponta-

neous conversations, contributing to the smoothness of speech similar to the one 

of a native. 

 

Appendix 1. Pre-test 
 

Which phrase would you use to complete the following sentences: 
(only one answer is correct; please be aware that the prompt in the brackets is 
not the literary translation but only a cue) 
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1. I had no idea you could take your own food and drink into this cinema!  

I have been buying their overpriced popcorn for years! Oh, well - _____ ___ _____ 

(no cóż, człowiek uczy się na błędach) 

a) live and lesson  b) live and learn  c) learn and error 

d) learnt and misunderstanding e) step by step 

 

2. Like most of the married couples we have had our _____ ___ _____ (wzloty  

i upadki), but life is like that. 

a) ups and downs  b) ups and lower  c) grow and falling 

d) growth and collapsed e) bits and pieces 

 

3. The team didn’t cheat. They won the match _____ ___ _____ (sprawiedliwie  

i uczciwie) 

a) genuinely and honest b) fair and square  c) fair and honestly 

d) justice and fairly  e) short and sweet 

 

4. Our neighbours are constantly making such a noise! I’m _____ ___ _____ of it (mam 

już tego naprawdę dosyć) and I’m gonna call the police! 

a) real and enough  b) truly and refusal  c) sick and tired 

b) sickness and tired  e) part and parcel 

 

5. It was dangerous driving back home in that storm. I’m just glad he is _____ ___ 

_____ (cały i zdrowy) 

a) whole and sound  b) safe and sound  c) whole and healthy 

d) all and fine   d) all in all 

 

6. The bosses of the advertising agencies always like to _____ ___ _____ (zabierać do 

wykwintnych restauracji) important clients. 

a) seat and eat   b) wine and dine c) meal and reastaurant 

d) winner and dinner  e) wear and tear 

 

7. Long hours of training and a lot of travelling are _____ ___ _____ (nieodłączną 

częścią) of being a professional footballer. 

a) split and part  b) part and package  c) part and parcel 

d) part and smart  e) pros and cons 
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8. I have a vintage leather sofa for sale. It is in good condition; it only has some 

minor surface scrapes from normal _____ ___ _____ (zużycie wynikające z co-

dziennego użytkowania) 

a) wear and tear  b) use and exploit  c) wear and damage 

d) misuse and abuse  e) back and forth 
 

9. There are a hundred people in the room, _____ ___ _____ (mniej więcej) 

a) less and more  b) fewer and more  c) extra or less 

d) more or less  e) neat and tidy 
 

10.  Could you turn the TV off? I have a lot of homework to do and I need some 

_____ ___ _____ (świętego spokoju) 

a) peace and quiet  b) holy and peace  c) quiet and peace 

d) blessed and silent  e) bits and pieces 
 

11. His speech was _____ ___ _____ (krótkie i na temat) – he just said what he 

needed to say and he was quick about it. 

a) short and subject  b) short and sweet  c) short and sour 

d) subject and finish  e) sweet and sour 
 

12. You don’t have to shout. I can hear you _____ ___ _____ (głośno i wyraźnie) 

a) volume and clearly  b) noisy and clear  c) loud and clear 

d) loud and boom  e) sooner or later 
 

Appendix 2. Tables 1-6 
 

Table 1. Test results of each and every participant (how well they did individually 

on the pre-test and the final test) 

 PRE-TEST FINAL TEST 

  

the number of 
correct answers 

(out of 12) 

the result in 
percentage 

the number of 
correct answers 

(out of 12) 

the result in 
percentage 

Participant 1 5 42% 12 100% 

Participant 2 11 92% 10 83% 

Participant 3 9 75% 10 83% 

Participant 4 9 75% 10 83% 

Participant 5 0 0% 11 92% 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 107 – 124; DOI 10.32017/ip2022.2.8 
 

 

 
120 

Participant 6 4 33% 10 83% 

Participant 7 8 67% 12 100% 

Participant 8 3 25% 10 83% 

Participant 9 7 58% 11 92% 

Participant 10 10 83% 11 92% 

Participant 11 7 58% 11 92% 

Participant 12 8 67% 11 92% 

Participant 13 10 83% 12 100% 

Participant 14 3 25% 9 75% 

Participant 15 4 33% 12 100% 

Participant 16 10 83% 12 100% 

Participant 17 6 50% 12 100% 

Participant 18 9 75% 12 100% 

Participant 19 5 42% 11 92% 

     

AVERAGE 6,74 56% 11 92% 

 

Table 2. Accuracy rates on the correct answers according to each and every ques-

tion (Pre-test and the final test) 

 
PRE-TEST FINAL TEST 

  

the number of 
participants 

who answered 
correctly (out 

of 19) 

the percentage 
of the correct 

answers 

the number of 
participants who 

answered cor-
rectly (out of 19) 

the percentage 
of the correct 

answers 

Question 1 16 84% 19 100% 

Question 2 16 84% 17 89% 

Question 3 7 37% 18 95% 

Question 4 13 68% 18 95% 

Question 5 9 47% 17 89% 

Question 6 14 74% 19 100% 

Question 7 3 16% 14 74% 

Question 8 6 32% 18 95% 

Question 9 12 63% 18 95% 

Question 10 13 68% 16 84% 

Question 11 4 21% 18 95% 

Question 12 15 79% 17 89% 
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Table 3. The section 1 (questions 1-4) results of each and every participant (pre-

test and final test) 

 
PRE-TEST FINAL TEST 

  

the number of 
correct an-

swers (out of 4) 

the result in 
percentage 

the number of 
correct answers 

(out of 4) 

the result in 
percentage 

Participant 1 2 50% 4 100% 

Participant 2 4 100% 4 100% 

Participant 3 4 100% 4 100% 

Participant 4 3 75% 4 100% 

Participant 5 0 0% 4 100% 

Participant 6 3 75% 4 100% 

Participant 7 3 75% 4 100% 

Participant 8 2 50% 3 75% 

Participant 9 3 75% 3 75% 

Participant 10 3 75% 3 75% 

Participant 11 3 75% 3 75% 

Participant 12 2 50% 4 100% 

Participant 13 4 100% 4 100% 

Participant 14 1 25% 4 100% 

Participant 15 3 75% 4 100% 

Participant 16 4 100% 4 100% 

Participant 17 1 25% 4 100% 

Participant 18 4 100% 4 100% 

Participant 19 3 75% 4 100% 

     

AVERAGE 2,74 68% 3,79 95% 
 
 

Table 4. The section 2 (questions 5-8) results of each and every participant (pre-
test and final test) 

  PRE-TEST FINAL TEST 

  

the number of 
correct answers 

(out of 4) 

the result in 
percentage 

the number of 
correct answers 

(out of 4) 

the result in 
percentage 

Participant 1 1 25% 4 100% 

Participant 2 3 75% 4 100% 

Participant 3 2 50% 3 75% 
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Participant 4 3 75% 3 75% 

Participant 5 0 0% 3 75% 

Participant 6 0 0% 3 75% 

Participant 7 2 50% 4 100% 

Participant 8 0 0% 3 75% 

Participant 9 1 25% 4 100% 

Participant 10 3 75% 4 100% 

Participant 11 1 25% 4 100% 

Participant 12 3 75% 3 75% 

Participant 13 3 75% 4 100% 

Participant 14 1 25% 3 75% 

Participant 15 1 25% 4 100% 

Participant 16 3 75% 4 100% 

Participant 17 2 50% 4 100% 

Participant 18 2 50% 4 100% 

Participant 19 1 25% 3 75% 

     

AVERAGE 1,68 42% 3,58 89% 

 

 
Table 5. The section 3 (questions 9-12) results of each and every participant (pre-
test and final test) 

  PRE-TEST FINAL TEST 

  

the number of 
correct answers 

(out of 4) 

the result in 
percentage 

the number of 
correct answers 

(out of 4) 

the result in 
percentage 

Participant 1 2 50% 4 100% 

Participant 2 4 100% 2 50% 

Participant 3 3 75% 3 75% 

Participant 4 3 75% 3 75% 

Participant 5 0 0% 4 100% 

Participant 6 1 25% 3 75% 

Participant 7 3 75% 4 100% 

Participant 8 1 25% 4 100% 

Participant 9 3 75% 4 100% 

Participant 10 4 100% 4 100% 

Participant 11 3 75% 4 100% 

Participant 12 3 75% 4 100% 
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Participant 13 3 75% 4 100% 

Participant 14 1 25% 2 50% 

Participant 15 0 0% 4 100% 

Participant 16 3 75% 4 100% 

Participant 17 3 75% 4 100% 

Participant 18 3 75% 4 100% 

Participant 19 1 25% 4 100% 

     

AVERAGE 2,32 58% 3,63 91% 

 

Table 6. The scale of choosing incorrect context in relation to the total number of 

mistakes (out of 19 participants) 

 PRE-TEST FINAL TEST 

  
the total num-

ber of mistakes 

choosing in-
correct con-

text 

the total num-
ber of mistakes 

choosing in-
correct con-

text 

Question 1 3 0 0 0 

Question 2 3 0 2 1 

Question 3 12 0 1 1 

Question 4 6 0 1 1 

Question 5 10 3 2 2 

Question 6 5 2 0 0 

Question 7 16 4 5 1 

Question 8 13 1 1 0 

Question 9 7 0 1 0 

Question 10 6 1 3 0 

Question 11 15 1 1 1 

Question 12 4 0 2 1 

     

the whole test 100 12 19 8 

the percentage of 
mistakes to do with 

incorrect context   

12% 

  

42% 
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Abstract: The article argues in favour of fighting off stress in the teaching profession. It also 

overviews a selection of activities that can be used to overcome stress and build up self-

confidence. It relies on the author’s research outcomes and personal experience as a teacher of 

English as a foreign language. 

 

Keywords: job burnout, drop out, stress, overloading, English  

 
Abstrakt: Artykuł dotyczy kwestii zwalczania stresu w zawodzie nauczyciela. Zawiera 

również przegląd wybranych działań, które można wykorzystać do przezwyciężenia stresu  

i zbudowania pewności siebie. Opiera się na wynikach badań autorki oraz własnych 

doświadczeniach nauczyciela języka angielskiego.  

 

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, rezygnacja z pracy, stres, przeciążenie, język angielski  

 

Introduction 

 

Although teaching profession is a demanding and rewarding career, it is becoming  

a real struggle to be respected and appreciated, both by parents and students.  

A current research has shown that during holiday months, 2022, there were 13 

thousands vacats over Polish schools (Raducha 2022). Moreover, concerns on the 

low status of teachers have caused some harmful health syndroms, mainly job burn-

out and, in effect, droping out the profession. Teaching retention is led by different 

factors, a low salary, head teacher and staff relations, the lack of prospective promo-

tion, not fulfilled personal individual needs, not recognising effort and involvement, 

or even chronic tiredness (Michniuk 2020). More and more teachers are resigning 

from work and seeking other more profitable job opportunities. 

This paper reviews possible reasons of dropping out and burning out at 

work and then, it presents some possible options how to combat stress and to 

adopt some possible approach which may significantly enhance performances. 
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Background 

 

Stress has always been an inseparable element of any job. Working with everyday 

dose of it can be much harmful for mental and physical health and may lead to 

some serious disorders. One of them is job burnout. It can be defined as stress 

caused by work environment and in effect, leading to dimensions, physical and 

mental tiredness and exhaustion, the lack of efficiency, and cynism (Lubbadeh, 

2020). Moreover, Lubbadeh also mentions such conditions as temporary absence 

at work, a variety of health problems, mostly connected with cardiovascular is-

sues), and even mental disorders, like for instance, insomnia. As a result, an ex-

hausted and disaffected employee works much less effectively, loses motivation 

and is not willing to pass knowledge on to students. Going further, the extent of 

burnout is much wider. It can be deeply rooted in the whole family, as it is passed 

from one family member to another, then to children, and so on. WHO organisation 

mentions the term ‘hook’ which describes the state of being emotionally trapped 

by negative feelings and thoughts which cannot be possibly got away. (2020)  

A ‘hooked’ person one moment is exhilarated by spending time with their family 

and friends, and when some distractions occur, is filled with anger and rage. Job 

burnout does not end at a workplace, it wanders from one place to another, it 

grows to significantly wider extent, hurting friends and families. 

Secondly, another term that may be associated with teaching is dropout.  

Dropout is just leaving the profession at different point of working career. Alliance 

for Education Excellence has carried out research concering the possible reasons 

for it. 65% pointed that they left the profession due to the lack of spare time. 60 % 

mentioned too exhausting workload, and another 53% left teaching because of 

problems with students’ behaviour. Henegar states that there are many reasons 

why teachers leave their jobs. First of all, he points out mandates. School work not 

only deals with teaching, but also with paperwork, extra classes and school cele-

brations. All mentioned things have to be organized by teachers and they demand 

effort and extra time which not always teachers want to devote. Furthermore, ex-

pectations of executives are often exaggerated and they ask for flexibility and the 

amout of necessary time to build extra activities and opportunities for learners. In 

addition, teachers have to still remember about providing the highest quality of 

education and fulfilling the aims of the curriculum. In such environment it is really 

difficult to manage time effectively, especially even more difficult to take care of 

after-work life (2019). Another point to consider is the fact that dropout very often 

touches beginning teachers. A study carried out by Public Agenda claims that 85% 

of canditates for teachers is totally unprepared for early obstacles which they need 

to face with at school. Despite the fact that these newcomers are well-equipped 

with knowledge and methodology, they will never be prepared in advance for 
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drafting documentation or organising school events. Furthermore, beginning 

teachers need to overcome different types of personality. Although expectations 

may be quite exaggerated, the real-life surprises. It can be said that students are 

quiet and always listen to a teacher, but everything changes when a person starts 

teaching. Then, they strike with reality and realise how it looks like. As a result, 

these ones who are not able to deal with all the matters, crack under pressure and 

resign from work (Henegar 2019). 

The article argues over the subject of job burnout and dropping out and 

provides some possible suggestions how to overcome the problem. There is care-

fully researched data and also, I provide some solutions that come from my per-

sonal experience as a teacher of English as a foreign language. 

 

Psychology of selflove 

 

Psychology has always been a powerful tool in every field of study. In case of any 

problem concerning human behaviour, the answer can be found in psychology 

which provides relevant observation of human nature and relationships between 

people. Trends in psychology are changing year by year, there are more and more 

contemporary directions which adjust to mentality of today’s society and world.  

I have forever wanted to be a teacher who builds positive relationship between me 

and my students, and co-workers as well. Once, I discovered selflove and since 

then, it has been guiding me in my work, to such extent that I think this is worth 

mentioning and sharing with other people. I have chosen this type of philosophy 

because only an exhilarated person can make other people feel the same way. Only 

the person who loves their job is able to teach and pass knowledge on to students. 

The term self-love has had different meanings throughout history. The term reach-

es the 6th century BC and mostly, presents self-love as the root of evil, which may 

destroy people (Senghaar 2002). Recently, one of the Polish young psychologists, has 

given it a new meaning in order to support people, especially women.  Marciniak 

claims that everyone is the best teacher for yourself and there is no need to follow 

anyone, the most comfortable and sanative method is to follow the self (2022). 

Significantly, the belief in the self may help in gaining self-confidence and having 

control over stress and negative feelings at work and in social life as well. It has 

been said that if people want to find hapiness, they do not need to be perfect and 

look for things that make them exhilarated. Year by year, decade by decade, they 

are pursuing different life goals, but still, it is not enough to be satisfied in life. The 

answer can only be found in one place – in one’s soul. To discover yourself and get 

rid of negative thoughts and feelings, it is advised to listen to our soul needs. 

To start with, take care of soul. There are a few steps to follow in this pro-

cess and the first one is to avoid overloading and working long hours. A tired and 
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exhausted person is less efficent and has a tendency to forget things, what in effect, 

causes stress and tention at work. Secondly, avoid social media. Of course, a small 

amount is always allowed, but spending long hours following celebrities or just 

friends, may be harmful for our self-confidence which has already been built up. 

Reality created by celebrities on social networks fuels the battle to be better and to 

act more productively. However, spending time offline is much more productive 

and teaches us how to look for our needs and how to understand the self better. 

Even going for a walk somewhere can help our brain to relax and forget negative 

emotions (Marciniak 2022).   

Another thing that may help to calm down is letting things go (Marciniak, 

2022). It is said that no one can be enslaved by other people’s expectations and 

perfectionism. Recently, it has been observed that there is growing popularity of 

courses, trainings or choosing personal mentors. Very often after completing these 

courses, a person does not feel fulfilled or wants to look for something more. The 

chain cannot be stopped, the more person accomplishes, the less satisfied they are. 

Then, being desperate pushes us to fulfill other people’s expectations and goals. 

The only thing that can make people fulfilled is their own soul and thoughts. Eve-

ryting what we need is in our body and it is not worth fighting for perfectionism. 

Think, you are good enough. You have got everything you need to be the best ver-

sion of yourself.  (Marciniak 2022). 

Moreover, Marciniak also mentions 10 habits that may support the process of 

loving yourself. 

 

1. INNER DIALOGUE. Although the world relies on human communication be-

tween people, it is often forgotten that the most important dialogue is in 

people’s minds. Talk to yourself in a chosen form, you can talk to yourself 

in your head, out loud or write your thoughts in a diary. Do not consider 

things from the past, let everything go. Take into account only positive as-

pects of life. 

2. MEDITATE. Continued everyday, it can easily become a habit which can 

bring you closer to your soul. All the answers are already in your head, just 

avoid distractions as the Internet, social media or negative thoughts. Sit 

down alone, swich off your phone and computer. Meditate for 5 minutes or 

even for one hour, it is your choice how long. Choose a place that can help 

you to rest. Think positive and it will come back to you. 

3. HUG YOURSELF. Cross your arms, breathe deeply and be thankful for all the 

things that has happened in your life. 

4. WATER. Drink water. Without it human body does not function properly. 

Coffee is not a drink that gives energy and power. Water provides our body 

with the proper balance and people need the balance in life. 
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5. GREATFULNESS. First, love yourself and be grateful for all the moments 

that has occured in your life. Where the love is, there is no hate. Where the 

gratefulness is, there is no complaining. Everyday try to be thankful for at 

least one thing, it does not have to be something specific, just appreciate 

small things, like the fact that you can wake up or have breakfast. If you 

start being grateful for small things, you will see that your life is going to 

turn upside down and with kindness you can go further than you may pre-

dict. 

6. EYE CONTACT. Maintaing eye contact with other people is vitally im-

portant. Look at people as you want to trust them and be kind. Secondly, do 

not forget about the self. When you wake up in the morning, go to the mir-

ror, look at yourself, smile and say hello. 

7. MOVEMENT. Human body is created in order to move. At work people 

spend around eight hours a day and sedentary life does not have a positive 

influence on our body and soul. Sleep usually lasts 8 hours and human 

body also does not move. There is also 8 hours more which you can devote 

to doing sports, or chores, gardening or just a simple walk. There is seven 

days in a week, each per twenty-four hours. Take as much as possible, your 

body will thank you later and your mind can work much more efficiently. 

8. SELF-APPRECIATION. Appreciate yourself and celebrate small steps. Be  

a supporter for yourself, not a critic. Everyday think about things you have 

done and try to appreciate and be thankful. People often undervalue them-

selves it is time to change it and think positively about your own accom-

plishments. 

9. BREATHING. Do not forget about relaxing and proper breathing. Lie down 

on your favourtie place, rest and breathe. If you have to to work, also take 

some time off. Learn to set goals and to unwind properly. 

10. VISUALISATION. Visualise your dreams and passions. Think where you 

would like yo see yourself in the future and what are your biggest dreams 

to fulfill. By visualisation you push yourself towards setting goals and real-

ising them in the future. 

Marciniak claims that there are more habits than mentioned above ones, but these 

ones it is enough to feel comfortable and they prevent from feeling stressed and 

anxious in life. Moreover, Higgins claims that self-love is the key for mental health 

as well as happytalism and it allows people to feel free from anxiety and depres-

sion (2018). It can also be necessary to imply for people who work hard and con-

stantly fight for success and perfectionism. Paul Hewitt, a psychologist in Vanvou-

ver, Canada, the author of the book Perfectionism: A Relational Approach to Con-

teptualization, Assessment and Treatment, mentions ‘the inner bully’ who constatly 

pushes to be better, perfect, hurries towards success and criticizes yourself when 
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aims are failed. These can be even simple things, like not meeting the deadline, 

forgetting about something or the lack of preparation for a particular lesson. Prof. 

Neff explains that to overcome such obsacles it is advised not to focus on a negative 

inner voice, but on a positive, kinder one (2018). By cultivating self-love and self-

esteem there is a possibility to combat negative emotions and to get rid of stress in 

private and working life. 

 

A selection of practical tasks 

 

Over many years I have created my own tasks and rules that may help to work 

more effectively. As far as I have observed, applying self-psychology and self-

appreciation is one of the most functional points. 

1. APPLY SELF-LOVE PSYCHOLOGY. Love yourself in the profession you per-

form and be thankful for having such work. There is a famous quotation by 

Maya Angelou, ‘If you don’t like something, change it. If you can’t change it, 

change your attitude. 

2. AVOID OVERLOAD. Try not to take too much. First, adopt yourself in new 

environment and observe how much responsibilities you are able to take. 

Step by step, engage in more activities, but when there is a feeling that you 

feel tired and exhausted, try to slow down. Taking too many duties at once 

may be harmful, and in effect may lead to workload. 

3. LOOK FOR SOLUTION. In every aspect of life you can always step back. 

There is no situation that you can resign or give up, or just look for another 

possible solution. Do not drop out when you are not able to overcome ob-

stacles. Solution may come sooner or later, but in order to find it, you need 

to devote to searching answers and compromise. Getting stuck in one point 

may lead to blocking yourself and in effect, discouraging from making any 

progress at work. Sometimes it is necessary to get out of our comfort zones 

and leave behind all our previous ideas to find a remedy. 

4. BE KIND AND FRIENDLY, BUT NOT A FRIEND. Human relationships have 

always been vitally important to function propely in the society. There are 

different kinds of work settings where people work. In some of them, em-

ployess work alone or even, work from home, where contact with other 

people is strictly limited. On the other hand, there are also settings in 

which people have thousands of colleagues or even meet thousands of cli-

ents or consumers. Be friendly to everyone, but you do not need to go into 

long-term friendships if you do not want to, and you do not need to tell all 

your life secrets and share life experience that you have got. Just try to 

maintain positive relations and respect others. It is much more comfortable 

to make friends with people we work with, or just meet at work than going 
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into conflicts and misunderstandings, it may get worse in the future and af-

fect our work perormances. 

5. BELIEVE IN THE POWER OF YOUR MIND. Your mind is beautiful and you 

have got everything you need there. Try to teach yourself how to rely on 

your thoughts and control them. As a teacher, I used to wirte down the aims 

and plan of every lesson and I followed them carefully, step by step. I started 

being tired of it and once I realised that I do not need those papers anymore. 

Arrange everything in your head, it is able to store it all. Writing down and 

following notes is a good idea, but it prevents from being spontaneous and 

unpredictable, of course in a positive way. The same rule is applied if it 

comes to presentations. When you present, try not to rely on a presenta-

tion only. Presentation is just an additional tool to your performance, you 

are the essence of the whole talk. 

6. AVOID PAPER. First, think before print. This point is connected with the 

fifth one. Before printing many copies, think if you really need such amount 

of materials during the class. Maybe you will be able to work without them, 

or you can conduct a lesson using your brain and bright ideas. Of course, 

small amount of materials is always necessary, but it can be too much for  

a teacher, or a student as well. Time passess really fast during the lesson, 

and always wonder if you have enough time to work on all copies that you 

have prepared. Sometimes less is much more productive and what students 

really remember, is a teacher itself, not a presentation or a copy. 

7. AVOID CHAOS. Give a class particular rhytm. Do not get distracted easily. 

Tell your students that if they want to ask you something, they have a pos-

sibility to do it after you finish all the supposed work for the class. Follow 

your own routine, give some order to your activities and repeat it. Although 

it may seem thar routine can be boring, your students pick it up quickly 

and they remember that you work on a such basis. Working without plan is 

chaotic for teachers and for students as well. 

8. HIDE AND SEEK. Despite being in the centre of attention during the lesson, 

try not to hide yourself.  Do not be afraid of speaking, do not avoid eye con-

tact with learners, be open and talk to people who you teach and treat 

them with respect. If they see that you are willing to a conversation with 

them, they become more open, too. 

9. REMEMBER THEIR NAMES. In spite of the fact that teachers have many 

names to remember, try to identify your students. This allows you to have 

better contact with them and treat them individually. 

10. FOSTER YOUR BRAIN. As I have already mentioned in the article, the power 

of mind is unlimited. Remember, to take care of your brain in many possi-

ble options, for instance, eat fruit and vegetables that support the work of 
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our body, do crosswords or puzzles that develop creative thinking, go for  

a walk or meet with friends. Do not go online too often, rather promote of-

fline life. It will help you to function better, as well as, perform more effec-

tively at work. 

11.  REPECT YOUR TIME. When you work, engage fully. When you relax, relax 

as much as you can. Learn to work without distractions, but when you re-

lax, do the same. Do not think about work when you go on holidays, switch 

off your work phone, and do not respond to work emails. The same applies 

to work, do not think about your private life when you perform your work 

tasks. It will allow you to save a lot of time and meet the deadlines. 

 

Conclusions 

 

Taking into account the demands for people who want to be teachers of 

English, they should be equipped with psychological tips that may prevent them 

from having problems at work concerning job burnout or even beginning drop out. 

In an increasingly globalised work, there is a possibility to use a wide range of psy-

chological activities that help to cope with stress and problems, one of them can be 

a psychology of self-love that relies on building the strong self that is able to func-

tion freely in the society and avoid future problems.  To prevent job burnout and 

drop out is is important to take care of one’s self all the time and to work out 

healthy habits, of work and relax as well. Consequently, a person becomes more 

self-confident and performs more effectively at work. 
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Abstrakt: Podczas promocji szkoły tworzy się komunikaty peswazyjne, które mają pokazać jej 

pozytywny wizerunek,  przekonać do podjęcia nauki w danej placówce oświatowej. Artykuł  

o charakterze językoznawczym pokazuje jak dobór środków leksykalnych i gramatycznych jest 

wykorzystywany w strategiach perswazyjnych stosowanych w reklamie oraz jak język mate-

riałów promocyjnych wpływa na budowanie zaufania, projektowanie pozytywnych obrazów 

przekonujących do działania i rozwoju.  Pokazuje też, że stworzone i wielokrotnie powtarzane 

konotacje słów, związki wyrazowe wpływają nie tylko na decyzje odbiorców, ale i twórców 

komunikatów, którzy poprzez udział w wydarzeniach związanych z promocją szkoły, uczą się 

praktycznie, przekonując innych.  

 

Słowa kluczowe: promocja szkoły, językowe strategie perswazyjne, techniki reklamy. 

 

LANGUAGE PERSUASIVE STRATEGY IN SCHOOL PROMOTION EVENTS 

 

Abstract: When promoting a school, persuasive messages are created to portray a positive 

image of the school, to persuade people to study at a particular educational institution. The 

article of a linguistic nature shows how the selection of lexical and grammatical means is in-

volved in the strategies used in advertising and how the language of promotional materials 

influences the building of trust, the design of positive images convincing to act and develop. It 

also shows that created and repeated connotations of words, word associations influence not 

only the decisions of the receivers, but also the creators of the messages, who, by participating 

in school promotion events, learn practically by convincing others. 

 

Keywords: school promotion, linguistic persuasive strategies, advertising techniques. 

 

 

 Promocja szkoły jest dużym wyzwaniem. To nie tylko rozplanowanie dzia-

łań, podział obowiązków, wybór dróg przekazu informacji, ale także dobór narzę-

dzi promocji oraz strategii stosowanych przy użyciu języka. 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 135 – 144; DOI 10.32017/ip2022.2.10 
 

 

 
136 

 Celem artykułu jest pokazanie mechanizmów działania perswazji oraz 

technik i narzędzi językowych wykorzystywanych podczas spotkań komunikacyj-

nych, jakim są dni otwarte placówki oświatowej. Do badań zostały wybrane mate-

riały drukowane i elektroniczne oraz treści rozmów, zebrane podczas wywiadów. 

Zastosowano metodę analizy treści, gdyż jest ona najbardziej dostosowana do ba-

dania przekazów słownych i rejestrowanych materiałów, oddziałuje na odbiorcę 

grupowego przez różne zmysły obraz, dźwięk, a czasem również smak i dotyk.  

W analizie treści, uwzględnia się również przesłanki dydaktyczne, wspierające 

rozwój uczniów uczestniczących w tej kampanii społecznej. 

Analizie poddano materiał słowny, przygotowany przez klasy o specjalności 

technik reklamy z ZSP nr 2 w Siedlcach na dni otwarte, promujące szkołę w latach 

2020-2022. Zaczerpnięto go z różnych form tekstowych: plakatów, ulotek, infografik 

szkoły, standów reklamowych, banerów internetowych, zakładek, z artykułu umiesz-

czonego na stronie internetowej. Część przykładów pochodzi z wystąpień i rozmów 

odbywających się podczas spotkań z uczniami - kandydującymi do danej szkoły. 

Według Słownika języka polskiego PWN (sjp.pwn.pl) promocja, to `działania 

zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia`. 

Słowo to zmieniało znaczenie. Pojawiło się w XVIII w Nowym dykcyonarzu, czyli  

w słowniku polsko-francusko-niemieckim z przydatkiem przysłów potocznych autor-

stwa Michała Abrahama Troca z 1764 r. Promocya znaczyło: ‘podwyższenie na urząd’. 

Dzisiejsza forma promować powstała według wzoru łacińskiego bezokoliczni-

ka promovere i oznaczała jeszcze ‘posuwać naprzód, awansować’, a przenośnie ‘po-

pierać, wstawiać się za kimś’. W podobnej formie wyraz ten występuje w słownikach 

Samuela Lindego z 1858 r. i Maurycego Orgelbranda z 1861 r.: promowować, to  

‘popierać kogo, wynosić, wywyższać’. Zmiana znaczenia leksemu została odnotowa- 

na dopiero w Słowniku języka polskiego,  J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedź-

wiedzkiego z 1908 r. gdzie słowo promować, znaczy ‘popierać, podtrzymywać, pro-

tegować1. 

 Rzeczownik promocja, mający początkowo formę promotio, promota zna-

czył ‘pójście naprzód, awans’. W użyciu przenośnym wyraz ten informował nie 

tylko o ‘poparciu, protekcji, wstawiennictwie’, ale również ‘ocenie szkolnej po roku 

nauki, kwalifikującej ucznia do klasy następnej czy nadaniu tytułu naukowego lub 

wojskowego’. Dodatkowo promocja mogła oznaczać ‘zmianę pionka, na dowolną 

figurę (w szachach) lub na damkę (w warcabach)’ (Doroszewski SJP). Po przemia-

nach gospodarczych w Polsce w 1990 roku pojawiło się inne znaczenie leksemu 

promocja, jako „wzmożonej działalności reklamowej związanej z wprowadzaniem 

nowego towaru na rynek; sprzedaży produktów po celowo zaniżonej cenie dla 

 
1 O promocji „łacińskiej” i „angielskiej”, w: Obcy język polski. Blog o poprawnej polszczyźnie od 

roku 2002, https://obcyjezykpolski.pl/o-promocji-lacinskiej-i-angielskiej (14.03.2022) 
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pozyskania klientów”. Współcześnie promocja w założeniu ma „oddziaływać na 

potencjalnych nabywców, (…) dostarczać informacji, argumentacji i obietnic oraz 

zachęty skłaniających do kupowania oferowanych produktów” (obcyjezykpolski.pl). 

Perswazja wiąże się z nakłanianiem, namawianiem, przekonywaniem, ocza-

rowaniem (Korolko 1990: 28). Jest to otwarta próba zmiany przekonań odbiorców 

za pomocą różnorodnych środków, które prowadzić ma do działań korzystnych 

zarówno dla nadawcy, jak i odbiorcy (Zięba 2009: 109-123). W perswazyjnym akcie 

komunikacji dominująca jest więc funkcja konotatywna (Osika 2005). W przypadku 

promocji szkoły przedstawia się oferty kierunków kształcania i przekonuje kandy-

datów do podjęcia nauki w danej szkole. Ważne staje się nie tylko zastosowanie spe-

cyficznych środków językowych, lecz także dobór osób, miejsc prezentacji, czy pu-

blikacji, aby zwiększyć wiarygodność. Zdaniem Zbigniewa Nęckiego cechy budujące 

zaufanie do nadawcy można zebrać w trzy podstawowe kategorie: kompetencje  

w zakresie zagadnień merytorycznych, obiektywizm przekazywany przez specjali-

stów lub rówieśników i atrakcyjność osób i form prezentacji. Do tych cech można 

zaliczyć także dynamikę wypowiedzi i język ciała (Nęcki 1996: 76-78).   

Co zatem stanowi cel promowania placówek oświatowych? Przede wszyst-

kim rozpowszechnianie kluczowych informacji o szkole, tworzenie więzi, jak rów-

nież skuteczne przekonywanie nowo przybyłych kandydatów do wyboru danej 

jednostki. Dodatkowo oprócz budowania pozytywnego wizerunku szkoły obecni 

uczniowie mogą się przekonać, że dokonali właściwego wyboru. 

Kluczowe jest w tym procesie wykorzystanie kodu werbalnego i niewer-

balnego. Tworzenie pozytywnej atmosfery oraz rzeczowe wypowiedzi  (zarówno 

nauczycieli, jak i uczniów uczestniczących w promocji szkoły) powinny się uzu-

pełniać. Jeśli na przykład uśmiech, gesty wspierają treść komunikatu, to ma on 

szansę na sukces (Zięba 2009: 109-123).  

Informacje stają się skuteczne poprzez zastosowanie sloganów:  

 
Ekonomik, to szkoła przyszłości.  

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną.  

Mamy ciekawe kierunki kształcenia. 

Nasza szkoła jest nowoczesna i wyjątkowa.  

Według rankingu „Perspektyw” ZSP nr 2 ma srebrną tarczę 2022 i jest najlepszym technikum 

w mieście.  

 

Otwarta postawa i pozytywne uczucia towarzyszące procesowi naboru 

także działają perswazyjnie, szczególnie gdy wypowiadamy je na kilka sposobów.  

 
Cześć, chciałbym opowiedzieć o kierunkach kształcenia w naszej szkole; 

Chciałbym zająć 5 minut, aby… 
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Proszę poczekać, zaraz powiem czego się uczy na tym kierunku; 

Wyjaśnijmy szczegóły odnośnie… 

 

Zdarza się wielokrotnie, że absolwent szkoły podstawowej – odbiorca ko-

munikatu – jest niepewny swoich preferencji, możliwości i szuka argumentów, które 

mogą go przekonać. Nadawca, tworząc wypowiedź, może wpływać na pozytywne 

zabarwienie komunikatu, na przykład: Nasza oferta jest najlepsza. Ten kierunek mo-

że być dla ciebie. Potrzeba tylko czasu, aby osiągnąć sukces. Uda się, jeśli będziesz pra-

cować systematycznie. 

Wykorzystanie czasownika w pierwszej osobie liczby mnogiej lub w drugiej 

osobie liczby pojedynczej oraz zastosowanie zaimka osobowego, ma duże znaczenie 

w tworzeniu relacji nadawcy i odbiorcy. Wykorzystanie bezpośredniego zwrotu, 

konstrukcji rad, przyszłych rozwiązań, odbywa się przy użyciu wyrażeń: może być, 

aby osiągnąć, uda się, jeśli będziesz oraz leksemów typu: potrzeba, sukces, pracować. 

Filozof Luis Castellanos, prowadzący badania w zakresie neurobiologii  

i wpływu pozytywnego języka na życie codzienne, przekonuje, że słowa mają duży 

ładunek emocjonalny. Są one narzędziem, które otwiera nowe możliwości, pozwa-

la lepiej rozumieć siebie i innych. Odbiorca często dokonuje w tym miejscu autore-

fleksji i jeśli trzeba, to buduje kontrargumentację, czyli inokulację, uodparniając 

się na część argumentów drugiej strony (Osika 2005). Komunikat jest jednak prze-

twarzany w procesie myślenia i zostaje z nim na dłużej. 

Wybór szkoły często zależy od opinii innych. Jeśli rówieśnicy wybierają daną 

placówkę, a większość potwierdza, że jest ona najlepsza, to w powszechnej opini 

musi to być prawda (Cialdini 2007). Cialdini podkreśla przy tym, że im bardziej 

jest to niedostępny wybór, tym mocniej tego pragniemy. Potwierdzeniem jest sy-

tuacja, gdy duża liczba kandydatów na jedno miejsce na dany profil jest atutem. 

Według Barbary Sobkowiak „komunikowanie perswazyjne polega na kreowa-

niu takich zachowań odbiorców, które są pożądane z punktu widzenia interesów 

nadawcy” (Sobkowiak 1995: 65). Priorytetem szkoły jest w tym przypadku rekru-

tacja dobrze dobranych zespołów klasowych, osób o wysokich wynikach w nauce  

i zainteresowanych rozwijaniem pasji w danej dziedzinie. Anna Zięba dodaje, że siła 

przekonywania tkwi w empatii, wiarygodności, kompetencji, inteligencji i sympa-

tyczności (Zięba 2009: 109-123). Kluczowy zatem staje się dobór osób do promocji 

szkoły, które są popularne, lubiane, czy też mają odpowiednie kompetencje języko-

we do tworzenia jednolitych, spójnych i ciekawych komunikatów zdolnych przeko-

nać innych (Zięba 2009: 109-123). Należy przy tym zastosować wybrane formy 

perswazji przydatne podczas promocji: 

 
1. Strategię obietnicy pokazującą korzyści z wyboru danego profilu; 
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2. Strategię groźby polegającą na pokazaniu strat, jeśli kandydat nie wybierze danego 

kierunku; 

3. Strategię emocji pozytywnych, która ma wywołać zaszczyt i dumę z możliwości stania 

się częścią społeczności szkolnej; 

4. Strategię odwoływania się do opinii ekspertów, fachowców-pracodawców; 

5. Strategię odwoływania się do wzorców i aktywności innych grup i osób, które już wy-

brały daną szkołę. 

 

Jeśli powyższe strategie perswazji zawierają wyselekcjonowane, precyzyjnie 

dobrane środki językowe oraz ładunek emocjonalny, to stają się narzędziami zwięk-

szającymi popularność placówki oświatowej (Zięba, za: Marwellem i Schmitem: 66-

67). Niezwykle przydatne okazuje się zastosowanie operatorów modalnych takich 

jak: bez wątpienia, na pewno, niewątpliwie wzmacniających wypowiedź lub party-

kuł, słów wtrąconych czy wykrzyknień. Innym sposobem wspierającym promocję 

szkoły jest zastosowanie cytatów, przytoczenie wypowiedzi ekspertów, powołanie 

się na firmy patronujące danemu kierunkowi kształcenia, które niejako mają być 

gwarantem skutecznego zatrudnienia wykształconych absolwentów w przyszło-

ści. Istotne są również opinie uczniów danej szkoły, wyrażane podczas spotkań 

osobistych, jak i w mediach społecznościowych.  

Język jako narzędzie perswazji w procesie informowania i argumentacji sta-

nowi zbiór systemowych środków językowych (Awdiejew 2004: 72-73). Są one 

wykorzystywane w argumentacji logicznej i aksjologicznej (Habrajska 2005: 91-

126). W ramach funkcji poznawczej dostarczane są odbiorcy „fragmenty realnej 

rzeczywistości na mocy powiązania znaków językowych z utrwalonymi w pamięci 

modelami wyobrażeniowymi” (Jakobson 1989: 81-83). Dodatkowo podczas promo-

cji szkoły występuje funkcja emotywna (ekspresja uczuć) i konatywna, czyli impre-

sywna, podkreślająca oddziaływanie, wpływanie na decyzje odbiorców. 

Aleksy Awdiejew wyróżnił metaoperatory perswazyjne, które jako modele gra-

matyczne, leksemy lub frazesy występują w aktach mowy, budując siłę przekazu 

działań promocyjnych:  

1. operatory ukierunkowujące weryfikację, ocenę zdarzeń i opinii; 

2. operatory wywołujące „efekt obserwatora”:  wyobraź sobie; jak widzisz; nagle. 

Polegają one na odwołaniu się do wyobraźni odbiorcy, do zaproszenia go do men-

talnego uczestnictwa w opisywanych zdarzeniach; 

3. operatory zmieniające hierarchię układu informacyjnego, podkreślające te frag-

menty sensu, które uzna się za najważniejsze. Tego rodzaju zabiegi często są przed-

stawiane jako rematyzacja, czyli przeniesienie danego fragmentu treści na płaszczy-

znę orzekania; 

 4. operatory wspierające funkcję pragmatycznną, które zwiększają efektywność 

mocnych funkcji. Są to m.in. wyrażenia pewności: absolutnie, zupełnie, całkowicie, 
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na sto procent, i frazemów: mów co chcesz, nie ma siły, nie ma dwóch zdań oraz 

operatorów wzmacniających funkcję żądania: natychmiast, w tej chwili (Zięba: 78). 

Grażyna Habrajska w swoich badaniach wskazuje na skuteczność perswazyjną 

operatorów interakcyjnych, na przykład afiksów takich jak: -by, -że, -no: dostałaby 

się, zrobiłby. Podczas promocji bezpośredniej stosuje się leksemów o wysokiej 

częstotliwości użycia w języku młodzieżowym: super, fajnie, essa, przyjdź, na przy-

kład: Super szkoła, Przyjdź do nas, jak również pytań intencjonanych: Możesz po-

dejść bliżej do stoiska? Co możesz powiedzieć o swoich zainteresowaniach? Kolejne, 

operatory modalne, przedstawione w podpunkcie czwartym, występują w strategii 

informacyjno-weryfikacyjnej i wzmacniają pewność odbiorcy komunikatu (Ha-

brajska: 103-106). Przykładem może być: Jesteśmy przekonani; jestem pewien, że 

spodoba ci się ta szkoła. Operatory wykluczenia negują natomiast możliwość wy-

stąpienia danego zjawiska: Na pewno nie; Jestem przekonany, że nie to jest dla cie-

bie ważne, a operatory przypuszczenia wskazują na różny stopień prawdopodo-

bieństwa, przez zastosowanie zwrotów takich jak: prawdopodobnie, może na przy-

kład: Możliwe, że Ekonomik jest najlepszą szkołą w Polsce. 

Następna grupa przydatnych instrumentów to operatory emotywno-oceniające, 

mające charakter skalarny, o różnym stopniu natężenia emocji czy operatory dzia-

łania, pokazujące korzyści, jakie osiągnie kandydat, jeśli zrealizuje zaproponowane 

działania (Habrajska: 105): Czy mogę cię prosić o..., Zastanów się jeszcze; Co powie-

cie na to, że. Dodatkowo operatory realizujące funkcję gotowości wskazują na ko-

rzyść odbiorcy, jaką przyniesie mu wykonanie działania:  

Zobaczysz, że będziesz zadowolony,  

Założę się, że dostaniesz się na logistykę.  

Inna grupa sposobów na skuteczne argumentowanie, należąca do operatorów 

realizujących funkcję rozstrzygnięcia(Habrajska: 105), zawiera rady i ostrzeżenia, 

czego potwierdzeniem może być użycie zwrotów: Lepiej jakbyś wybrał…, Na twoim 

miejscu złożyłbym dokumenty na kierunek… 

Powyższe przykłady ukazują język jako narzędzie różnorodnych możliwości 

perswazyjnych, zdolny do zmiany postawy czy poglądów, skłaniający do działania 

i uczestniczenia w wydarzeniach promocyjnych. Proces ten jest wzmacniany rów-

nież przez zastosowanie środków wyrazu, takich jak: wszyscy, zawsze, wszędzie 

wyobraź sobie, jak widzisz, które mają zapewnić odbiorcę o słuszności wyboru 

(Zięba: 78-80): 

Wszyscy wiedzą, że Ekonomik jest najlepszy 

Posłuchaj innych, wybierz najlepsze technikum w Siedlcach. 

Bożydar Kaczmarek pisze o zjawisku naduogólnienia czy też wykorzystywaniu 

tekstów, nawiązujących do poczucia więzi grupowej (Kaczmarek 2005: 51-80). 

Awdiejew zwraca uwagę na częste zastosowanie operatorów zmieniających hie-

rarchię układu, uwypuklających najważniejsze treści, czemu służyć ma zwłaszcza 
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inwersja i akcenty logiczne. Analiza materiałów pokazuje, że działania językowe, 

podporządkowane promocji szkoły opierają się na wyrażaniu pewności wypowie-

dzi nadawcy, czemu służy odpowiedni dobór leksemów (Awdiejew: 79): absolut-

nie, zupełnie, całkowicie, na sto procent oraz fraz: Już dziś wybierz…; Zobaczysz, że 

nie pożałujesz. Podkreślanie ciągłości procesów i potwierdzenie sukcesu wyrażane 

jest natomiast poprzez użycie zwrotów: zwłaszcza, właśnie oraz:  zawsze; przez 

cały rok . Wiarygodności wypowiedzi buduje się poprzez (Zięba: 78-80) zastoso-

wanie wyliczeń, liczebników, co uwidacznia mierzalność treści:  po raz siódmy, 27 

miejsce, 139 miejsce. Oto przykłady: 

 

Po raz siódmy otrzymaliśmy tytuł w prestiżowym ogólnopolskim rankingu czasopisma 

„Perspektywy”. Wysoki poziom nauczania, sukcesy uczniów, wyniki w ogólnokrajowych 

konkursach, zdane egzaminy maturalne i zawodowe skutkowały przyznaniem Technikum 

nr 2 Srebrnej Tarczy 2022. 

W tegorocznym rankingu zajęliśmy 27 miejsce wśród techników w województwie mazo-

wieckim i 139 miejsce w kraju. Na nasz sukces wpłynęło bardzo wiele czynników, takich 

jak: odpowiedni sposób zarządzania, zaangażowanie nauczycieli, zaangażowanie uczniów, 

ale również podążanie za nowoczesnymi technologiami. Nieustający entuzjazm, troska  

o uczniów, pomysłowość, oddanie pracy – te cechy zawsze były ważne w pracy naszej 

szkoły. Przez cały rok, mimo ograniczeń pandemicznych, pracowaliśmy na swoją pozycję 

w rankingu najlepszych placówek. 

Cieszymy się i gratulujemy wszystkim, dzięki którym udało się osiągnąć tak wysoką pozy-

cję. Kolejny rok jesteśmy pierwszym technikum w Siedlcach! Brawo „Ekonomik”!2 

 

Powyższy przykład tekstu reklamowego ze strony internetowej szkoły pokazuje 

inną strategię językową, polegającą na rozpowszechnieniu opinii nadawcy komuni-

katu, aby stała się faktem. Świadczą o tym fragmenty: w prestiżowym ogólnopolskim 

rankingu, wysoki poziom, sukcesy, wyniki, zdane egzaminy, zaangażowanie, entu-

zjazm, pomysłowość, troska, czy odwołanie się do nowoczesnych technologii. W in-

nym miejscu pokazano przeciwności, które zostały pokonane: mimo ograniczeń 

pandemicznych – pracowaliśmy. W wielu ulotkach reklamowych podkreślano 

wspólnotowy charakter społeczności: nasz sukces, nasza szkoła oraz prestiż: wysoka 

ranga; podkreśli atrakcyjność; potwierdzają statystyki; ma atrakcyjną ofertę.  

Inna metoda polega na użyciu w materiałach promocyjnych przymiotników, 

pokazujących placówkę w superlatywach: doskonałe, niezwykła, niesamowita, cie-

kawe, nowy, nowoczesna, inspirujące, duże. Zastosowanie stopnia wyższego więk-

sze, lepsze oraz stopnia najwyższego przymiotników: najlepsza, najwyższy, również 

wzmacnia pozytywne nacechowanie treści wypowiedzi. W podobnej funkcji wy-

stępują nazwy kolorów: złota, srebrna, brązowa, nawiązujące do zwycięskich  

 
2 Adamiak B., Srebrna Tarcza dla Technikum nr 2 w Siedlcach, zsp2siedlce.pl/ (12.05.2022) 
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odznaczeń wręczanych podczas olimpiad.  Zajmowanie wysokiego miejsca w ogól-

nopolskim rankingu szkół dodatkowo wpływa korzystnie na wizerunek placówki  

i jest wykorzystywane podczas promocji, podobnie jak informacje o innych osią-

gnięciach: 
 

Ekonomik najlepszym technikum w Siedlcach 

(tytuł) Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości 

Tytuł Złotej Szkoły NBP 

Doskonałe miejscewśród placówek oświatowych 

Ekonomik, to niezwykła szkoła 

Ma niesamowitą ofertę kształcenia 

Ciekawe wydarzenia 

Nowy kierunek 

Większe możliwości rozwoju 

Lepsza przyszłość zawodowa 

Złota tarcza, srebrna tarcza, brązowa tarcza 

Fachowa wiedza 

Inspirujące projekty 

Duże możliwości 

 

Innym językowym środkiem perswazji stosowanym w wielorakich formach 

reklamowych oraz w rozmowach podczas dni otwartych szkoły jest zastosowanie 

liczebników, które wpływają na wyobraźnię kandydatów i utwierdzają w przeko-

naniu, że ta placówka jest najlepsza. Przykładem może być: 

 

Ekonomik – numer jeden w Siedlcach 

Po raz kolejny szkoła otrzymała złotą tarczę (…)  

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole jest 716 uczniów, w tym w Technikum nr 2 – 

600, w VILO – 116 

Uczniów według płci jest: 216 chłopców i 500 dziewcząt 

4 finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej w Poznaniu,  

2 finalistów i 1 laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistyczna w Gdańsku,  

2 laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Normalizacji  

  

Twórcy materiałów promocyjnych – uczniowie, a jednocześnie uczestnicy procesu 

nauczania o metodach promocji – wymieniają liczne konkursy, projekty, w które 

są zaangażowani. Takie informacje również pozwalają na kreowanie atrakcyjnego 

obrazu placówki oświatowej i stanowią niepodręcznikowy materiał nauczania. Oto 

przykład: Są u nas prelekcje i warsztaty z pracodawcami, konkursy: Wielkie Igrzyska 

Ekologiczne, Mistrzowie kodowania, Moje finanse, Bezpiecza Szkoła Cyfrowa, Zwol-

nieni z teorii. Pokazując prestiż i różnorodność działań, uczniowie utwierdzają 

kolegów, ale i siebie w przekonaniu, że wybrali dobrą szkołę. Wymieniają różno-
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rodne projekty: Zawodu mistrzowie – rynku pracy królowie, staże we Włoszech i Por-

tugalii, projekty ze szkołą niemiecką z Oranienburga, projekt z Polonią kanadyjską  

z Edmonton, telekonferencje z uczniami z Turcji, Grecji, współpracę ze szkołą w Stara-

chowicach oraz z Amerykanami z Global Volunteers. Członkowie zespołu do spraw 

promocji upowszechniają takie informacje o placówce podczas rozmów bezpośred-

nich, ale również w prasie, na stronie internetowej,  w mediach społecznościowych, 

w tworzonych grach, quizach wirtualnych o szkole czy na spotkaniach online 

(Olędzka 2022). 

Wirtualne materiały o szkole, o projektach edukacyjnych uczniów są po-

wszechnie dostępne również dla innych instytucji w kraju i za granicą, z którymi 

współpracuje ZSP nr 2 w Siedlcach. Quizy, ciekawostki o szkole były wielokrotnie 

udostępniane e-mailowo uczniom z Turcji, Grecji, Litwy oraz Polonii kanadyjskiej 

jako materiał dydaktyczny. Uczestnicy projektu dostrzegali, że dobór środków 

językowych gier, infografik ma duży wpływ na percepcję postrzegania, sposób 

myślenia i odczuwania odbiorców komunikatu. W tym przypadku procesowi po-

znawczemu podlegali zarówno uczniowie-twórcy komunikatów, jak i goście ze 

szkoły współpracującej lub kandydaci chętni do podjęcia nauki (Złotek 2017: 21-

25). Poprzez zastosowanie języka Internetu ze specyficznymi znakami, emotiko-

nami, komentarzami, nacechowanego potocznością oraz dzięki pracy zespołowej 

uczestnicy stosują nowe technologie, planują działania, są kreatywni i przedsię-

biorczy. Dodatkowo, uczniowie zaangażowani w promocję szkoły przekonując 

kolegów i koleżanki, podlegają dynamicznemu procesowi uczenia. I jedni i drudzy 

kształcąc kompetencje komunikacyjne, kreują nową przestrzeń dla aktywnej, 

atrakcyjnej formy nauki. Poprzez elementy roll-play i dialogi narracja twórców 

przeplata się z interakcją uczestników spotkania (Surdyk 2002: 95). 

Jak zatem uczyć, aby przekonać? Przede wszystkim poprzez pełne zaanga-

żowanie uczniów w poznawanie płaszczyzny językowej, tworzenie przestrzeni do 

twórczego działania według ogólnie nakreślonych celów. Wspólnotowy charakter, 

wsparcie nauczycieli, zastosowanie mediów elektronicznych to klucz do dobrej 

promocji szkoły przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej i rozwijaniu 

kompetencji uczniów.  
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SPRAWNOŚĆ REALIZACYJNA  

TRZYNASTOLETNIEJ DZIEWCZYNKI Z AUTYZMEM 

 
Ewa Celińska-Drozd 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 
Abstrakt: Prezentowana praca to studium przypadku dziecka autystycznego. Przedmio-

tem badań są zaburzenia sprawności realizacyjnych (mowa). Celem badań jest ocena po-

ziomu sprawności realizacyjnej dziewczynki ze spektrum autyzmu oraz porównanie jej do 

rówieśniczki, która nie ma tego rodzaju zaburzeń. 

 

Słowa kluczowe: sprawność, realizacja, autyzm, komunikacja, zaburzenia mowy, rozwój 

umiejętności komunikacyjnych 

 

PERFORMANCE SKILLS OF A THIRTEEN-YEAR-OLD GIRL WITH AUTISM 

 

Abstract: The presented work is a case study of a child with autism. The subject of the re-

search are disorders of performance skills (speech). The aim of the research is to assess the 

level of performance of a girl with autism and to compare her to her peer who does not have 

this type of disorder. 

 

Keywords: fitness, implementation, autism, communication, speech disorders, develop-

ment of communication skills 

 

Wstęp 

 

W ostatnich latach znacznie wzrosła częstość występowania autyzmu jako 

całościowego zaburzenia rozwoju jednostki.  Dzieci z taką diagnozą mają problem 

z budowaniu relacji z innymi ludźmi oraz porozumiewaniu się z nimi.  Towarzyszy 

im również wiele nieprawidłowości, które składają się na bardzo zróżnicowany 

obraz funkcjonowania poszczególnych jednostek. Niewątpliwie jednym z licznych 

deficytów w rozwojowych występujących u autystów są dysfunkcje w zakresie 

kompetencji językowej i komunikacyjnej. 

Niniejszy artykuł stanowi studium przypadku dziecka z autyzmem, a przed-

miotem badań są zaburzenia sprawności realizacyjnych1. Celem przeprowadzonych 

badań była ocena poziomu sprawności realizacyjnej dziewczynki z autyzmem w po-

równaniu do jej rówieśniczki bez zaburzeń.  
 

1 Artykuł powstał na bazie pracy dyplomowej (Podyplomowe Studia Logopedyczne, Siedl-
ce 2022). Opieka merytoryczna – dr Marta Krakowiak. 
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 W pierwszym rozdziale zostały omówione pojęcia związane z całościowy-

mi zaburzeniami rozwoju, ich przyczyny i objawy, sposoby diagnozowania. Omó-

wiłam także klasyfikacje medyczne i logopedyczne zaburzeń autystycznych. Drugi 

rozdział pracy zawiera cel badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, a także 

charakterystykę badanej dziewczynki z zaburzeniami autystycznymi oraz jej ró-

wieśnicy. W trzecim rozdziale zostały przedstawione wyniki badań, dotyczące arty-

kulacji głosek i realizacji grup spółgłoskowych, motoryki narządów mowy oraz 

funkcjonowania słuchu fonemowego.  

 Na końcu zamieszczam zakończenie stanowiące podsumowanie niniejszej 

pracy, aneks zawierający kwestionariusz wywiadu wykorzystany przeze mnie pod-

czas rozmowy z ojcem dziewczynki, a także orzeczenie o kształceniu specjalnym 

Magdy z uwagi na występowanie u niej zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bibliografia 

stanowi spis literatury, która zainspirowała mnie do napisania pracy właśnie na 

temat autyzmu.  

 

Autyzm 

 

1.1. Opis zaburzenia 

 

Pierwszego opisu dziecka autystycznego podjął się francuski lekarz Jean 

Marc Gaspard Itard w 1825 roku (H. Jaklewicz 1993: 11). 

Termin autyzm został użyty przez Leo Kannera w 1943 roku w odniesieniu 

do zaburzenia występującego u pewnej grupy dzieci. Lekarz ten uważany był za 

prekursora psychiatrii dziecięcej. Opisał on grupę jedenaściorga dzieci, u których 

zauważył odbiegający od normy wzorzec zachowań. Objawiający się u tych pacjen-

tów specyficzny model postępowania nazwał autyzmem wczesnodziecięcym. Okre-

ślenie to nawiązuje do słowa pochodzącego z języka greckiego autos „sam” (E. Pi-

sula 2010: 10–11). Natomiast termin autyzm jako określenie jednego z sympto-

mów schizofrenii wprowadził Eugeniusz Bleuler. W ujęciu tego badacza autyzm to 

nic innego jak „rozluźnienie dyscypliny myślenia logicznego w połączeniu z za-

mknięciem się w sobie” (H. Jalkiewicz 1993: 11). 

Kanner określał autyzm jako „niezdolność do wchodzenia w normalny 

sposób w reakcje z ludźmi i sytuacjami albo jako skrajne wycofanie, które sprawia, 

że kiedy tylko jest to możliwe, wszystko, co pochodzi z zewnątrz, jest pomijane, 

ignorowane, odrzucane” (G. Jagielska 2001: 10). Lekarz definicję zaburzenia sfor-

mułował w oparciu o badania dzieci, u których już od najmłodszych lat pojawiały 

się specyficzne trudności i odchylenia od normy w zakresie rozwoju. Zwykle 

pierwsze symptomy autyzmu pojawiały się w pierwszym roku życia dzieci, a pełen 

obraz zaburzeń już przed trzecim rokiem życia. Cechami charakterystycznymi, 

które Kanner zauważył, były: 
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• wycofanie się, 

• dążenie do niezmienności zachowań, 

• specyficzne zaburzenia mowy lub jej brak, 

• dysharmonia rozwoju poznawczego, 

•  stereotypie zachowań. 

Kanner wykluczał występowanie autyzmu u dzieci z upośledzeniem umy-

słowym bądź encefalopatią, jednak w latach 70. XX wieku zaczęto diagnozować 

autyzm również u takich pacjentów. 

W 1944 roku austriacki lekarz Hans Asperger opisał specyficzny model za-

chowań dzieci, który nazwał „psychopatią autystyczną” okresu dzieciństwa. Tak 

samo jak Kanner, zauważył, że obserwowani przez niego pacjenci przejawiają spe-

cyficzne trudności w integracji społecznej, wykazują tendencję do izolowania się, 

występowania stereotypowych zachowań, nie lubią zmian, są też nieudolni w ko-

munikacji, charakteryzują się szczególnymi zainteresowaniami i niezwykłymi 

umiejętnościami w wybranej przez siebie dziedzinie. Dzieci, które opisał Asperger, 

nie wykazywały opóźnień w rozwoju mowy, lecz ich sposób posługiwania się nią 

był dosyć „pedantyczny”. Mali pacjenci dziwnie dobierali słowa, a ich wypowiedzi 

wydawały się zbyt poważne.  Oprócz tego komunikacja niewerbalna (gesty, po-

stawa ciała, kontakt wzrokowy czy prozodia mowy) była mocno zaburzona. 

Asperger zaobserwował również, że badane dzieci charakteryzuje brak poczucia 

humoru, pedanteria, a także obsesyjne gromadzenie niepotrzebnych rzeczy. Uwa-

żał on także, że ci pacjenci wyróżniają się oryginalnym, nieszablonowym, niezależ-

nym myśleniem oraz ponadprzeciętnymi zdolnościami, co może skutkować ich 

wybitnymi osiągnięciami naukowymi. W 1981 roku Lorna Wing, objawom opisa-

nym przez austriackiego lekarza i pacjentów badanych przez niego, nadała nazwę 

„zespołu Aspergera”. Kryteria diagnostyczne tej jednostki zostały sformułowane  

w 1989 roku przez Christophera Gillberga na podstawie klinicznych opisów zabu-

rzeń, które występowały u dzieci obserwowanych przez Aspergera (G. Jagielska 

2009: 11). 

Różnice między autyzmem a zespołem Aspergera w zakresie kryteriów 

diagnostycznych dotyczą przebiegu rozwoju mowy, którego tempo u dzieci z ze-

społem Aspergera nie jest opóźnione tak, jak w przypadku autystów. u asperge-

rowców nie zauważa się różnic w sferze poznawczej w stosunku do dzieci zdro-

wych, gdyż osiągają oni świetne wyniki w testach na inteligencję za sprawą dobrej 

pamięci, natomiast gorzej radzą sobie z zadaniami wymagającymi uogólniania, 

myślenia abstrakcyjnego czy logicznego rozumowania (E. Pisula 2010: 16–18). 

 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 145 – 199; DOI 10.32017/ip2022.2.11 
 

 

 
148 

 1.2. Etiologia zaburzeń autystycznych 

 

Lidia Szmania (2015: 100–107) określiła czynniki środowiskowe, które mogą 

mieć wpływ na powstawanie autyzmu u dzieci. Przedstawiają się one następująco: 

 

1. Czynniki perinatalne i prenatalne. 

Wśród najczęstszych przyczyn autyzmu występujących w czasie ciąży i po-

rodu wymienia się: wiek matki (powyżej 30. roku życia), ojca (powyżej 35. roku 

życia), krwawienia podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, zażywanie le-

ków przez matkę podczas trwania ciąży, ułożenie pośladkowe płodu, niską masę 

urodzeniową noworodka (równa bądź niższa niż 2500 g), wcześniactwo czy ciążę 

przenoszoną.  

Niektórzy badacze zwracają uwagę, że nie bez znaczenia dla rozwoju 

dziecka pozostają również: cukrzyca ciążowa, cesarskie cięcie, sztuczne wywoły-

wanie porodu, zatrucie ciążowe, a także kolejność dziecka przychodzącego na 

świat w danej rodzinie, najbardziej zagrożone są dzieci z pierwszej, trzeciej i ko-

lejnych ciąż (L. Szmania 2015: 85–125).   

Gabriela Jagielska do czynników ryzyka zalicza również: 

• niedotlenienie płodu podczas porodu, 

•  wady wrodzone, 

•  palenie papierosów przez matkę, 

•  smółkę w wodach płodowych, 

•  stres odczuwany przez matkę między 21. a 32. tygodniem ciąży (G. Jagiel-

ska 2009: 17–19). 

 

2. Czynniki biologiczne. 

Jedna z chorób metabolicznych, która prowadzi do występowania symp-

tomów autystycznych, to fenyloketonuria, uwarunkowana genetycznie nieprawi-

dłowym metabolizmem aminokwasu, fenyloalaniną. Choroba ta jest bardzo szyb-

ko wykrywana dzięki przesiewowym badaniom u noworodków. Jej leczenie pole-

ga przede wszystkim na wyeliminowaniu z diety małych pacjentów fenyloalaniny 

(E. Pisula 2010: 25).  

W niektórych przypadkach potwierdzono związek występowania autyzmu 

z zażywaniem przez matkę w czasie ciąży kwasu walproinowego, misoprostalu 

oraz talidomidu. Infekcje wewnątrzłonowe są kolejnym czynnikiem, który może 

mieć duży wpływ na pojawienie się u potomstwa objawów autystycznych. Na wy-

stąpienie zaburzeń ze spektrum autyzmu narażone są również dzieci, których 

matki w czasie ciąży chorowały na różyczkę, zaraziły się wirusem cytomegalii, 

opryszczki lub HIV (G. Jagielska 2009: 22–24). 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 145 – 199; DOI 10.32017/ip2022.2.11 
 

 

 
149 

Coraz częściej mówi się o znaczeniu alergii w etiologii zaburzeń autystycz-

nych. Bernard Rimlard uważa, że produkty spożywcze zawierające gluten i kazei-

nę, np. pszenica, mleko, cukier, sól, barwniki i sztuczne aromaty, mogą powodować 

nasilenie się objawów autystycznych. Przyczyną pojawienia się wzmożonych 

symptomów autystycznych okazują się także alergeny wziewne, np. pyłki i rozto-

cza. Należy jednak pamiętać, że występowanie zaburzeń metabolicznych nie jest 

warunkiem występowania autyzmu u dzieci (L. Szmania 2015: 107).  

 

3. Czynniki neurochemiczne. 

  Neuroprzekaźniki odgrywają istotną rolę w procesach pobudzania i ha-

mowania układu nerwowego. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu neu-

roprzekaźnictwa mogą doprowadzić do zaburzeń natury neurologicznej, psy-

chicznej, a także do wystąpienia deficytów neuropsychologicznych w tym obja-

wów autystycznych (A. Pietras, A. Witusik, P. Gałecki 2010: 41– 47). 

 

Tabela 1. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu neurotransmiterów istotne w etio-

logii zaburzeń spektrum autyzmu (L. Szmania 2010: 41– 47).  

Nazwa  

neurotransmitera 

Obszar  

nieprawidłowości 

Konsekwencje dla osób  

z ASD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaburzenia serotoniner-

gicznego systemu 

przekaźnictwa. 

Zwiększony poziom sero-

toniny w surowicy i płyt-

kach krwi. 

Zaburzony kontakt  

z matką, trudność  

z wchodzeniem w inte-

rakcje społeczne, reago-

wanie nadmierną agresją 

na pojawiające się bodźce. 

Podwyższony poziom 

serotoniny w ośrodko-

wym układzie nerwowym. 

Zaburzenia w interak-

cjach społecznych, ste-

reotypie ruchowe i zabu-

rzenia percepcji. 

Mniejsze zagęszczenie 

receptorów 5HT2 w korze 

mózgowej, dotyczące na-

stępujących obszarów: 

zakrętu obręczy, płata 

czołowego w obydwu 

półkulach, górnej części 

płata skroniowego w oby-

dwu półkulach, lewego 

płata ciemieniowego. 

Problemy z uwagą, pa-

mięcią dowolną, myśle-

niem, kontrolą 

emocji. 
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Zaburzenia GABA-

ergicznego i glutaminer-

gicznego systemu prze-

kaźnictwa. 

Niedobór komórek Pur-

kinjego powiązanych z 

GABA-ergicznymi inter-

neuronami. 

 

Zaburzenia połączeń 

móżdżku z korowymi 

ośrodkami, które odpo-

wiadają za funkcje moto-

ryczne i poznawcze. 

Nieprawidłowy poziom 

białka dekarboksylazy 

glutaminianu (GAD67) 

w interneuronach drob-

nocząsteczkowej warstwy 

kory mózgu. 

Wystąpienie klinicznych 

cech autyzmu. 

 

Podwyższenie stężenia 

kwasu glutaminowego  

w stężeniu krwi. 

Zaburzenia związane  

z uczeniem się, pamięcią, 

a także motywacją. 

Zaburzenia neuroprze-

kaźnictwa za pośrednic-

twem katecholamin. 

Podwyższony poziom 

dopaminy w korze czoło-

wej. 

 

Uszkodzenie dopamino-

wych neuronów, skutku-

jące rozwinięciem się 

autyzmu. 

 

 

 

Zaburzenia neuroprze-

kaźnictwa z udziałem 

neuropeptydów. 

Większe stężenie endorfin 

w płynie mózgowo-

rdzeniowym. 

Obniżenie wrażliwości na 

ból – wystąpienie autoa-

gresji. 

Wyższe stężenie wazoak-

tywnego peptydu jelito-

wego. 

Zaburzenia snu i dolegli-

wości ze strony przewo-

du pokarmowego. 

Mniejsze stężenie oksyto-

cyny w surowicy krwi. 

Występowanie stereoty-

pii ruchowych. Zaburze-

nia związane z kształto-

waniem pamięci społecz-

nej. 

Zaburzenia ośrodkowego 

neuroprzekaźnictwa z 

udziałem wazopresyny. 

Trudności w kształtowa-

niu więzi społecznych. 

 

4. Szczepionki.  

W badaniach dotyczących czynników wpływających na pojawienie się 

symptomów ze spektrum autyzmu zauważono, iż u pewnej grupy dzieci następo-

wał regres w rozwoju, a u innej pojawiały się zaburzenia autystyczne po podaniu 

szczepionki MMR. Zaczęto podejrzewać, iż ma to związek z obecnością w szcze-

pionce thimerosalu – substancji zwierającej w swoim składzie rtęć. Niektórzy ba-
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dacze twierdzą, że w przypadku części osób zachowania wskazujące na występo-

wanie autyzmu powstają z dużym prawdopodobieństwem w wyniku kombinacji 

czynników genetycznych i biochemicznych, które znacznie obniżają zdolność do 

metabolizowania i usuwania rtęci z organizmu (E. Pisula 2010: 27). 

Światowa Organizacja Zdrowia stoi na stanowisku, że nie istnieje związek 

między zaburzeniami neurobiologicznymi (w tym autyzmu) a szczepionkami za-

wierającymi thimerosal. W większości krajów wycofano jednak z użycia szcze-

pionki zawierające szkodliwe substancje (E. Pisula 2010: 27). 

 

5. Czynniki genetyczne. 

 Z badań nad jedenastoma parami bliźniąt monozygotycznych i dziesięcio-

ma parami bliźniąt dizygotycznych wynika, że w każdej z nich u co najmniej jed-

nego dziecka zdiagnozowano autyzm. Występowanie zaburzeń autystycznych  

u bliźniąt monozygotycznych oszacowano na ok. 36%, natomiast w drugiej grupie 

frekwencja była bliska zeru (E. Pisula 2010: 25–26). Badania dowodzą również, że 

zaburzenia ze spektrum autyzmu częściej występują u rodzeństwa dzieci z auty-

zmem niż w populacji ogólnej (B. Winczura 2007: 353).  

Do tej pory nie udało się ustalić żadnego genu odpowiedzialnego za po-

wstawanie autyzmu.  

 

6. Czynniki neurologiczne. 

Współcześnie coraz większe znaczenie w etiologii zaburzeń spektrum au-

tyzmu przypisuje się czynnikom pochodzenia neurologicznego. u znacznej części 

osób z ASD diagnozuje się defekty w obrębie mózgu. Zakres i rozległość jego 

uszkodzenia jest różna u poszczególnych osób (B. Winczura 2007: 285). Jean Ay-

res uważa, że przyczyny występowania symptomów autystycznych są konse-

kwencją zaburzeń integracji sensorycznej. Dysfunkcja procesów poznawczych 

powoduje, iż układ nerwowy nie dokonuje w sposób prawidłowy porządkowa-

nia informacji, docierających do niego przez różne kanały sensoryczne. Nie jest 

w stanie również zintegrować napływających danych, a także połączyć świeżych 

informacji z wcześniejszymi. Skutkuje to występowaniem nieadekwatnych reak-

cji na określone, działające w danym momencie bodźce. Do najbardziej charakte-

rystycznych symptomów zaburzeń integracji sensorycznej należą: „nadaktyw-

ność oraz trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia napięcia mięśniowego  

i koordynacji, a także wszelkiego rodzaju nadwrażliwość lub jej brak na hałas, 

dotyk, światło, zapach czy smak” (B. Winczura 2007: 291). 
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1.3.  Kryteria diagnostyczne  

Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych, w tym autyzmu, na których 

opiera się większość specjalistów rozpoznających ten syndrom zostały opracowa-

ne przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne i wydane w podręczniku  

o nazwie DSM (Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders). W typologii tej 

nie pojawiają się przyczyny autyzmu, ale określane są konkretne objawy: deficyty 

w zakresie komunikacji społecznej oraz interakcji społecznych, a także powtarzal-

ne wzorce zachowań, zainteresowań lub aktywności. 

Światowa Organizacja Zdrowia wydała podręcznik pt. Międzynarodowa 

Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (w skrócie ICD). Jest to 

systemem kategorii jednostek chorobowych. Zbiór ten zawiera listę kodów przy-

pisanych konkretnym schorzeniom i procedurom medycznym. 

„W obu klasyfikacjach ICD-11 i DSM-V poza połączeniem dotychczas od-

rębnych jednostek z grupy całościowych zaburzeń rozwojowych w jedną kategorię 

zaburzenia ze spektrum autyzmu – jest uwzględnianie w procesie diagnozy nozo-

logicznej rozwoju intelektualnego i rozwoju językowego (funkcjonalnego języka) 

badanej osoby. W obu klasyfikacjach zrezygnowano z charakterystycznej dla auty-

zmu triady nieprawidłowości na rzecz diady. Jakościowe nieprawidłowości w za-

kresie interakcji społecznych i komunikacji analizowane są łącznie” (I. Chojnicka,  

J. Kwasiborska-Dudek 2020: 17). 

Według informacji zawartych w dokumencie ICD-11 – poszczególne jed-

nostki z grupy F.84 zostały zebrane w jedną całość. Określono te zaburzenia mia-

nem spektrum autyzmu i oznaczono je kodem 6A02.  Wcześniej w tymże zbiorze 

wyszczególniony był autyzm dziecięcy, autyzm atopowy (F 84.1), a także zespół 

Reta (F 84.2), inne zaburzenia dezintegracyjne (F 84.3) oraz zaburzenia hiperkine-

tyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi  

(F. 84.4), zespół Aspergera (F. 84.5), a także inne całościowe zaburzenia rozwojo-

we (F 84.8), w tym całościowe zaburzenia rozwojowe, nieokreślone (F 84.9). 

W ICD-11 wyróżniono kilka podtypów zaburzeń ze spektrum autyzmu: 

• 6A02.0 – zaburzenie ze spektrum autyzmu bez zaburzenia rozwoju intelektu-

alnego i z lekkim zaburzeniem w zakresie funkcjonalnego języka lub bez za-

burzenia funkcjonalnego języka; 

• 6A02.1 – zaburzenie ze spektrum autyzmu z zaburzeniem rozwoju intelektu-

alnego i lekkim zaburzeniem w zakresie funkcjonalnego języka lub bez zabu-

rzenia funkcjonalnego języka; 

• 6A02.2 – zaburzenie ze spektrum autyzmu bez zaburzenia rozwoju intelektu-

alnego wraz z zaburzeniem funkcjonalnego języka; 

• 6A02.3 – zaburzenie ze spektrum autyzmu z zaburzeniem rozwoju intelektu-

alnego wraz z zaburzeniem funkcjonalnego języka; 
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• 6A02.4 – zaburzenie ze spektrum autyzmu bez zaburzenia rozwoju intelektu-

alnego wraz z brakiem funkcjonalnego języka; 

• 6A02.5 – zaburzenie ze spektrum autyzmu z zaburzeniem rozwoju intelektu-

alnego wraz z brakiem funkcjonalnego języka; 

• 6A02.6 – inne określone zaburzenia ze spektrum autyzmu; 

• 6A02.7 – zaburzenie ze spektrum autyzmu, nieokreślone (WHO) (I. Chojnicka, 

J. Kwasiborska-Dudek 2020: 15–17). 

W literaturze przedmiotu coraz większą uwagę poświęca się współwystę-

powaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych schorzeń, wśród których znajdu-

ją się:  

1. Zaburzenia psychiczne: 

a) ADHD, 

b) zaburzenia lękowe, 

c) zaburzenia nastroju. 

2. Zaburzenia motoryczne: 

a) dyspraksja, 

b) opóźnienie rozwoju motorycznego, 

c)  nieprawidłowe napięcie mięśniowe. 

3. Zaburzenia rozwoju intelektualnego:  

a) niepełnosprawność intelektualna (31%),  

b) pogranicze normy (25%).  

4. Bezsenność i problemy ze snem (50–80% osób). 

5. Problemy ze strony układu pokarmowego (9–91% osób).  

6. Epilepsja (12–26% osób). 

7. Wrodzone malformacje mózgowia, w tym: 

a) hipoplazja móżdżku, 

b) zespół Moebiusa. 

8. Zaburzenia metaboliczne: 

a) fenyloketonuria, w tym fenyloketonuria matczyna, 

b) mukopolisacharydoza typ I, 

c) encefalopatia mitochondrialna. 

9. Zespoły genetyczne: 

a) zespół Angelmana, 

b) stwardnienie guzowate, 

c) zespół Downa, 

d) zespół łamliwego chromosomu X, 

e) delecja 18q. 

10. Zakażenia neuroinfekcyjne (w tym TORCH). 

11. Toksyczne uszkodzenia mózgowia: 
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a) płodowy zespół alkoholowy, 

b) płodowy zespół kokainowy (Chojnicka, Kwasiborska-Dudek, 2020,  

s. 18 –19). 

 

1.4. Objawy autyzmu 

 

Symptomy autyzmu obejmują zaburzenia w nawiązywaniu kontaktów spo-

łecznych, deficytów werbalnych i niewerbalnych form komunikowania się, a także 

obecność sztywnych wzorców zachowań czy aktywności. Już w pierwszym roku 

życia mogą pojawić się symptomy świadczące o ryzyku wystąpienia ASD w póź-

niejszych latach (tabela 2). Wiele z tych wczesnych objawów wskazuje, iż kluczo-

wym dla pojawienia się zaburzeń ze spektrum autyzmu jest brak występowania 

wspólnego pola uwagi. 

 

Tabela 2. Wczesne sygnały behawioralne pomocne w rozpoznaniu ryzyka autyzmu 

w 1 r.ż. dziecka (Rybakowski 2014: 658 – 659). 

 

Behawioralne wskaźniki wskazujące na ryzyko ASD Okres rozwoju,  

w którym trudności 

mogą się ujawnić 

Nietypowy kontakt wzrokowy.  I półrocze 1 r.ż.  

 

Brak lub znacznie ograniczone zainteresowanie bodźcami 

społecznymi (w tym twarzą ludzką), ignorowanie ich, krót-

ki czas patrzenia na ludzi. 

I półrocze 1 r.ż. 

Brak zdolności do naprzemiennego uczestnictwa w inte-

rakcjach, ograniczone zdolności inicjowania i podtrzymy-

wania kontaktu. 

I półrocze 1 r.ż. 

Brak odpowiedniej reakcji na komunikaty kierowane do 

dziecka. 

I półrocze 1 r.ż. 

Brak emocjonalnego dostrojenia do emocji okazywanych 

przez inną osobę, brak dostosowania mimiki do sytuacji, 

nietypowa ekspresja mimiczna. 

I półrocze 1 r.ż. 

Brak uśmiechu w sytuacjach społecznych i innych form 

okazywania radości w kontakcie społecznym. 

I półrocze 1 r.ż. 

Brak lub znaczne opóźnienie reakcji na własne imię. 8–10 m.ż. lub wcze-

śniej  

Brak wskazywania w celu ukierunkowania uwagi innej 

osoby na interesujący dziecko obiekt. 

8–12 m.ż. 
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Zubożona reakcja antycypacyjna. II półrocze 1 r.ż. 

Brak podążania wzrokiem za osobą, pokazywaną zabawką, 

śledzenia tego, co pokazuje lub czemu przygląda się rodzic. 

II półrocze 1 r.ż. 

Brak złożonych zachowań społecznych łączących spojrze-

nie, ekspresję mimiczną, ton głosu i gestykulację. 

II półrocze 1 r.ż. 

Wrażenie „wyłączania” się dziecka i niesłuchania sygnałów 

z otoczenia. 

II półrocze 1 r.ż. 

Zubożona wokalizacja i gaworzenie, zwłaszcza podczas 

interakcji z drugą osobą. 

1 r.ż. 

Brak domagania się, brania na ręce i przytulania. 1 r.ż. 

Nietypowy, opóźniony, nieharmonijny rozwój ruchowy. 1 r.ż. 

Brak rozumienia gestów o znaczeniu społecznym (np. pa – 

pa) 

przełom 1 i 2 r. ż. 

 

W 1. i 2. roku życia  najczęściej zauważane i potwierdzane objawy ASD do-

tyczą zachowań świadczących o niedojrzałości dziecka do nawiązywania i pod-

trzymywania relacji społecznych (w tym reakcji na swoje imię, ograniczonego kon-

taktu wzrokowego, nietypowej ekspresji mimicznej w sytuacjach społecznych, 

braku współgrania emocjonalnego, małego zainteresowania bodźcami społeczny-

mi oraz zubożonej wokalizacji), a także ograniczonych zdolności naśladowania, 

tworzenia wspólnego pola uwagi i okazywania przywiązania (Rybakowski 2014: 

658–660). 

W 2. roku życia nietypowe zachowania przejawiają się wyraźniej i mogą 

występować we wszystkich istotnych dla autyzmu obszarach. W sferze relacji spo-

łecznych są to między innymi: brak wspólnego pola uwagi, ograniczona zdolność 

odczytywania emocji na podstawie ekspresji mimicznej, zubożone odczytywanie 

uczuć i brak typowych oznak przywiązania oraz znacznie ograniczone zaintereso-

wanie innymi dziećmi. W obszarze komunikacji można zauważyć: nietypowy, czę-

sto opóźniony rozwój mowy, powtarzanie wypowiedzi innych osób bez jej zrozu-

mienia, brak intencji komunikacyjnej oraz nieobecność zabawy symbolicznej wy-

magającej tworzenia umysłowych reprezentacji obiektów. Oprócz tego u znacznej 

liczby dzieci autystycznych następuje regres w rozwoju, początkowo objawia się 

zazwyczaj w obszarze komunikacji (J. Błeszczyński 1998: 10). 

„Zachowania dzieci z autyzmem charakteryzują się dziwacznością, skłon-

nością do perseweracji, ruchami stereotypowymi (autostymulacyjnymi), w mowie 

obserwuje się echolalię, zmienne tempo wypowiedzi, czasami całkowity brak moż-

liwości porozumiewania się. Większość z nich przejawia obniżony poziom intelek-

tualny, co sprawia, że są utożsamiane z dziećmi upośledzonymi umysłowo, choć 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 145 – 199; DOI 10.32017/ip2022.2.11 
 

 

 
156 

niektóre odznaczają się wybiórczymi zdolnościami, którymi zaskakują otoczenie” 

(Błeszczyński 1998: 11). 

Stanisław Pużyński opisuje dzieci autystyczne i charakteryzuje objawy wy-

stępujące w tym zaburzeniu jako obsesyjne (często lękowe) pragnienie utrzymania 

stałości środowiska (miejsca, otoczenia, rodzaju zabawy), zaburzenia mowy w po-

staci mutyzmu, wypowiedzi niekomunikatywne, echolalia, brak użycia zaimka „ja”. 

Autyści wykazują nadmierne zainteresowanie przedmiotami, a nie osobami, ujaw-

niają duże możliwości poznawcze, mają inteligentny wyraz twarzy oraz przejawiają 

wysoką inteligencję wybiórczą np. posiadają wysoko rozwiniętą pamięć mechanicz-

ną, trudności sprawia im z kolei rozwiązywanie zadań tekstowych, co skutkuje ni-

skim wynikiem w badaniu poziomu inteligencji (G. Jagielska 2009: 21). 

Aleksandra Maciarz uważa, że w autyzmie deficyty funkcji społecznych prze-

jawiają się w problemach w nawiązaniu kontaktów i utrzymaniem więzi z innymi 

osobami. Istoty autyzmu autorka upatruje w zaburzeniu w przekazywaniu ekspresji 

uczuć, które wyrażane są poprzez stereotypowe ruchy, takie jak: kiwanie się, kla-

skanie, podskakiwanie, oraz w braku zdolności do odczytywania uczuć u innych 

osób (G. Jagielska 2009: 23). 

 

1.5. Zaburzenia mowy i komunikacji w autyzmie  

 

Zaburzenia mowy w autyzmie zostały uwzględnione w klasyfikacjach me-

dycznych jako obraz trzech obszarów deficytów rozwojowych. Powszechnie sądzi 

się, że nieprawidłowości w zakresie języka w ASD są pierwotne, a kolejne objawy, 

takie jak: wycofanie z życia społecznego, dziwaczne zachowania, specyficzne zain-

teresowania, stanowią ich pochodną (B. Winczura 2010: 18).  

 Z perspektywy doświadczeń klinicznych wiadomo, że deficyty mowy u dzie-

ci autystycznych nie są jednorodne, chociaż charakterystyczne. Ich obraz zależy od 

dynamiki zaburzeń. u dzieci z wczesnym rozpoznaniem autyzmu nieprawidłowości 

w tym zakresie ujawniają się w okresie noworodkowym w następujący sposób:  

• autysta nie reaguje na głos matki lub jego reakcja jest bardzo słabo wyra-

żona, u niemowląt z prawidłowym rozwojem mowy reakcja ta występuje 

ok. 6 tygodnia życia, 

• dziecko z ASD nie używa swojego głosu w celu zwrócenia na siebie uwagi, 

wyrażania emocji i wchodzenia w relacje społeczne, u prawidłowo rozwi-

jających się dzieci te próby nawiązywania kontaktów występują między  

6 a 9 miesiącem życia, 

• dzieci w wczesnymi objawami autyzmu nie podejmują prób komunikacji 

niewerbalnej, bardzo rzadko stosują echolalię bezpośrednią, a prawie ni-
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gdy nie używają echolalii odwleczonej, połowa z nich pozostaje muty-

styczna do końca życia (H. Jaklewicz 1993: 35) 

Nieprawidłowości w rozwoju mowy u osób z ASD przedstawiają się następująco:   

1. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie patrzą na inne osoby z za-

interesowaniem i nie wchodzą w interakcje z ludźmi, tak zdrowe dzieci  

(S. Rogers, G. Dawson, L. Wismara 2015: 84). Brak zainteresowania oto-

czeniem skutkuje spowolnieniem procesu nabywania języka. 

2. Brak wspólnego pola uwagi. „Mechanizm podzielania uwagi jest uwarun-

kowany biologicznie i ujawnia się już w 9. mc-u życia, brak takiego mecha-

nizmu może być dobrym predykatorem występowania zaburzeń typu au-

tystycznego” (M. Kielar-Turska 2012: 41).  

3.  Brak naprzemiennych interakcji, którym towarzyszą komunikaty niewer-

balne i werbalne, a mianowicie: 

a) niejęzykowy charakter konwersacji, który jest związany z interakcją 

matki z dzieckiem podczas czynności pielęgnacyjnych, 

b) brak pierwszych pytań dziecięcych jako początku dialogu dziecka z do-

rosłym, 

c) brak zdolności do prowadzenia rozmowy, którą dziecko nabywa  

w wieku przedszkolnym (J. Porayski-Pomsta 1994: 56). 

„Wiele małych dzieci z autyzmem sprawia wrażenie nieświadomych proce-

su komunikacji zachodzącego pomiędzy dwoma osobami; nie rozpoznają znacze-

nia spojrzeń, gestów, dźwięków mowy i wyrazów twarzy” (S. Rogers, J. Dawson,  

L. Vismara 2015: 174).  

Na nieprawidłowy rozwój mowy w autyzmie składa się wiele czynników, 

między innymi brak zdolności do odtwarzania zachowań otoczenia.  U dzieci z ASD 

umiejętność naśladowania przebiega w sposób zaburzony, co znacząco wpływa na 

rozwój komunikowania się. Ograniczenie ćwiczeń autokontroli słuchowej czy ki-

nestezji artykulacyjnej jest skutkiem braku lub trudności w odtwarzaniu lub wo-

kalizacji. Autyści nie wykazują lub przejawiają tylko nieznaczne zainteresowanie 

obserwowaniem i naśladowaniem innych ludzi. Osoby te mają dużo mniejsze po-

trzeby inicjowania i podtrzymywania kontaktów społecznych. 

Zabawa u dzieci z ASD opiera się na fascynacji zwykle przedmiotami, a nie 

z osobami. Występują stereotypowe i powtarzalne formy zabawy, takie jak: po-

trząsanie przedmiotami, szeregowanie, wyjmowanie czegoś i ponowne wkładanie. 

Czynności te nie mają charakteru stymulacyjnego do rozwoju komunikacji (D. Emi-

lota-Rozya, D. Lipiec, I. Więcek-Poborczyk 2020: 69–70). 

Jacek Błeszczyński (1998: 44) do charakterystycznych cech zaburzeń roz-

woju mowy u osób z autyzmem zalicza: brak występowania mowy, opóźniony roz-

wój mowy, brak lub zamianę zaimka „ja” (niewłaściwe użycie zaimków), zaburzenie 
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komunikacji pozawerbalnej, nieprawidłowości artykulacyjne, upośledzenie w na-

wiązaniu i podtrzymywaniu rozmowy i echolalie.  

Echolalię określa się jako automatyczne powtarzanie dźwięków, wyrazów  

i zdań bezpośrednio po ich usłyszeniu. Niektórzy autorzy podkreślają, że jest to 

powielanie bezsensowne, przy którym nie występuje proces myślowy. Należy za-

znaczyć, że podział echolalii na kategorie ze względu na czas oraz warunki, w ja-

kich pojawia się, ma zastosowanie tylko w przypadku jej występowania w auty-

zmie. Wyróżnia się: 

• echolalię bezpośrednią – powtórzenie komunikatu następuje po jego usłysze-

niu, 

• echolalia pośrednia, odroczona – cała zasłyszana treść komunikatu zostaje 

powtórzona po pewnym czasie  

• echolalia łagodna – w mowie dziecka występuje dużo oddzielnych wyrazów, 

które są związane z poszczególnymi sytuacjami lub jego zainteresowaniami  

(J. Błeszczyński 1998: 45) 

Bogusława Kaczmarek podkreśla, że mowa dzieci z autyzmem charaktery-

zuje się szczególnymi cechami. Autyści wydają się nabywać język drogą kodowa-

nia. Autorka inspiruje się dziełem O`Neil, która to, opisując cechy charakterystycz-

ne dla języka osób z autyzmem, wskazała na niezwykłą dosłowność słów, posłu-

giwanie się językiem metaforycznym, bogactwo neologizmów, żądanie tych sa-

mych scenariuszy werbalnych, powtarzające się pytania, złą kontrolę prozodii. 

Mowa u wielu autystów charakteryzuje się także szczególnymi cechami prozo-

dycznymi, np. monotonnym głosem i idiosynkratyczną intonacją, rytmem i akcen-

tem. Osoby autystyczne nie potrafią zastosować bądź zrozumieć intonacji jako 

środka komunikacyjnego, często nie umieją zinterpretować intencji osoby mówią-

cej, które są wyrażane przez intonację i mają znaczenie przeciwne do dosłownego 

(B. Kaczmarek 2009: 115–116). 

„Zdolność do porozumiewania się z innymi osobami wiąże się w sposób 

oczywisty z dobrostanem dziecka. Rozwijanie zdolności do komunikowania się – 

nie tylko werbalnego – jest jednym z podstawowych celów wspierania rozwoju 

dzieci z autyzmem. Ponadto poziom rozwoju mowy jest jednym z najlepszych pro-

gnostyków dalszego przebiegu rozwoju dziecka. Im wcześniej i lepiej rozwija się 

mowa, tym lepsze są prognozy rozwojowe” (E. Pisula 2005: 53). 

 

Metodologia badań  

2.1. Cel badań 

  

Niniejsza praca jest prezentacją badań nad sprawnością realizacyjną trzy-

nastoletniej dziewczynki z autyzmem. Oprócz wymowy głosek i grup spółgłosko-
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wych oceniłam również motorykę narządów artykulacyjnych i funkcjonowanie 

słuchu fonemowego.  

Realizację podjętego celu miała ułatwić odpowiedź na szczegółowe pytania 

badawcze: Jak trzynastoletnie dziecko ze spektrum zaburzeń autystycznych arty-

kułuje głoski i realizuje grupy spółgłoskowe? Jak na tę umiejętność wpływa budo-

wa i funkcjonowanie narządów mowy? Czy na stan artykulacji wpływa słuch fo-

nemowy? 

 Oceny poziomu tych umiejętności dokonałam, porównując wyniki badań 

dziewczynki z autyzmem z osiągnięciami jej rówieśniczki bez oznak zaburzeń.  

   

2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 

   

 Metoda badań wyznacza całość postępowania badawczego w oparciu  

o sformułowane problemy badawcze. W ujęciu Tadeusza Pilcha jest to „zespół 

teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmu-

jących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania 

określonego problemu naukowego” (T. Pilch 2001: 36). 

Przy opracowaniu koncepcji założeń teoretycznych i praktycznego postę-

powania należy wybrać odpowiednią metodę, a do niej dostosować technikę ba-

dawczą i opracować narzędzia badawcze. 

 W pracy dotyczącej oceny sprawności realizacyjnych u trzynastoletniej 

dziewczynki z autyzmem zastosowałam metodę indywidualnych przypadków, 

która również nazywa się „studium indywidualnych przypadków”, „studium przy-

padku”, „analizą przypadku” lub „metodą kliniczną” (M. Łobocki 2003: 263).  

Pilch twierdzi, metoda ta jest „sposobem badań polegającym na analizie 

jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze,  

lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jed-

nostkowych biografii ludzkich z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypad-

ku lub zjawiska w celu podjęcia działań terapeutycznych” (T. Pilch 2001: 78). 

Wiedza uzyskana w trakcie badania przypadku pozwala jedynie na stwier-

dzenie, że „tak bywa”, a nie że „tak jest” (T. Pilch, T. Bauman 2001: 300).  

Techniki badawcze są „bliżej skonkretyzowanymi sposobami postępowa-

nia badawczego. Podporządkowane są metodom badawczym, pełniąc niejako wo-

bec nich wyraźnie służebną rolę” (M. Łobocki 1982: 115).  

Najbardziej użyteczną techniką w przypadku metody indywidualnych 

przypadków jest wywiad. Znakomicie uzupełnia go obserwacja i analiza dokumen-

tów osobistych (T. Pilch 2001: 79). 

Informacje dotyczące rozwoju dziecka od urodzenia do chwili diagnozy, jak 

też dane na temat funkcjonowania osoby badanej w środowisku domowym uzy-

skam dzięki zastosowaniu techniki wywiadu. 
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Wywiad – według Pilcha – jest „rozmową badającego z respondentem lub re-

spondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny 

kwestionariusz” (T. Pilch 2001: 102). 

Łobocki dodaje, że wywiad „jest sposobem gromadzenia interesujących ba-

dacza informacji w bezpośrednim kontakcie z osobami badanymi. Jest on pewnym 

procesem, w którym badający stara się oddziaływać na badanego stawianymi pyta-

niami i skłonić go do udzielenia odpowiedzi na temat będący przedmiotem badań” 

(M. Łobocki 1982: 115). 

W niniejszej pracy zastosowałam wywiad jawny i standaryzowany. Wywiad 

jawny – zdaniem Pilcha – „polega na tym, że respondent jest poinformowany o tym, 

że prowadzi się z nim wywiad oraz o celach, charakterze i przedmiocie wywiadu”  

(T. Pilch 2001: 137). 

Na potrzeby badań przeprowadziłam wywiad z ojcem dziewczynki. Uzyska-

ne tą drogą informacje pozwoliły mi na poznanie przebiegu rozwoju mowy i komu-

nikacji dziewczynki z autyzmem oraz zidentyfikowanie zaburzeń tego procesu. 

Z kolei „wywiad standaryzowany (zwany też skategoryzowanym lub kwe-

stionariuszowym) polega na prowadzeniu rozmowy z respondentem według spe-

cjalnie przygotowanej listy pytań zwanych kwestionariuszem wywiadu. Respon-

dent o celu, przedmiocie badań i sposobie wykorzystania wyników jest informo-

wany przez osobę prowadzącą wywiad” (K. Żegnałek 2010: 127).  

Przez obserwację w pedagogice należy rozumieć „planowe i systematyczne 

gromadzenie danych poprzez spostrzeganie przez jakiegoś badacza czynności dy-

daktyczno-wychowawczych nauczycieli i uczniów oraz skutków tych czynności” 

(W. Okoń 1975: 167). 

W badaniach problematyki wychowawczej i edukacyjnej mogą mieć zasto-

sowanie różne rodzaje obserwacji, a mianowicie: 

• obserwacja swobodna (otwarta, nieskategoryzowana), 

• obserwacja systematyczna (zaprogramowana lub skategoryzowana), 

• obserwacja uczestnicząca.  

Na potrzeby niniejszej pracy została zastosowana obserwacja uczestniczą-

ca, która polega na obserwowaniu zjawisk, zdarzeń, grup społecznych „od środka” 

(K. Żegnałek 2010: 127). 

Technikę obserwacji wykorzystałam jako pomoc w postępowaniu badaw-

czym i opisie zachowań u dziecka z autyzmem – ich rodzaju, częstotliwości, sytua-

cji, w których występowały. 

Badanie dokumentów i materiałów jest techniką badawczą służącą do „gro-

madzenia wstępnych, opisowych, także ilościowych informacji o badanej instytucji 

czy zjawisku wychowawczym. Jest także techniką poznawania biografii jednostek  

i opinii wyrażonych w dokumentach” (T. Pilch 2001: 98). 
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Badanie analizy dokumentów osobistych (orzeczenia o potrzebie kształce-

nia specjalnego) było pomocne w zdobyciu informacji na temat dziecka z diagnozą 

autyzmu w różnych aspektach jego funkcjonowania, jak też w uzyskaniu obiek-

tywnych opinii specjalistów zajmujących się diagnozą całościowego zaburzenia 

rozwoju. 

Do metod i technik badawczych należy dobrać odpowiednie narzędzie ba-

dawcze, które jest „przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badań  

i służy do technicznego gromadzenia danych z badań” (T. Pilch 2001: 71). 

Zastosowane narzędzie badawcze, jakim jest kwestionariusz wywiadu, 

który przeprowadziłam z ojcem dziecka (w załączniku), zawiera pytania otwarte, 

pozwalające respondentowi na udzielanie swobodnych, subiektywnych odpowie-

dzi. Dzięki jego zastosowaniu uzyskam informacje na temat funkcjonowania mowy 

i komunikacji dziecka z autyzmem w środowisku domowym. 

 

2.3. Osoby badane 

  

Magda to trzynastoletnia dziewczynka uczęszczająca do szóstej klasy szko-

ły podstawowej. Urodziła się 25 czerwca 2009 roku.  Jej matka ma lat 42, a ojciec 

47. Oboje posiadają wykształcenie średnie. Matka pracuje w markecie jako kasjer-

ka, ojciec natomiast przebywa na zasiłku opiekuńczym i zajmuje się córką. Dziew-

czynka ma osiemnastoletnią siostrę, która jest uczennicą technikum.  

 Z wywiadu z ojcem wynika, iż ciąża przebiegała bez większych komplikacji, 

choć na przełomie pierwszego i drugiego trymestru pojawiła się u matki infekcja 

intymna, którą leczono antybiotykiem. Wszelkie badania wykonywane podczas cią-

ży wskazywały na prawidłowy rozwój płodu. Matka czuła się dobrze, lecz ze wzglę-

du na charakter pracy przebywała na zwolnieniu lekarskim. 

Poród siłami natury odbył się o czasie. Magda otrzymała 10 punktów w skali 

Apgar. Nie stwierdzono żółtaczki fizjologicznej, wad wrodzonych, niedosłuchu oraz 

innych zaburzeń, więc dziecko w trzeciej dobie zostało wypisane do domu.  

Dziewczynka w okresie niemowlęcym była pacjentką poradni pulmonolo-

gicznej z powodu nawracających infekcji dróg oddechowych. Dosyć często wystę-

powało u niej zapalenie oskrzeli o podłożu wirusowym, a także zapalenie płuc  

i zakażenie rotawirusem, obie te infekcje wymagały hospitalizacji. Dziecko wyka-

zywało niską odporność organizmu. Infekcjom bardzo często towarzyszyła wyso-

ka gorączka, drgawki nie występowały.  

Rozwój fizyczny dziewczynki przebiegał prawidłowo. Magda sama siadała 

około siódmego miesiąca życia, natomiast zaczęła chodzić, mając piętnaście mie-

sięcy. Dziewczynka była niezwykle zwinna w okresie, kiedy nie umiała jeszcze 

samodzielnie chodzić, to przemieszczała się w pozycji siedzącej, posuwając noga-

mi. Według rodziców „była wszędzie”. w związku z tym, że bardzo szybko się 
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przemieszczała i nie zdawała sobie sprawy z różnego typu zagrożeń, w okresie 

poniemowlęcym uległa wypadkowi, czego skutkiem był pęknięty bark.    

Dziewczynkę karmiono piersią przez osiemnaście miesięcy, natomiast po 

skończeniu szóstego miesiąca życia jadła również jabłka, kaszę, a następnie zupy. 

Nowe produkty wprowadzane do posiłków akceptowane były po długim czasie. 

Początkowo obserwowany był u dziecka dosyć silny odruch wymiotny. Po zakoń-

czeniu karmienia mlekiem matki Magda spożywała produkty przeznaczone do 

żywienia małych dzieci, ale już wówczas dało się zauważyć wybiórczość pokar-

mową. Dziewczynka ze smakiem zjadała tylko dwie zupy, gotowane ziemniaki 

oraz kotlety. Bardzo lubiła parówki oraz bułkę pszenną z masłem. Nie jadła owo-

ców i warzyw, natomiast piła sok jabłkowy. Podczas spożywania posiłków bardzo 

długo przetrzymywała pokarm w ustach, zanim go połknęła, chociaż żucie i gry-

zienie nie sprawiało jej problemów. Obecnie dziewczynka nie je zup, gotowanych 

warzyw i kaszy. Jej dieta obfita jest w bułki pszenne, masło, wędlinę, parówki oraz 

owsiankę, którą spożywa codziennie na śniadanie. W dalszym ciągu nie akceptuje 

owoców i warzyw.  

Magda oddycha w sposób prawidłowy, jednak podczas spoczynku lub kie-

dy nic nie mówi, oddech jest przyspieszony.  

Rozwój mowy dziewczynki nie przebiegał prawidłowo. Głużyła około  

4. miesiąca, natomiast rodzice nie pamiętają etapu gaworzenia. Pierwsze słowa – 

mama i tata – pojawiły się około drugiego roku życia, natomiast po jakimś czasie 

zanikły. Nastąpił regres trwający prawie dwa lata. Około czwartego roku życia 

Magda ponownie zaczęła wypowiadać swobodnie pojedyncze wyrazy, najczęściej 

rzeczowniki. Z kolei dłuższe samodzielne wypowiedzi tworzyła od około szóstego 

roku życia, a mowę dialogową opanowała w wieku siedmiu lat. W początkowej 

fazie nabywania systemu językowego dziewczynka o swoich potrzebach komuni-

kowała poprzez wskazywanie palcem drugiej osoby bądź ciągnięcie jej za rękę, 

kiedy czegoś potrzebowała.  

Pierwszą diagnozę autyzmu Magdalena otrzymała po trzecim roku życia.  

Zaczęła wówczas uczęszczać na terapię logopedyczną, psychologiczną i integrację 

sensoryczną (po jednej godzinie w tygodniu na każdą z nich). Magda od 2013 roku 

korzysta z zajęć wspomagających jej rozwój, świadczonych przez terapeutę Spe-

cjalistycznych Usług Opiekuńczych. Do 2018 roku było to czterdzieści godzin mie-

sięcznie, obecnie jest ich tylko dwanaście. 

Magda uczy się w szkole masowej, jest pod opieką nauczyciela współorga-

nizującego kształcenie. Klasa dziewczynki liczy w sumie czterech uczniów. Zespół 

ten wydaje się odpowiedni do tego, by uczęszczało do niego dziecko z orzeczeniem 

o kształceniu specjalnym. Magda uczy się bardzo dobrze. Do klasy szóstej zdała  

z wysoką średnią. Uczennica ma jednak problemy z myśleniem abstrakcyjnym, 

opanowaniem pojęć matematycznych, a także zapamiętaniem tabliczki mnożenia.  
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W celu porównania wyników badań dziecka z autyzmem do efektów uzy-

skanych przez osobę bez oznak zaburzeń w diagnozie wzięłam również pod uwagę 

rówieśnicę Magdy.  

Gabrysia to trzynastoletnia dziewczynka uczęszczająca do szóstej klasy 

szkoły podstawowej. Jest najlepszą uczennicą w szkole. Rówieśnica Magdy urodzi-

ła się 14 września 2009 roku jako pierwsze dziecko w rodzinie. Brat Gabrysi przy-

szedł na świat w 2019 roku. Obecnie jej matka ma 37 lat, a ojciec 39. Oboje rodzice 

posiadają wyksztalcenie wyższe, matka jest nauczycielem, a ojciec informatykiem.  

Dziewczynka rozwija się prawidłowo, głużyła od 3. miesiąca życia, nato-

miast gaworzyła w 6. miesiącu. Pierwsze zdanie: Mama daj am, am – wypowiedzia-

ła w wieku 14. miesięcy. Rozwój ruchowy dziecka przebiegał bez zastrzeżeń, Ga-

brysia samodzielnie siedziała w 8. miesiącu, a chodzić zaczęła, mając 12. miesięcy. 

Dziewczynka po urodzeniu była karmiona w sposób mieszany, od 4. miesiąca wy-

łącznie butelką.  Pokarmy stałe zostały wprowadzone w 5. miesiącu życia. Gabry-

sia szybko akceptowała nowe smaki. Od kiedy skończyła rok, jej dieta była już 

bardzo zróżnicowana.  

 

2.4. Narzędzia badawcze 

  

Do badania motoryki narządów mowy wykorzystałam polecenia z Logope-

dycznego testu przesiewowego dla dzieci w wieku szkolnym, autorstwa Stanisława 

Grabiasa, Zdzisława Marka Kurkowskiego i Tomasza Woźniaka. Zadanie polegało 

na wykonywaniu przez dziecko sześciu ruchów języka pokazanych przez badają-

cego. Za prawidłowe wykonanie próby przyznawałam jeden punkt, a za ruch wy-

konany nieprawidłowo – zero punktów. Polecenia były następujące: 

• Policz językiem górne zęby. 

•  Wysuń język. 

• Skieruj język w kierunku nosa. 

• Skieruj język w kierunku brody. 

• Skieruj język w prawo. 

• Skieruj język w lewo. 

Prawidłowa budowa narządów mowy oraz poprawne ich funkcjonowanie są 

niezwykle istotne w procesie nabywania mowy, a także w przebiegu już ukształto-

wanej wymowy.  

Badanie słuchu fonemowego przeprowadziłam z wykorzystaniem testu Ire-

ny Styczek, Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego. Kwestionariusz badania 

zawiera trzy części i są to: 

1. Próba literowa, która polega na pokazywaniu przez dziecko znajdujących się 

na tablicy liter, których nazwy wymienia badający w dowolnej kolejności. 
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Należy zwracać uwagę na sposób wypowiadania przez osobę badającą gło-

sek, np. spółgłoski bezdźwięczne powinny być wymawiane bezdźwięcznie 

i bez dodatkowego elementu wokalicznego. Za jeden punkt, za niepopraw-

ne – zero punktów. 

2. Próba sylabowa, w której dobiera się sylaby zbliżone brzmieniem. Dziecko 

ma za zadanie podnieść rękę w momencie usłyszenia określonej uprzednio 

sylaby, np.: 

da — ba ga da 

pa — pa ba da 

ba — pa ba da 

ta — pa da ta 

Za prawidłową identyfikację jeden punkt, za niewłaściwą – zero punktów.  

3. Próba wyrazowa, w której wykorzystuje się paronimy, czyli wyrazy zbliżo-

ne pod względem brzmienia. Dziecko ma za zadanie wskazać obrazek, któ-

rego nazwę podał badający. Badanie to wykonuje się przy zakrytej twarzy 

badającego, aby dziecko nie miało możliwości czytania z ruchów warg.  

W doborze wyrazów uwzględniono opozycje: dźwięczności, miejsca arty-

kulacji, stopnia zbliżenia narządów mowy oraz opozycje samogłoskowe. Za 

poprawną identyfikację należy przyznać jeden punkt, za nieprawidłową – 

zero punktów. 

Zaburzenia słuchu fonemowego występujące u dzieci najczęściej świadczą  

o nieprawidłowościach w obrębie kory mózgowej. Jest to podstawowe badanie lo-

gopedyczne, które informuje o patomechanizmach zaburzeń. 

Istnieje wiele wątpliwości co do obecnie stosowanych sposobów badania słu-

chu fonematycznego. Nie opracowano jednak dotychczas innej metody jego oceny.  

Do oceny realizacji głosek posłużyłam się jednym z poleceń Logopedycznego 

testu przesiewowego dla dzieci w wieku szkolnym, autorstwa Stanisława Grabiasa, 

Zdzisława Marka Kurkowskiego i Tomasza Woźniaka. Zadaniem osoby badanej jest 

nazwanie 20 obrazków przedstawiających różne przedmioty i zjawiska. Za prawi-

dłową identyfikację należy przyznać jeden punkt, za nieprawidłową – zero.  

Do badania realizacji grup spółgłoskowych przez dziecko wykorzystałam 

test zamieszczony w Lingwistycznych i dydaktycznych aspektach analizy fonemowej 

Stanisława Milewskiego. Próba badawcza polega na powtarzaniu przez dziecko za 

prowadzącym określonych wyrazów, w których grupy spółgłoskowe występują  

w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Za prawidłową realizację osoba badana otrzy-

muje jeden punkt, za nieprawidłową – zero punktów. 

Często podczas realizacji grup spółgłoskowych pojawiają się asymilacje i dy-

symilacje, które ułatwiają wymowę przez rozbicie zbitek spółgłoskowych. Podobna 

sytuacja dotyczy zjawiska metatezy, które polega na przestawianiu kolejności gło-

sek, także w grupach spółgłoskowych.  
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2.5. Procedury badawcze 

 

Przed badaniem sprawności realizacyjnej dziewczynki z autyzmem zapozna-

łam się z dokumentacją dziecka, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  

i przeprowadziłam wywiad z jej rodzicem. Na kolejnych trzech spotkaniach przepro-

wadzałam badania, które rejestrowałam dyktafonem, natomiast jedno z badań – pró-

bę literową, nagrałam na telefonie. Spotkania odbywały się w domu dziewczynki,  

w bardzo przyjemnej i swobodnej atmosferze. Przed każdą z prób i po ich zakończe-

niu bawiłam się z dziewczynką, by nawiązać z nią większy kontakt. 

Dziewczynkę bez zaburzeń przebadałam również na trzech spotkaniach  

w gabinecie logopedycznym w szkole, do której uczennica uczęszczała.  

 

Wyniki badań 

 

3.1. Sprawność motoryczna narządów mowy 

 

Motoryka narządów mowy w niezaprzeczalny sposób wpływa na realizację 

głosek. Prawidłowe funkcjonowanie mięśni ust, policzków i języka zwiększa się  

z wiekiem, co ujawnia się we wzroście umiejętności wykonywania ruchów skoor-

dynowanych.  

Ważna jest również budowa narządów mowy. Badana dziewczynka ma 

długi, wiotki język, bez wyraźnie wykształconego apexu. Widnieją na nim liczne 

bruzdy.  Zgryz dziewczynki jest prawidłowy, natomiast niewłaściwe wydaje się uło-

żenie zębów w łuku, gdyż są one krzywo osadzone.  

 

Tabela 3. Sprawność motoryczna narządów mowy u trzynastoletniej dziewczynki 

z autyzmem 

 

Próba Punktacja 

Policz językiem górne zęby. 1 

Wysuń język. 1 

Skieruj język w kierunku nosa. 1 

Skieruj język w kierunku brody. 0 

Skieruj język w prawo. 1 

Skieruj język w lewo. 1 

suma 5 

 

 Wyniki badań wskazują, że dziewczynka z zaburzeniami autystycznymi 

poprawnie wykonała pięć prób, a nie poradziła sobie z odwzorowaniem jednego 
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ruchu. Magda prawidłowo policzyła językiem górne zęby, wysunęła go, skierowała 

w kierunku nosa oraz w prawą i lewą stronę. Niewłaściwe wykonanie próby skie-

rowania języka w kierunku brody może wynikać z obowiązujących zasad kultury, 

by nie pokazywać języka, gdyż jest to niegrzeczne zachowanie.  

Podsumowując, na podstawie prawidłowo wykonanych ruchów językiem 

można wnioskować o dobrej sprawności motorycznej narządów mowy u dziew-

czynki z ASD. 

 

Tabela 4. Sprawność motoryczna narządów mowy u trzynastoletniej dziewczynki 

bez zaburzeń 

 

Próba Punktacja 

Policz językiem górne zęby 1 

Wysuń język 1 

Skieruj język w kierunku nosa 1 

Skieruj język w kierunku brody 1 

Skieruj język w prawo 1 

Skieruj język w lewo 1 

suma 6 

 

Gabrysia wszystkie próby wykonała bezbłędnie. Bardzo dobrze poradziła 

sobie z liczeniem górnych zębów językiem, wysunięciem go, skierowaniem w kie-

runku nosa i brody, a także w prawą i lewą stronę.  

Wyniki badania świadczą, iż sprawność motoryczna narządów mowy dziew-

czynki bez zaburzeń autystycznych nie budzi zastrzeżeń.  

 

3.2. Badanie słuchu fonemowego 

 

Słuch fonemowy niezbędny jest do rozpoznawania elementów systemu ję-

zykowego mowy, a więc głosek, sylab, wyrazów i zdań, a także do czynności na-

dawania mowy. 

Próba literowa 

 

Tabela 5. Próba literowa wykonana przez dziewczynkę z autyzmem 

Wymawiana gło-

ska/głoski 

Wskazywana lite-

ra 

Poprawność 

wskazania 

[i] i 1 

[a] a 1 
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Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że dziewczynka z autyzmem 

po usłyszeniu głoski/grupy głosek prawidłowo wskazała 25 liter, a niewłaściwie 

10. Magda dobrze rozpoznała wszystkie samogłoski, a miała problem ze spółgło-

skami. Nie potrafiła zidentyfikować głosek szczelinowych ([w] rozpoznała jako [f] 

i [z] jako [s]), zwartych ([t] określiła jako [w], a [g] jako [k]) oraz głoski zwarto-

szczelinowej (zamiast [dž] wskazała [dz]). Dziewczynka niewłaściwie identyfiko-

wała zarówno pojedyncze głoski, jak i dźwięki mowy występujące w grupach 

spółgłoskowych.  

Podsumowując, można stwierdzić, że Magda nieprawidłowo rozpoznaje 

głoski dźwięczne, gdyż identyfikuje je jako bezdźwięczne (przeważnie z tych sa-

mych szeregów). Słuch fonemowy dziewczynki ze spektrum autyzmu nie funkcjo-

nuje więc poprawnie. 

 

Tabela 6. Próba literowa wykonana przez dziewczynkę bez zaburzeń 

[u] u 1 

[ę] ę 1 

[w] f 0 

[z] s 0 

[p r t] p, r, w 1,1,0 

[b d k] b, d, k 1,1,1 

[w m] f, m 0,1 

[f l] f, l 1,1 

[o e o y] o e o y 1,1,1,1 

[h g j h i] h, k,j,h 1,0,1,1,0 

[c sz   dz] c, sz, dz 1,1,1 

[c dr z] c, dż, s 1,0,0 

[di   s] di, s 1,1 

[ż] sz 0 

[dż] dz 0 

suma  25 

Wymawiana gło-

ska/głoski 

Wskazywana lite-

ra 

Poprawność 

wskazania 

[i] i 1 

[a] a 1 

[u] u 1 

[ę] ę 1 

[w] w 1 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 145 – 199; DOI 10.32017/ip2022.2.11 
 

 

 
168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrysia wskazała prawidłowo 36 liter będących odpowiednikami usły-

szanych głosek. 

 Z badania wynika, że dziewczynka prawidłowo różnicuje głoski i nie wy-

kazuje zaburzeń słuchu fonemowego. 

 

Próba sylabowa 

 

Tabela 7. Próba sylabowa wykonana przez dziewczynkę z autyzmem 

 

Sylaba Identyfikacja 

da — ba ga da 0 

pa — pa ba da 0 

ba — pa ba da 1 

ta — pa da ta 1 

suma  2 

 

Próba sylabowa wykazała, że Magda dwie sylaby zidentyfikowała prawi-

dłowo, a dwie nieprawidłowo. Dobrze poradziła sobie z sylabami „ta” i „ba”. Nie-

właściwie rozpoznała sylaby „da” i „pa”.  

Magda nieprawidłowo identyfikuje sylaby, których spółgłoski nagłosowe 

należą do głosek zwarto-wybuchowych, ale różnią się miejscem artykulacji. 

 

 

[z] z 1 

[p r t] p, r, t 1,1,1 

[b d k] b, d, k 1,1,1 

[w m] w, m 1,1 

[f l] f, l 1,1 

[o e o y] o e o y 1,1,1,1 

[h g j h i] h, g, j, h, i 1,1,1,1,1 

[c sz   dz] c, sz, dz 1,1,1 

[c dr z] c, dr, z 1,1,1 

[di   s] di, s 1,1 

[ż] sz 1 

[dż] dż 1 

suma  36 
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Tabela 8. Próba sylabowa wykonana przez dziewczynkę bez zaburzeń 

 

Sylaba Identyfikacja 

da — ba ga da 1 

pa — pa ba da 1 

ba — pa ba da 1 

ta — pa da ta 1 

suma 4 

 

Próba sylabowa, której poddana została trzynastoletnia Gabrysia pokazała, 

że dziewczynka prawidłowo słyszy i właściwie identyfikuje wszystkie sylaby. 

 

Próba wyrazowa 

 

Tabela 9. Próba wyrazowa wykonana przez dziewczynkę z autyzmem 

Wyraz Wskazanie 1. Wskazanie 2. Wskazanie 3. 

murek 1 1 1 

nurek 1 1 1 

nóżka 0 1 1 

muszka 0 1 1 

pasek 1 1 1 

piasek 1 1 1 

mecz 1 1 1 

miecz 1 1 1 

kury 1 1 1 

góry 1 1 1 

gra 0 1 1 

kra 0 1 1 

półka 0 1 1 

bułka 1 0 1 

pączki 0 1 1 

bączki 0 0 1 

Tomek 1 1 1 

domek 1 1 1 

budy 1 1 1 

buty 0 0 1 
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koza 1 1 1 

kosa 1 1 1 

Basie 0 1 1 

bazie 1 0 0 

tonie 1 1 1 

konie 1 1 1 

łapka 1 1 1 

ławka 1 1 1 

bije 1 1 1 

wije 1 1 1 

pies 1 0 1 

piec 0 1 1 

nos 1 0 1 

noc 0 1 1 

tata 1 1 1 

taca 1 1 1 

kot 1 0 1 

koc 0 1 1 

burek 1 1 1 

murek 1 1 1 

badany 1 1 1 

banany 1 1 1 

kura 1 0 1 

kula 1 1 0 

chrapie 0 0 1 

chlapie 1 1 1 

dęby 1 1 1 

zęby 1 1 1 

matka 1 1 1 

maska 1 1 1 

nosze 1 0 1 

noże 0 1 1 

wiesza 1 0 1 

wieża 0 1 1 

budzik 0 1 0 

bucik 1 1 1 

sieci 1 1 1 

siedzi 1 1 1 
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mak 1 1 1 

rak 1 1 1 

hak 1 1 1 

leki 1 1 1 

loki 1 1 1 

wir 1 1 1 

wiór 1 1 1 

łyżka 1 1 1 

łóżka 1 1 1 

paczka 1 1 1 

kaczka 0 1 1 

taczka 0 1 1 

fale 1 1 1 

szale 1 1 1 

sale 1 1 1 

suma 54 62 69 

 

 Z przedstawionych danych wynika, że dziewczynka w pierwszej próbie 

poprawnie wskazała 54 obrazki, w drugiej – 62, a trzeciej – 69. Łącznie prawidło-

wo zidentyfikowała 185 ilustracje w 219 próbach.  

Magda miała problemy z różnicowaniem nazw obrazków zawierających 

głoski dźwięczne w opozycji do bezdźwięcznych (bułka – półka, budy – buty, pącz-

ki – bączki, Basie – bazie, nóżka – muszka, nosze – noże, budzik – bucik, gra – kra) 

oraz różniące się miejscem artykulacji (kaczka – taczka). Nieprawidłowo wskazy-

wała również desygnaty, których nazwy zawierały głoski różniące się sposobem 

artykulacji (chrapie — chlapie, pies – piec, nos – noc).  

Magda w każdej kolejnej próbie popełniała mniej błędów, co może świad-

czyć o zapamiętaniu przez dziewczynkę poszczególnych nazw.  

Reasumując, można stwierdzić obniżony poziom słuchu fonemowego u trzy-

nastolatki z zaburzeniami autystycznymi, który przejawia się licznymi błędami  

w zakresie różnicowania dźwięków mowy różniących się dźwięcznością, miejscem  

i sposobem artykulacji. 

 

Tabela 10. Próba wyrazowa wykonana przez dziewczynkę bez zaburzeń 

 

Wyraz Wskazanie 1. Wskazanie 2. Wskazanie 3. 

murek 1 1 1 

nurek 1 1 1 

nóżka 1 1 1 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 145 – 199; DOI 10.32017/ip2022.2.11 
 

 

 
172 

muszka 1 1 1 

pasek 1 1 1 

piasek 1 1 1 

mecz 1 1 1 

miecz 1 1 1 

kury 1 1 1 

góry 1 1 1 

gra 1 1 1 

kra 1 1 1 

półka 1 1 1 

bułka 1 1 1 

pączki 1 1 1 

bączki 1 1 1 

Tomek 1 1 1 

domek 1 1 1 

budy 1 1 1 

buty 1 1 1 

koza 1 1 1 

kosa 1 1 1 

Basie 1 1 1 

bazie 1 1 1 

tonie 1 1 1 

konie 1 1 1 

łapka 1 1 1 

ławka 1 1 1 

bije 1 1 1 

wije 1 1 1 

pies 1 1 1 

piec 1 1 1 

nos 1 1 1 

noc 1 1 1 

tata 1 1 1 

taca 1 1 1 

kot 1 1 1 

koc 1 1 1 

burek 1 1 1 

murek 1 1 1 

badany 1 1 1 
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banany 1 1 1 

kura 1 1 1 

kula 1 1 1 

chrapie 1 1 1 

chlapie 1 1 1 

dęby 1 1 1 

zęby 1 1 1 

matka 1 1 1 

maska 1 1 1 

nosze 1 1 1 

noże 1 1 1 

wiesza 1 1 1 

wieża 1 1 1 

budzik 1 1 1 

bucik 1 1 1 

sieci 1 1 1 

siedzi 1 1 1 

mak 1 1 1 

rak 1 1 1 

hak 1 1 1 

leki 1 1 1 

loki 1 1 1 

wir 1 1 1 

wiór 1 1 1 

łyżka 1 1 1 

łóżka 1 1 1 

paczka 1 1 1 

kaczka 1 1 1 

taczka 1 1 1 

fale 1 1 1 

szale 1 1 1 

sale 1 1 1 

suma 73 73 73 

 

Wyniki badań wskazują, że dziewczynka niewykazująca zaburzeń dokona-

ła 219 poprawnych wskazań na 219 prób, co świadczy o dobrze rozwiniętym słu-

chu fonemowym.  
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3.3. Realizacja głosek 

Tabela 11. Realizacja głosek przez dziewczynkę z autyzmem  

Lp. Wyraz Realizacja Ocena 

1. kury kury 1  

2. góry gury 1  

3. kosa kosa 1  

4. koza koza 1  

5. pies p’ḭes 1  

6. kogut kogut 1  

7. krokodyl krokodyl 1  

8. ślimak śl’imak 1  

9. guzik kuz`ik 0  

10. liść l’iść 1  

11. cytryna cytryna 1  

12. auto au̯to 1  

13. szafa šafa 1  

14. żaba šaba 0 

15. czapka čapka 1  

16. szczotka ščotka 1 

17. zegar zegar 1  

18. truskawka truskafka 1  

19. rower rover 1  

20. drzewo dževo 1  

suma 18  

 

 Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że dziewczynka z zaburzenia-

mi autystycznymi otrzymała 18 punktów na 20 możliwych do uzyskania.  

Magda prawidłowo zrealizowała wyrazy: kury, kosa, koza, kogut, krokodyl, 

ślimak, góry, kogut, zegar, kosa, pies, samochód, truskawka, zegar, koza, szafa, 

szczotka, drzewo, ślimak, liść, czapka, szczotka, krokodyl, cytryna, rower. Błędy 

popełniła natomiast podczas wymowy dwóch słów: guzik i żaba. Głoski dźwięczne 

[g] i [ž] zamieniła na bezdźwięczne odpowiedniki [k] i [š].   

 Podsumowując, Magda dobrze radzi sobie w wypowiadaniem głosek w wyra-

zach, zdarza jej się jednak popełniać nieliczne błędy w tym zakresie. 
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Tabela 12. Inwentarz fonologiczny u dziewczynki z autyzmem 

 

Fonem Wyraz Realizacja Uwagi 

spółgłoski zwarto-wybuchowe   

[k] 

k kury kury  

 kosa kosa  

 koza koza  

 kogut kogut  

 krokodyl krokodyl  

 ślimak śl’imak  

[g] 

g góry gury  

 kogut kogut  

 zegar zegar  

k guzik kuz`ik substytucja [g]:[k] 

[t] 

t truskawka truskafka  

spółgłoski szczelinowe 

[s] 

s kosa kosa  

 pies p’ḭes  

 samochód samoxut  

    

[z] 

z zegar zegar  

 koza koza  

[š] 

š szafa šafka  

 szczotka ščotka  

[ž] 

ž drzewo dževo  

 żaba šaba substytucja [ž]:[š] 

[ś] 

ś ślimak śl’imak  

 liść l’iść  

[ź] 

 guzik kuźik  
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spółgłoski zwarto-szczelionowe 

[c] 

c cytryna cytryna  

[ć] 

 liść l’iść  

[č] 

č czapka čapka  

 szczotka ščotka  

spółgłoski półotwarte 

[l] 

l krokodyl krokodyl  

[r] 

r kury kury  

 góry gury  

 krokodyl krokodyl  

 cytryna cytryna  

 zegar zegar  

 truskawka truskafka  

 rower rover  

 

 Wyniki badań wskazują, że osoba badana z autyzmem prawidłowo zreali-

zowała głoski zwarto-wybuchowe [k], szczelinowe [s], [z], [š], [ś], [ź], zwarto-

szczelinowe [c], [ć], [č], półotwarte [l], [r]. Popełniła natomiast błędy podczas rea-

lizacji głoski zwarto-wybuchowej [g] i szczelinowej [ž]. W obydwu przypadkach 

dokonała substytucji tych dźwięków mowy na ich bezdźwięczne odpowiedniki [k] 

i [š]. 

 Podsumowując, można stwierdzić, że dziewczynka z zaburzeniami auty-

stycznymi wykazuje trudności w zakresie realizacji niektórych głosek dźwięcz-

nych, choć czasem artykułuje je również poprawnie. 

 

Tabela 13. Realizacja głosek przez dziewczynkę bez zaburzeń 

 

Lp. Wyraz Realizacja Ocena 

1. kury kury 1 

2. góry gury 1 

3. kosa kosa 1 

4. koza koza 1 

5. pies p’ḭes 1 
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6. kogut kogut 1 

7. krokodyl krokodyl 1 

8. ślimak śl’imak 1 

9. guzik guźik 1 

10. liść l’iść 1 

11. cytryna cytryna 1 

12. samochód samoxut 1 

13. szafa šafa 1 

14. żaba žaba 1 

15. czapka čapka 1 

16. szczotka ščotka 1 

17. zegar zegar 1 

18. truskawka truskafka 1 

19. rower rover 1 

20. drzewo dževo 1 

suma 20  

 

 Dziewczynka bez zaburzeń prawidłowo nazwała i wypowiedziała 20 wy-

razów na 20 możliwych. Świadczy to o prawidłowej realizacji wszystkich głosek.  

 

Tabela 14. Warianty fonologiczne głosek u dziewczynki bez zaburzeń 

 

Fonem Wyraz Realizacja Uwagi 

spółgłoski zwarto-wybuchowe 

[k] 

k kury kury  

 kosa kosa  

 koza koza  

 kogut kogut  

 krokodyl krokodyl  

 ślimak śl’imak  

[g] 

g góry gury  

 kogut kogut  

 zegar zegar  

 guzik guźik   

[t] 

t truskawka truskafka  
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spółgłoski szczelinowe 

[s] 

s kosa kosa   

 pies p’ḭes   

 samochód samoxut  

[z] 

z zegar zegar  

 koza koza  

[š] 

š szafa šafka  

 szczotka ščotka  

[ž] 

ž żaba žaba  

 drzewo dževo  

[ś] 

ś ślimak śl’imak  

 liść l’iść  

[ź] 

 guzik guźik  

spółgłoski zwarto-szczelinowe 

[c] 

c cytryna cytryna  

[ć] 

 liść l’iść  

[č] 

č czapka čapka  

 szczotka ščotka  

spółgłoski półotwarte 

[l] 

l krokodyl krokodyl  

[r] 

r kury kury  

 góry gury  

 krokodyl krokodyl  

 cytryna cytryna  

 zegar zegar  

 truskawka truskafka  

 rower rover  
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 Z badań wynika, iż dziewczynka bez oznak zaburzeń prawidłowo wypowie-

działa wszystkie słowa. Umiała również samodzielnie nazwać przedmioty znajdują-

ce się na obrazkach. Przedstawione wyniki wskazują, że Gabrysia prawidłowo reali-

zuje głoski: zwarto-wybuchowe, szczelinowe, zwarto-szczelinowe i półotwarte. 

 Reasumując można stwierdzi, że dziewczynka realizuje wszystkie głoski  

w sposób właściwy. 

 

3.4. Realizacja grup spółgłoskowych 

 

Realizacja grup spółgłoskowych w nagłosie  

 

Tabela 15. Badanie realizacji grup spółgłoskowych w nagłosie przez dziewczynkę 

z autyzmem 

 

Struktura 

grupy 

Grupy  

spółgłoskowe 

Nagłos Wymowa 

badanego 

dziecka 

Ocena Uwagi 

trąca + pół-

otwarta 

[xl] [xlep] [xlep] 1  

[fr] [franek] [franek] 1  

[su̯] [su̯oń] [su̯oń] 1  

[sm] [smok] [smok] 1  

[śl] [ślat] [ślat] 1  

[śm] [taśma] [taśma] 1  

[śń] [śńek] [śńek] 1  

[śr] [śruba] [śruba] 1  

[šm] [šmata] [šmata] 1  

[vr] [vrona] [vrona] 1  

[zm] [zmyvak] [zmyvak] 1  

[zn] [značek] [značek] 1  

[źr] [źrebak] [śrebak] 0 substytucja 

[ź]:[ś] 

[žm] [žmii ̯a] [šmii ̯a] 0 substytucja 

[ž]:[š] 

[žń] [žńiva] [šńiva] 0 substytucja 

[ž]:[š] 

wybuchowa 

+ trąca 

[bž] [bžoza] [bžoza] 1  

[dv] [dvožec] [dvožec] 1  

[dž] [dževo] [dževo] 1  
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[ks] [ksavery] [ksavery] 1  

[tf] [tfaš] [tfaš] 1  

wybuchowa 

+ półotwar-

ta 

[bl] [blok] [blok] 1  

[br] [broda] [broda] 1  

[dm] [dmuxava] [dmuxava] 1  

[dn] [dno] [dno] 1  

[dr] [drut] [drut] 1  

[gl] [globus] [globus] 1  

[gm] [gmax] [gmax] 1  

półotwarta 

+ półotwar-

ta 

[mi]̯ [mi ̯ut] [mi ̯ut] 1  

[mu̯] [mu̯otek] [mu̯otek] 1  

[mr] [mrus] [mrus] 1  

trąca + wy-

buchowa 

[sk] [skura] [skura] 1  

[sp] [spodek] [spodek] 1  

[st] [statek] [statek] 1  

[šk] [škou̯a] [škou̯a] 1  

[št] [štaba] [štaba] 1  

[zd] [zdežak] [zdešak] 1  

[žb] [žb’ik] [žb’ik] 1  

trąca + trąca [xš] [xšan] [xšan] 1  

[sx] [sxody] [sxody] 1  

[vž] [vžut] [vžut] 1  

[žv] [žv’ir] [žv’ir] 1  

[pt] [ptak] [ptak] 1  

wybuchowa 

+ wybu-

chowa 

[tk] [tkać] [tkać] 1  

[fč] [fčasy] [fčasy] 1  

trąca + [sc] [scena] [scena] 1  
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afrykata [ść] [śćana] [śćana] 1  

[šč] [ščupak] [ščupak] 1  

[čt] [čtery] [čtery] 1  

afrykata + 

wybuchowa 

[ʒb] [ʒbanek] [ʒbanek] 1  

[kć] [kćuk] [kćuk] 1  

wybuchowa 

+ afrykata 

[tč] [tčef] [ččef] 0 substytucja 

[t]:[č] 

[ʒv] [ʒvonek] [ʒvonek] 1  

afrykata + 

trąca 

[ʒ́v] [ʒ́vik] [ʒ́vik] 1  

[ǯv] [ǯv'i] [ʒ́v'i] 0 substytucja 

[ǯ]:[ȝ̀] 

suma 49  

 

Magda poprawnie zrealizowała osiem rodzajów grup spółgłoskowych wy-

stępujących w nagłosie wyrazów. Tworzyły je następujące głoski: wybuchowa + 

trąca, wybuchowa + półotwarta, półotwarta + półotwarta, trąca + wybuchowa, 

trąca + trąca, wybuchowa + wybuchowa, trąca + afrykata, afrykata + wybuchowa. 

Dziewczynka popełniła natomiast błędy podczas artykulacji słów zawierających 

następujące grupy spółgłoskowe w nagłosie: trąca + półotwarta [źr, žm, žń], wy-

buchowa + afrykata [tč] i afrykata + trąca [ǯv]. W podanych grupach spółgłosko-

wych głoski dźwięczne [ź, ž] zastąpione zostały bezdźwięcznymi odpowiednikami 

[ś, š], głoska [ǯ] – głoską o tym samym sposobie artykulacji [ȝʹ], a głoska [t] – gło-

ską o podobnym miejscu artykulacji [č].  

Z przedstawionych danych wynika, że dziewczynka z zaburzeniami auty-

stycznymi posiada umiejętność realizacji większości grup spółgłoskowych wystę-

pujących w nagłosie wyrazów.  Popełniane przez nią błędy mogą świadczyć o tym, 

iż Magda nieprawidłowo wypowiadała wyrazy, w których grupa spółgłoskowa 

posiadała głoski dźwięczne szczelinowe i zwarto-wybuchowe. 
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Tabela 16. Realizacja grup spółgłoskowych w nagłosie wyrazów przez dziewczyn-

kę bez zaburzeń 

 

Struktura 

grupy 

Grupy  

spółgłoskowe 

Nagłos Wymowa 

badanego 

dziecka 

Ocena Uwagi 

trąca + pół-

otwarta 

[xl] [xlep] [xlep] 1  

[fr] [franek] [franek] 1  

[su̯] [su̯oń] [su̯oń] 1  

[sm] [smok] [smok] 1  

[śl] [ślat] [ślat] 1  

[śm] [taśma] [taśma] 1  

[śń] [śńek] [śńek] 1  

[śr] [śruba] [śruba] 1  

[šm] [šmata] [šmata] 1  

[vr] [vrona] [vrona] 1  

[zm] [zmyvak] [zmyvak] 1  

[zn] [značek] [značek] 1  

[źr] [źrebak] [źrebak] 1  

[žm] [žmii ̯a] [žmii ̯a] 1  

[žń] [žńiva] [žńiva] 1  

wybuchowa 

+ trąca 

[bž] [bžoza] [bžoza] 1  

[dv] [dvožec] [dvožec] 1  

[dž] [dževo] [dževo] 1  

[ks] [ksavery] [ksavery] 1  

[tf] [tfaš] [tfaš] 1  

wybuchowa 

+ półotwar-

ta 

[bl] [blok] [blok] 1  

[br] [broda] [broda] 1  

[dm] [dmuxava] [dmuxava] 1  

[dn] [dno] [dno] 1  

[dr] [drut] [drut] 1  

[gl] [globus] [globus] 1  

[gm] [gmax] [gmax] 1  
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półotwarta 

+ półotwar-

ta 

[mi]̯ [mi ̯ut] [mi ̯ut] 1  

[mu̯] [mu̯otek] [mu̯otek] 1  

[mr] [mrus] [mrus] 1  

trąca + wy-

buchowa 

[sk] [skura] [skura] 1  

[sp] [spodek] [spodek] 1  

[st] [statek] [statek] 1  

[šk] [škou̯a] [škou̯a] 1  

[št] [štuka] [štuka] 1  

[zd] [zdežak] [zdežak] 1  

[žb] [žb’ik] [žb’ik] 1  

trąca + trąca [xš] [xšan] [xšan] 1  

[sx] [sxody] [sxody] 1  

[vž] [vžut] [vžut] 1  

[žv] [žv’ir] [žv’ir] 1  

[pt] [ptak] [ptak] 1  

wybuchowa 

+ wybu-

chowa 

[tk] [tkać] [tkać] 1  

[fč] [fčasy] [fčasy] 1  

trąca + afry-

kata 

[sc] [scena] [scena] 1  

[ść] [śćana] [śćana] 1  

[šč] [ščupak] [ščupak] 1  

[čt] [čtery] [čtery] 1  

afrykata + 

wybuchowa 

[ʒb] [ʒbanek] [ʒbanek] 1  

[kć] [kćuk] [kćuk] 1  

wybuchowa 

+ afrykata 

[tč] [tčef] [tčef] 1  

[ʒv] [ʒvonek] [ʒvonek] 1  

afrykata + [ʒ́v] [ʒ́vik] [ʒ́vik] 1  
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trąca [ǯv] [ǯv'i] [ǯv'i] 1  

suma 54  

 

Z przedstawionych informacji wynika, że dziewczynka bez zaburzeń zrea-

lizowała poprawnie wszystkie 54 wyrazy zawierające następujące grupy spółgło-

skowe w nagłosie: trąca + półotwarta, wybuchowa + trąca, wybuchowa + póło-

twarta, półotwarta + półotwarta, trąca + wybuchowa, trąca + trąca, wybuchowa + 

wybuchowa, trąca + afrykata, afrykata + wybuchowa, wybuchowa + afrykata, afry-

kata + trąca.  

Podsumowując, można stwierdzić, że Gabrysia prawidłowo realizuje wszyst-

kie grupy spółgłoskowe, które występują w nagłosie wyrazów.  

 

Realizacja grup spółgłoskowych w śródgłosie 

 

Tabela 17. Realizacja grup spółgłoskowych w śródgłosie wyrazów przez dziew-

czynkę z autyzmem 

 

Struktura 

grupy 

Grupy  

spółgłoskowe 

śródgłos Wymowa 

badanego 

dziecka 

Ocena Uwagi 

trąca + 

półotwartaśs 

[xl] [xoxla] [xoxla] 1  

[fr] [cyfra] [cyfra] 1  

[su̯] [masu̯o] [masu̯o] 1  

[sm] [bosman] [bosman] 1  

[śl] [maślak] [maślak] 1  

[sn] [sosna] [sosna] 1  

[śń] [čereśńa] [čereśńa] 1  

[vń] [p’ivńica] [p’ivńica] 1  

[zn] [poznań] [poznań] 1  

[źn] [voźna] [vośna] 0 substytucja 

[ź]:[ś] 

Wybuchowa 

+ trąca 

[dv] [podvuže] [podvuše] 1  

[gz] [zygzak] [zygzak] 1  

wybuchowa 

+ 

półotwarta 

[bl] [meble] [meble] 1  

[br] [obrus] [obrus] 1  

[dm] [vydma] [vydma] 1  

[dn] [ṷadny] [ṷadny] 1  
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[dr] [adres] [adres] 1  

[gr] [ogrut] [ogrut] 1  

[pn] [vapno] [vapno] 1  

półotwarta + 

półotwarta 

[lm] [palma] [palma] 1  

[ln] [kelner] [kelmer] 0 substytucja 

[n]:[m] 

[ml] [omlet] [omlet] 1  

[mn] [źimny] [śimny] 0 substytucja 

[ź]:[ś] 

[rl] [urlop] [urop] 0 redukcja gru-

py spółgło-

skowej 

[rm] [termos] [termos] 1  

trąca + 

wybuchowa 

[sk] [deska] [deska] 1  

[sp] [zaspa] [zaspa] 1  

[st] [pasta] [pasta] 1  

[šk] [muška] [muška] 1  

[št] [kaštan] [kaštan] 1  

[zd] [ozdoba] [ozdoba] 1  

[nʒ] [penʒel] [penʒel] 1  

trąca + trąca [zv] [nazva] [nazva] 1  

[šš] [vyššy] [vysšy] 0 substytucja 

[š]:[s] 

[žv] [u̯yžvy] [u̯yšvy] 0 substytucja 

[ž]:[š] 

wybuchowa 

+ 

wybuchowa 

[dd] [oddać] [oddać] 1  

[gd] [magda] [magda] 1  

trąca + afry-

kata 

[fc] [ofca] [ofca] 1  

[fč] [ʒ́efčyna] [ʒ́efčyna] 1  

[ść] [pośćel] [pośćel] 1  

[šč] [oščep] [oščep] 1  

afrykata + 

wybuchowa 

[čt] [počta] [počta] 1  

[čk] [bečka] [bečka] 1  

wybuchowa 

+ 

afrykata 

[pč] [tapčan] [tapčan] 1  

[pć] [bapća] [bapća] 1  

suma 39  
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Osoba badana poprawnie wyartykułowała siedem rodzajów grup spółgło-

skowych znajdujących się w śródgłosie wyrazów. Prawidłowo realizowane zbitki 

spółgłoskowe zawierały następujące głoski: wybuchową + półotwartą, trącą + 

wybuchową, wybuchową + wybuchową, trącą + afrykatę, afrykatę + wybuchową, 

wybuchową + afrykatę. Magda miała natomiast trudności z wymową trzech typów 

grup spółgłoskowych. Tworzyły je następujące spółgłoski: półotwarta + półotwar-

ta, trąca+ trąca. Najczęstszym zjawiskiem fonetycznym występującym podczas 

realizacji tych zbitek spółgłoskowych była substytucja, ale raz pojawiła się rów-

nież redukcja grupy spółgłoskowej. Zamiana dotyczyła głosek dźwięcznych [ź, ž] 

na ich bezdźwięczne odpowiedniki [ś, š] i głosek o tym samym sposobie artykula-

cji [š]:[ś], [n]:[m]. 

Z badań wynika, że Magda nieprawidłowo realizuje zbitki spółgłoskowe,  

w których występują głoski dźwięczne szczelinowa i nosowa. 

 

Tabela 18. Realizacja grup spółgłoskowych w śródgłosie wyrazów przez dziew-

czynkę bez zaburzeń 

 

Struktura 

grupy 

Grupy  

spółgłoskowe 

śródgłos Wymowa 

badanego 

dziecka 

Ocena Uwagi 

trąca + 

półotwarta 

[xl] [xoxla] [xoxla] 1  

[fr] [cyfra] [cyfra] 1  

[su̯] [masu̯o] [masu̯o] 1  

[sm] [bosman] [bosman] 1  

[śl] [maślak] [maślak] 1  

[sn] [sosna] [sosna] 1  

[śń] [čereśńa] [čereśńa] 1  

[vń] [p’ivńica] [p’ivńica] 1  

[zn] [poznań] [poznań] 1  

[źn] [voźna] [voźna] 1  

wybuchowa 

+ trąca 

[dv] [podvuže] [podvuže] 1  

[gz] [zygzak] [zygzak] 1  

wybuchowa 

+ 

półotwarta 

[bl] [meble] [meble] 1  

[br] [obrus] [obrus] 1  

[dm] [vydma] [vydma] 1  

[dn] [ṷadny] [ṷadny] 1  

[dr] [adres] [adres] 1  

[gr] [ogrut] [ogrut] 1  

[pn] [vapno] [vapno] 1  
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półotwarta + 

półotwarta 

[lm] [palma] [palma] 1  

[ln] [kelner] [kelner] 1  

[ml] [omlet] [omlet] 1  

[mn] [źimny] [źimny] 1  

[rl] [urlop] [urlop] 1  

[rm] [termos] [termos] 1  

trąca + 

wybuchowa 

[sk] [deska] [deska] 1  

[sp] [zaspa] [zaspa] 1  

[st] [pasta] [pasta] 1  

[šk] [muška] [muška] 1  

[št] [kaštan] [kaštan] 1  

[zd] [ozdoba] [ozdoba] 1  

[nʒ] [penʒel] [penʒel] 1  

trąca + trąca [zv] [nazva] [nazva] 1  

[šš] [vyššy] [vyššy] 1  

[žv] [u̯yžvy] [u̯yžvy] 1  

wybuchowa 

+ 

wybuchowa 

[dd] [oddać] [oddać] 1  

[gd] [magda] [magda] 1  

trąca + afry-

kata 

[fc] [ofca] [ofca] 1  

[fč] [ʒ́efčyna] [ʒ́efčyna] 1  

[ść] [pośćel] [pośćel] 1  

[šč] [oščep] [oščep] 1  

afrykata + 

wybuchowa 

[čt] [počta] [počta] 1  

[čk] [bečka] [bečka] 1  

wybuchowa 

+ 

afrykata 

[pč] [tapčan] [tapčan] 1  

[pć] [bapća] [bapća] 1  

suma 45  

   

Z przedstawionych danych wynika, że dziewczynka bez zaburzeń prawi-

dłowo zrealizowała wszystkie leksemy, w których grupy spółgłoskowe znajdowały 

się w śródgłosie.  Świadczy to o opanowaniu umiejętności wymowy zbitek spół-

głoskowych występujących śródgłosie wyrazów.  
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Realizacja grup spółgłoskowych w wygłosie  

 

Tabela 19. Realizacja grup spółgłoskowych w wygłosie wyrazów u dziewczynki  

z autyzmem 

 

Struktura 

grupy 

Grupy  

Spółgłoskowe 

Wygłos Wymowa 

badanego 

dziecka 

Ocena Uwagi 

trąca + 

półotwarta 

[śń] [baśń] [aśń] 1  

półotwarta 

+ wybu-

chowa 

[nk] [bank] [bank] 1  

[nt] [kont] [kont] 1  

[rk] [park] [park] 1  

[rp] [karp] [karp] 1  

[rt] [tort] [tort] 1  

półotwarta 

+ 

półotwarta 

[lm] [f`ilm] [f`ilm] 1  

[mn] [xymn] [xym] 0 redukcja grupy 

spółgłoskowej 

[rm] [alarm] [alarm] 1  

[rń] [ćerń] [ćerń] 1  

trąca + 

wybuchowa 

[sk] [kask] [kask] 1  

[st] [most] [most] 1  

[št] [mašt] [mašt] 1  

półotwarta 

+ 

afrykata 

[lc] [valc] [valc] 1  

[nc] [zai ̯onc] [zai ̯onc] 1  

półotwarta 

+ 

trąca 

[u̯f] [žuṷf] [šuf] 0 redukcja grupy 

spółgłoskowej 

[rs] [mors] [mors] 1  

[rš] [dorš] [dorš] 1  

trąca + 

afrykata 

[fc] [šefc] [šefc] 1  

[ść] [maść] [maść] 1  

[šč] [dešč] [dešč] 1  

suma 19  

 

Z danych wynika, że osoba badana poprawnie wyartykułowała cztery ro-

dzaje grup spółgłoskowych znajdujących się w wygłosie wyrazów. Prawidłowo 

zrealizowane zbitki spółgłoskowe zawierały następujące głoski: półotwarta + wy-

buchowa, trąca + wybuchowa, półotwarta + wybuchowa, trąca + afrykata. Magda 
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miała trudności z poprawną wymową dwóch zbitek spółgłoskowych: półotwartej 

+ półotwartej oraz półotwartej + trącej. Zjawiskiem fonetycznym występującym 

podczas artykulacji tych grup spółgłoskowych była substytucja głoski dźwięcznej 

szczelinowej [ž] na jej bezdźwięczny odpowiednik [š] oraz redukcja grupy spół-

głoskowej. 

Wynika z tego, że dziewczynka popełnia nieliczne błędy przy wymowie 

zbitek spółgłoskowych w wygłosie wyrazów. 

 

Tabela 20. Realizacja grup spółgłoskowych w śródgłosie wyrazów przez dziew-

czynkę bez zaburzeń 

 

Struktura 

grupy 

Grupy spół-

głoskowe 

Wygłos Wymowa 

badanego 

dziecka 

Ocena Uwagi 

trąca + 

półotwarta 

[śń] [baśń] [baśń] 1  

półotwarta 

+ wybucho-

wa 

[nk] [bank] [bank] 1  

[nt] [kont] [kont] 1  

[rk] [park] [park] 1  

[rp] [karp] [karp] 1  

[rt] [tort] [tort] 1  

półotwarta 

+ 

półotwarta 

[lm] [film] [film] 1  

[mn] [xymn] [xymn] 1  

[rm] [alarm] [alarm] 1  

[rń] [ćerń] [ćerń] 1  

trąca + 

wybuchowa 

[sk] [kask] [kask] 1  

[st] [most] [most] 1  

[št] [mašt] [mašt] 1  

półotwarta 

+ 

afrykata 

[lc] [valc] [valc] 1  

[nc] [zai ̯onc] [zai ̯onc] 1  

półotwarta 

+ 

trąca 

[u̯f] [žuṷf] [žuu̯f] 1  

[rs] [mors] [mors] 1  

[rš] [dorš] [dorš] 1  

trąca + afry-

kata 

[fc] [šefc] [šefc] 1  

[ść] [maść] [maść] 1  

[šč] [dešč] [dešč] 1  

suma 21  
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 Gabrysia prawidłowo zrealizowała wszystkie 21 wyrazów. Można zatem 

stwierdzić, że dziewczynka bez oznak zaburzeń posiada umiejętność realizacji 

grup spółgłoskowych w wygłosie wyrazów. 

 

PODSUMOWANIE 

 

Rozwój mowy dzieci ze spektrum autyzmu często przebiega zgodnie z trze-

ma modelami. Pierwszy z nich zakłada, że w okresie niemowlęcym pojawia się  

u takich dzieci gaworzenie, a około pierwszego roku życia pierwsze słowa, które  

z czasem pozwalają budować proste zdania w ciągu kolejnych sześciu miesięcy. Oko-

ło drugiego roku życia rozwój mowy tych dzieci zatrzymuje się lub całkiem zanika. 

W tym czasie dwulatki milkną, a od czasu do czasu w ich mowie pojawiają się spo-

radycznie wypowiadane pojedyncze słowa lub zdania. Pozostaje najczęściej woka-

lizacja, która daje nadzieję na powrót mowy. W drugim przypadku mali autyści nie 

wydają w ogóle dźwięków lub pozostają na etapie wokalizacji. Mowa dziecka auty-

stycznego w trzecim modelu rozwija się wolniej i przybiera różne formy. Proces 

ten może przebiegać prawidłowo, dzięki czemu opanowany system językowy słu-

ży porozumiewaniu się. Czasami jednak dzieci autystyczne przejawiają deficyty  

w zakresie kompetencji językowej i komunikacyjnej. Pojawiają się wówczas echo-

lalie, neologizmy. 

Głównym celem niniejszej pracy była ocena sprawności realizacyjnej  

dziecka z autyzmem. Wyniki badań dziewczynki z zaburzeniami autystycznymi 

zestawiłam z efektami osiągniętymi przez dziecko bez oznak zaburzeń i jakich-

kolwiek nieprawidłowości. Do analizowanych przeze mnie zagadnień należały: 

• sprawność motoryczna narządów mowy, 

• funkcjonowanie słuchu fonemowego, 

• realizacja głosek i grup spółgłoskowych.  

Próby badające sprawność narządów artykulacyjnych wykazały, iż dziew-

czynka z zaburzeniami autystycznymi nie ma większych problemów z precyzyj-

nymi ruchami języka ani z jego pionizacją. 

Badanie słuchu fonemowego ujawniło najwięcej nieprawidłowości. Magda 

nieprawidłowo rozpoznaje głoski dźwięczne, gdyż identyfikuje je jako bezdźwięczne 

odpowiedniki z tego samego szeregu. Słuch fonemowy dziewczynki ze spektrum 

autyzmu nie funkcjonuje więc poprawnie. Natomiast osoba badana bez zaburzeń 

dokonała poprawnych identyfikacji we wszystkich postawionych przed nią pró-

bach.  

Badanie realizacji głosek ujawniło obniżony poziom słuchu fonemowego  

u autystki, który przejawia się licznymi błędami w zakresie różnicowania dźwię-

ków mowy różniących się dźwięcznością, miejscem i sposobem artykulacji. 
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Wyrazy zawierające grupy spółgłoskowe w trzech pozycjach w większości 

były realizowane poprawnie Przez dziecko z ASD. Magda tak, jak w badaniu słuchu 

fonemowego, popełniała błędy w realizacjach głosek dźwięcznych i substytuowała 

je głoskami bezdźwięcznymi tych samych szeregów. Dziewczynka nieprzejawiają-

ca zaburzeń ze spektrum autyzmu wypowiadała wszystkie leksemy w sposób 

prawidłowy.   

Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że dziewczynka z zabu-

rzeniami autystycznymi opanowała system fonologiczny na niższym poziomie niż 

jej rówieśnica w normie biologicznej i umysłowej.  
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PROSTOTA MĄDROŚCI, CZYLI SKRZYDLATE SŁOWA  

I POETYCKIE REFLEKSJE 

 W TEKSTACH WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO (1941-2017) 
W 80. rocznicę urodzin poety 

 

Violetta Machnicka 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe 
 
 

Abstrakt: Artykuł stanowi przede wszystkim zestawienie najciekawszych, zdaniem autor-

ki, stwierdzeń i refleksji wybranych z twórczości poetyckiej Wojciecha Młynarskiego. Każ-

dy cytowany fragment opatrzono dokładną informacją lokalizacyjną. Zgromadzony mate-

riał wynotowano z antologii wierszy i piosenek wybitnego tekściarza i barda, opublikowa-

nej w 2017 roku przez wydawnictwo „Prószyński i S-ka”. 

 

Słowa kluczowe: Wojciech Młynarski, literatura polska, poezja, wiersz, piosenka, tek-

ściarz, bard 

 
SIMPLICITY OF WISDOM, OR WINGED WORDS AND POETIC REFLECTIONS IN THE 

TEXTS OF WOJCIECH MŁYNARSKI (1941-2017) 

 On the poet's 80th birthday 

 

Abstract: The article is primarily a compilation of the most interesting, in the author's 

opinion, statements and reflections selected from the poetry of Wojciech Młynarski. Each 

quoted fragment is accompanied by precise location information. The collected material 

was noted from the anthology of poems and songs by the outstanding songwriter and bard, 

published in 2017 by the publishing house "Prószyński i S-ka".  

 

Keywords: Wojciech Młynarski, Polish literature, poetry, poem, song, lyricist, bard 

 

                                                                 Chciałbym, by w każdym mym słowie, 

                                                                              Co złości albo zachwyca 

                                                                              Żywy przyczaił się człowiek 

                                                                              I jego tajemnica1. 

                                                       

Różnica pomiędzy prostotą i prostactwem jest ogromna, jednak jakże często 

wymienione wartości bywają pojmowane nieostro, niekiedy odwrotnie, na opak, bez 

dostrzegania dzielącej je granicy, co zdarza się również ludziom wykształconym, 

 
1 Wojciech Młynarski.  Od oddechu do oddechu. Koncepcja książki oraz wybór wierszy M. Na-

lewski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2017, s. 308. 
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mylącym wykształcenie (wiedzę nabytą z określonej dziedziny) z rozumem jako 

darem niebios, który albo jest albo go nie ma, niezależnie od ukończonych szkół  

i zdobytych dyplomów. Owszem, wykształcenie jest ważne i potrzebne, ponieważ 

ułatwia orientację w otaczającej człowieka szeroko pojmowanej rzeczywistości, 

lecz dopiero w połączeniu z życiowym doświadczeniem, umiejętnością logicznego 

myślenia (inteligencją), wrażliwością i empatią staje się czynnikiem pogłębiającym 

mądrość prawdziwą – wrodzoną, odziedziczoną, zakodowaną, instynktowną, nie-

możliwą do wyuczenia. 

Mądrość humanistyczna w sposobie wyrażania na ogół wiąże się z natural-

nością, głównie zaś w doborze odpowiednich środków językowych. Taka prostota 

wcale nie jest łatwa do osiągnięcia, gdyż wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności 

użycia spośród wielu potencjalnych narzędzi tylko najwłaściwszych, akuratnych  

i trafionych, najlepiej oddających przekazywaną treść: 

 
A jeszcze lepiej, gdy spostrzeżemy, że to, co proste, może być głębokie, że to, co cholernie 

zabawne, może być jednocześnie bardzo mądre. Że możliwa jest inteligencka, a nawet ary-

stokratyczna plebejskość i że liryka i humor to mogą być dwie strony tego samego stosun-

ku do ludzi i świata (Wojciech Młynarski 2017: 6-7).  

 

Wojciech Młynarski 23 marca 2021 roku obchodziłby 80. rocznicę urodzin. 

Jako profesjonalny „tekściarz” miał świadomość funkcjonowania w powszechnym 

odbiorze wielu jego sformułowań, nierzadko mających swe źródło w języku po-

tocznym, obiegowym, w życiu codziennym. Stwierdzenie córki, Agaty Młynarskiej, 

że „po prostu mówimy Młynarskim…” skomentował w przeprowadzonym przez 

nią wywiadzie następująco: 

 
One [powiedzonka – V.M.] żyły wcześniej, przed powstaniem moich piosenek. Zawsze mia-

łem wyczulony słuch językowy, nadstawiałem ucha czy to w mlecznym barze, czy w tram-

waju. Właściwie niczego nie wymyślałem, po prostu łapałem w porę co celniejsze odzywki. 

Stawały się gotowym materiałem na piosenkę, potem musiałem to już tylko zrymować. […] 

Te sformułowania dzięki piosence zaczynały żyć nowym życiem i trafiały pod zupełnie 

inne strzechy (Młynarski 2007: 5).  

 

Powyższa wypowiedź stanowi potwierdzenie faktu, że nic nie powstaje 

samo, a zwłaszcza dzieła i utwory, które są ponadczasowe, do których chętnie się 

wraca, które zaciekawiają oraz inspirują kolejnych odbiorców, następne pokole-

nia. Również „oczywiste stwierdzenia”, nawet już istniejące, wymagają odpowied-

niego ich przypomnienia, wyeksponowania kontekstowego, treściowego, sytua-

cyjnego, czasami sparafrazowania, i dopiero wówczas zdobywają popularność  
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i sławę. Wyjątkowy talent twórcy Żurku wynikał między innymi z „językowego 

słuchu absolutnego” poety: 

 
Językowy słuch absolutny przejawia się darem wyrażania dowolnej myśli w dowolnych 

rejestrach języka. Językowa empatia pozwala na wyczucie wszelkich podtekstów i kontek-

stów w czyichś tekstach, które bywają najlepszymi pretekstami dla naszych tekstów (Woj-

ciech Młynarski: 5). 

 

Niewątpliwa zdolność kabareciarza dążącego do „maksymalnej komunika-

tywności”, dla którego jednym z mistrzów słowa był Bolesław Prus (Wojciech Mły-

narski: 13), przejawiała się nie tylko w mówieniu o sprawach trudnych w sposób 

prosty i zwięzły, lecz też w celnym operowaniu puentą: 

 

Historię opowiedzieć dobrze, tak, żeby została, trudno. A umieć ją opowiedzieć tak, żeby 

była cała i niemała, a w krótkich słowach – to już bardzo rzadkie. To jak bajka Krasickiego. 

I jeśli jeszcze na końcu, po wabiącym początku i wypełnionym po brzegi treścią środku 

mamy zakończenie jak uderzającą puentę, z którą możemy na długo zostać, cieszymy się, 

jakbyśmy tam byli – w środku opowieści (Wojciech Młynarski: 6). 

 

Utwory Młynarskiego, na ogół przeznaczone do śpiewania, łączy wiele z baj-

ką i przysłowiem, m. in. obrazowość, rytm, rym, aluzje literackie i publicystyczne, 

wyważony dydaktyzm połączony z humorem, ironią, kpiną, alegoryczność, formu-

łowanie „złotych myśli” występujących w rozmaitych partiach utworu, niekiedy – 

szczególnie w zakończeniach – wprowadzanych jednoznaczną zapowiedzią morału. 

Jako poeta zaangażowany politycznie, zmagający się z cenzurą, posługiwał 

się Młynarski językiem ezopowym, aczkolwiek: 

 
Piosenki autora Niedzieli na Głównym mają szerszy od politycznego zasięg, uniwersalne 

znaczenie, są aktualne nie tylko w konkretnej sytuacji politycznej i społecznej. Są aktualne 

w ogóle, w każdym czasie. Mówią o wierności sobie – swoim własnym przekonaniom, wła-

snemu dekalogowi, indywidualnej moralności. […] Piosenki Młynarskiego stronią od dy-

daktycznego moralizatorstwa, choć wskazują na wartości, które dla współczesnego czło-

wieka powinny być istotne. Zawierają one w sobie ładunek nadziei i pocieszenia – nadziei 

na lepszy byt, lepsze jutro, lepszy świat. To właśnie nadzieja staje się nieodłączną częścią 

świata Młynarskiego – stanowi swoisty przepis na to, jak należy żyć (Derlatka 2012: 264). 

 

Wierność sobie, odwaga w mówieniu prawdy i nazywanie rzeczy po imie-

niu były dla Młynarskiego nie tylko pozą literacką, ale przede wszystkim przepi-

sem na życie osobiste i zawodowe, dzięki czemu mogły powstać tak pozornie pro-

ste i autentyczne w odbiorze utwory, będące afirmacją życia, jak np. Róbmy swoje. 

Z genezą tej piosenki wiąże się następujące wydarzenie: 
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Moją redakcyjną pracę w telewizji wspominam przyjemnie – poza jednym wydarzeniem. To 

ono przesądziło o moim wypisaniu się z tej firmy. Rzecz była błaha, ale urosła do konfliktu. 

Otóż napisałem polskie słowa do przeboju Franka Sinatry My way […] to była piosenka  

o tym, żeby nie zginać karku przed byle kim, iść zawsze własną drogą, postępować moral-

nie – i tak dalej. No i Filler mi to skreślił. Nie cenzura, tylko mój szef. Powiedział: „Do roz-

rywkowej audycji takie problemy? To nie jest potrzebne”. Ja się uparłem, bo piosenka była 

dobra, miał ją śpiewać Jerzy Połomski, ale Filler też był uparty i postawił na swoim. Po-

wstał więc konflikt, błahe z pozoru wydarzenie nabrało wymiaru ambicjonalnego, to się 

między nami zaogniło i byłem przekonany, że – przynajmniej w tej sprawie – z nikim się 

nie porozumiem. Że trzeba zwijać manatki, zabierać się i… iść dalej. Iść swoją drogą. No  

i tak zrobiłem (Michalski 2008: 143). 

 

Nie należy zapominać o wrażliwości i subtelności Młynarskiego poety i li-

ryka, czego doskonałym przykładem są jego teksty w wykonaniu największych 

sław polskiej estrady: 

• Nie ma jak u mamy (1967; Wojciech Młynarski) 

• Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał (1967; Skaldowie) 

• Ty (1970; Skaldowie). 

• Prześliczna wiolonczelistka (1973; Skaldowie) 

• Z wielkiej nieśmiałości mej (1977; Bogusław Mec) 

• Jesienny pan (1978; Hanna Banaszak) 

• Lubię wracać tam, gdzie byłem już (1983; Zbigniew Wodecki) 

• Kocham cię, życie! (1985; Edyta Geppert)  

• Ogrzej mnie (1986; Michał Bajor) 

• Moja miłość największa (1990; Michał Bajor) 

 

● 

 

W dalszej części tekstu zestawiono – zdaniem autorki niniejszego opraco-

wania – najciekawsze i najbardziej charakterystyczne fragmenty tekstów Wojcie-

cha Młynarskiego, funkcjonujące na zasadzie mniej lub bardziej rozpoznawalnych 

w ogólnym odbiorze (samoistnie lub kontekstowo) skrzydlatych słów2 oraz reflek-

sji poetyckich. Dokonując wyboru cytatów, brano pod uwagę przede wszystkim ich 

treści, przesłania, i dlatego uwzględniono również bezpośrednie, pierwszoosobo-

we wypowiedzi podmiotu lirycznego (wyznania, zwierzenia, rady), przybierające-

go dla potrzeb literackich właściwą liczbę czy odpowiedni rodzaj gramatyczny, 

występujące w formie stwierdzeń, rozkaźników, istotnych przemyśleń, zakończo-

nych często znaczącym wielokropkiem. 

 
2 Pośród rozmaitych odmian „złotych myśli” o charakterze przysłowiowym skrzydlate słowa 

wyróżniają się tym, iż zawsze wiadomo z jakiego źródła pochodzą lub kto był ich autorem. 
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Każdy fragment opatrzony jest tytułem utworu, z którego pochodzi, ro-

kiem jego powstania (układ chronologiczny) i numerem strony/stron w antologii  

z 2017 roku3. 

 

● 

 
Na wszystkie smutki – niedziela na Głównym! 

Na oddech krótki – niedziela na Głównym! 

Na sypkość uczuć i brak przyjaciela 

- niedziela na Głównym! Na Głównym niedziela! 

 

Na niski wskaźnik – niedziela na Głównym! 

Na nadmiar wyobraźni – niedziela na Głównym! 

Na spleen, frustrację i oddech nierówny 

- na Głównym niedziela! Niedziela na Głównym! [Niedziela na Głównym, 1964; 14]. 

 

Choć w nim [życiu] trzeba nie od dzisiaj 

utartych trzymać się ram, 

te trochę miejsca w życiorysie 

zostanie zawsze nam 

na grę va banque, ryzyka smak 

i cierpki smak przegranej, 

daleki cel i marsz pod wiatr 

przez drogi poplątane! [Trochę miejsca, 1965; 18]. 

 

Umiesz giąć kark 

do ziemi aż, 

wiesz, kto ci płaci, 

z uśmiechem tak 

przez długi czas 

potrafisz stać… 

Nie włóczysz się, 

ot, byle gdzie, 

bo masz przyjaciół 

i wreszcie wiesz, 

że trzeba się – ich bać… [Zmieniłeś się, 1965; 28]. 

 

 
3 Zebrany materiał wynotowano z jak dotąd najpełniejszego, choć nadal niekompletnego 

zbioru wierszy i piosenek Wojciecha Młynarskiego, opublikowanego w roku 2017 przez 

wydawnictwo „Prószyński i S-ka”. Redaktorzy opracowania przyjęli zasadę, iż za finalną 

postać danego utworu „uznano wersję wykonywaną przez samego Autora w ostatnich 

latach” (Wojciech Młynarski: 465). 
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Miasto było tam, jakich tysiące, 

ludzkie w nim krzyżowały się drogi, 

lecz nie wszystkim świeciło tam słońce, 

bo bandyci krążyli bez trwogi! [Ballada o Dzikim Zachodzie, 1966; 44]. 

 

Mieni się wokół śmiech perlisty, 

grom i zabawom końca nie ma, 

szczerzymy się jak u dentysty, 

aż w końcu zrodzi się dylemat: 

     W co się bawić? W co się bawić?  

[…] 

Daleka pora na pytanie to czy bliska, 

lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, 

bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska [W co się bawić, 1966; 49-50]. 

 

Że jeszcze przyjdzie czas odbudowy 

I czas kochania, 

Że ludzie dumnie podniosą głowy, 

Dzień nowy wstanie [Jutro – Warszawa, 1966; 57]. 

 

Chcę brać garściami szczęście 

Właśnie wtedy, gdy go brak [Czy jeszcze zdążę, 1966; 58]. 

 

…Nie ma jak u mamy, ciepły piec, cichy kąt, 

nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. 

Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, 

nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz… [Nie ma jak u mamy, 1967; 60]. 

 

Nie mów, jaką przyjdziesz drogą, 

Bo podsłuchać ludzie mogą [Nie mów, jaką przyjdziesz drogą, 1967; 65]. 

 

Żadna wrona się także nie łudzi, 

Że postawi ktoś stracha na ludzi [Lubię wrony, 1968; 68]. 

 

[Wrony] 

Nie udają słodyczy nieszczerze, 

mężnie trwają w swym szwarccharakterze, 

nie składają w komorę zasobną, 

jak więcej dziobną. 

Wiedzą, że – mimo wszelkiej przemiany –  

nie wyrosną na rżysku banany, 

nie zamienią się w kawior pędraki, 

bo układ taki… [Lubię wrony, 1968; 68]. 
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Nieznająca swego losu 

wiem, w daleką patrząc przestrzeń, 

że wśród ludzi, wiatru, wrzosu 

jestem, po prostu jestem… [Po prostu jestem, 1967; 70]. 

 

Tupot białych mew 

o pusty pokład [Tupot białych mew, 1968; 78]. 

 

[…] 

taka piosenka, taka ballada, 

która naszemu życiu wykrada 

w nagłym porywie to, co wstydliwie 

skrywamy w nas;  

[…] 

a mnie się marzy taka piosenka, 

która się gorzkiej prawdy nie lęka, 

jest prosta, szczera, słów nie dobiera, 

gdy wpada w gniew; 

a mnie się marzy taka ballada, 

co z cudzych grzechów się nie spowiada, 

sercem się rządzi nie zabłądzi 

w tandetny kram [Tak piosenka, taka ballada, 1968, 81-82]. 

 

Trzeba cenę swoją znać, kochana, 

trzeba trzeźwo życie brać, kochana, 

trzeba wiedzieć, kiedy wstać 

i wyjść [Przedostatni walc, 1969; 90]. 

 

Jako morał, co dzień rano 

powtórz sobie prawdę znaną, 

ale rzadko stosowaną: 

nie zawsze twój bas 

dociera do mas, 

czasami trzeba piano… [Bas, 1969; 100]. 

Czasem dłużej ktoś wypłynie, 

Trudno dopaść go, heroda,  

lecz przy dobrej woli krzynie 

zawsze znajdzie się metoda [Szajba, 1969; 106]. 

 

Sprawa była oczywista, 

siwy mróz czy lipiec duszny, 

nic, że droga wyboista, 

ważne, że kierunek słuszny!  

[…] 
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A kto sobie koleiny 

już wydeptał – bierze szmalec 

i odwala partaninę 

powołując się na walec  

[…] 

Przyjdzie walec i wyrówna, 

Przyjdzie walec i wyró…! [Przyjdzie walec i wyrówna, 1970; 112-113]. 

 

Nie psioczy więc nikt nigdy, daję słowo, 

że wąski tor do celu wiedzie nas, 

gdy stację się osiąga docelową, 

choć wąski tor, niewąską frajdę masz. 

[…] 

bo taki nam się trafił rozstaw osi [Hymn kolejarzy wąskotorowych, 1970; 114-115]. 

 

[…] najhardszą przygnie głowę 

budownictwo mieszkaniowe [Gdzie Orawa i gdzie Spisz, 1970;119]. 

 

[…] polska sobotnia alternatywa [W Polskę idziemy, 1970; 123]. 

 

„Idzie, babciu, idzie jak po sznurku!” 

[…] 

„Krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie!” [Po co babcię denerwować?, 1970; 126]. 

 

[…] 

czas – okrutny czas, niełaskaw dla 

rycerzy, co się kończą… 

[…] 

Przesłanie: 

Wielka jest Twoja menażeria, 

lecz, proszę, dojrzyj nas, o Panie, 

gdy nam już po donkiszoteriach, 

przyjdzie spierniczeć i skapcanieć. 

Spraw tedy, boś Ty mądry sternik, 

by nas nie trzęsła szajba taka, 

by mógł spokojnie każdy piernik 

obok swojego przejść wiatraka [Ballada o późnej starości Don Kichota, 1971; 130]. 

 

Byle dalej, byle w przód – 

absolutnie, absolutnie! 

[…] 

Więc gdy masz pan z życiem kram, 

taką panu radę dam: 

Gnaj do ludzi, tylko tam 
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pańska meta. 

Gnaj pan do nich jeszcze dziś 

I poświęcaj każdą myśl, 

czyś pan szofer, panie, czyś 

pan poeta [Absolutnie, 1971; 139]. 

 

Ściany między ludźmi, 

ściany coraz cieńsze, 

słychać przez nie kłótnie, 

słychać przez nie wiersze, 

słychać, kto się śmieje 

i kto późno wraca, 

że koń, Staszek, drzewo, 

że stół, forsa, praca [Ściany między ludźmi, 1972; 141]. 

 

Niejeden mędrzec już mi snuł 

tę myśl rozsądną, acz nienową, 

by mówić ludziom prawdy pół, 

słowa miarkować… 

A ja do ludzi gnam jak w dym 

a słowa „kocham” się nie wstydzę, 

a „nienawidzę” mówię im, 

gdy nienawidzę [Idę na całość, 1972; 144]. 

 

Człowiek, dumając wieczorami, 

Niejedną ważną myśl uściśli 

[…] 

 Bezmyślny widz – najlepsza rzecz, 

w bezmyślnym śmiechu pław się, narodzie, 

bo o to jak najbardziej chodzi! [Zmienić się w małpę, 1973, 152-153]. 

 

Żyć można z fartem i bez fartu 

[…] 

Bez różnicy, bez różnicy 

żyć nie próbuj – dopisz ją do swego losu, 

gdy cię los za gardło dławi 

niechaj ci różnicę sprawi, 

czy na klęczkach przegrasz, czy w wymianie ciosów! [Piosenka o różnicy, 1973; 151-152]. 

 

ludzie, gdy wstaniemy rano, 

lubmy się trochę! 

[…] 

ludzie, w środku dnia szarego 

lubmy się trochę! 
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[…] 

ludzie, w swojski nas odwieczerz 

lubmy się trochę! [Lubmy się trochę, 1974; 155]. 

 

To, co się da. 

Podziel na dwa [Na luzie, 1974; 157]. 

 

Gdy rozsadek zdrowy zmarł, 

ech, frajerze, z czym do gości. 

Trudno w tym systemie miar 

znaleźć miarę twej wartości [Co ma zrobić taki frajer? 1975; 161]. 

 

bo w tym jest sedno, drodzy rodacy, by się faceci czuli  

potrzebni 

w domu i w pracy [Co by tu jeszcze? 1976; 168]. 

 

To jest fakt, na ten fakt rady ni ma 

prowizorka najlepiej się trzyma… [Prowizorycznie, 1977; 175]. 

 

Do kłamstw, gdzie prawdy trza choć kęs, 

bełkotu, gdzie potrzebny sens, 

i do bezradnych łez spod rzęs – ja się nie 

przyzwyczaję… [Ja się nie przyzwyczaję, 1978; 188]. 

 

Do przodu żyj, a daję słowo, napotkasz mnie na drodze swej. 

A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, 

Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył… [Żyj kolorowo, 1978; 199]. 

 

Dopóki zwykłe, proste słowa 

nie wynaturzą się żałośnie, 

póki pokrętna nowomowa 

zakalcem w ustach nam nie rośnie, 

dopóki prawdę nazywamy, 

nieustępliwie ćwicząc wargi 

w mowie Miłosza, w mowie Skargi, 

przetrwamy… [Przetrwamy, 1980; 202]. 

 

Gdy w stoczni nowy statek puszcza się na wodę, 

ryba, proszę kolegów, widzi to od spodu, 

najpierw rozpruwa wodę wielka stali ściana, 

potem kilka okruchów z butelki szampana, 

ryba zasię od spodu widząc wszystko to 

myśli sobie, nerwowo myśli: „Ale dno…” [Diatryba, 1981; 214]. 
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Ekonomie, cieknie twój dach, 

Fundamenty gniją w twym domu, 

Gdy domowi zagraża krach, 

Czyż na strach nie żal betonu? 

Dom ratujmy zamiast rychtować 

Kolejnego stracha ze stali, 

Bo jak wielki wiatr dmuchnie znowu, 

Strach zostanie, a dom się zawali [Ballada o strachu na wróble, 1981; 217]. 

 

„Jak się zrobi pełne bezrybie, 

to ja będę tu za jesiotra”. 

[…] 

na bezszprociu ujdę za szprotę…  

[…] 

A my co? My na to hej, baba-riba, 

my się nie przestraszym, 

na bezrybiu i rak ryba, 

ale nie na naszym! 

Takie hasło w czas odnowy 

dla was wymyśliłem, 

nim z rakami ruszę znowu 

w jasną przyszłość… tyłem… [Ballada o bezrybiu 1981; 222]. 

 

Kto po zadku raz po razie jest kopany, 

kto na linie balansuje wciąż na co dzień, 

temu clownem jest człek dobrze wychowany, 

akrobacją zaś – chodzenie po podłodze! 

[…] 

bo, kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, 

temu cyrkiem zdaje się normalne życie! [Mam zaśpiewać coś o cyrku, 1981; 225]. 

 

Znikli mężczyźni, co mieli gest, 

znikły kobiety kobiece, 

dzisiaj zaletą przeciętność jest,  

a reszta w bibliotece… [Bohaterowie Remarque’a, 1981, 230]. 

 

Bo to cyrk jest, że o rety, 

najsurowszy przyzna widz to, 

kiedy stare marionety 

poprą nowe kierownictwo… [W miejskim teatrzyku lalek, 1982; 236]. 

 

[…] 

trudny dialog z kimś, kto wciąż ci sra na łeb… [Po Krakowskim w noc majową 1982; 242]. 
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Róbmy swoje, 

pewne jest to jedno, że 

róbmy swoje, 

póki jeszcze ciut się chce, 

skromniutko, ot, na swoją miarkę 

majstrujmy coś, chociażby arkę 

[…] 

Ukształtowała nam się raz 

opinia, mówiąc: „Kurczę, 

pociechy żadnej nie ma z was, 

inteligenty twórcze! 

W krąg wali się ten kram, 

aż sypią się zeń drzazgi, 

o skórze myśleć czas, a wam, 

wam w głowie wciąż drobiazgi”. 

[…] 

Niejedną jeszcze paranoję 

Przetrzymać przyjdzie – robiąc swoje [Róbmy swoje, 1983; 243-245]. 

 

Z tej balladki smakowitej 

niech popłynie morał w świat: 

gdy mieć pragnie autorytet 

bandzior, co ma w ręku bat, 

kto się stawia, ten ma z tego 

- mimo wszystko – jakiś zysk, 

a kto słucha i ulega, 

ten najpierwszy weźmie w pysk! [Ballada o dwóch koniach, 1983; 247]. 

 

A ja muszę po każdym odbiciu 

oddech chwytać i zaciskać dłoń, 

oddech, co mnie utrzyma przy życiu, 

gdy nade mną znów zamknie się toń. 

[…] 

wybieram życie od oddechu do oddechu… [Piosenka tonącego, 1983; 249]. 

 

Mam złe lata i dobre dni, 

na pełny los mam pustych dziesięć, 

jak dobry występ – to finał zły, 

jak ciepły maj – to zimna, długa jesień. 

[…] 

życie to jest waga 

trzystasześćdziesiętna [Mam złe lata i dobre dni, 1983; 252-253]. 

 

[…] 
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czy do szczęścia daleko, czy blisko, 

kiedy kochasz – graj o wszystko… [Gram o wszystko, 1983; 256]. 

 

Uparcie i skrycie 

och, życie, kocham cię, kocham cię, 

kocham cię nad życie! 

Jem jabłko winne 

i myślę: „Ech, ty, życie, łez mych winne 

nie zamienię cię na inne!” 

Kocham cię, życie, 

poznawać pragnę cię, pragnę cię, 

pragnę cię w zachwycie 

i spotkać człowieka, 

który tak życie kocha i tak jak ja 

nadzieję ma… [Kocham cię, życie! 1985; 270]. 

 

Zważaj, bracie, gdy w życiu idziesz z kimś w zachwycie, 

Żebyś nie wpadł jak szczury do rzeki [Ballada o szczurach, 1985; 273]. 

 

Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, 

jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, 

jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, 

jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną! 

Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, 

jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali. 

My możemy być w kłopocie albo na rozpaczy dnie –  

jeszcze nie, długo nie! 

[…] 

i myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął: 

„Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął!” [Jeszcze w zielone gramy, 1985; 278]. 

 

Upór, co mi z oczu błyska – leszczyny dziedzictwo! 

Jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepce: „Nic to…” 

[…] 

Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła, 

trzeba by cały las wykarczować, żeby padła! [Moje ulubione drzewo, 1986; 282]. 

 

Ludzie są, jacy są, 

Ludziom niewiele się marzy, 

Mało chcą, grzecznie śpią, 

Przegrani, trwożni, szarzy [Błędny rycerz, 1986; 283]. 

 

Ogrzej mnie, 

wierszyku pełen cudowności, 
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wspólniku mojej bezsenności, 

ogrzej, ogrzej mnie!  

[…] 

Ogrzej mnie, 

miłości, której nie znam jeszcze, 

 z wiosennych bzów liliowym deszczem 

przyjdź i ogrzej mnie! [Ogrzej mnie, 1986; 289-291]. 

 

[…] 

lecz jak na kogoś anioł się uprze, 

to nie ma siły… [Kozłowski i anioł, 1986; 294]. 

 

Nadmienię więc, nie tracąc wątku, 

że dla mnie szczupak ma swój fason, 

goniąc za błyskiem – jest w porządku,  

bo błysk to jest przynęta z klasą. 

[…] 

Ach, sława… Rzecz nie byle jaka… 

Czasami skarb, a czasem garb! [Lubię, gdy wędkarz ryby łowi, 1986; 296]. 

 

Moje serce to jest muzyk, 

który zwiał z orkiestry, 

bo nie z każdym lubi grać, 

żaden mu maestro 

nie potrafi rady dać! 

Moje serce to jest muzyk 

improwizujący, 

co ma własny styl i rytm, 

ale – gdy gorąco 

kocha – wtedy gra jak nikt… [Serce to jest muzyk, 1986; 303]. 

 

Artysto, oto morał jest, 

artysto, nad swym losem nigdy nie roń łez, 

głowa do góry, smutki odgoń precz! 

I zapamiętaj, że 

gdy umiesz coś – docenią cię, 

a kto i kiedy – to już całkiem inna rzecz… 

To już zupełnie inna rzecz… [Jak artyści szli do nieba, 1987; 305]. 

 

Chciałbym, by w każdym mym słowie, 

Co złości albo zachwyca 

Żywy przyczaił się człowiek 

I jego tajemnica [Początek drogi, 1987;308]. 
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A tymczasem mózgi nasze 

czerw czerwony toczył, 

aż się w Gdańsku jeden facet 

wkurzył i przeskoczył. 

Przez płot, pani matko, przez płot, 

Straszny przez to się narobił łoskot! [Kuplety Papkina, 1988; 313-314]. 

 

Marcheweczkę ciach-ciach-ciach. 

pietruszeczkę ciach, ciach, ciach, 

porek i selerek trach – siekam 

i nastawiam gaz na ful, 

rosołeczek bul-bul-bul, 

a ja siadam jak ten król – czekam. 

Śmietaneczka tak-tak-tak, 

zasmażeczka – co za smak, 

kiełbaseczka sucha jak wiórek… 

Tak gotuję sobie przez 

dłuższy czas, aż gotów jest 

najwspanialszy lek na stres – żurek!  

[…] 

w polskim kotle ślina i żółć, 

a kto z kotła wychyli głowę, 

zaraz inni ściągną go w dół [Żurek, 1989; 330-331]. 

 

Językoznawczej lupy tak tu przeto użyję – 

Mówiąc, że coś jest do d… - trzeba dodawać czyjej [Do czyjej? 1990; 337]. 

 

Bo – z jednej strony – piękne wspomnienia, 

gdyśmy mądrości nieśli proporce, 

Jesieni Ludów będąc natchnieniem, 

iskrą, zarzewiem, pochodnią, wzorcem. 

 

A z drugiej strony buźki jak z buszu, 

męty wszelkiego autoramentu, 

czas dla cwaniaków, raj dla Chrystusów 

i dno – dla pełnych inteligentów [Ballada o przyszłości chirurgii, 1991; 347-348].  

 

Jak bolesne szkło pod powieką, 

kaleczące źrenicę bystrą –  

wojna nigdy nie jest daleko, 

wojna zawsze jest bardzo blisko.  

[…] 

Tak być musi, inna nie będę 

w świecie, co się kręci bez sensu 
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między siłą krwawych obłędów 

a bezzsiłą bladych rozjemców [Wojna nigdy nie jest daleko, 1991; 349-350].  

 

Wywalczymy w pocie czoła 

setką rąk, milionem rąk 

bal w Mariocie, bezrobocie, 

w środku szmal i biedę w krąg [Wywalczymy kapitalizm, 1991; 352]. 

 

I choć wspaniały był start, 

nim koniec uwieńczy dzieło, 

może zamienić się w czarny żart 

to, co się pięknie zaczęło… [O tych, co się za pewnie poczuli, 1991; 355]. 

 

Mały kraj, co tak uważa 

z pokolenia w pokolenie, 

że ktoś ciągle go obraża, 

że ktoś wciąż go nie docenia [Ballada o kasjerze, 1991; 363]. 

 

Noc, gitara, paczka papierosów, 

na karteczce drobnych liter sznur, 

czuły zaśpiew ściszonego głosu, 

ot i cały na poezję wzór.  

[…] 

bo pieśń twoja każda była gwiazdą, 

więc nad głową własne niebo masz [Majster Bułat 1991; 364]. 

 

Bo dawno już, mamo moja, 

tak śmiesznie nie składały gwiazdy: 

dano nam wolność – piękny pojazd, 

nikt nie chce robić prawa jazdy! [W szkole wolności, 1992; 367]. 

 

„My przez wiosny, lata, zimy, 

pojedynczo i grupowo, 

metodycznie i miarowo 

piłujemy gałąź, na której siedzimy”. 

[…] 

„Mamy strasznie twarde drewno, 

lecz nasz szereg opuściły 

wyjątkowo tępe piły 

i tym razem to przerżniemy już na pewno…” [PE-PE-PE, 1995; 394]. 

 

Bo wszystko jest kwestią wyboru –  

jaskrawość czy smuga cienia, 
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bo nie ma brzydkich kolorów –  

są tylko brzydkie spojrzenia [Super szary blues, 1995; 396]. 

 

Więc zęby zatnij, 

trwodze podołaj, 

czas poniżenia skróć, 

dla diabła w matni 

nie bądź aniołem 

i diabła w sobie zbudź! [Matnia, 1995; 400]. 

 

Znaczyło słowo to niemało, 

kanaliom krzyżowało szyki, 

aż wzięło i wyparowało 

z kultury, nauk, polityki [Niewielkie słowo „przyzwoitość”, 1996; 403]. 

 

„Chamstwo, kiedy słów mu braknie, 

drapie biurko pazurami…” [Terpentyna dziadka Pohla, 1996; 409]. 

 

[…] Sztuka, 

królestwo mądre, przebogate, 

w którym z łatwością się odszuka 

szaraka i arystokratę [Hymn monarchistów, 1996; 413]. 

 

[…] 

bo inaczej patrzą co wieczór, co rano 

oczy roziskrzone, oczy całowane… [Dwa miasta 1996; 417]. 

 

Polityczne nie jestem ja zwierzę, 

w żadną czystość intencji nie wierzę, 

bowiem czystość, najśnieżniejszą śnieżność  

może mieć jedna rzecz – niezależność [Godzina kangura, 1997; 428-429]. 

 

„Odpuść, pohamuj, przystań, 

kmotrze, 

nim smutne róże w szronie  

zginą, 

popróbuj jabłka, gdy najsłodsze, 

spójrz, jak się płoni 

dzikie wino…” [Kolejna jesień, 1998; 434]. 

 

Słuchaj, słuchaj, królu złoty, 

życia wiek mi na tym zleciał, 

wielkość, mądrość, spryt, głupotę 

rozpoznaje się po śmieciach. 
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Ludzie mądrzy, ludzie szpetni, 

w prostym was określam tekście: 

wy pokażcie mi swój śmietnik, 

a ja powiem, kim jesteście [Śmieci, 1998; 438]. 

 

Minęły lata, proszę pań, 

i chmurzy lico moje 

to, że wczorajszy byle drań 

dziś śpiewa „Róbmy swoje!” 

I w mądrych ludziach ginie duch, 

choć ciągle im tłumaczę, 

że gdy to samo śpiewa dwóch, 

to nie to samo znaczy [Róbmy swoje – suplement, 1998; 445]. 
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Аннотация: Із розвалом радянської системи та початком системних трансформацій 

у країнах Центрально-Східної Європи, що розпочалися на рубежі 80-90-х років ХХ 

століття, постала нагальна потреба перегляду існуючої системи міжнародних відно-

син  та пошуку нових форматів побудови міждержавних та міжнаціональних взає-

мин. Не виключенням у цьому процесі стали і польсько-українські відносини. 

У період 1989 – 1999 років Україна досить важливе місце посідає у зовнішній 

політиці Республіки Польща, займаючи провідне місце у польській східній політиці. 

Саме у цей час  відбувається становлення та розбудова двосторонніх відносин моло-

дих незалежних держав, які зробили еволюційний крок,  налагодивши та розвинув-

ши добросусідські відносини до рівня стратегічного партнерства. Запорукою пози-

тивної динаміки розвитку польсько-українських відносин стала східна політика, що 

від початку 90-х років ХХ століття була апробована і успішно втілювана у життя 

польськими урядами Солідарності. 

Головною метою польської східної політики стало реагування на зміни, що ві-

дбувалися за  східним кордоном Республіки Польща та налагодження відносин із був-

шими республіками Радянського Союзу, передусім із тими, що мали  спільний кордон 

із Польщею. Це було продиктовано  прагненням зберегти  територіальну інтеграль-

ність Республіки Польща та міркуваннями національної безпеки країни. Саме станов-

лення та еволюцію польсько-українських взаємин періоду 1989 – 1999 років, відомих 

в історії, як період здійснення Польщею східної політики, авторка аналізує у предста-

вленій статті. 

 

Ключові слова: східна політика, партнерство, Республіка Польща, Україна, міждержавні 

відносини, зовнішня політика, стратегічне партнерство, співробітництво 

 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 221 – 230; DOI 10.32017/ip2022.2.13 
 

 

222 

SEARCH FOR RELIABLE COOPERATION: THE ROAD OF UKRAINE AND POLAND TO 

THE EASTERN PARTNERSHIP (1990s of the XX century) 

 
Tetyana Yelova 

Lesya Ukrainka Volyn National University 

tanya.yelova@gmail.com 

ORCID: 0000-0002-1059-5795 

 

Orest Sorokopud 

Lesya Ukrainka Volyn National University 

sorokopud.92@gmail.com 

ORCID: 0000-0002-0468-007X 

 
Abstract: With the collapse of the Soviet system and the start of systemic transformations 

in Central and Eastern Europe, which began at the turn of the 1980s and 1990s, there was 

an urgent need to review the existing system of international relations and find new for-

mats for interstate and interethnic relations development. Polish-Ukrainian relations were 

no exception in this process. 

In the period of 1989-1999, Ukraine occupied a very important place in the foreign 

policy of the Republic of Poland, holding a leading position in Polish Eastern policy. It was 

at this time that the bilateral relations of young independent states were being formed and 

developed, which took an evolutionary step by establishing and supporting good neighbor-

ly relations to the level of strategic partnership. The eastern policy was the key to the posi-

tive dynamics of the development of Polish-Ukrainian relations; it has been tested and 

successfully implemented by the Polish governments of Solidarity since the early 1990s. 

The main goal of Polish Eastern policy was to respond to the changes taking place 

on the eastern border of the Republic of Poland and to establish relations with the former 

republics of the Soviet Union, especially those that shared a border with Poland. This was 

predetermined by the desire to preserve the territorial integrity of the Republic of Poland 

and by the considerations of national security. The very formation and evolution of Polish-

Ukrainian relations in the period of 1989-1999, known in history as the period of Poland's 

implementation of Eastern policy, are analyzed in this article. 

 

Keywords: Eastern policy, partnership, Republic of Poland, Ukraine, interstate relations, 

foreign policy, strategic partnership, cooperation 

 
Постановка проблеми 

 

Процес формування польської зовнішньої політики з 1989 року – дово-

лі складний та суперечливий, оскільки перед польською політичною елітою 

постало непросте завдання – випрацювати чітку позицію щодо змін, які стрі-

мко відбувалися на Заході і Сході Європи. Розпад Радянського Союзу і чимраз 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 221 – 230; DOI 10.32017/ip2022.2.13 
 

 

 
223 

виразніші декларації незалежності його республік, у тому числі й України, по-

значилися на потребі польської дипломатії з особливою поміркованістю та обе-

режністю сприймати нові геополітичні реалії та включатися у міжнародно-

політичне життя регіону. Ці обставини змушували підійти політичну еліту Рес-

публіки Польща до формування зовнішньої політики виважено і  обережно. 

Східна політика, або ж іще як її називали політика двошляховості, ста-

ла  головною концепцією зовнішньої політики Республіки Польща у східному 

напрямку.  Головною метою польської східної політики стало реагування на 

зміни, що відбувалися за  східним кордоном Республіки Польща та налаго-

дження відносин із бувшими республіками Радянського Союзу, передусім із 

тими, що мали  спільний кордон із Польщею. Це було продиктовано  прагнен-

ням зберегти  територіальну інтегральність Республіки Польща та міркуван-

нями національної безпеки країни. Україна, як найближчий східний сусід РП,  

а також, як країна, із якою Польща має найбільшу протяжність кордону, за-

йняла центральне місце у східній політиці. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

 

В основу представленої статті лягли матеріали, шо опубліковані віт-

чизняними та польськими авторами: політологами, істориками та політика-

ми. Зокрема, праці К. Скубішевського (Skubiszewski: 1997), що очолював МЗС 

Республіки Польща на початку 90-х років ХХ століття є надзвичайно цінними 

для дослідника і доповнюють наукові розвідки таких польських вчених як 

Є. Новаковський (Nowakowski: 1991) та К. Федорович (Fedorowicz: 2004). Так, 

наприклад, познанський політолог К.Федорович опублікував ґрунтовну мо-

нографію «Україна у польській східній політиці 1989 – 1999 роки» у якій ком-

плексно досліджує польську політику двох векторів і аналізує місце  у ній Ук-

раїни. Згадана праця написана на широкому колі джерел і є надзвичайно ін-

формативною та насиченою цікавими фактами. Дана монографія є широко 

цитована у представленій статті. 

Цікавою, і однією із найновіших, у згаданій тематичній площині є стат-

тя М. Заневича – польського історика та публіциста. Автор аналізує генезу зов-

нішньополітичних доктрин Польщі щодо східних сусідів і України, зокрема. Чи-

мале місце у цитованій праці відведено і східній політиці Республіки Польща. 

Науковий доробок українських авторів є, також, надзвичайно вели-

ким та різноплановим. Так, для представленого дослідження, найважливі-

шими були праці волинської дослідниці Л. Стрільчук (Strilchuk: 2008; Strilchuk: 

2013), що у різні роки опублікувала низку статей та монографій, які є дотичи-

ми до тематики статті. Не можна оминути увагою і спільну монографію 

Л. Стрільчук та Ю. Пасічник (Strilchuk,  Pasichnyk: 2020).  у якій один із розділів 
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присвячено аналізу східної полтики Польщі щодо України у досліджуваний 

період. 

 

Постановка завдання дослідження 

 

Метою запропонованої статті є з’ясування  причин зародження схдної 

політики та аналіз її еволюції впродовж 90-х років ХХ століття. Авторка, та-

кож, ставить перед собою завдання прослідкувати особливості реалізації 

політики двошляховості та бачення ролі України польською політичною 

елітою у цій політиці. Методи дослідження, що використані при написанні 

статті відповідають  методології політичної науки. Загалом, відбувається рух 

до методологічного плюралізму, що передбачає розширення кола раціона-

льності, а не обмеження тільки аналітичними методиками; уявлення про 

методологію, як спосіб поєднання та уніфікації методів і їх інтерпретації; 

визначення можливості різних методів та їх використання для оптимізації 

результатів пізнання. Методологія здійсненого наукового дослідження має 

декілька рівнів, зокрема: загальнонауковий, філософський, технологічний та 

конкретно-науковий. Так, загальнонаукова методологія – це теоретичні 

концепції, що широко використовуються  в запропонованій статті. 

 

Виклад основного матеріалу дослідження 

 

На зламі 80 – 90-х років ХХ століття  польське та українське суспільс-

тва, із різницею у часі в декілька років, вибороли незалежність та намагали-

ся розбудовувати власну державу, на основних цивілізаційних демократич-

них засадах. Важливим досягненням польського істеблішменту стало швид-

ке формування сильного механізму владних структур, зокрема інституту 

Президентства, який узяв на себе реалізацію зовнішньополітичних доктрин. 

Натомість, українська демократично налаштована еліта, яка б відображала 

загальнонаціональну ідею та інтереси усіх верств населення, так і не виок-

ремилася з-поміж загальної маси, а тому, на початку 90-х років ХХ століття, 

Україна суттєво відрізняється від сусідньої Республіки Польща не лише рів-

нем формування владних інститутів, але й виробленням та реалізацією зов-

нішньополітичних концепцій. 

Перемога у Республіці Польща «Солідарності» на виборах 4 червня 

1989 року стала не лише початком нового періоду в історії країни, але й  ак-

туалізувала для  польської політичної еліти питання про форми східної полі-

тики.  Фактично, нова східна політика, що її називають іще  політикою двох 

векторів, продемонструвала, що кропітка праця польських емігрантів Є. Ґе-

дройця та Ю. Мерошевського – видавців часопису «Культура», не пройшла 
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даремно, адже сформульовані ними у попередні десятиліття постулати поль-

ської  східної політики стали  можливим для реалізації у нових геополітичних 

реаліях. 

Власне, процес формування польської зовнішньої політики розпочи-

наючи із 1989 року – досить складний і суперечливий, адже з самого початку 

слід було виробити чітку позицію щодо змін, які відбувалися на Заході, а ще 

важливіше – на Сході. Криза, а згодом і  розпад Радянського Союзу поставили 

перед польською політичною елітою важливе завдання – з особливою вива-

женістю підійти до формування нової закордонної політики Третьої Речі 

Посполитої. 

Саме тому, найважливішою метою нової  польської східної політики 

стало реагування на зміни, що відбувалися за східним кордоном (Strilchuk, 

2008: 516). Познанський політолог К. Федорович вважає, що, у першу чергу, 

це було продиктовано міркуваннями безпеки держави, намаганням не допу-

стити  до ситуації, у якій би польський східний кордон міг стати зоною на-

пруги (Fedorowicz 2004: 226).  Політика двох векторів, що її  розпочала реалі-

зовувати польська політична еліта в 1990 році, полягала, з одного боку,  

у підтримці колишніх республік Радянського Союзу, які прагнули до незале-

жності, а з іншого –  метою цієї політики було  збереження контактів із радя-

нською владою і не порушенні Варшавського договору. Фактично, це було 

свого роду балансування із озиранням на Москву.  

 Як зазначає польський дослідник  Є. Новаковський, зовнішня політи-

ка Республіки Польща у східному напрямку на рубежі 80-90-х років  ХХ сто-

ліття зводилася до  трьох  головних принципів: 

- збереження радянських структур і підтримка  реформ започатко-

ваних М.Горбачовим; 

- підтримка деяких республік Союзу РСР, особливо України, як сво-

го найближчого східного сусіда (так званий, сучасний промете-

їзм); 

- дотримання тісних відносин з Росією, як спадкоємицею СРСР 

(Nowakowski, 1991, s. 87). 

Слід зауважити, що усі ці концепції розвивалися паралельно, жодна  

із них не була пріоритетною, але разом із тим польська дипломатія по-

особливому сприймала Україну (з огляду її ваги у регіоні та важливості для 

Польщі) при формуванні східної політики у період 1989-1999 років. Еволюція 

східної політики Республіки Польща  нерозривно пов’язана із демократични-

ми процесами у  самій Польщі та з формуванням першого уряду солідарно- 

сті Т. Мазовецького, а також із втратою актуальності польсько-радянських  
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стосунків (Strilchuk, Pasichnyk 2020: 56). Це був доволі складний процес, який  

не передбачав швидких змін у відносинах зі східними сусідами Польщі 

(Strilchuk 2013: 142).  Як зазначав К. Скубішевський, міністр закордонних 

справ Республіки Польща початку 90-х років ХХ століття, суть політики двох 

векторів (або політики «двошляховості») зводилася до: «…підтримки необхід-

них стосунків з так званим центром, тобто Москвою, і рівноцінних стосунків  

з республіками СРСР, в першу чергу з Україною, Білоруссю та Росією, оминаю-

чи центр…» (Skubiszewski 1997: 271). Власне, саме на цих засадах реалізовував 

зовнішню політику Польщі Президент Лех Валенса. 

Як зазначає українська дослідниця українсько-польських відносин 

Л. Стрільчук: «зміщення акцентів у польській політиці щодо України припа-

дає на початок 1994 року і пов’язане із перемогою лівої коаліції на парламе-

нтських виборах та з формуванням уряду В. Павляка. Польське зовнішньо-

політичне відомство у цей час очолив А. Олєховський, відомий своїми симпа-

тіями до України, та критикою західних країн у їх симпатіях до Росії. Очіль-

ник польського Міністерства закордонних справ заявив, що Республіка 

Польща прагне відкрити новий розділ у своїй східній політиці і визначив,  

в цьому зв’язку, три головних завдання: розбудова багатосторонніх відносин 

з Росією, Україною, Білоруссю, Молдовою, Казахстаном та балтійським дер-

жавами; сприяння політичній та військовій стабілізації в регіоні; створення 

умов для економічної співпраці Польщі з сусідами на Сході» (Strilchuk 2013: 

146–147). 

Фактично, ініціатива А. Олєховського стосовно коректування польсь-

кої східної політики мала на меті посилення  торговельних та інші взаємини 

Республіки Польща із її східними сусідами, та містила програму сприяння 

цим країнам у побудові демократичних інститутів і ринкової економіки. Ав-

торка статті повністю погоджується із думкою авторитетного дослідника 

новітніх польсько-українських відносин С. Буранта, що така позиція була не 

чим іншим, як намаганням Польщі відігравати таку ж роль стосовно її схід-

них сусідів, яку західні країни раніше апробували щодо самої  Республіки 

Польща (Burant 1997: 101). 

 Реалізація східної політики і спільне бажання України та Польщі роз-

вивати та поглиблювати двосторонні відносини в усіх площинах: політич-

ній, економічній, гуманітарній, та послідовне слідування обраним курсом 

співробітництва призвели до якісно нового етапу у відносинах сусідніх кра-

їн. З середини 90-х років ХХ століття для означення польсько-українських  

відносин з’являється термін «стратегічне партнерство». Цей термін вперше 

був вжитий у Комюніке за результатами засідання Консультаційного Комі-

тету Президентів України і Республіки Польща, що відбулося 27-28 вересня 

1995 року. У ньому, зокрема, йшлося: «Сторони погодилися з тим, що необхі-
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дно віднайти адекватні організаційні форми з метою забезпечення практич-

ної ефективності їх стратегічного партнерства» (Zanevych 2017: 39-41). 

Отож, польсько-українські  міждержавні взаємини, їх розширення та гармо-

нізація, а також їх якісно новий вимір – стратегічне партнерство,  послугува-

ли для України  своєрідним містком на світову міжнародну арену, а Респуб-

ліка Польща стала провідником нашої держави на шляху у Європу та світ. 

З при кінця 1995 року активізуються двосторонні польсько-українські 

контакти, відтак, Україна знову посідає головне місце у польській східній по-

літиці, а 1996 – 1997 роки отримали назву «ренесансу» України у польській 

зовнішній політиці (Fedorowicz 2004: 229). Це було зумовлено численними 

чинниками, як внутрішнього так і зовнішнього характеру. 

1997 рік став  роком прийняття  надзвичайно важливих спільних 

стратегічних рішень  сусідніми Україною та Польщею. Відбулася інституалі-

зація співробітництва України та НАТО, а також України та ЄС.  Саме у 1997 

році, разом із  Республікою Польща наша держава здійснили низку кроків на 

посилення регіональної та європейської безпеки. Президенти сусідніх країн 

дійшли до єдиного висновку про те, що існує пряме узалежнення між ступе-

нем двосторонніх міждержавних відносин і рівнем колективної безпеки.  

У травні того ж  року  Президенти Л. Кучма і А. Кваснєвський поряд із Прези-

дентами трьох Балтійських держав взяли участь у Талліннській зустрічі з пи-

тань регіональної безпеки. Фактично цей факт сигналізував про те, що одним 

із наслідків стратегічного українсько-польського партнерства стало посилен-

ня  багатостороннього діалогу щодо спільних регіональних ініціатив у сфері 

безпеки (Strilchuk 2013: 150). 

Одним із яскравих проявів реалізації східної політики стало підписання 

очільниками обох країн Спільної заяви «До порозуміння та єднання», що від-

булося у Києві в травні 1997 року. Поряд із величезним значенням, що несла  

у собі Спільна заява, цей документ  відіграв неоціненну роль у справі міжнаці-

онального примирення, згладжуючи гострі камені непорозумінь у площині 

сторичної пам’яті сусідніх народів. 

90-ті роки ХХ століття стали важливим етапом розвитку польсько-

українських двосторонніх відносин. Результатом  двосторонньої взаємодії 

стала зміна політики Заходу щодо України. Республіка Польща впродовж 90-

х років ХХ століття постійно та послідовно виступала посередником між Ук-

раїною та країнами Західної Європи, лобіюючи українські інтереси. Як за-

уважує з цього приводу Л. Стрільчук: «приклад польсько-українських відно-

син продемонстрував для Європи та світу, що Україна може виступати пов-

ноправним і рівним учасником міжнародної політики, що потрібно із нею 

налагоджувати та розвивати якнайтісніше контакти, які, однозначно, є ко-

рисними для всіх сторін» (Strilchuk 2008: 518). 
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Слід визнати те, що 90-ті роки ХХ століття яскраво демонстрували пос-

лідовність польської східної політики, аж до початку ХХІ століття. Це прояви-

лося в численних прикладах, як, зокрема,  той факт,  що Польща стала однією 

із перших країн світу, яка 2 грудня 1991  року визнала незалежність України;  

з  1997 року Республіка Польща та Україна – уже оголошують про стратегічне 

партнерство у двосторонніх відносинах;  східна політика виразно простежу-

ється і у підтримці Польщею України під час Помаранчевої революції, а зго-

дом, і через спільне проведення футбольного чемпіонату «Євро – 2012». Це 

лише окремі приклади із цілого ряду позитивного поступу на шляху розвитку 

польсько-українських відносин. 

Після приходу в Республіці Польща до влади партії «Громадянської 

платформи» з’явилася  нова польська концепція східної політики  – концеп-

ція розрядки у відносинах з Росією, створена за зразком політики міністра 

закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмаєра (Zanevych 2017). Автором  

її польської версії став тогочасний глава Міністерства закордонних справ 

Польщі Р. Сікорський, доктрина котрого породила парадоксальну ситуацію, 

коли польський уряд втілював в життя концепцію розрядки, в той час як 

президент Л. Качинський продовжував здійснювати у східному напрямку 

політику прометеїзму (Strilchuk, Pasichnyk 2020: 56-57). 

 Фактично боротьба двох зовнішньополітичних концепцій східної по-

літики припинилася через трагічну смерті  президента Л. Качинського у кві-

тні 2010 року. Але уже в 2013 році  Р. Сікорський виголосив промову, в якій 

наголосив на пріоритетності відносин з Німеччиною та Брюсселем з метою 

зміцнення позиції Республіки Польща на європейській арені (Zanevych 2017). 

Така позиція ознаменувала собою відхід від східної політики. 

 

Висновки 

 

Пострадянська Східна Європа і постсоціалістична Центральна і Східна 

Європа стали новими елементами політичної географії, унікальна роль яких 

полягає у конструюванні та конфігурації національних інтересів європейсь-

кої безпеки. Завдання польської східної політики полягало в одновекторно-

му прозахідному напрямі розвитку зовнішніх політик пострадянських країн  

і недопущенні можливої геовійськової і геостратегічної дихотомії у Східній 

Європі. Тобто йдеться про реалізацію політики запобігання блоковому поді-

лу пострадянського й постсоціалістичного простору, виникненню постра-

дянських тоталітарій. 

У підсумку, можна стверджувати, що у період 1989 – 1999 років  Украї-

на досить потужно увійшла у польську східну політику і посіла у ній одне із 

найпривілейованіших місць (Fedorowicz 2004: 230).  Наслідком реалізації здій-
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снюваної РП східної політики, дві сусідні держави Україна та Польща не прос-

то налагодили двосторонні відносини та співробітництво, але й розвинули їх 

до рівня стратегічного партнерства. Шлях до стратегічного партнерства був 

пройдений обома країнами із докладанням максимальних зусиль та доброї 

волі. Республіка Польща, у цей період, виступає активним лобістом українсь-

ких інтересів на міжнародній арені. Отже, східна політика Польщі щодо Украї-

ни у період 90-х років ХХ століття була успішною і цілком виправдала усі пок-

ладені на неї сподівання. 
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Несмотря на сравнительно недолгую историю существования разви-

тие США представляет собой калейдоскоп расовых перипетий. Во многом 

это предопределено обстоятельствами появления на географической карте 

мира Нового Света, что было связано с захватом территорий, покорением 

белым человеком земель, уже обжитых коренным населением. Белый чело-

век, изначально обладавший чувством превосходства по отношению к ко-

ренным жителям, постепенно взрастил в себе убежденность в собственной 

исключительности, которая привела к вседозволенности через массовое 

истребление коренного населения.  

Далее наступил период рабовладения, которое было отменено 13-й 

поправкой к Конституции США в 1865 г., однако не все штаты ее ратифици-

ровали. Последним это сделал штат Миссисипи в 2013 г. Несмотря на отмену 

рабства, во всем сохранялась расовая сегрегация: существовал запрет на 

межрасовые браки, белые и чернокожие учились в отдельных учебных заве-

дениях; чернокожим было запрещено занимать первые четыре ряда в обще-

ственном транспорте (о чем свидетельствовала надпись на входе). При этом, 

если места для белых были заняты, то чернокожие должны были уступать 

белым „чёрные“ места; чернокожие и белые представители населения жили 

в разных кварталах, афроамериканцы набирались в отдельные воинские 

подразделения.  

Это расовое неравенство выливалось и продолжает выливаться в бун-

ты, для предотвращения которых в стране зачастую вводится чрезвычайное 

положение, привлекается национальная гвардия. В Америке такие бунты про-

ходили в разное время повсеместно. Так, в 1831 г. произошло восстание ин-

дейцев, которые были недовольны британской колониальной политикой.  

Как известно, одной из причин Гражданской войны стала проблема 

рабства –южные штаты были против его отмены.   

В XVIII-XIX вв. частыми были конфликты между европейцами-пере-

селенцами и индейцами. 

Массовые беспорядки всколыхнули Америку и в 1919. На городских 

пляжах Чикаго существовала система расовой сегрегации. 27 июля 1919 года 

чернокожий мальчик Юджин Уильямс, плавая в озере, пересёк „границу“, ко-

торая разделяла воду на зоны для белых и чернокожих. Мальчика убили. Чер-

нокожий свидетель хотел заявить на убийцу и обратился к белому полицей-

скому, который не стал арестовывать убийцу, а арестовал этого свидетеля. 

Этот случай вызвал волну возмущения среди чернокожего населения, но ре-

акция белого населения была крайне агрессивной: по всему Чикаго прошли 

массовые погромы: белые останавливали и опрокидывали общественный 

транспорт, избивая чёрных пассажиров, осуществлялись ночные поджоги 
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домов чернокожих, совершались убийства. Более тысячи афроамериканцев 

лишились жилища. Никто из белых не был наказан за убийства. 

Важной вехой в истории борьбы чернокожих за свои права стала дея-

тельность Мартина Лютера Кинга, жизнь которого была отнята белым 

убийцей.  

Массовые беспорядки потрясли Америку и в 2000-х гг. Так, апрель 

2001 г. был отмечен убийством 19-летнего афроамериканца белым поли-

цейским; август 2014 г. стал знойным из-за убийства во время ареста бело-

кожим полицейским 18-летнего чернокожего парня; смерть 26-летнего чер-

нокожего американца, который скончался от травм, полученных во время 

ареста полицией, вызвала волну протестов по стране в апреле 2015 г.; сен-

тябрь 2016 г. был отмечен волнениями после убийства полицейским черно-

кожего Кейта Ламонта Скотта. 

Недавний случай, май 2020 г., который всколыхнул всю Америку, свя-

зан с убийством чернокожего Джорджа Флойда, который погиб в ходе за-

держания полицией. Кадры с задыхающимся чернокожим, на которых поли-

цейский удерживал шею Флойда коленом после того, как тот повторял фра-

зу „Я не могу дышать“ (I can’t breathe), вызвали широкий общественный ре-

зонанс и стимулировали появление общественного движения Black Lives 

Matter, и как следствие, взрыв беспорядков. 

При этом в 2012 г. на фоне тотальной расовой дискриминации черно-

кожих зародилась так называемая „позитивная дискриминация“, когда в ву-

зах Америки начали отдавать предпочтение студентам из числа цветного 

населения.  

Как отмечают специалисты, массовые беспорядки,  

начавшиеся в Миннеаполисе (штат Миннесота) после убийства 25 

мая чернокожего Джорджа Флойда, постепенно распространившиеся прак-

тически на всю территорию США и охватившие свыше 350 американских 

городов, включая Вашингтон, поставили США на грань самого острого поли-

тического кризиса на расовой почве1.  

Волнения были настолько масштабны, что в 23 штатах пришлось за-

действовать силы национальной гвардии.  

Приближаясь к дням сегодняшним, отметим, что расовый кризис пе-

рерос в национальную катастрофу из-за того, что этнические меньшинства  

в непропорционально значительной степени пострадали и от эпидемии ко-

ронавируса и последовавшего экономического кризиса. Так, начиная с 25 

 
1 Н. Травкина, Американский расизм – меняющийся и неизменный, https://russiancoun 

cil.ru/analytics-and-comments/analytics/amerikanskiy-rasizm-menyayushchiysya-i-nei 

zmennyy/ (28.01.2022). 
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мая 2020 г., который стал днем смерти Дж. Флойда, массовые беспорядки по 

всей стране подогревались катастрофической коронавирусной ситуацией:  

„К концу мая от эпидемии скончалось порядка 100 тыс. американцев, из них 

на долю афроамериканцев пришлось 26,3%, то есть более четверти всех 

умерших“. Уровень смертности среди чернокожих стал самым высоким как  

среди всех остальных расово-этнических групп, так и в целом по США. 

К концу мая уровни смертности среди афроамериканского населения соста-

вили примерно 55 смертей на каждые 100 тыс. чернокожих американцев,  

в то время как среди белых американцев уровни смертности оказались в 2,4 

раза меньше (23 смерти на каждые 100 тыс. человек) (Н. Травкинa: ibidem).  

Сегодня американское общество переживает расовые сдвиги, кото-

рые меняют этнический состав страны: на протяжении своей истории в аме-

риканском обществе „преобладали выходцы из Старого Света. Еще в 1950-х 

их было 90%“, остальной процент составляли главным образом чернокожие 

жители. К 2016 г. „доля белых сократилась до 61%“, при этом число черно-

кожего населения увеличилось незначительно – „лицо страны изменили 

переселенцы из Латинской Америки и Азии“2. 

Таким образом, многовековые попытки покончить с расизмом в США 

не дали результатов. Несмотря на многообещающие заявления власти, расо-

вая дискриминация была и остается визитной карточкой Америки. Сегодня 

страна находится в состоянии расовой катастрофы. Более того, расовые про-

тиворечия приобретают новые изощренные формы: страну сотрясают вол-

нения, в ходе которых унижению и проявлению беззакония подвергается 

белое население. Эти социальные и политические тенденции известны как 

„расизм наоборот“, „черный расизм“. Таким образом, тема расового неравен-

ства всегда была и остается одной из самых острых в американском обще-

стве. Совершенно естественно, что эти тенденции отразились в современной 

американской литературе, ярким представителем которой является Шерман 

Алекси.  

Писатель родился 7 октября 1966 г. в Вашингтоне, в семье американ-

ских индейцев, что во многом предопределило фокус его литературного ин-

тереса. Наряду с вниманием к животрепещущим проблемам современных 

американских индейцев, которые и поныне живут в резервациях, автор 

подымает „вечные“ темы – добра и зла, смысла жизни, предназначения че-

ловека, что делает его произведения высокохудожественными и новатор-

скими. Взгляд на многие извечные проблемы у Алекси неожиданный и све-

жий. Новые акценты, которые расставляет автор, опираясь на достойную 

 
2 И. Гашков, Здесь жили белые, но больше их нет, https://ria.ru/20180702/15236381 

87.html (28.01.2022). 
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традицию американской литературной классики, определяют новаторское 

звучание его произведений. 

Ш. Алекси называют „голосом нового поколения индейских авторов“3 

в современной американской литературе, свидетельством чему служит ряд 

наград и премий. Его первый роман Reservation Blues (Блюз Резервация) в 1996 

г. был удостоен Американской книжной премии (American Book Award). Его во 

многом автобиографический роман The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian 

(Абсолютно правдивый дневник индейца на полставки) в 2007 г. был удостоен 

Национальной книжной премии, в номинации „Литература для молодежи“ 

(National Book Award for Young People’s Literature). В 2008 г. роман также был 

удостоен Награды „Одиссея“ (Odyssey Award)  как лучшая аудиокнига для 

подростков. Сборник рассказов и стихотворений War dances (Танец войны), 

вышедший в 2009 г., был удостоен Американской литературной премии 

ПЕН/Фолкнер (PEN/Faulkner Award for Fiction) в 2010 г. (Ш. Алекси: ibidem). 

Ш. Алекси также известен как киносценарист. Популярность автору принес 

фильм Smoke Signals (Дымовые сигналы), сценарий для которого он написал 

в 1998 г. 

Рассказы Джентрификация и Протест вошли в сборник Богохуль-

ство: новое и избранное (2012). Глубоко символично и иронично название 

сборника, которое не апеллирует к религиозным постулатам, а наоборот, 

подразумевает извращенное понятие о добре и зле, истине и лжи, внимании 

и равнодушии, которое во многом определяет современного человека. Бого-

хульство – тяжкий грех, но новые его формы с особым пристрастием выкри-

сталлизовываются именно сегодня.  

Джентрификация – это рассказ о том, как незыблемые и, казалось, 

вечные ценности совместного бытия людей разных рас, законы общества – 

смещаются, подменяются удобными способами реагирования и тотальным 

эгоизмом. Это рассказ о необратимых процессах глобализации, которые ве-

дут к разобщению отдельных людей и целых народов, о „напускном друже-

любии“ („surface friendliness“ [Sh. Alexie 2012: 255])4, которое определяет со-

временное западное общество.  

Главный герой рассказа Джентрификация – единственный белый, 

который живет в “черном” квартале. Его соседи – обычные неидеальные 

люди. Но, как утверждает герой, проблема не в этом. Суть в том, что они про-

сто люди: „they are people, not black people; and I am a person, not a white person“ 

(Sh. Alexie: 255) / „они просто люди, а не чернокожие, а я просто человек, а не 

белокожий“. И они живут, как тысячи других соседей, и их отношения как 

 
3 Ш. Алекси, Биография и творчество, https://librusec.pro/a/185014 (05.01.22). 
4 Перевод цитируемых фрагментов из рассказов Ш. Алекси наш. -  Е.Г. 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Book_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award_for_Young_People%27s_Literature
https://en.wikipedia.org/wiki/Odyssey_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/PEN/Faulkner_Award_for_Fiction
https://librusec.pro/a/185014
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будто не предопределены социальными прорехами общества. Но так герою 

только казалось.   

Смена расовых парадигм наблюдается уже в том, что автор нарушает 

привычное соотношение жителей в квартале – белый герой и его семья пред-

ставляют собой меньшинство. Несмотря на внешне бесконфликтное сосуще-

ствование, герой переживает внутренние сомнения, неловкость в общении. 

Создается впечатление, что в его душе есть незаживающая „рана поколений“, 

когда белые на протяжении многих поколений угнетали чернокожих, а вина 

за это конденсировалась в душе героя. Он виноват без вины. Виноват, потому 

что белый. Он словно извиняется за свой цвет кожи. Боится прослыть раси-

стом. От этого излишне вежлив и услужлив со своими чернокожими соседями.  

Герой даже представляет себе, что бы при встрече ему сказали полицейские: 

„Buddy,“ the cops would say. You don’t fit the profile of the neighbourhood“ (Sh. 

Alexie: 257) / „Эй, парень, ты не вписываешься в стандарт этого района“. Ко-

гда его сторонятся, он проводит параллель с американскими исследователя-

ми на чужой земле, подчеркивая, насколько чужим он себя ощущает. Он назы-

вает себя „бледным“, как будто его светлая кожа – его личный недостаток. 

Вероятной попыткой „обелить“ „черное“ прошлое белокожих жителей 

Америки стало его альтруистическое решение избавить квартал от старого 

матраца, который выбросила семья темнокожих. Это был большой старый 

матрац. Семья чернокожих выбросила его на тротуар возле дома. Герой пред-

полагал, что соседи рассчитывали на то, что служба по уборке мусора решит 

проблему. Но этого не случилось: во-первых, в Америке это стоит немалых 

денег; во-вторых, нужно записываться в электронную очередь на оказание 

услуги.  

Матрац лежит у дома несколько дней, в нем ищут убежище крысы – 

переносчики инфекции. Соседи бездействуют намеренно, так как в семье – 

двое взрослых сыновей. Герой уверен, что все они достойные люди, однако, 

никак не может взять в толк, как они могут продолжать сидеть с напитками 

и закусками возле дома, улыбаясь, приветствовать соседей, когда рядом 

каждый день разлагается матрац. 

Герой хотел спросить у одного из сыновей о планах насчет матраца, 

но не смог этого сделать, так как забыл, как точно произносится африкан-

ское имя молодого человека и, боясь обидеть, решил смолчать. Больше всего 

его удивляло, что другие жители квартала молча обходят матрац с извечной 

напускной улыбкой на лице. Он много думал об этой ситуации. Искал вино-

ватых. И пришел к понимаю того, что виноват каждый человек, кто постыд-

но молчит, заслоняясь напускным дружелюбием, за которым кроется то-

тальное безразличие: „…all of us, black and white, passively revealing that, de-

spite our surface friendliness, we didn’t really care about one another“ (256) / 
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„…это все мы, черные и белые, про себя осознающие, что несмотря на наше 

напускное дружелюбие, мы абсолютно безразличны друг к другу “. 

В итоге он решает действовать сам: нанимает грузовик и под покро-

вом ночи, с непреходящим странным ощущением, что преступник в этой 

ситуации именно он, увозит матрац на свалку, где утром еще два часа ждет 

до открытия и платит сорок долларов за сервис. Парадоксально, но именно 

после того, как он побывал на свалке, герой почувствовал себя чистым: „I felt 

clean. I felt rich and modest“ (257) / „Я почувствовал себя чистым. Одухотво-

ренным и удовлетворенным“.  

Возвращаясь домой, он радостно здоровается с чернокожими соседя-

ми, которые демонстративно не здороваются с ним. Вскоре один из сыновей, 

имя которого он так стеснялся произнести неправильно, грубо высказал 

свое недовольство: „You didn’t have to do that … We can take care of ourselves„ 

(257) / „Ты не должен был этого делать. Мы в состоянии сами о себе позабо-

титься “. Герой понял, что они больше никогда не будут соседями, теперь 

даже на уровне напускного дружелюбия. Более того, с этих пор он будет еще 

большим изгоем для всех жителей квартала: „I knew the entire block would 

now shun me“ / „Я знал, что соседи целого квартала теперь будут сторонить-

ся меня“ (259).  

Таким образом, рассказ Джентрификация подымает ряд проблемных 

аспектов жизни человека в современном западном обществе. Во-первых, кон-

статируется факт, что норма стала аномалией, аномалия – нормой: „I knew  

I had done a good thing. So why did I hurt so bad? Why did I feel judged? (257)“ /  

„Я знал, что сделал доброе дело. Так почему же меня это так задело? Почему  

я чувствовал, что именно меня осуждают?“. Во-вторых, безвозмездная помощь 

и участие воспринимаются как грубое вторжение в личное пространство.  

В-третьих, свобода действия подменяется безразличием: матрац служит ис-

точником инфекции, но ни его владельцы, ни другие жители ничего не пред-

принимают, продолжая проявлять напускное дружелюбие по отношению  

к соседям. И снова происходит нарушение пределов разумного: владельцам 

грязный матрац возле дома будто не мешает; соседи же не имеют права тро-

гать частную собственность даже тогда, когда всем очевидно, что это про-

сто хлам. Более того, пропагандируемая на Западе идея „личного простран-

ства“ (personal space) на деле доказывает стремление не к личной свободе,  

а к полному социальному отчуждению и тотальному безразличию с застыв-

шей участливой улыбкой на лице.  

В итоге герой понимает, что проблемы современности кроются не  

в расовом и не гендерном неравенстве. Проблема в людях: люди теряют че-

ловечность, прикрываясь социальными проблемами, которые сами создают 

и возводят в абсолют. А это прямой путь к злобе, ненависти и равнодушию, 
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которые подменяются свободой. В этом контексте очень символично звучит 

откровение рассказчика: „In every city in the world, there are more rats than 

people“ (254) / „В любом городе мира больше крыс, чем людей“. И это важно, 

так как сам писатель однажды признался, что большую часть жизни был тем 

же матрацем: будучи американским индейцем, он все время доказывал свое 

право быть равным: „Я был тем матрацем, взрослея. Я был индейцем из ре-

зервации. Каждый индеец из резервации – это брошенный матрац … Всё во-

круг смотрело на меня хищным взглядом“5.  

Нарушение расовых стереотипов представлено и в рассказе Протест, 

который также входит в сборник Богохульство. Это повествование о жизни 

индейца, который внешне никак не вписывался в большую семью резерва-

ции коренных индейцев и всеми своими поступками доказывал свою индей-

скую сущность. 

Главный герой рассказа – индеец Джимми, который чувствует себя 

изгоем среди других индейцев: у него светлая кожа, „though all of his brothers 

and sisters were dark“ (Protest: 88) / „хотя все его сестры и братья были тем-

нокожими“. У жителей резервации были вопросы относительно его кровно-

го родства со своими родителями. Но так как у него, как и у остальных бра-

тьев, были волосы, растущие треугольным выступом на лбу, все подозрения 

насчет неверности его матери отцу были сняты. Более никто не сомневался 

насчет его полной принадлежности индейскому племени, как по материн-

ской, так и по отцовской линии.  

При этом он всегда был белой вороной. В детстве из-за светлой кожи 

его дразнили Соль, Ванилька, Белоснежка. Но это его не обижало. Более того, 

он настоял, чтобы его звали Белое Орлиное Перо. Так, он самоидентифициро-

вал себя как представителя высшей расы среди остальных индейцев и вос-

принимал свою непохожесть как знак особой, именно на него возложенной, 

миссии. Джимми и его друг, от лица которого ведется повествование, посту-

пили в колледж. У обоих была типичная индейская мечта – стать автомехани-

ками и открыть свой гараж. Но Джимми хотелось большего, чем могло хотеть-

ся просто индейцу: „Almost overnight, Jimmy got political. It happens all the time 

in the Indian world, especially among the pale warriors“ (89) / „буквально за одну 

ночь он решил податься в политику. Такое с индейцами случается часто, 

особенно среди бледнокожих воинов“, поясняет рассказчик, иронично до-

бавляя, что о светлокожих индейцах всегда было впечатление, что „their rad-

icalism becomes inversely proportional to their skin color“ (89) / „их радикализм 

прямо пропорционален цвету их кожи“.   

 
5 Ш.Алекси: О себе, https://www.arts.gov/NEARTS/2013v4-inspiration-quotient/sherma 

n-alexie (05.01.22). 
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Но Джимми превзошел своих предшественников – он стал главным 

бунтарем в масштабах всего колледжа: „started showing up … shirtless and 

barefoot“/ „приходил на занятия без рубашки и босиком“, объясняя свой от-

каз тем, что „shoes were invented by the white men“ / „обувь придумали бе-

лые“ (89).  

Попытки друга вразумить Джимми были абсолютно провальными. 

Он их игнорировал. Более того, он стал настолько „индеецентричным“, что 

начал демонстративно нарушать правила, как он говорил, „введенные бе-

лыми”: „he jaywalked constantly. He refused to obey traffic signals“ (89) / „стал 

переходить улицу в неположенных местах, не реагировал на сигналы свето-

фора и не обращал внимания на двигающийся транспорт“. Объяснял полную 

свободу своего поведения тем, что его „tribal sovereignty isт’t only about the 

land“ (90) / „племенной суверенитет касается не только земли“: как индеец, 

он требует „sovereignty of my body / And the space around my body. Because I’m 

ingenious. I always get the right of way“ (90) / „суверенитета тела. И всего про-

странства вокруг тела. Я коренной житель и я всегда имею преимущество  

в движении“.   

При каждом случае он приставал ко всем белокожим в форме – „secu-

rity guards, cops and firemen“ (90) / „охранникам, полицейским, пожарникам“.  

Он даже стал ругаться с почтальонами – ему не нравилась их „their Nazi fuck-

ing shorts“ (90) / “нацистские штанишки”. 

Однажды он своим поведением: ругался с полицейскими, пинал 

дверцу служебного авто – вынудил их схватить его. При этом он обзывал их 

расистами, чем вызвал недоумение: „they couldn’t’t figure out why a white man 

was calling two white cops racists“ (90) / „они не могли понять, почему бело-

кожий парень обзывает двух белокожих полицейских расистами“. Из тюрь-

мы он позвонил другу-рассказчику и сказал, что продолжает свою борьбу  

и „started a resistance movement“ (90) / „уже начал движение Сопротивления“, 

а также объявил себя политзаключенным. Таким образом, Джимми сделал 

все, чтобы усугубить свое положение.  

В то время как Джимми находится в тюрьме, случился несчастный 

случай: полицейскими был застрелен индеец по имени Гарольд. И Джимми, 

и рассказчик знали его, так как „every Indian pretty much knows every other 

Indian“ (91) / „все индейцы знают друга“.  

Его застрелили по двум причинам. Во-первых, у него при себе имелся 

нож; во-вторых, у него было „угрожающее выражение лица“ (91). При этом 

рассказчик заявил, что это был нож для резьбы по дереву, так как Гарольд 

посещал уроки резьбы в Индейском центре, а его племя славилось тотемны-

ми столбами и каноэ. Рассказчик также подчеркнул, что „he had a threatening 

look on his face“ (91) / „он вовсе не был опасным, просто у него был суровый 
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вид“. Рассказчик и Джимми уверены, что никто не разбирался в ситуации, 

потому что Гарольд был индейцем. 

Самым горьким было осознание того, что выходки Джимми терпели, 

потому что он был белокожим. А темнокожего Гарольда убили.  

Джимми был взбешен произошедшим. Рассказчик, желая смягчить 

его гнев, пошутил, что Джимми не о чем беспокоиться, его никто не застре-

лит, так как он белый. Джимми шутку не понял, и больше на звонки друга не 

отвечал. Спустя некоторое время рассказчик узнал, что Джимми просто ис-

чез и „that was probably the most Indian thing he had ever done“ (91) / „это был 

его самый индейский поступок“. 

Таким образом, в рассказе Протест смещаются привычные расовые 

парадигмы. Согласно стереотипным стандартам, пострадавшим в рассказе 

должен быть Джимми – он “белая” ворона с самого детства. Его инаковость 

представлена в рассказе на двух уровнях. Во-первых, в силу особенностей 

внешности, в частности главного показателя расовой принадлежности – 

цвета кожи, Джимми должен быть пожизненным изгоем в своей резервации. 

Но он расценивает свой “недостаток” как исключительное достоинство; вос-

принимая свою своеособенность как знак судьбы: именно он должен уста-

новить равенство индейцев в среде белых. Во-вторых, убежденность в свою 

особенную миссию придавала ему силу и веру в себя. Он демонстративно 

нарушает общественный порядок, установленный законом, но белые со-

граждане не принимают решительных мер по отношению к нему, так как 

видят в нем равного белокожего гражданина.  

Таким образом, в данных рассказах автор подчеркивает, что любые 

стереотипы, фанатическая убежденность в расовом делении общества есть 

зло, которое губит всех и каждого в отдельности: безвинно погибает индеец 

Гарольд, которого губит клеймо общества; сам себя губит Джимми, который 

в своей попытке уравнять индейцев и белокожих сам является носителем 

жестких расовых предрассудков.   
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Abstrakt: Artykuł dotyczy kwestii relacji pomiędzy Jerzym Prokopiukiem a Służbą Bezie-

czeństwa PRL. Wyniki badań wskazują, iż ten tłumacz i eseista pomimo formalnych związ-

ków z aparatem bezpieczeństwa zachował swą intelektualną suwerenność. 
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SECRET ASSOCIATE "MARA" AND "THE PERSONALISTS" 

- OPERATIONAL GAME OF THE SECURITY SERVICE 

TOWARDS JERZY PROKOPIUK 

 
Abstract: The article concerns the relationship between Jerzy Prokopiuk and the Security 

Service of the People's Republic of Poland. The results of the research indicate that this 

translator and essayist, despite formal connections with the security apparatus, retained 

his intellectual sovereignty. 
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Swą przygodę badawczą w Instytucie Pamięci Narodowej rozpocząłem około 

roku 2008, wertując ulokowane tam karty związane z działającym na ziemiach  

polskich w latach międzywojnia Zakonem Martynistów1 i Czesławem Czyńskim 

(1858-1932)2. Proces badawczy – jak zawsze w przypadku długoletniej kwerendy – 

 
1 Na temat Zakonu Martynistów zob.: Z. Łagosz, Zakon Martynistów w Polsce (geneza, rozwój, 

upadek), „Przegląd Religioznawczy” 2006, nr 3, s. 141-148; Z. Łagosz, Martynizm Papusa – 
Gerard Encausse jako kontynuator ezoterycznej tradycji, „Studia Religiologica” 2014, t. 47, nr 
3, s. 225-236. 

2 Na temat Czesława Czyńskiego zob.: Z. Łagosz, Na obrzeżach religii i filozofii: Czesław Czyń-
ski, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2006, nr 53/54, s. 85-95; Z. Łagosz, Mit polskiego 
satanizmu. Czesław Czyński – proces którego nie było, „Hermaion” 2012, nr 1, s. 186-206;  
Z. Łagosz, Czesław Czyński a Ordo Templi Orientis- poszlakowa próba ukazania domniemanej 
adherencji w zakonie tajemnym, w: I. Trzcińska, A. Świerzowska (red.), Wyobraźnia w kultu-
rze. Duchowość, sztuka, literatura, Kraków 2017, s. 115-129; Z. Łagosz, Punar Bhava. Czesław 
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zaowocował równocześnie rozpoczętymi studiami nad działalnością aparatu re-

presji wobec organizacji i pojedynczych eksploratorów „wiedzy tajemnej”3. Śle-

dząc dokładnie losy jednego z najważniejszych rodzimych ezoteryków4 Roberta 

Waltera (1908-1981)5 natrafiłem na zeznania dotyczące równie wybitnej postaci, 

dla której to właśnie Walter był nauczyciel i mistrzem duchowym, a mianowicie 

Jerzego Prokopiuka (1931-2021). Kwerenda teczki Prokopiuka okazała się zawie-

 
Czyński i Aleister Crowley w świetle XX wiecznej tradycji ezoterycznej, Kraków-Gdynia 
2016; Z. Łagosz, Czesław Czyński. Czarny adept, Warszawa 2017.  

3 Na temat zob.: K. Kaczmarski, Działania aparatu represji wobec masonerii w Polsce Ludo-
wej, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2004, nr 1(1), s. 186-227; Z. Łagosz, 
Aparat represji wobec ezoteryków i ugrupowań ezoterycznych – zarys problematyki, w: Toż-
samość w ezoterycznych nurtach kultury, I. Trzcińska, A. Świerzowska (red.), Kraków 2017, 
s. 47-58; Z. Łagosz, Ezoterycy na służbie, czyli krótka historia współpracy środowisk ezotery-
ków ze służbami bezpieczeństwa na przykładzie Lecha Stefańskiego, „Hermaion” 2019, nr 
V, s. 148-158; T. Krok, Z. Łagosz, Major Andrzej Czaykowski i „Szpiegowska Siatka Teozo-
fów” w dokumentacji Urzędu Bezpieczeństwa, „Hermaion” 2019, nr V, s. 88-110. 

4 Ezoterykę zachodnią według koncepcji jednego z pierwszych jej badaczy, Antoine Faivre’a, 
charakteryzują cztery istotne cechy, plus dwie mniej istotne, które nie muszą występować; 
są to: „(1) wiara w niewidzialny, pozaprzyczynowy układ odpowiedników pomiędzy wi-
dzialnymi i niewidzialnymi wymiarami kosmosu, (2) postrzeganie natury jako przenikanej 
i ożywianej boską obecnością albo siłą życiową, (3) koncentracja na wyobraźni religijnej 
jako mocy dającej dostęp do światów i poziomów rzeczywistości pośredniczących między 
światem materialnym a Bogiem, (4) wiara w proces przemiany duchowej, dzięki której do-
chodzi do odnowy wnętrza człowieka i nawiązania przezeń ponownego związku z bosko-
ścią. Dwie inne cechy, niemające charakteru obligatoryjnego, ale często pojawiające się  
w kontekście »ezoteryzmu« to: (1) wiara w podstawowe podobieństwo licznych czy nawet 
wszystkich tradycji duchowych, oraz (2) przekonanie o istnieniu mniej lub bardziej tajem-
nego przekazu wiedzy duchowej” (Esotericism [hasło], w: Dictionary of Gnosis & Western 
Esotericism, red. W.J. Hanegraaff, Leiden 2006, s. 340). Wouter Hanegraaff wskazuje, iż kon-
cepcja Faivre’a nie przystaje do zjawisk współczesnych, a jedynie do pewnych renesanso-
wych i być może jeszcze osiemnastowiecznych zjawisk kulturowych, wykazując równocze-
śnie „heurystyczną wartość” Faivre'owskich kategorii (tzn. niczego tak naprawdę nie wyja-
śniają, ale są pomocne we wprowadzaniu w krąg pojęć, którymi tu trzeba operować) Esote-
ricism [hasło], w: Dictionary…, op. cit., s. 340). Definiuje zatem Hanegraaff ezoterykę jako 
„wiedzę odrzuconą”, stając w opozycji do koncepcji Faivre’a, poprzez ukazanie owego me-
chanizmu odrzucenia, które w łonie protestantyzmu „stopiły” luźne wcześniej wątki ezote-
ryczne w jeden, odrzucony właśnie wtedy kłąb idei (W. Hanegraaff, The Birth of Esotericism 
from the Spirit of Protestantism, [w:] „Aries” 10:2010, nr 2, s. 197–216). Powstało zatem nowe 
podejście uwolnione od kategoryzacji Faivre’a, zdefiniowane jako empiryczno-historyczne. 
Niezwykle trafnie ezoterykę dookreśla Maciej B. Stępień, pisząc: „Jest to [zachodnia ezoteryka 
– Z.Ł.] zbiór idei ukształtowany przez zderzenie biblijnej i pogańskiej tradycji oraz długofalo-
we skutki tego spotkania, do którego należą wielorako powiązane ze sobą nurty religijno-
filozoficzne o charakterze alternatywnym i dysydenckim w stosunku do głównego nurtu 
nauki i religii w kulturze zachodniej” (M. B. Stępień, Okultyzm. Studium ezoteryki zachodniej, 
Lublin 2015, s. 88). 

5 Zob.: Z. Łagosz, Aparat represji wobec Roberta Waltera i jego działalności na kanwie masone-
rii ezoterycznej rytu Memphis-Misraim, „Hermaion” nr IV/2015 (2016) s. 173-187. 
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rać dane stawiające Prokopiuka w niezbyt korzystnym świetle jako Agenta6 Urzę-

du Bezpieczeństwa, działającego pod pseudonimem „Mara”. Ogniskowa mej uwagi, 

skupiona na kanwie działań Waltera, nie pozwoliła w tym czasie na szersze bada-

nia ww. dokumentacji, jednakże – znając osobiście Jerzego Prokopiuka – postano-

wiłem wysłać mu zgromadzone w IPN materiały celem rozpoczęcia dyskusji na 

temat opisanych w nich wydarzeń. W korespondencji anonsującej zamierzone 

działania badawcze, przyrzekłem Jerzemu solennie, iż nie upublicznię żadnych 

materiałów do czasu pełnego zapoznania się ze wszystkimi dokumentami oraz 

wysłuchania jego wersji wydarzeń. Danego słowa dotrzymałem do dziś.  

W datowanym na 12 sierpnia 2011 roku liście, będącym odpowiedzią na 

moje pismo z lipca tegoż roku, Jerzy Prokopiuk napisał: „Swoim listem obudził Pan 

we mnie dawne upiory…W moim ówczesnym upadku jedynym usprawiedliwie-

niem był mój młody wiek (miałem wówczas 22 lata) i dwulicowość, która tak 

zbrzydziła do mnie UB. Niemniej jest to plama na moim życiorysie – taka, o której, 

oczywiście, chciałbym zapomnieć. Moją winę wyznałem i Bogu, i zainteresowanym 

ludziom, np. Walterowi i innym przyjaciołom, toteż nie widzę powodu, by ją upu-

bliczniać. Toteż jestem Panu prawdziwie wdzięczny i zobowiązany za dyskrecję  

i milczenie. I nie wątpię, że swej obietnicy Pan dotrzyma. Za co już bardzo gorąco 

dziękuję”7. 

Na zwolnienie mnie z danego ponad dziesięć lat temu słowa wpływ miały 

dwa czynniki. Po pierwsze w 2015 roku ukazała się książka Andrzeja Friszke Między 

wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka, w której to autor upu-

blicznia podpisanie przez Prokopiuka „lojalki” względem UB oraz działań z tym 

związanych8 (co w konsekwencji przynosi rozszerzenie o owe wiadomości biogra-

mu Prokopiuka zamieszczonego na polskiej stronie Wikipedii)9. Po drugie zaś roz-

mowa z samym Prokopiukiem, odbyta na kilka miesięcy przed jego śmiercią, pod-

czas której poprosił mnie o napisanie, a tym samym rozliczenie się z tą nieprzyjem-

ną, ale – co już na początku podkreślę – zupełnie niestygmatyzującą jego osoby hi-

storią.  

Jerzy Prokopiuk urodził się 5 czerwca 1931 roku w Warszawie. Jego ojciec, 

Zygmunt, był synem chłopa i pochodził z Podlasia. Walczył w kampanii z 1920 

roku i studiował medycynę (której nie ukończył). W konsekwencji został urzędni-

 
6 Do 1957 r. w nomenklaturze akt UB funkcjonowało określenie na delatora – agent. W 1957 

w zgodzie z wytycznymi Departamentu II MSW z dnia 31 VIII 1957 określenie agent zastą-
piono nazewnictwem tajny współpracownik (W. Frazik, F. Musiał, Akta agenturalne w pra-
cy historyka, w: F. Musiał (red.) Wokół teczek bezpieki, Kraków 2015, s. 308.  

7 List Jerzego Prokopiuka do Zbigniewa Łagosza za dnia 12.08.2011 – w zbiorach autora.  
8 Andrzej Friszke, Między wojną a więzieniem 1945-1953. Młoda inteligencja katolicka., War-

szawa 2015, ss. 332,335. 
9 https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Prokopiuk - dostęp na 04.04.2021. 
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kiem najpierw w firmach prywatnych, by później przyjąć etat w kancelarii Prezy-

denta Ignacego Mościckiego. Matka, Stefania z domu Świtkiewicz, była gospodynią 

domową (Prokopiuk 2004: 14). Do szkoły powszechnej (obecnie podstawowej) 

uczęszcza Prokopiuk w Warszawie i Rabce (zamieszkał w internacie). Wojna za-

staje go w stolicy, skąd ucieka zaraz po jej wybuchu na Wołyń. Po wielu perype-

tiach zjeżdża z powrotem do Warszawy, gdzie w 1941 na niemal sześć miesięcy 

składa go ciężka choroba. W 1942 przenosi się na Ostoję, gdzie bierze udział  

w tajnych kompletach, tym samym ukończywszy ostatnią klasę szkoły powszech-

nej. Tu, jak pisze po latach: „Wtedy moim najbliższym przyjacielem był Mietek 

Szymczak. Jest to też u mnie kolejna faza odrywania swojej seksualności, seksual-

ności zresztą o charakterze biseksualnym […]”(Prokopiuk 2004: 30). Dodam, że 

celowo przytaczam tu passusy dotyczące owych preferencji natury intymnej, gdyż 

będą one miały swe dalsze konsekwencje w procesie werbunku Prokopiuka przez 

Urząd Bezpieczeństwa.  

Wojnę wraz z najbliższą rodziną (prócz ojca, prowadzącego interesy w War-

szawie) spędza już do końca w Ostoi. Po 1945 roku wyjeżdża do Gliwic, gdzie, jak 

znowu wspomina: „[…] przeżywam moją pierwszą, choć krótką, miłość homoero-

tyczną”10. Tu zapoznaje Andrzeja Wiercińskiego (1930-2003), z którym będzie łą-

czyć go wieloletnia przyjaźń. W muzeum gliwickim wspólnie spotykają Waldemara 

Borcherta, teozofa11, który dla obu będzie pierwszym nauczycielem na drodze ezo-

terycznego wgląd (Prokopiuk 2004: 36). Znamienne, iż razem z Andrzejem Wierciń-

skim w ramach rozwoju tychże zainteresowań przystępują – posiadając mnóstwo 

niemieckich książek w tym stary podręcznik czarnej magii – do inwokacji szatana.  

Z relacji wynika, iż: „[…] udało się nam to tylko częściowo – mówię o tym z pewnym 

rozbawieniem ze względu na naiwność tego pomysłu, bo nie dokonaliśmy żadnej 

wielkiej ceremonii magicznej, niemniej wywołanie to dało pewne efekty głęboko 

lękowe u Andrzeja i u mnie” (Prokopiuk 2004: 38). 

Co równie istotne, rozwija się w nim potrzeba działalności na niwie poli-

tycznej. Za namową ojca, zaraz po wojnie młody Prokopiuk wstępuje do reakty-

 
10 Ibidem, s. 34. 
11 Teozofia, czyli boska mądrość, to idea prowadząca do pozaracjonalnego poznania i jako 

taka wchodzi w korpus systemu nauk ezoterycznych zogniskowanych wokół poszukiwania 
transcendentnego źródła wszelkich religii. Owo zjawisko znane było już w później staro-
żytności. Jego oryginalna interpretacja narodziła się w drugiej połowie XIX wieku, a repre-
zentowana była poprzez najbardziej wpływowe naówczas stowarzyszenie ezoteryczne, 
znane pod nazwą Towarzystwa Teozoficznego. Jej głównymi reprezentantami byli Helena 
P. Bławatska (1831-1891) i Henry Steel Olcott (1832-1907) (I. Trzcińska, A. Świerzowska,  
J. Szymeczek, Z dziejów polskiej teozofii, [w:] M. Rzeczycka, I. Trzcińska (red.), Polskie trady-
cje ezoteryczne 1890-1939. Teozofia i antropozofia, t. I, Gdańsk 2019, ss. 38-39. Zob. też:  
K. M. Hess, The Beginnings of Theosophy in Poland: From Early Visions to the Polish Theo-
sophical Society, „The Polish Journal of the Arts and Culture” 2015, nr 13, ss. 53-72.  
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wowanego OMTUR-u młodzieżówki PPS. W 1948 roku organizacja ta zostaje włą-

czona do ZMP, a Prokopiuk otrzymuje stanowisko sekretarza komitetu powiato-

wego. Zgodnie z jego słowami, z ZMP miał zostać wyrzucony za „arystokratyczny 

stosunek do mas”12. 

Z pozytywnym wynikiem maturalnym w roku 1946 dostaje się na pierwszy 

rok filologii Wschodu Starożytnego Uniwersytetu Warszawskiego. Będący już na 

Uniwersytecie o rok wcześniej Wierciński, zabiera Prokopiuka jesienią 1949 do 

domu w Komorowie. Tam to naradza się fascynacja ucznia mistrzem, którym przez 

bardzo długie lata będzie wspomniany Robert Walter. Wiercińskiego do domu Wal-

tera sprowadza Wiesław Kotański (1915-2005), japonista i profesor UW, ojciec póź-

niejszego znamienitego psychologa i terapeuty Marka Kotańskiego (1942-2002)13. 

Dom Waltera stanowił przystań inteligencji i wolnomyślicieli. Jego właściciel po-

siadał liczącą niemal 13 000 tomów bibliotekę, która fascynowała i przyciągała  

w takim samym stopniu, jak osoba jej właściciela. Urząd Bezpieczeństwa już od 

1948 roku rozpoczął – poprzez sześciu delatorów – permanentną inwigilację Wal-

tera i środowiska, jakie gromadził on wokół siebie. Z analizy dokumentacji UB wy-

nikało, iż pod lupę wzięto ponad pięćdziesiąt osób, w tym między innymi: Biało-

brzeski Czesław (1878-1953), fizyk teoretyk i astrofizyk; Bassalik Kazimierz 

(1879-1960), profesor fizjologii roślin UW; Czubryński Antoni (1885-1960) histo-

ryk religii; Geblewicz Eugeniusz (1904-1974), psycholog, profesor UŁ i UW; Gra-

bowska Jadwiga (1898-1988), późniejsza dyrektor Mody Polskiej; Kamieński Mi-

chał (1879-1973), astronom, specjalista mechaniki nieba; Tomaszewski Tadeusz 

(1910-2000), psycholog, i wielu innych14. Dla Prokopiuka spotkanie z Walterem to 

przede wszystkim spotkanie z antropozofią15, której Walter był jednym z najwy-

bitniejszych przedstawicieli.  

 
12 Ibidem, s. 37. Relację Prokopiuka potwierdza Raport o zezwolenie na werbunek w któ-

rym to czytamy: „Prokopiuk został członkiem ZMP w Gliwicach. Po pewnym jednak cza-
sie zaczął wykazywać pewne odchylenie w pracy organizacyjnej, pogardliwie wyrażał się 
o »doktrynach marksizmu« – o zatraconej indywidualności. Wiosną 1949 r. Prokopiuk 
przeprowadził samokrytykę postępowania, jednakże popadł w poprzednie błędy, tak że 
zaszła konieczność usunięcia go z Z.M. Z.M.P” (IPN BU 00 945/575, ss. 9-10).  

13 J. Prokopiuk, Mistrz z Komorowa: Robert Walter, w: tegoż, Szkice antropozoficzne. Chrze-
ścijańska droga poznania świata duchowego, Białystok 2003, s. 243.  

14 IPN BU 0 1251/226 s. 40-44 (zob.: Z. Łagosz, Aparat represji wobec Roberta Waltera i jego 
działalności na kanwie masonerii ezoterycznej rytu Memphis-Misraim, [w:] „Hermaion” 2015, 
nr IV, s. 173-187).  

15 Antropozofia to jeden z najbardziej wyrazistych nurtów zachodniego ezoteryzmu XX wie-
ku, stworzony przez austriackiego filozofa i gnostyka Rudolfa Steinera (1861-1925). Bada-
cze kładą nacisk na teozoficzne źródło tego prądu ideowego. Główną jego rolę definiuje  
się w konieczności bezpośredniego poznania świata duchowego poprzez indywidualne  
doświadczenie oraz wewnętrzną praktykę duchową (zob.: M. Rzeczycka, K. Arciszewska-
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Personaliści 

 

Refleksja personalistyczna podejmowana była z mniejszą lub większą in-

tensywnością w niemal wszystkich nurtach filozoficznych na przestrzeni dziejów. 

Samo jednak wykrystalizowanie się personalizmu jako odrębnego kierunku myśli 

filozoficznej jest stosunkowo młodym zjawiskiem. Badacze kładą nacisk na rok 

1903 i rozprawę Charlesa Renouviera (1815-1903) pt. Le Personnalisme, w której 

ogłosił, iż to osobowość jest kategorią najwyższą16. Obecnie pisząc o personalizmie 

częstokroć dodaje się przymiotnik chrześcijański, a to za sprawą Emmanuela Mo-

uniera (1905-1950), który za sprawą dzieła Manifeste as service du personnalisme 

rozpropagował ideę oraz stworzył ogromny ruch personalistyczny. Zobrazować 

istotę personalizmu powinna definicja Leksykonu filozofii klasycznej, podług której 

jest: „to doktryna podkreślająca autonomiczną wartość człowieka jako osoby i po-

stulująca jej pełną afirmację, a także programy działań wspierających rozwój osoby 

ludzkiej, podporządkowujące wartości ekonomiczne i techniczne wartościom oso-

bowo-duchowym”17. Z czasem nastąpił rozwój różnych kierunków i szkół personali-

zmu, a jednym z nich był personalizm neotomistyczny reprezentowany przez Jacqu-

es’a Maritain’a (1882-1973), który w dociekaniach filozoficznych odwoływał się 

przede wszystkim do myśl św. Tomasza z Akwinu. Zgodnie z jego wykładnią naj-

ważniejsza była godność pojedynczej osoby i jej obrona przed dyktaturami pań-

stwa czy partii politycznych. Kładł duży nacisk na chrześcijański ekumenizm.  

W roku 1934 odwiedził Polskę podczas Kongresu Tomistycznego w Poznaniu. Po 

wojnie myślą personalistyczną mocno zainteresowało się w naszym kraju środo-

wisko „Tygodnika Powszechnego”, odwoływano się do niego także na łamach 

„Dziś i Jutro” (Friszke: 312).  

Około 1950 roku powstała nieformalna grupa dyskusyjna o charakterze 

niejawnym, zainspirowana personalizmem. Trzon zespołu tworzył Czesław Cza-

pów (1925-1980), były akowiec, walczący w zgrupowaniu „Jędrusiów”. Po wojnie 

podjął studia na Wydziale Filozoficzno-Społecznym Uniwersytetu Warszawskiego, 

zgłębiając równocześnie socjologię, antropologię, psychologię i pedagogikę. Na 

uniwersytecie włączył się w działanie towarzyskiego kręgu „Pawianów”, nieformal-

nego klubu zrzeszającego asystentów i studentów starszych roczników UW. Poprzez 

znajomych z tego zgromadzenia nawiązał kontakt z Kolumną Młodych „Tygodnika 

Warszawskiego”. Został asystentem w Zakładzie Antropologii gdzie poznał Jerzego 

Dąmbskiego (1919-1956) i Andrzeja Wiercińskiego18.  

 
Tomczak, Z dziejów polskiej antropozofii, w: M. Rzeczycka, I. Trzcińska (red.), Polskie trady-
cje ezoteryczne 1890-1939. Teozofia i antropozofia, t. I, Gdańsk 2019, ss. 131-210).  

16 Ch. Renouvier, Personalizm, przeł. A. Gacka,  „Personalizm” 2004,  nr 6 , s. 9. 
17 Leksykon filozofii klasycznej, J. Herbut (red.), Lublin 1997, s. 422. 
18 BU 001043/3928, k. 15-17 „Oświadczenie” Cz. Czapowa z 7 września 1953 r.  
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Jesienią 1950 roku zaczynają w sprawie personalistów napływać pierwsze 

meldunki. Prym wiedzie tworzący własną siatkę podwójny agent (donosił UB oraz 

meldował na temat wolnomularstwa i sekt arcybiskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu 

[1901-1981]) Jerzy Krasnowolski (1920-2012)19. Pod pseudonimem „M” donosił on, 

iż grupa prowadzi niezwykle intensywną działalność, wymieniając gros znanych 

nazwisk (w tym będących na spotkaniu: Stanisława Ossowskiego [1897-1963]  

i Stanisława Stommę [1908-2005]). Doniesienia potwierdza agent „Popiel” meldun-

kiem z 13 listopada 1950 r. Pod tym pseudonimem ukrywa się jeden z twórców  

i propagatorów „Personalistów” – wzmiankowany powyżej Jerzy Dąmbski. Do jego 

operacyjnej gry względem członków ugrupowania jeszcze wrócimy.  

Już w styczniu 1951 r. na podstawie napływających informacji Bronisław 

Klein, oficer Wydziału IV Departamentu V, wypisuje dokument pod nazwą „Posta-

nowienie o wszczęciu agenturalnego opracowania” na uczestników grupy perso-

nalistycznej oraz powiązane z nim osoby. Tak w tryby zbrodniczej organizacji UB 

wpada Jerzy Prokopiuk.  

„W 195020 roku zostaję aresztowany, ale dokonuje się to w ukryty sposób - 

zostaję wezwany do jakiegoś urzędu, potem dochodzi tam do błahej rozmowy, 

wychodzę, a wtedy na ulicy zostaję wzięty do samochodu i zawieziony do Mini-

sterstwa Bezpieczeństwa na Koszykową. Jakie były powody tego aresztowania? 

Oczywiście aresztowały mnie tzw. władze bezpieczeństwa. Powody były bardzo 

proste: krótko przedtem, może rok przedtem, z grupą przyjaciół, założyliśmy or-

ganizację antykomunistyczną, której ideą główną był rodzaj syntezy, czy mariażu, 

z jednej strony idei personalizmu chrześcijańskiego Emanuela Mouniera, a z dru-

giej strony tzw. socjalizmu humanistycznego, który wówczas propagował Janek 

Strzelecki, dziś już nieżyjący. Na czele tej organizacji stał asystent antropologii, 

nieżyjący już Jerzy Dąmbski, a należeli też do niej Andrzej Wierciński i Tadeusz 

Bielicki - część tych przyjaciół pochodziła z Gliwic, część z Bielska-Białej i przenio-

sła się na studia do Warszawy, część zresztą też do Krakowa. Działalność nasza 

miała charakter wyłącznie ideowy, nie miała żadnego charakteru zbrojnego – za-

chowaliśmy tyle ostrożności. Niemniej zaczęła się inwigilacja wszystkich, tak że  

w 1953 roku doszło do zamknięcia całej grupy, choć nie wszystkich jej członków  

w takim samym stopniu. I wtedy, między wrześniem a grudniem 1953 roku, spę-

dziłem parę miesięcy w więzieniu stalinowskim, gdzie poddano mnie brutalnemu 

śledztwu, najpierw w Pałacu Mostowskich w Warszawie, potem w Ministerstwie 

Bezpieczeństwa na Koszykowej (dziś jest tam Ministerstwo Sprawiedliwości),  

 
19 Na temat stworzonej przez Krasnowolskiego siatki szpiegowskiej do spraw wolnomular-

stwa zob.: T. Krok, Antymasońska komórka Episkopatu Polski w świetle badań i dokumen-
tów (1946–1952), Kraków 2015.  

20 Prokopiuk w tym miejscu myli daty, bowiem do jego „operacyjnego zdjęcia” dochodzi 20 
marca 1950 r.  
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a wreszcie na Mokotowie” (Prokopiuk Rozdroża: 46-47). Tak po latach swe za-

trzymanie relacjonuje Prokopiuk i nie mija się z prawdą. Zataja jednak kilka waż-

kich faktów, które w jego mniemaniu świadczą przeciwko niemu. Czy jednak rze-

czywiście do końca tak jest?  

Teczkę operacyjną wraz z teczką pracy Prokopiuka skrywają akta uloko-

wane pod sygnaturą IPN BU 00 945/575/Jacket/3394/I. Raport o zezwoleniu na 

werbunek przygotowany jako charakterystyka ewentualnego agenta (werbowany 

nie musiał stać się przecież agentem) zawierał następujące informacje: „Ag. »Po-

piel« podaje, że na terenie Uniwersytetu Warszawskiego istnieje zespół personali-

styczny, na którego czele stoi Wierciński Andrzej, a jego członkiem jest Prokopiuk 

Jerzy. Zespół ten przeprowadził już dyskusję nad materiałami opracowanymi 

przez wyższe ogniwa [podkreślenie Z. Ł.] zespołu personalistycznego. Prokopiuk 

jest najbliższym współpracownikiem Wiercińskiego. W końcu lutego Prokopiuk 

udaje się do Gliwic i do Krakowa, gdzie werbuje ludzi do zespołu personalistycz-

nego. Dwóch z werbowanych (1 z Krakowa, 2 z Gliwic) nie godzi się na współpracę 

z Prokopiukiem, natomiast ujawnia (z Krakowa) wrogą działalność Prokopiuka 

przed Sekretarzem P.O.P. P.Z.P.R., który to oświadczenie to przekazuje Nacz. Wydz. 

V W.U.B.P.-Kraków, który z kolei przesyła je do Wydz. IV Dep.V  M.B.P. Biorąc pod 

uwagę to, że Prokopiuk może ujawnić kontakty trójek personalistycznych na U.W. 

oraz w terenie, proszę o zezwolenie na werbunek. Za podstawę do werbunku 

zostanie wykorzystany materiał nadesłany z Krakowa [podkreślenie Z. Ł.]”21. 

W kwestionariuszu agenta wypełnianym przez oficera prowadzącego, Sta-

nisława Filipiaka, w punkcie 21 o brzmieniu: „Data przystąpienia do współpracy 

(czy zgodził się dobrowolnie)” widnieje zapis: 20 III 1951 r. na materiałach kom-

promitujących22. Zobowiązanie Prokopiuka do współpracy pisane – jak zawsze  

w takich przypadkach – własnoręcznie, brzmi następująco: 

„Zobowiązuję się współpracować z Ministerstwem Bezpieczeństwa Pu-

blicznego. Niniejsze zobowiązanie podpisuję, jako wyraz chęci zrehabilitowania się 

wobec Polski Ludowej za działalność swoją, która obiektywnie miała charakter 

wrogi. O tym, że współpracuję z MBP nikomu mówić nie będę rozumiejąc to jako 

tajemnicę szczególnej wagi. Informację dostarczone MBP będę dostarczał na pi-

śmie i podpisywał je pseudonimem »Mara«”23.  

Jak wspomniano powyżej, zobowiązanie do współpracy pozyskano na ma-

teriałach dostarczonych z Krakowa. Co do ich treści powstają dwa przypuszczenia. 

Prymarne – to opisane w aktach sprawy wydarzenie z lutego 1951 roku. Wtedy to 

Prokopiuk miał udać się do Krakowa celem werbowania nowych członków do ugru-

powania personalistycznego. Podczas rozmów z różnymi osobami, dwie z nich 
 

21 IPN BU 00 945/575, s. 10. 
22 IPN BU 00 945/575, s. 8.  
23 Ibidem, s. 11. 
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(Krzysztof Filasiewicz i Józef Kołodziejczyk) nie wyrażają chęci przystąpienia do 

tworzonego zespołu. Jednocześnie Józef Kołodziejczyk na ręce sekretarza PCP PZPR 

składa raport z informacją o wrogiej działalności Prokopiuka, które to doniesienie 

natychmiast zostaje wysłane do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego24. Drugą 

możliwością odziaływania była wiedza na temat orientacji seksualnej inwigilowa-

nego25.  

Podczas przesłuchania prowadzący starają się pozyskać wiedzę w kwestii 

przynależności do ugrupowania personalistów, jego celów i działań oraz osób  

w nim stowarzyszonych. Interlokutor sprowadza swoje spotkanie z personali-

zmem do zwyczajnych forma rozmów towarzyskich oraz wspólnego frontu perso-

nalizmu i komunizmu w walce z kapitalizmem. Jednakże w obliczu przedstawio-

nych mu zebranych dowodów, przyznaje się do przynależności i działania na kan-

wie personalizmu, a także wymienia nazwisko swego przyjaciela, Wiercińskiego. 

Po kilku dniach zostaje zwolniony i poinformowany o dalszym przyszłym „zada-

niowaniu” – do którego, co podkreślmy, nigdy nie dochodzi.  

Podpisawszy „lojalkę”, Prokopiuk załamuje się psychicznie, co prowadzi go 

do podjęcia decyzji o samobójstwie, o czym we wspomnieniach wzmiankuje: „[…]  

w roku 1950 czy 1951, kiedy usilnie myślałem o samobójstwie (w kontekście moich 

problemów z ubecją) poradziłem się w tej kwestii pana Roberta [Waltera – Z. Ł.]” 

(Mistrz z Komorowa: 248). W swych zeznaniach potwierdza to Walter: „Do zagad-

nień działalności w kole [personalistów – Z. Ł.] Prokopiuk powracał parę razy. Pod-

czas jednej z rozmów na powyższy temat wymieniony zwierzył mi się, że ma za-

miar popełnić samobójstwo. Ja radziłem mu aby tego nie robił […]”26. Prokopiuk 

natychmiast po zwolnieniu z aresztu przeprowadza jeszcze inny akt, akt dekonspi-

racyjny, przyznając się przed Andrzejem Wiercińskim i Jerzym Dąmbskim do za-

trzymania, a w konsekwencji podpisania oświadczenia o współpracy. Natychmia-

stowe działanie w związku z tym podejmuje Dąmbski. By zabezpieczyć się przed 

możliwością dekonspiracji, o podpisaniu „lojalki” przez Prokopiuka informuje 

Czapowa i równolegle składa meldunek do UB o samoistnej dekonspiracji agenta 

„Mara”. Tym samym aparat bezpieczeństwa wie, iż operacyjnie Prokopiuk jest 

całkowicie nieprzydatny, jednakże by inne osoby z kręgu personalistycznego nie 

nabrały podejrzeń, od czasu do czasu agent „Mara” jest wzywany na rozmowę ze 

swym prowadzącym. Do rozmów tych przygotowuje się z Wiercińskim, wspólnie 

ustalając, co ma powiedzieć w toku pytań.  

 
24 IPN BU 00 945/575, s. 36.  
25 Orientacja homoseksualna w czasach trwania PRL lokowana była w obrębie kręgów prze-

stępczych, a definiowana jako zjawisko skrajnie patologiczne obok narkomanii i alkoholi-
zmu (zob.: P. Kurpios, W Poszukiwani, poszukiwane. Geje i lesbijki a rzeczywistość PRL, „Ze-
szyty Kulturoznawcze” 2003, nr 1, s. 27-34). 

26 IPN BU 01251/226 s. 270.  
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Punkt ciężkości rozpracowywania personalistów położony jest głownie na 

Warszawę. Dość charakterystyczne, iż inicjatorem działań wśród studentów i pra-

cowników naukowych UW jest agent „Popiel”, co zdecydowanie może świadczyć, 

iż cała działalność grupy personalistów była celową prowokacją Urzędu Bezpie-

czeństwa. Niestety nie zachowała się teczka pracy Dąmbskiego, a on sam wkrótce 

zmarł na raka. Znamienne, iż w mowie pożegnalnej tego wybitnie cennego dla UB 

delatora padły słowa: „Był duszą tego zakładu i jego przyjacielskiej pomocy za-

wdzięcza w dużej mierze szereg młodych antropologów swe obecne możliwości 

pracy naukowej”27. 

W roku 1953 cała grupa personalistów zostaje zatrzymana do wyjaśnienia. 

UB przedstawia zgromadzony materiał, snując wizję zorganizowanej grupy prze-

stępczej o charakterze zbrojnym, mającej za zadanie obalić ustrój Polski Ludowej. 

Przesłuchiwani członkowie (w tym Prokopiuk), mimo niemal czteromiesięcznej 

więziennej izolacji, nie potwierdzają w swych zeznaniach założeń śledztwa. Rewi-

zje nie ujawniają ukrytej broni. Sprawa, jak mawiają oficerowie, „rozchodzi się po 

kościach”. 20 października 1955 roku zostaje sporządzony raport o wyeliminowa-

niu z sieci. Czytamy w nim, iż „ww. [Jerzy Prokopiuk – Z. Ł.] bezpośrednio po zwer-

bowaniu w sposób przemyślany zdekonspirował się przed rozpracowywaną grupą. 

Nie wyeliminowano go ze względu na konspirację agentury równoległej. W chwili 

obecnej ww. jest jednostką zbędną”28.  W charakterystyce agenta, sporządzonej 

przed wyeliminowaniem go z sieci, padają słowa, które w mej ocenie są najlep-

szym podsumowaniem „agenturalnej” działalności Prokopiuka. „Agent »Mara« był 

jednostką dwulicową, niezdyscyplinowaną”29. 

    Jerzy Prokopiuk swoje spotkanie z aparatem bezpieczeństwa przeżył 

niezwykle ciężko. Przypomnijmy, iż na czasy jego z nim styczności przypada okres 

najbardziej mrocznej działalności Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie torturowania 

przesłuchiwanych, kończące się śmiercią, były na porządku dziennym. Dla dwu-

dziestoparolatka zetknięcie z tak mroczną materią musiało być i było doświadcze-

niem traumatycznym. Wyszedł z niego – pomimo podpisania zobowiązania do 

współpracy – zdecydowanie obronną ręką. Nie ma chyba lepszej cenzurki jego dzia-

łalności niż owe słowa pracowników UB – „dwulicowy”.  

    Jerzy Prokopiuk całe swoje późniejsze życie zmagał się z demonami 

młodzieńczej decyzji o podjęciu współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa. Świadczy 

to o jego bezkompromisowości i ogromnej wrażliwości, z której słynął do końca 

swej drogi. I choć jego „praca” na rzecz aparatu represji była całkowicie iluzorycz-

 
27 Cyt. za: M. Zdańska-Brinckenowa, Jerzy Dąmbski, „Wszechświat. Pismo Przyrodnicze” 1957, 

z. 2, s. 53. 
28 IPN BU 00 945/575, s. 39.  
29 Ibidem, s. 37.  
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na, pozostawiła w nim niezatartą rysę ułomności charakteru. Niemniej w mej oce-

nie całkowicie bezpodstawną.   
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SIÓDMA KATASTROFA, CZYLI INWAZJA GŁUPOTY 

 
Marek Żabka 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe 

 
 

Streszczenie: Żyjemy w czasach siódmej katastrofy. Jej przyczyną jest zanik samozacho-

wawczych ludzkich instynktów. Należy przedefiniować nasze potrzeby i priorytety, a przede 

wszystkim podjąć działania naprawcze. Tekst jest subiektywnym spojrzeniem autora, doty-

czy rozmaitych aspektów ludzkiego życia, postrzeganego z historycznej, społecznej i ewolu-

cyjnej perspektywy. Zawarte w nim radykalne myśli i diagnozy mają skłonić do refleksji nad 

zasadnością przymiotnika sapiens, który – podobno – ma nas wyróżniać spośród innych 

ziemskich istot. 

 

Słowa kluczowe: zagrożenia cywilizacyjne, katastrofa ekologiczna, utrata bioróżnorodności, 

kryzys szkoły, kryzys uniwersytetu, kryzys kultury wyższej, inwazja głupoty, popularyzacja 

wiedzy  

 
Abstract: We live in times of the seventh catastrophe. Its cause is the disappearance of self-

preservation human instincts. We need to redefine our needs and priorities and, above all, 

take corrective action. The text is the subjective view of the author; it concerns various as-

pects of human life, perceived from historical, social and evolutionary perspectives. The radi-

cal thoughts and diagnoses contained in it are intended to make us reflect on the legitimacy 

of the adjective sapiens, which - allegedly - is supposed to distinguish us from other earthly 

beings. 

 

 Keywords: civilization threats, ecological disaster, loss of biodiversity, school crisis, univer-

sity crisis, crisis of high culture, invasion of stupidity, popularization of knowledge 

 

                                                                                   I tak się właśnie kończy świat – 

                                                                                   Nie hukiem, ale skomleniem. 

                                                                                   Thomas Stearns Eliot, Wydrążeni ludzie 

 

1. Prolog 

 

Żyjemy w czasach gwałtownie narastającej cywilizacyjnej zapaści. Dotychcza-

sowy model funkcjonowania jednostek i społeczeństw wali się na naszych oczach,  

a życie bezpieczne i dostatnie kończy się bezpowrotnie.  

Siódma katastrofa już trwa!!! Kryzys klimatyczny i energetyczny, utrata bio-

różnorodności, brak wody i żywności, eksplozja demograficzna i niepohamowany 

konsumpcjonizm, nowe techniki kontroli i manipulacji, epidemie i wojny o zasoby, 
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regres edukacji i kultury, tsunami głupoty i zanik samozachowawczych instynktów 

– oto jej oczywiste i dramatycznie nasilające się objawy.  

Jesteśmy jednym z milionów ziemskich gatunków, ale – w odróżnieniu od 

innych – nasze potrzeby daleko wykroczyły poza biologiczną miarę i poza możli-

wości planety. Zaprogramowani na „sukces” i kierowani przez „samolubne geny” 

(Wilson 1988; Dawkins 2021), stworzyliśmy kryteria szczęścia, postępu i rozwoju, 

których realizacja prowadzi do społecznej dysharmonii, zagraża przyrodzie i na-

szemu biologicznemu istnieniu.  

Konieczne są natychmiastowe działania naprawcze. Bez nich okażemy się 

najbardziej nieudanym ewolucyjnym eksperymentem, jaki kiedykolwiek zaistniał 

w dziejach Ziemi. 

Czasu zostało niewiele. Im szybciej się opamiętamy, tym większa szansa, że 

nasze dzieci i wnuki nie będą musiały toczyć walki o biologiczne przetrwanie.  

 

2. Ab origine 

 

Historia ziemskiego życia liczy ponad trzy i pół miliarda lat [Dzik 2022]. 

Przedstawia się ją często w postaci wielkiego drzewa życia (Tree of Life)1, którego 

konary, gałęzie, gałązki i liście ilustrują ewolucyjne losy różnych grup organi-

zmów, a pień symbolizuje ich wspólne pochodzenie. Profesor Richard Dawkins – 

jeden z najwybitniejszych biologów naszych czasów – nazywa ten niezwykły ciąg 

zdarzeń The Greatest Show on Earth [Dawkins 2009]. Swe role grają w nim ar-

cheony, bakterie, grzyby, rośliny i zwierzęta; około 8 milionów gatunków2 – zale-

dwie mały odsetek spośród miliardów, jakie kiedykolwiek pojawiły się na ziem-

skiej scenie. Pozostałe wymarły: powoli i stopniowo, bo wyczerpały swój ewolu-

cyjny potencjał, albo gwałtownie, w wyniku niszczycielskich kataklizmów. Ślady w 

geologicznym i paleontologicznym zapisie dowodzą, że tylko w ciągu ostatnich 550 

milionów lat zdarzyło się pięć takich katastrof. Ich skutkiem były masowe wymie-

rania gatunków, rodzajów, a nawet wielkich „konarów” Tree of Life.  

Katastrofa najbardziej niszczycielska i pouczająca miała miejsce 252 miliony 

lat temu. Wulkanizm objął wówczas obszar dzisiejszej Syberii, uwolnił miliardy 

ton pyłów oraz trujących tlenków siarki i azotu, dramatycznie zmieniając termikę 

oraz chemizm atmosfery, gleb i wód oceanicznych. Wymarło 95% gatunków, wy-

znaczając kres ery paleozoicznej – jednego z najważniejszych i najbardziej owoc-

nych etapów w dziejach ziemskiego życia. Na szczęście nieliczni przedstawiciele 

głównych linii ewolucyjnych przetrwali i w mezozoiku zainicjowali ponowny roz-
 

1 Por. Drzewo Dusz / Drzewo Głosów (ang. Tree of Souls; jęz. Na’vi: Vitraya Ramunong) w film-
ie Avatar (2009) Jamesa Camerona. 

2 Dotychczas opisano mniej niż 2,5 miliona gatunków. Szacunki mówią, że jest ich od 8 do 
nawet 100 milionów! 
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kwit, trwający przez 190 milionów lat. Była to epoka niebywałego sukcesu wiel-

kich gadów, m.in. dinozaurów.  

Sześćdziesiąt sześć milionów lat temu zdarzył się kolejny kataklizm. Uderze-

nie asteroidy o 10-kilometrowej średnicy wywołało masywne trzęsienia ziemi, 

wulkanizm, tsunami, falę uderzeniową i gigantyczne pożary, a uwolnione pyły 

spowodowały trwającą wiele lat globalną zimę. Zginęło 75% gatunków, lecz – po-

dobnie jak pod koniec permu – śmierć jednych otwierała szanse innym. Nawet my 

sami jesteśmy beneficjentami; bez tamtej katastrofy w lasach, na sawannach i ste-

pach dinozaury królowałyby do dziś, ssaki z pewnością nie osiągnęłyby takiego 

sukcesu, a ewolucyjna gałąź hominidów być może w ogóle by się nie pojawiła.  

Z klimatyczną zapaścią i masowym wymieraniem mamy do czynienia rów-

nież dziś. Nie towarzyszą mu wprawdzie spektakularne wybuchy ani kosmiczne 

kolizje. Tym razem sprawcą jest człowiek, który z metodyczną konsekwencją rea-

lizuje swój eksterminacyjny i samobójczy proceder. Richard Leakey i Richard Le-

win [1999], Elizabeth Kolbert (2016), Ewa Bińczyk (2018) mówią o szóstej kata-

strofie albo o katastrofie antropocenu. A to dopiero początek. Już najbliższe de-

kady ujawnią skumulowane skutki naszych działań. Obawiam się, że będą drama-

tyczne.  

 

3. Główny aktor wkracza na scenę  

 

Ewolucyjna ludzka gałąź wyłoniła się w Afryce mniej więcej 6-7 milionów lat 

temu, rodzaj Homo pojawił się 4 miliony lat później, zaś człowiek współczesny – 

zaledwie przed 200-300 tysiącami lat3.  

Pierwsze naukowe tezy o naszym pochodzeniu sformułował Charles Darwin 

(1871). Jego teza, że Homo sapiens jest spokrewniony z afrykańskimi małpami człe-

kokształtnymi wywołała skandal i oburzenie. Szczególne w kręgach angielskiej ary-

stokracji. W tamtych czasach nawet czarnoskórych Afrykanów dość powszechnie 

uważano za gatunek gorszy i prymitywniejszy, więc sugestie, że szympansy4 i goryle 

to nasi krewniacy wielu uznało za bluźnierstwo, sprzeczne z biblijną wersją stwo-

rzenia. Darwina ośmieszano, przedstawiając jego karykaturę jako hybrydę człowie-

ka i małpy.  

Równolegle zaczął się też spór o to, która z nacji dała początek rodzajowi 

ludzkiemu. Do roli praojców pretendowali głównie Anglicy, Niemcy, Francuzi i Chiń-

czycy. W wyścigu o pierwszeństwo, niejaki Charles Dawson w roku 1912 posunął się  

 

 
3 Wiek szczątków znalezionych w latach sześćdziesiątych w Maroko określono ostatnio na 

315 tysięcy lat – być może Homo sapiens pojawił się dawniej niż sądzimy. 
4 Z szympansami mamy wspólnych przodków i ponad 98% wspólnych genów. 
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do oszustwa ogłaszając, że w Piltdown (East Susex, Anglia) znalazł praludzką czasz-

kę. Dopiero w roku 1953 okazało się, że to fałszerstwo, więc mit o angielskich ko-

rzeniach ludzkości prysł. Z kolei Chińczycy do dziś utrzymują, że są potomkami Ho-

mo erectus pekinensis. Nie można wykluczyć, że rzeczywiście odziedziczyli geny 

człowieka pekińskiego, ale tymczasem brakuje materiału genetycznego, który mógł-

by to potwierdzić.  

Kontrowersje wokół pochodzenia naszego gatunku trwają, a nawet przybiera-

ją na sile. Z jednej strony wyznawcy Księgi rodzaju albo zwolennicy tzw. inteligent-

nego projektu, z drugiej badacze odcinający się od jakichkolwiek boskich ingeren-

cji i prezentujący dowody na rzecz darwinowskiej wersji.  

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu funkcjonowało w antropologii pojęcie „braku-

jącego ogniwa” – gatunku lub gatunków pośrednich, które potwierdzałyby nasze 

„małpie” pochodzenie. Dziś takich „brakujących ogniw” znamy około 255. To wy-

marłe gatunki naszych przodków i krewniaków. My sami pozostajemy jedynym 

żyjącym przedstawicielem ludzkiej linii ewolucyjnej. Oczywiście, nie licząc Yeti, 

Wielkiej Stopy, Saskłaczy i innych bajkowych stworów z mchu i paproci... Jared 

Diamond (1991) pisze nieco prowokacyjnie, że jesteśmy trzecim gatunkiem szym-

pansa, bo różni nas zaledwie 1% genów. Jak się okazuje, to wystarczy, aby „władcą 

świata” był człowiek, a nie szympans. 

Przez większą część swej historii Homo sapiens wiódł żywot wędrownego 

łowcy i zbieracza. Odgrywał podobną ekologiczną rolę jak większość współcze-

snych mu ssaków, dysponował jednak narzędziem najdoskonalszym, jakie kiedy-

kolwiek wyewoluowało w historii ziemskiego życia. Mózg – bo o nim mowa – po-

zwolił człowiekowi ujawnić pełnię intelektualnego potencjału, stworzyć złożone 

systemy komunikacji, nawiązywać społeczne więzi, gromadzić wiedzę, tworzyć 

coraz bardziej zaawansowane cywilizacje, dokonywać spektakularnych odkryć 

oraz wznosić się na wyżyny inżynierskich i artystycznych dokonań. Od kamien-

nych i drewnianych narzędzi po piramidy Egipcjan i Majów, Angkor Wat, Forum 

Romanum i tysiące bardziej współczesnych wytworów ludzkiego geniuszu. Od 

plemiennych tańców, śpiewów i naskalnych malowideł po arcydzieła malarstwa, 

rzeźby, muzyki i literatury. Jako jedyny gatunek6, człowiek uświadomił sobie meta-

fizyczną naturę istnienia, stał się podmiotem religijnych wierzeń i mitów, twórcą 

sztuki abstrakcyjnej i opowiadaczem dziejów. Lądowanie na Księżycu, sondy i te-

leskopy wysłane w kosmiczny bezkres, plany kolonizacji innych planet, badania 

nad początkiem wszechświata, pochodzeniem życia i ludzkim genomem są uwień-

czeniem obecnego etapu rozwoju i dowodem potęgi ludzkiego umysłu. Niestety, 

 
5 Głównie gatunki z rodzajów Australopithecus i Homo. 
6 Coraz więcej danych świadczy o tym, że Neandertalczycy, a może i gatunki wcześniejsze 

miały swój system religijnych wierzeń.  
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niczym Dr Jekyll i Mr Hyde7 człowiek ukazał też swe drugie oblicze. Stał się glo-

balnym gatunkiem inwazyjnym (Global Invasive Species), zawłaszczył i zdewa-

stował pierwotną przyrodę, stworzył broń jądrową i inne narzędzia zabijania,  

w końcu sam stanął na krawędzi autounicestwienia.   

 

3.1. Afrykański exodus  

 

Około 70 tysięcy lat temu w ewolucyjnej i geograficznej historii człowieka 

nastąpił przełom. Zmienne warunki bioklimatyczne epoki lodowcowej spowodo-

wały drastyczny spadek liczebności populacji; być może nawet do kilku tysięcy 

osobników. Homo sapiens stanął na krawędzi wymarcia! W poszukiwaniu lepszych 

szans, wyruszył na Bliski Wschód, a potem do zachodniej Azji i Europy8, rozpoczy-

nając wielką epicką podróż, która miała zaowocować podbojem wszystkich, nada-

jących się do życia, zakątków naszej planety9.  

Podążając wzdłuż południowych wybrzeży Azji i pokonując morskie cieśni-

ny, już po 10 tysiącach lat ludzie dotarli do Australii. Jakieś 15 tysięcy lat temu10 

przodkowie dzisiejszych Inuitów obrali północno-wschodni kierunek ekspansji, 

przez Beringię przewędrowali na Alaskę i w 2-3 tysiące lat dotarli na skraj Amery-

ki Południowej – aż do Ziemi Ognistej.  

 

3.2. Antropogeniczne wymieranie megafauny 

 

Pojawianie się człowieka współczesnego było w wielu miejscach skorelowa-

ne z masowym wymieraniem dużych zwierząt, głownie ssaków. W Australii znik-

nęły wielkie kangury, wombaty, lwy workowate, megakolczatki i szereg innych.  

W Ameryce Północnej wymarły mamuty, mastodonty, konie, wielbłądy, kilka ga-

tunków niedźwiedzi, lwów, łosi, jeleni i bizonów. Nieco później to samo spotkało 

południowoamerykańskie leniwce i pancerniki oraz słoniowate, wielbłądowate  

i drapieżne.  

W sumie ofiarą padło ponad 350 gatunków o masie przekraczającej 44 kilo-

gramy (100 funtów) – połowa wówczas żyjących. Spośród ważących więcej niż 

tonę zniknęły niemal wszystkie.  
 

7 Dr Jekyll and Mr Hyde to bohaterowie powieści Roberta Louis Stevensona pt. Strange 
Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (1886). 

8 Poszukując lepszych warunków życia, ówcześni ludzie nie mieli świadomości międzykon-
tynentalnych wędrówek. Miały one różnokierunkowy i często chaotyczny charakter.  

9 Badania z ostatnich lat dowodzą, że ludzkie populacje po raz pierwszy wywędrowały  
z Afryki już ponad 200 tysięcy lat temu, ale dopiero wędrówka sprzed 70 tysięcy lat mia-
ła swe globalne skutki. 

10 Niektóre dane mówią, że kolonizacja Ameryki nastąpiła ponad 20 tysięcy lat temu. 
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Najmniejszych strat doznała Afryka. Być może z racji wielkiej liczebności tam-

tejszych zwierząt albo z bojaźni, jaką żywiły wobec człowieka, postrzegając w nim 

groźnego drapieżcę. Niektórzy badacze argumentują, że schronienie afrykańskiej 

megafaunie dawały gęste, tropikalne lasy, do których człowiek tak chętnie się nie 

zapuszczał.  

„Zasługa” człowieka jako głównego sprawcy plejstoceńskiego wymierania 

megafauny akceptowana jest dość powszechnie, choć znaczącą rolę odegrały też 

niesprzyjające warunki bioklimatyczne do których wiele gatunków nie było się  

w stanie dostosować.  

W ciągu ostatnich dwóch tysięcy lat szczególnie destrukcyjny ludzki wpływ za-

znaczył się na wyspach. Na Nowej Zelandii Maorysi wytępili m.in. kilkanaście gatun-

ków wielkich nielotnych ptaków moa; stosy ich obgryzionych kości można w buszu 

znaleźć do dziś. W podobny sposób dziesiątki gatunków ssaków i ptaków zniknęły  

z Madagaskaru. Między innymi gigantyczne, 500-kilogramowe strusie słoniowe, znane 

też jako epiornisy albo mamutaki. Ostatnie wybito około tysiąc lat temu.  

W Indonezji, na Hawajach, Filipinach, Fidżi, Nowej Kaledonii i na innych wy-

spach zabójczy proceder przebiegał według podobnego scenariusza. Ekstermina-

cja gatunków i ich siedlisk trwa tam do dziś, a nawet się wzmaga.  

Na obszarze Eurazji w plejstocenie dokonało się jeszcze jedno wielkie wy-

mieranie. Ofiarą padło kilka ludzkich gatunków. Był wśród nich człowiek wypro-

stowany (Homo erectus), który półtora miliona lat temu opuścił Afrykę, docierając 

aż do Chin, na Sumatrę i Jawę11. Był Neandertalczyk (Homo neanderthalensis), któ-

ry pół miliona lat temu pojawił się w Europie i zachodniej Azji. Nie przeżył Hobbit 

(Homo floresiensis) z indonezyjskiej wyspy Flores, filipiński Luzończyk (Homo lu-

zonensis), ani azjatycki Denisowianin12. Zniknęli wszyscy, bo ich nieliczne popula-

cje wykazały niewystarczające zdolności adaptacyjne, ale przegrywali też w bez-

pośredniej, fizycznej konfrontacji z człowiekiem współczesnym.  

Interesujące, że rozmaite ludzkie gatunki utrzymywały wzajemne seksualne 

relacje. W genomie Europejczyków i Azjatów do dziś zachowała się kilkuprocen-

towa „domieszka” genów neandertalskich, a geny Denisowian przetrwały u wielu 

pierwotnych ludów Azji, Australii i Oceanii13. Przypadki te pokazują niedoskona-

łość klasycznej definicji gatunku, są również współczesnym przykładem „brakują-

cych ogniw” w ludzkiej ewolucji. 

 

 

 
11 Niektórzy badacze sądzą, że ludzie z Sumatry i Jawy reprezentowały odmienny gatunek 

niż Homo erectus.  
12 Jego gatunkowy status nie jest do końca określony. 
13 Za badania genomu wymarłych ludzkich gatunków, głównie Neandertalczyka, prof. Svante 

Pääbo otrzymał w r. 2022 Nagrodę Nobla. 
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4. „Udomowienie” człowieka 
 

Kluczowy zwrot w dziejach człowieka współczesnego dokonał się około 10-

11 tysięcy lat temu. Przesądził nie tylko o naszych relacjach z przyrodą i kierunku 

cywilizacyjnego rozwoju, ale i o losach całej planety.  

Lodowce ustępowały, a łagodny i wilgotny klimat sprawił, że na Środkowym 

Wschodzie, w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, a potem w kilku innych rejonach Stare-

go Świata zaczęto uprawiać rośliny i hodować zwierzęta. Produkcja i gromadzenie 

żywności przyczyniały się do osadnictwa i wzrostu demograficznego. Zdarzały się 

wprawdzie klęski nieurodzaju i epidemie, lecz walec historii był już nie do zatrzy-

mania.  

Efektem „udomowienia” człowieka były głębokie zmiany struktury społecz-

nej. W miejsce egalitarnych wspólnot plemiennych około 5500 lat temu powstały 

pierwsze państwa, wyłoniły się klasy właścicieli, wyrobników, niewolników, rze-

mieślników, kupców i żołnierzy. Rodziły się nowe ideologie i religie, a wraz z nimi 

politycy i kapłani, którzy zawładnęli ludzkimi umysłami. Wybuchały krwawe woj-

ny, relacje gospodarcze i społeczne stopniowo obejmowały setki, tysiące i miliony 

ludzi. Żaden gatunek nie działał dotąd w podobnie metodyczny sposób i w tak 

ogromnej skali. Jared Diamond (2020) podkreśla, że na obszarze Eurazji procesy 

te postępowały najszybciej, bo rosły tam rośliny (głownie zboża i strączkowe) 

oraz żyły zwierzęta (kozy, owce, bydło, świnie, konie, drób), które nadawały się do 

udomowienia. Według Diamonda upowszechnianiu nowych technologii, idei i no-

wego stylu życia sprzyjały także warunki geograficzne i bioklimatyczne14. Gdzie 

indziej, a zwłaszcza w Australii, rolnictwo nie rozwinęło się aż do czasów europej-

skiej kolonizacji, choć takie przekonanie kwestionują m.in. Sutton i Walshe (2021). 

 

5. Wielkie podboje  
 

Kolejny przełom dokonał się za sprawą geograficznych odkryć i podbojów  

w XV-XIX wieku. Ciekawość świata, chciwość, poszukiwanie cennych kruszców, ko-

rzennych przypraw, taniej siły roboczej oraz misja „cywilizowania i nawracania dzi-

kich” sprawiły, że przedstawiciele „wiodących europejskich nacji” w ciągu kilku stu-

leci obrabowali, wymordowali i wzięli do niewoli kilkadziesiąt milionów rdzennych 

Amerykanów, Afrykańczyków i australijskich Aborygenów. Podbojom sprzyjała 

broń biologiczna – nieświadomie zawleczone choroby odzwierzęce, głównie grypa, 

odra, ospa i gruźlica. Europejczycy – jako hodowcy świń, bydła i drobiu – stykali się 

z zarazkami od tysiącleci i byli dość odporni, natomiast podbijane ludy odporności 

 
14 Jednym z czynników jest równoleżnikowe ułożenie głównych pasm górskich, ułatwiają-

ce dyspersję. Dotyczy to nie tylko człowieka, ale także roślin i zwierząt. 
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nie miały i wymierały masowo. Ich klęska wynikała też z braku skutecznych narzę-

dzi walki, głownie broni palnej. 

W wyniku podbojów zniknęły zaawansowane cywilizacje Azteków, Inków, 

Khmerów i wiele innych. Podzieliły losy plejstoceńskiej megafauny z tą różnicą, że 

sprawcy i ofiary należały do tego samego gatunku.  

Potomkowie europejskich osadników do dziś celebrują podboje sprzed kilku-

set lat. Wśród amerykańskich Indian czy australijskich Aborygenów wywołuje to 

zrozumiały gniew, ponieważ dla nich przybycie białych oznaczało początek końca 

ich cywilizacji15.  

 

6. Rewolucje techniczne i technologiczne 

 

Ponad dwa stulecia temu świat wkroczył w erę rewolucji technicznej i tech-

nologicznej. Maszyna parowa i elektryczność lawinowo uruchomiły nowy rodzaj 

eksploatacji naszej planety, a jedną z najbardziej dewastujących aktywności czło-

wieka stało się pozyskiwanie kopalnych surowców i energii.  

W ciągu kilku ostatnich dekad w błyskawicznym tempie dokonuje się też cy-

fryzacja i informatyzacja. Dotyczy prawie wszystkich dziedzin życia, niesie liczne 

dobrodziejstwa, ale i zagrożenia. Bezwiednie, albo z własnego wyboru, stajemy się 

cyborgami, których pragnienia, potrzeby i zachowania są przedmiotem kontroli  

i manipulacji (Harari 2018). Do niedawna beztrosko cieszyliśmy się przynależno-

ścią do globalnej wioski, dostępem do informacji, wiedzy i kultury. Dziś, przy po-

mocy internetowych narzędzi, hakerzy mogą wyłączyć sieci energetyczne, systemy 

bankowe i zabezpieczenia w nuklearnych reaktorach. Jak pisze Harari [2018], 

skutkiem rozwoju sztucznej inteligencji jest też powiększanie się klasy „ludzi 

zbędnych”, którzy nie znajdą miejsca na rynku pracy, a to wywoła poważny spo-

łeczny problem i będzie zarzewiem konfliktów. 
 

7. Globalne zagrożenia 

 

7.1. Klimatyczna katastrofa 

 

Bez wątpienia jest to wyzwanie największe (Popkiewicz 2013, 2019; Popkie-

wicz i in. 2019). Spalanie paliw kopalnych skutkuje emisją gazów cieplarnianych, 

głownie dwutlenku węgla: ponad 50 miliardów ton rocznie! To 50-procentowy 

wzrost w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Cokolwiek wytwarzamy, zjadamy czy 

kupujemy zwiększa ślad węglowy. A kupujemy i konsumujemy bez opamiętania!  

 
15 Przed budynkiem parlamentu w Canberze Aborygeni mają swój alternatywny parla-

ment. Mieści się w namiocie, przed którym od lat płonie ognisko. W ten sposób demon-
strują swe prawa do australijskiej ziemi. 
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Przewidywania optymistyczne głoszą, że wskutek efektu cieplarnianego do 

końca obecnego wieku temperatura na Ziemi podniesie się o 1-2 ºC. Prognozy 

bardziej realistyczne mówią o 4-5 ºC i więcej. Jeśli się spełnią, to spod wiecznej 

zmarzliny dalekiej północy i z głębokomorskich pokładów uwolnią się miliardy 

ton metanu – gazu cieplarnianego 30-krotnie groźniejszego niż CO2. Miliardy ton 

dwutlenku węgla pojawią się wskutek pożarów lasów, mineralizacji materii orga-

nicznej zawartej w glebie i na osuszonych torfowiskach, wydobędą się także z pod-

grzanych wód oceanicznych.   

Uwolnione od śniegu i lodu obszary podbiegunowe – zamiast odbijać ciepło 

słoneczne – będą je pochłaniać, wzmagając cieplarniany efekt. Wskutek topnienia 

lodowców i fizycznej rozszerzalności wody, poziom oceanów podniesie się na tyle, 

że pod wodą znajdą się gęsto zaludnione tereny Bangladeszu, Indonezji, zachod-

niej Afryki, rejon Zatoki Meksykańskiej, duża część Holandii, Florydy czy Nowego 

Jorku. Z mapy Pacyfiku zniknie kilka wyspiarskich państw, a ich obywateli trzeba 

będzie przesiedlić lub skazać na zagładę. W Polsce zatopione zostaną Żuławy  

i doliny niektórych rzek. Być może już nasze prawnuki, zamiast do Wenecji będą 

jeździć do Gdańska, aby pływać łodzią albo nurkować wzdłuż Długiego Targu.  

Zaburzenia cyrkulacji prądów atmosferycznych i morskich już dziś powodu-

ją, nieznane dotąd, fale upałów lub chłodów, huragany, powodzie, susze. Kurczą 

się zasoby wód słodkich, wysychają rzeki i jeziora, a skoncentrowane w nich tok-

syny zabijają wszelkie przejawy życia16. Woda pitna staje się towarem strategicz-

nym, a jej deficyt oraz malejący areał gleb uprawnych spowodują drastyczny spa-

dek produkcji żywności. Brak możliwości chłodzeniem systemów energetycznych 

doprowadzi też do deficytu energii i zapaści wielu działów gospodarki.  

Niektórzy mieszkańcy naszego kraju i innych chłodniejszych rejonów świata 

twierdzą, że zmiany klimatu są częścią naturalnego cyklu klimatycznego, na który 

ludzie i tak żadnego wpływu nie mają, więc nie ma potrzeby dramatyzować. Pod-

kreślają, że wskutek ocieplenia zaoszczędzimy na ogrzewaniu, będziemy w Polsce 

uprawiać cytrusy, a zamiast wyjeżdżać nad południowe morza, udamy się na nad-

bałtyckie plaże.  

Niestety, fakty dotyczące zmian klimatu są nieubłagane i potwierdzane przez 

cały naukowy świat17. Analiza modeli klimatycznych dowodzi, że Ziemia powinna 

właśnie wkraczać w epokę ochłodzenia klimatu. Nie dzieje się tak wyłącznie z racji 

ludzkiej ingerencji w globalny system.  

Globalne konsekwencje zmian klimatu nie ominą nikogo. Czy można je po-

wstrzymać albo cofnąć? Ograniczanie energochłonnych technologii, upowszechnianie 
 

16 Przykładem ostatnia katastrofa na Odrze. 
17 Według wiarygodnych modeli klimatycznych Ziemia powinna wkraczać w okres ochło-

dzenia klimatu. Gdyby nie ten naturalny „chłodny” cykl, to już dziś umierałyby setki mi-
lionów ludzi rocznie. 
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bezemisyjnych źródeł energii, uprawa wodorostów w oceanach, sadzenie lasów; 

wszystko to należy wdrążać jak najpilniej, choć wielu badaczy twierdzi, że punkt 

krytyczny został już przekroczony. Nawet gdyby antropogeniczną emisję CO2 

zredukować do zera, to pozytywne skutki pojawią się dopiero za kilkadziesiąt lat. 

 

7.2. Utrata bioróżnorodności 

 

Kilkanaście tysięcy lat temu biomasa ludzi i ich udomowionych zwierząt sta-

nowiła zaledwie ułamek procenta. Reszt a to zwierzęta dziko żyjące. Dziś proporcje 

dramatycznie się odwróciły: człowiek i jego inwentarz stanowią ponad 95% całej 

zwierzęcej biomasy.  

Utrzymanie tak wielkich populacji odbyć się musi kosztem przyrody. W każdej 

godzinie pod topór idzie półtora miliona drzew. Miejsce tropikalnych lasów zajmują 

uprawy palmy olejowej, soi, trzciny cukrowej, eukaliptusa, kawy, kakao, a nawet... 

sosny. Lokalne gatunki roślin i zwierząt nie są się w stanie dostosować i giną, a mi-

liony hektarów monokultur zamieniają się w biologiczne pustynie. Bez śpiewu pta-

ków, bez owadów, pająków, storczyków i tysięcy innych stworzeń. Znikają gatunki, 

które można by wykorzystać w rolnictwie, medycynie i biotechnologii. Wymierają 

pszczoły i inni zapylacze, bez których wyginie wiele dziko rosnących roślin, a przede 

wszystkim zabraknie owoców i warzyw. Ubożeją walory przyrodnicze, klimatyczne, 

estetyczne, turystyczne i rekreacyjne. I to w skali całego świata.  

Dramatycznie przedstawiają się losy ekosystemów morskich. Wzrasta kwa-

sowość oceanów, więc zamierają rafy koralowe z całym ich ogromnym bogactwem 

życia18. Tylko w ciągu ostatnich 50 lat australijska Wielka Rafa Koralowa utraciła 

połowę powierzchni i gatunków.  

Pozyskiwanie ryb i innych owoców morza już dawno przekroczyły naturalne 

zdolności ich samoodtwarzania. Dodatkowo w rybackich sieciach giną setki tysię-

cy delfinów, fok, ptaków morskich i żółwi. Każdego roku chwyta się 100 milionów 

rekinów – głownie po to, aby obciąć im płetwy (na zupę!!!), a okaleczone ciała wy-

rzucić za burtę.  

Z powodu antropopresji siedliska i ekosystemy znikają błyskawicznie, a tempo 

wymierania gatunków jest dziś sto, a w niektórych miejscach i grupach organizmów 

nawet tysiąckrotnie większe niż przed epoką industrialną (Attenborough 2022). 

Tylko w ciągu ostatnich 200 lat zniknęła ponad połowa. Wszystko to nasza, ludzka 

„zasługa”.  

Jedno z najbardziej barbarzyńskich poczynań ma miejsce w Amazonii. Eks-

terminacji doświadczają tam nie tylko zwierzęta i rośliny, ale przede wszystkim 

 
18 Szczególnie szybko wymierają gatunki o wapiennym szkielecie, który rozpuszcza się  

w zakwaszonej wodzie. 
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ludzie. Wskutek karczowania i wypalania lasów, setki lokalnych plemion tracą swe 

kulturowe dziedzictwo i elementarne warunki do życia. Oczywiście wszystko to  

w imię „cywilizacyjnego postępu i ekonomicznego wzrostu”. 
 

7.3. Śmieci, toksyny i odpady  
 

Oto kolejne, potężne wyzwanie naszych czasów: 2 miliardy ton każdego ro-

ku! Większość trafia na nielegalne wysypiska, do gleby, rzek i mórz. Śmieci, niesio-

ne prądami morskimi z Ameryki i Australii, docierają aż na plaże zachodniego wy-

brzeża Irlandii i Wielkiej Brytanii.  

Spośród około 300 milionów ton plastiku, jaki corocznie produkujemy, poło-

wa to jednorazowe opakowania. Znaczna ich część ląduje w morzach i oceanach. 

Plastikowa wyspa na północnym Pacyfiku ma powierzchnię ponad 1,5 miliona km2, 

a kilka innych właśnie się tworzy. Za kilka dekad masa plastiku przekroczy biomasę 

ryb i innych morskich zwierząt. Za sprawą odpadów i ścieków oceany stają się glo-

balnym szambem i szybko tracą status błękitnego symbolu naszej planety.  
 

7.4. Skutki wzrostu demograficznego 
 

Przed dwoma tysiącami lat było nas 30 razy mniej. Na początku XX wieku – 

1,6 miliarda, 50 lat temu – ponad 3 miliardy. Obecnie populacja zbliża się do 8 mi-

liardów, zaś prognozy na koniec stulecia przewidują nawet 15 miliardów ludzi!  

Każdy człowiek potrzebuje jedzenia, wody, schronienia, energii, infrastruk-

tury, opieki zdrowotnej i edukacji. Tymczasem Ziemia ma ograniczoną pojemność, 

powierzchnię i zasoby. Tylko w ciągu ostatnich 50 lat ludzkość zużyła ich więcej 

niż przez cały wcześniejszy okres swej historii. Gdyby każdy obywatel naszej pla-

nety chciał konsumować tyle, co przeciętny Amerykanin, to Ziemia musiałaby być 

wielokrotnie większa. Jeśli ktoś sądzi, że nasza planeta zdoła zaspokoić wszystkie 

potrzeby i zachcianki, to - jak powiedział przed laty doradca prezydenta Kenne-

dy’ego – jest ignorantem, idiotą, ekonomistą albo politykiem.   

Utrata warunków do życia już wkrótce zmusi setki milionów ludzi do migracji. 

Czy bogata Północ okaże solidarność, czy postawi mury, elektryczne płoty i zasieki? 

To będzie ostateczna weryfikacja naszego człowieczeństwa. 
 

7.5. Społeczne dysfunkcje i zdrowotne epidemie 
 

W obliczu kryzysu już nasilają się narodowe (etniczne) egoizmy, fanatyzmy  

i fobie, niosąc ryzyko terroryzmu, wojen, a nawet nuklearnej katastrofy. Punktów 

zapalnych jest coraz więcej, pojawiają się rozmaici polityczni szaleńcy, a Rosja i Ko-

rea Północna otwarcie grożą użyciem broni jądrowej. Oznaczałoby to błyskawiczny 

kres obecnej cywilizacji. 
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Rosnącym zagrożeniem są epidemie. Właśnie doświadczamy zdrowotnych, 

ekonomicznych i społecznych skutków COVID-u, a to dopiero początek tego, co  

z pewnością się zdarzy. Odzwierzęcych wirusów, bakterii i prionów są tysiące. Ich 

transmisja na człowieka jest kwestią czasu. Małpia ospa to przykład z ostatnich 

miesięcy.  

Wskutek ocieplania klimatu w Europie i Ameryce Północnej pojawią się owa-

dzie wektory chorób tropikalnych, takich jak malaria, denga, żółta febra, gorączka 

zachodniego Nilu i wiele innych.  

Dużym niebezpieczeństwem są superbakterie, które za sprawą masowego 

stosowania antybiotyków zyskały oporność, powodując śmiertelne infekcje u ludzi 

i zwierząt.  

 

8. Głos „cywilizowanego” świata Zachodu 

 

W obliczu katastrofy cyniczni „przywódcy”, zachłanni właściciele wielkich 

korporacji i lobbyści nie siedzą biernie. Przeciwnie! W luksusowych hotelach i przy 

suto zastawionych stołach radzą, debatują i „szczytują”, głosząc frazesy i puste de-

klaracje19. Zachowują się jak orkiestra na Titanicu: w wodzie po szyję, ale grają 

dalej. „Jakoś to będzie”. Zgodnie z dewizą Józefa Szwejka: jeszcze się tak nie darzyło, 

żeby jakoś nie było.  

W cywilizacji judeochrześcijańskiej ciągle silne jest przekonanie o nadrzęd-

nej roli człowieka jako globalnego pana i władcy. Jesteśmy ponoć stworzeni na 

boski obraz i boże podobieństwo, więc hulaj dusza! Biblijne hasło czyńcie sobie 

Ziemię poddaną ma usprawiedliwić prymitywną, globalną demolkę. Rodzi się wąt-

pliwość: co właściwie Stwórca miał na myśli i czy przypadkiem nie stracił kontroli 

nad swym dziełem? Miał być wszechmocny, ale wygląda na to, że nie dał rady  

i bezsilnie machnął na nas ręką...  Dziś tamto biblijne przesłanie należałoby odczy-

tać w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń. Przecież sapiens do czegoś 

zobowiązuje i nie może brzmieć szyderczo! 

 

9. Polska perspektywa 

 

9.1. Rodacy wobec przyrody 

 

Rozmaite zagrożenia, niszczycielskie działania i brak refleksji nad przyszłością 

naszego kraju nie omijają. W myśl niedawnego hasła Polska w trocinach w mózgach 

dużej części społeczeństwa nastąpiło przestawienie umysłowej zwrotnicy. Więk-

 
19 Mimo przyjętego w 2015 r. Porozumienia paryskiego w sprawie klimatu emisja gazów 

cieplarnianych gwałtownie rośnie.  
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szości rodaków nie przeszkadza, że wiekowe lasy przerabia się na deski, że dewa-

stuje się miejskie parki, zadrzewione skwery i zarośla, że życiodajną zieleń zastę-

pują betonowe place. Ma być nowocześnie!!! Nie jakaś tam wiocha. Drzewom, krza-

kom i zielsku mówimy stanowcze NIE! Brudzą, śmiecą, gałęzie i liscie lecą na głowy  

i samochody, ptaki robią kupę i śpiewają za głośno... Trzeba zrobić z tym porządek!!.  

Dla ludzi wywodzących się z umysłowych opłotków, betonoza jest miarą cy-

wilizacyjnego awansu. Można rzec, że polskim syndrom ostatnich lat stają się 

trociny i beton, wypełniające puste czaszki. 

Nasz kraj plasuje się na szarym końcu europejskiej listy wodnych zasobów, 

mimo to w głowach polityków, urzędników i „speców” od hydrologii ciągłe roją się 

pomysły regulacji rzek i melioracji łąk. Oczywiście pod hasłem „poprawy infra-

struktury i stosunków wodnych”. Na przykład koło Siedlec, w dolinie Liwca (gmina 

Mordy) kilka lat termu zmeliorowano (czytaj: zdewastowano) setki hektarów za-

lewowych łąk. Były nie tylko rajem dla wędrownego ptactwa, ale dostarczały nie-

małych plonów siana. Wskutek melioracji uległy przesuszeniu i degradacji. Dziś  

w suche lata porasta je głównie mniszek i szczaw, a wędrownych ptaków jak na 

lekarstwo.  

Obsesja kopania odwadniających rowów trwa w najlepsze. Ostatnio w okoli-

cach Ostrołęki, gdzie mazowiecki samorząd przekazał na ten cel setki tysięcy zło-

tych. Ma to podobno być ochrona przed powodziami. Rzecz tylko w tym, że w doli-

nie Narwi, Liwca czy Bugu powodzie raczej się nie zdarzają, bo to rzeki w znacz-

nym stopniu naturalne, z dużymi terenami zalewowymi.  

Melioracje prowadzi się nawet w lasach państwowych! Jak śpiewał Kazi-

mierz Grześkowiak: Chłop żywemu nie przepuści. Jak się żywe napatoczy, nie pożyje 

se, a juści!  

Całe to barbarzyństwo współfinansowane jest często z unijnych funduszy. 

Naiwny europejski podatnik przekazuje je w dobrej wierze przekonany, że przy-

czynią się do poprawy stanu środowiska, a nawet... „pomnożą kapitał ludzki” (???). 

Ufność i łatwowierność tego Holendra, Szweda czy Niemca graniczy wręcz z głu-

potą. On po prostu nie rozumie, że u nas obowiązuje paradygmat całkiem odmien-

ny niż u nich. Rodzaj ludowej przebiegłości: jak są głupi i dają – to bierz, ale jak 

czegoś od ciebie chcą - to chodu w krzaki!!! - Takie myślenie obowiązuje zresztą nie 

tylko w sprawach środowiska naturalnego. 

Gigantycznym problemem stają się w Polsce (i nie tylko) kopalnie węgla20. 

Dewastują krajobraz, pompują zasolone wody do rzek21, powodują wysychanie 

 
20 Eksploatacja metali, na przykład miedzi, może mieć jeszcze bardziej zgubne skutki ubocz-

ne, bo do środowiska uwalniane są metale ciężkie albo ich sole. Być może katastrofa na Od-
rze była tego efektem.  

21 Ostatnio zrzut wód zasolonych spowodował masowy zakwit złotowiciowców i śmierć 
organizmów żyjących w Odrze. 
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studni i polodowcowych jezior. Widać to choćby w okolicach Konina czy Turoszowa. 

Konflikty przybierają wymiar transgraniczny, czego dowodem jest ostatnia awantu-

ra z Czechami. Niestety, kryzys spowodowany napaścią Rosji na Ukrainę sprawił, że 

od węgla na razie odwrotu nie będzie, więc i problemy będą narastać. 

Z powodu smogu umiera w naszym kraju 50 tysięcy ludzi rocznie, a debaty 

nad koncepcją rozwoju energetyki ciągną się w nieskończoność. W ostatnich lat 

zahamowano budowę elektrowni wiatrowych i drastycznie opodatkowano foto-

woltaikę22. Nie przeszkadza to czołowym państwowym urzędnikom głosić sloga-

nów o naszej „przodującej” roli we wdrażaniu energetyki odnawialnej. Jak u Or-

wella (2019). Tam też było Ministerstwo Prawdy.  

Symbolem niekompetencji, a nawet sabotażu, stała się elektrownia węglowa 

w Ostrołęce23. Mimo ostrzeżeń przed ekonomicznym bezsensem i zagrożeniami 

dla przyrody, czołowi politycy forsowali inwestycję z uporem osła. Skutek znamy: 

wycięto kilkadziesiąt hektarów lasu i półtora miliarda złotych poszło w błoto! Win-

nych brak. Nic dziwnego – wszak lokalny biskup rozgrzeszył ich kropidłem i wodą 

święconą. 

Ostatnio dowiadujemy się, że w ramach ograniczania emisji CO2, elektrownie 

węglowe mają spalać... drewno. Będzie to nasz oryginalny, narodowy i twórczy 

wkład w pozyskiwanie zielonej energii (!!!). Pomysł podchwyciły infantylne media. 

Widziałem „dziennikarza”, który mówił o tym z entuzjazmem, dowodząc własnej 

ignorancji i głupoty. Ciekawe tylko, ile tysięcy drzew trzeba będzie wycinać, aby 

dostarczyć odpowiednią ilość paliwa. Dotychczas importowano je głównie zza 

wschodniej granicy. Teraz pod topór idą polskie lasy.  

Jak ogłosił jeden z polityków, „palić będzie można wszystkim, z wyjątkiem 

opon”. Również węglem brunatnym. - To nic, że podczas spalania emisja tlenków 

siarki jest czterokrotnie większa niż w przypadku węgla kamiennego. „Pali się, dymi, 

ale ludzie jakoś tam żyją” - beztrosko stwierdził ów „charyzmatyczny wizjoner”. 

Niejasną przyszłość ma u nas energetyka jądrowa24. Elektrownia miała być 

już wiele dekad temu, za Gierka. W Żarnowcu wydano miliardy, ale po katastrofie 

w Czarnobylu inwestycję wstrzymano. Mimo to sowicie opłacana „dyrekcja cyrku 

w budowie” działała tam jeszcze do niedawna. Dziś mówi się o innych lokaliza-

 
22 Z dniem 1 kwietnia 2022 r. weszły w życie niekorzystne dla prosumenta (producent + 

konsument) przepisy, dotyczące rozliczania energii elektrycznej, wyprodukowanej przez 
instalację fotowoltaiczną – system Net Metering zamieniono na Net Billing. W praktyce 
polega to na tym, że prosument został zmuszony do sprzedawania części wyprodukowa-
nej energii w cenie hurtowej, a potem odkupowania jej w cenie detalicznej od danego za-
kładu energetycznego. 

23 Ostrołęka „ma szczęście”. Najwidoczniej głupota znajduje tam podatny grunt. 
24 Na świecie toczy się na ten temat dyskusja. Wielu ekspertów zwraca uwagę na koszty 

budowy elektrowni jądrowej. W polskich realiach to ponad 100 miliardów zł. Mówi się 
też o ograniczonej żywotności reaktorów i wyczerpaniu zasobów uranu.   
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cjach, m.in. w Choczewie. Przedsięwzięciem kierują już spece z innej sitwy. Ciekaw 

jestem efektów. Oby nie powtórzył się Żarnowiec.  

Jakiś czas temu jeden z rządowych, ekonomicznych geniuszy (ten, który za 

cokolwiek się zabrał, to spartaczył) przywiózł z USA wiadomość o planach zakupu 

małych reaktorów jądrowych. Zabrzmiało to niemal jak elektrownia atomowa  

w każdym mieście, domu i zagrodzie!!! Podobny model przećwiczono w Chinach 

podczas okresu „Wielkiego Skoku” lat sześćdziesiątych. Tam w przydomowych 

piecach chłopi wytapiali żelazo, a dla wykonania planu, przerabiali nawet domowe 

sprzęty i narzędzia rolnicze. Skutki znamy. Obawiam się, że z mini-reaktorami 

będzie tak, jak kilkanaście lat temu z gazem łupkowym: mieliśmy być drugą Arabią 

Saudyjską, a skończyło się na propagandowej pianie. W sumie może i lepiej, bo 

dotychczasowe technologie wydobycia gazu łupkowego okazały się dla środowi-

ska dewastujące. 

W najbliższym czasie pozyskiwanie energii stanie się kwestią biologicznego 

przetrwania. Być może odcięcie rosyjskich źródeł przyspieszy rozwój OZE. Wpraw-

dzie nie zaspokoją one wszystkich energetycznych potrzeb, ale mogą kryzys znacz-

nie złagodzić. Wystarczy, że państwo stworzy korzystne warunki finansowe i praw-

ne dla rozwoju energetyki wiatrowej, fotowoltaiki i biogazowni, a przede wszystkim 

zajmie się modernizacją sieci przesyłowych i technologiami przechowywania 

energii. Na razie europejskie fundusze przeznaczone na energetyczną transforma-

cję są marnowane, rozkradane i przejadane.  

Jedno z niedawnych, medialno-propagandowych haseł dotyczących gospo-

darki bezemisyjnej brzmiało: „milion samochodów elektrycznych”. Przy obecnych 

technologiach to i tak będą auta na... węgiel, bo przecież z niego pochodzi więk-

szość produkowanego u nas prądu.  Infrastruktury do ładowania akumulatorów 

nie ma, a po drogach jeździ 20 milionów aut z napędem tradycyjnym, z którymi też 

trzeba będzie coś zrobić. No i gigantyczne zasoby energii i surowców niezbędne do 

wyprodukowania nowych aut. Cały projekt musi trwać dekady.  

W warunkach energetycznej zapaści potrzebujemy nowych koncepcji funkcjo-

nowania miast i osiedli. W Kopenhadze, Sztokholmie czy Dubaju od dawna kształci 

się rzesze nowocześnie myślących architektów i urbanistów, a ich pomysły wpro-

wadza się w życie. U nas? No comments. 

 

9.2. Ekolodzy i reszta 

 

Mimo powagi sytuacji, nie udało się w kraju stworzyć silnego proekologicz-

nego i politycznie wpływowego lobby. Przyczyn jest kilka.  

Po pierwsze, społeczeństwo, w tym „aktywiści” i samozwańczy „ekolodzy” 

nie zawsze mają gruntowną i całościową wiedzę o przyrodzie, a często głoszą ha-

sła oderwane od rzeczywistości.  
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Po drugie, zdarza, że owi „aktywiści” działają bezmyślnie i przeciwskutecz-

nie. Na przykład kilka lat temu blokowali furmanki, wożące turystów z Palenicy do 

Morskiego Oka. Podobno w obronie koni, które „umierają z wycieńczenia”. Zapo-

mniano, że istotą udomowienia koni było ich wykorzystanie jako zwierząt pocią-

gowych, jucznych albo wierzchowych. Troska o dobrostan zwierząt to sprawa 

oczywista. Wiedzą to sami górale, dbają o konie i nie potrzebują pouczeń. Sprawa 

była tym bardziej kontrowersyjna, że zamiast furmanek „aktywiści” forsowali po-

jazdy elektryczne. Cała awantura odniosła skutek dokładnie odwrotny od zamie-

rzonego. Próba odebrania zarobku kilkudziesięciu góralskim rodzinom była ja-

skrawo sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju, a z samych górali uczyniła 

zajadłych wrogów hasła „ekologia”. I trudno się dziwić.  

Swoją drogą wydaje się, że na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego konie 

są bardziej à propos niż pojazdy elektryczne. Inny przykład to skandaliczne wybryki 

grupy kobiet, które pod hasłem „walki o ekologię” postanowiły atakować... obrazy 

słynnych artystów w europejskich galeriach. Ich wrogami stali się m.in. Van Gogh  

i Monet. Wandalizm i skrajna głupota dostarczyły znakomitych argumentów prze-

ciwnikom idei troski o przyrodę i utwierdziły ich w przekonaniu, że ekologizm to 

groźna ideologia, lewactwo, szpiegostwo, ekstremizm, a nawet ekoterroryzm.  

Po trzecie, zdarza się, że organizacje proekologiczne przygarniają do swego 

grona ludzi, głoszących hasła i idee od ekologii dość odległe. Co więcej, umieszcza-

ją te hasła na swych sztandarach, prowokując konserwatywną cześć społeczeń-

stwa, o której poparcie trzeba zabiegać. Jedno jest pewne: jeśli do dyskusji o stanie 

przyrody włączymy aborcję, seksualność albo eutanazję, to o jakimkolwiek poro-

zumieniu można zapomnieć. Konflikt murowany! I to niezależnie od indywidual-

nych poglądów na te tematy.   

Wreszcie, po czwarte, otacza nas informacyjny szum i bełkot, w którym ginie 

istota problemu. Zewsząd słyszymy o ekologicznej żywności, ekologicznej odzieży, 

lekach, kosmetykach. Nawet o ekologicznym seksie! - Prawdopodobnie wśród po-

krzyw i łopianu...  

Dziś ekologiem może objawić się każdy. Zwłaszcza wtedy, gdy na ekologiczne 

„prodżekty” można wyłudzić krajowe i europejskie miliony. Powstają, często powią-

zane z władzą, złodziejskie fundacje, roi się od rozmaitych cwaniaków, którzy oferu-

ją tzw. szkolenia i inne fikcyjne działania. Nic dziwnego, że pożyteczne i proekolo-

giczne inicjatywy otacza podejrzliwość, obojętność, a nawet społeczna wrogość. Sam 

często muszę tłumaczyć, co termin ekologia w ogóle oznacza i jakie cele stawiają 

sobie ludzie na prawdę zatroskani losami przyrody i przyszłością naszej cywilizacji.  

W ostatnich latach dyskusje na ten temat przybierają w Polsce charakter ideo-

logiczno-światopoglądowego, niemal religijnego sporu. Oponenci nawzajem się de-

monizują i dehumanizują, a argumenty merytoryczne schodzą na dalszy plan. Aby 

ten spór skierować na właściwe tory, potrzebny jest bardziej donośny głos świata 
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nauki. Zwłaszcza tej jego części, która rozumie i wie w czym rzecz. Niestety, sły-

chać tylko cienkie popiskiwania. Nie brakuje też „uczonych”, którzy zapomnieli  

o doktorskiej przysiędze i gotowi są lobbować wszędzie tam, gdzie wyniuchają 

jakieś przywileje, bonusy i frukta. Jeśli trzeba, to bez wahania przeprowadzą „ba-

dania”, napiszą „ekspertyzy”, udowodnią, że węgiel lepszy niż OZE, że Puszczę Bia-

łowieską najlepiej przerobić na deski, bagna osuszyć, a rzeki uregulować. Prestiżu 

i wiarygodności nauce nie przysparzają też indywidua, często odziane w białe far-

tuchy, które w mediach podają się za uczonych albo ekspertów. Dla zmyłki używa-

ją nawet pseudonaukowego bełkotu. „Dieta molekularna” i „nukleotydowa”, „we-

gańskie leki”, „woda bez cholesterolu” etc. Brednie oparte na rzekomych badaniach 

słychać każdego dnia. Cóż, najwidoczniej padają na podatny grunt odmóżdżonych 

odbiorców.  

 

9.3. Kryzys szkoły i uniwersytetu 

 

Rozumne pojmowanie świata oraz holistyczne postrzeganie procesów i zja-

wisk wymaga reformy polskiego systemu edukacji. Szkoła niewystarczająco skła-

nia do autorefleksji, do krytycznego myślenia i społecznej aktywności. Nie wyko-

rzystuje zapału i entuzjazmu milionów młodych ludzi. A przecież większość z nich 

rodzi się jako ciekawi świata odkrywcy. Niestety, już na etapie starszych klas pod-

stawówki porzucają entuzjazm i marzenia, bo muszą mierzyć się z nadmiarem 

„wiedzy” i systemami jej wyceny. Taki model nie jest wyłącznie polską specyfiką. 

Foucault (2020) opisuje go w książce pod znamiennym tytułem Nadzorować i ka-

rać. Narodziny więzienia. Na szczęście wśród „więźniów” zdarzają się rebelianci, 

wymykający się ze szkolnej sztampy. Zamiast siedzieć cicho i bezkrytycznie po-

chłaniać „wiedzę”, mają odwagę buntować się i dyskutować, sprawiając często 

„wychowawcze problemy”.  

Aby sprostać cywilizacyjnym wyzwaniom, konieczne są rewolucyjne zmiany 

podręczników i programów nauczania. W przygotowaniu nauczycieli trzeba wró-

cić do jednolitych studiów magisterskich, kształcących nie tylko specjalistów, ale  

i dojrzałych pedagogów.   

Sprawdzone modele edukacji działają w wielu krajach, na przykład w Finlan-

dii. Wystarczy z nich skorzystać. Pamiętać przy tym trzeba, że reformę szkolnic-

twa przeprowadzić mogą wyłącznie ludzie, którzy sami mają potrzebę osobi-

stej wolności i rozumieją rangę cywilizacyjnych wyzwań. Niestety, dla refor-

matorów domowego chowu najważniejsza jest ideologia i tresura, a obywatel wol-

ny i krytycznie myślący jest dla ich wizji państwa omnipotentnego zagrożeniem 

śmiertelnym.  

Do naprawy systemu edukacji od lat nawołuje prof. Łukasz Turski (2017a, b, 

2019) i wielu innych (Wasyluk i in. 2020). Na razie bez rezultatów. 
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Trudności w reformowaniu szkolnej rzeczywistości wynikają ze swoistej re-

lacji o cechach sadomasochizmu. Z jednej strony sprawcy – autorzy programów, 

podręczników i rozmaici nadzorcy całego procederu. Z drugiej – ich ofiary: spau-

peryzowani nauczyciele, uwikłani w biurokratyczną głupotę, zmuszeni do realiza-

cji „świętych programów” i zestresowani świadomością uczestnictwa w patologii. 

Wreszcie uczniowie, czyli „ofiary terminalne”. Kto chce zdać maturę albo egzami-

ny, ten ze szkolną udręką musi sobie radzić. Jedni zaciskają zęby i się „uczą”, inni 

starają się przetrwać najmniejszym kosztem.  

Szkolną normą stały się korepetycje, przygotowujące do egzaminów i testów. 

Aby je zdać, trzeba się „wpasować w klucz”, w schemat. Wiedza rozumna, osadzo-

na w szerszych kontekstach i oparta na myśleniu może nawet zaszkodzić, bo rodzi 

pytania i wątpliwości, a na taki luksus miejsca w polskiej szkole coraz mniej!!!   

Teoretycznie, jakimś rozwiązaniem są tajne komplety. Jak za okupacji. Nieste-

ty, tu też czyha pułapka, bo w końcu i tak trzeba trafić w tryby szkolnych wymagań.   

Szkoła, albo rozum i rozsądek: z tym dylematem najgorzej radzą sobie ucz-

niowie mądrzy i wrażliwi. Wielu z nich popada w stresy i depresje, cierpi społecz-

ne dysfunkcje, a wszyscy tracą wzrok.  

W zmaganiach o lepszą przyszłość, ogromne zadanie przypada uniwersyte-

tom. Jeśli mają zachować rolę pełnioną przez wieki, to muszą odzyskać elitarność  

i niezależność, odważnie stać na straży prawdy i wolności, uczyć angażowania się 

w sprawy publiczne, a przede wszystkim – kształcić intelektualne elity. Tymcza-

sem, od ponad 30 lat obowiązuje w kraju model masowego studiowania. Powstało 

kilkaset „uczelni”, przy czym wiele z nich – jak mawia profesor Łukasz Turski – 

oferuje oszustwo edukacyjne. Nie mają ani porządnej własnej kadry, ani infrastruk-

tury, nie prowadzą poważnych badań i często funkcjonują w środowiskach po-

zbawionych intelektualnego zaplecza. Po prostu biznes z udziałem lokalnych poli-

tyków i przedsiębiorców, pokropiony wodą święconą. Z akademickością nie ma to 

wiele wspólnego. Przypomina raczej produkcję kotletów mielonych w podrzęd-

nym, przydrożnym barze. Tu też „materiał wyjściowy” i „produkt” końcowy są 

marnej jakości. Zdarza się, że kandydatów „na studia” rekrutuje się przez pojmanie 

albo metodą przekupstwa. Przechodzi taki w okolicy, to cap go za głowę i na stu-

dia25! Na pociechę dostaje długopis z logo, albo inny gadżet. Czasami pojmani nie 

mają nawet matury, bo przecież może ją uzupełnić w trakcie. Na zajęcia chodzić 

nie trzeba, byle tylko płacić czesne! A zaliczenia i egzaminy? To już problem wy-

kładowców, którzy niejednokrotnie muszą się tłumaczyć przed właścicielami bizne-

su.  Niestety, podobnie jak najlepsze uniwersytety, owe „uczelnie” też wydają dy-

plomy z orłem – mimo że wiele z nich nie dorównuje nawet dawnym średnim szko-

łom zawodowym. Absolwenci niedouczeni, ale to też bez znaczenia. Duża ich część  

 
25 Na większość kierunków studiów nie ma ani egzaminów wstępnych ani silnej konkurencji.  



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 257 – 282; DOI 10.32017/ip2022.2.16 
 

 

 
275 

i tak podejmie pracę w przypadkowych profesjach. Zostaną przeszkoleni, przyspo-

sobieni, wdrożeni w procedury i odziani w uniformy, a niektórzy dostaną nawet 

służbowe telefony albo auta! Sprawdzają się słowa Kazimierza Grześkowiaka sprzed 

pół wieku: głupota bez dyplomu już się nie liczy, więc ogona zadarła i poszła na uni-

wersytety.  

Oczywiście powyższa ocena jest celowo przejaskrawiona, nie odnosi się ani 

do wszystkich prywatnych uczelni26. Wiele z nich zatrudnia najlepszych profeso-

rów, a i absolwenci reprezentują bardzo wysoki poziom.  

Wbrew gowinowskiemu hasłu wzrostu autonomii uniwersytetów akademic-

kim życiem zawładnęła biurokratyczna głupota i papierologia, a punkty, parame-

try, sylabusy, sloty, raporty, regulaminy, rozporządzenia, certyfikaty i szkolenia 

stały się narzędziami zniewalania i nękania naukowej i dydaktycznej kadry. Nie-

stety, spora jej część bezrefleksyjnie i bezwolnie temu zniewoleniu się poddaje, 

wykonując nawet najbardziej absurdalne zalecenia. To osobniki o naturze oportu-

nisty, dla których w uniwersytetach w ogóle nie powinno być miejsca. Są wpraw-

dzie i tacy, którzy protestują, ale nie mają narzędzi, aby cokolwiek zmienić, więc 

tylko masochistycznie marudzą i złorzeczą po kątach.  

W samobójczym amoku, uczelnie zabiegają o rozmaite, słono opłacane certy-

fikaty, nie dostrzegając, że to ostateczne i dramatyczne potwierdzenie ich upadku. 

Owe certyfikaty stają się atutem w pozyskiwaniu publicznych funduszy, o co zna-

komicie dba certyfikująco-biurokratyczno-akredytacyjne lobby, które ma swych 

agentów wpływu w parlamencie, w ministerstwach i innych decyzyjnych ciałach. 

Już oni dopilnują interesu i zapewnią odpowiednie regulacje „prawne”!!!.  

Najsmutniejsze jest to, że wśród nadzorców procederu niszczenia polskich 

uniwersytetów są przedstawiciele profesury. Znakomicie odnaleźli się w obecnej 

rzeczywistości. Zasiadając w rozmaitych ciałach decyzyjnych i opiniodawczych, 

„kręcą swoje lody” albo odreagowują własne kompleksy. Zachowują się jak or-

mowcy i partyjni aktywiści z czasów komuny. Tamtych również rekrutowano spo-

śród rozmaitych miernot i nieudaczników, często o mentalności sadysty. Koniunk-

turalizm i ideologizacja niewielkiej, ale wpływowej części akademickiego śro-

dowiska jest zasmucająca. Cóż, Trofim Łysenko i Olga Lepieszyńska też uchodzili 

za wybitnych uczonych. 

Elitarny status tracą stopnie i tytuły naukowe, zanika też klasyczny, działają-

cy od wieków model mistrza i ucznia, przez co zatraca się pokoleniowa ciągłość 

postaw i wartości.  

Wielu niezależnych ekspertów prognozuje, że jeśli obecna tendencja się utrzy-

ma, to w ciągu kilku dekad doprowadzi do ostatecznego upadku klasycznej idei uni-

wersytetu. Przynajmniej w naszym kraju.  

 
26 Wśród publicznych też zdarzają się słabe. 
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10. Siódma katastrofa 

 

Ludzkość wkroczyła w okres siódmej katastrofy. Jej najbardziej dramatycz-

nym przejawem jest zanik samozachowawczych ludzkich instynktów. Niby 

jesteśmy świadomi wagi zagrożeń i czekających nas wyzwań, powinniśmy przewi-

dywać skutki naszych działań, ale z tej wiedzy użytku nie robimy. Nie wyciągamy 

lekcji z przeszłości i nie analizujemy przyczyn upadku dawnych cywilizacji. Za-

chowujemy się jak Polinezyjczycy z Wyspy Wielkanocnej. Oni, wycinając ostatnie 

drzewo, też pewnie uważali, że problemy są wydumane, że znajdzie się rozwiąza-

nie, że uda się przetrwać kolejne wieki. Nie przetrwali. Ogołocenie Wyspy z lasów 

spowodowało erozję gleb, brak słodkiej wody, żywności i budulca na domy i łodzie. 

Choroby i klanowe wojny – łącznie z aktami kanibalizmu – były już tylko nieunik-

nioną konsekwencją. Po cywilizacji Rapa Nui pozostały jedynie kiczowate i smętne 

występy dla turystów (tamtejsza wersja disco polo) oraz powalone i zniszczone ka-

mienne posągi moai – świadkowie dawnej świetności i upadku. Niektóre ponownie 

ustawiono na klifach; „zawstydzone” patrzą w bezkres oceanu, jakby wyglądały lep-

szych czasów. Niestety, te minęły bezpowrotnie.  

Symbolem, przyczyną i skutkiem siódmej katastrofy jest też wzbierające 

tsunami post-prawdy, post-wiedzy, post-sztuki i post-rozumu. Nawet głupota, 

wynikająca niegdyś z niewiedzy, traci swój poczciwy urok i przegrywa z agresyw-

ną mega-głupotą. Ten, kto wie mniej, jest bardziej pewny swego. Mądrzejszy ma 

szerszą perspektywę, a więc i wątpliwości, natomiast głupiec jest przekonany o swej 

racji, tych wątpliwości nie ma. Na dodatek zyskał dostęp do mediów społecznościo-

wych, gdzie ze swą głupotą może się obnosić i agresywnie ją forsować. Rangę samo-

zwańczych autorytetów zyskują wróżbici, astrolodzy, cudowni uzdrawiacze i infan-

tylni celebryci.  

Opiniotwórczą rolę może odegrać dziś każdy. Ten, kto dawniej ogłaszał swe 

„intelektualne manifesty” na ścianach publicznych szaletów, zyskuje rangę global-

nego „influencera”. Uczciwych polityków-wizjonerów dawno wyparły intelektual-

ne miernoty i cyniczne indywidua. Media, które powinny edukować i kształtować 

system wartości, programowo i metodycznie uczestniczą w procesie ogłupiania, 

szerzą dezinformacje, miałkość i banał. Siermięga prymitywnej propagandy, którą 

słyszymy w wielu „informacyjnych” telewizjach, dowodzi pogardy dla rozumu, 

albo – co bardziej prawdopodobne – realistycznej oceny „intelektualnego poten-

cjału” suwerena.  

Nasze umysły zostały już zainfekowane, a potrzeby, zachowania i styl 

życia – sprofilowane przez algorytmy. Paradoksalnie, narzędzia te można by wy-

korzystać do szlachetnych celów, lecz nie łudźmy się: politycy, globalne korporacje 

i goście z Doliny Krzemowej mają swój własny, całkiem odmienny plan.   
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11. Co robić?  

 

Trzeba przede wszystkim przedefiniować istotę wzrostu, rozwoju i postępu.  

Z wielu dóbr i udogodnień trzeba zrezygnować na stałe i zaakceptować koncepcje 

szczęścia opartą na harmonii z przyrodą i na społecznym ładzie.  

Lista konkretnych, praktycznych działań powinna przede wszystkim dotyczyć 

klimatycznej katastrofy. Wiele fachowych opracowań wskazuje kierunek (Rich 

2018; Gates 2021). Aby go zaakceptować, konieczny jest powszechny program edu-

kacji na każdym szczeblu i w każdym miejscu: w szkołach, na wszystkich kierunkach 

i poziomach studiów, w domu, w kościołach, w miejscu zamieszkania i pracy!  

W walce z nieuctwem, strategicznie ważnym edukacyjnym obowiązkiem jest 

popularyzacja nauki i wiedzy. Na najlepszych światowych uczeniach otwarte wy-

kłady głoszą najwybitniejsi uczeni, gromadząc setki i tysiące słuchaczy. Także pry-

watni sponsorzy zabiegają o szanse wspierania takich przedsięwzięć.  

W kraju popularyzatorskie funkcje znakomicie wypełniają Festiwale Nauki, 

Uniwersytety Dziecięce i Trzeciego Wieku, Pikniki Naukowe, rozmaite Centra Na-

uki, kilka czasopism, internetowe wykłady, książki i artykuły znanych profesorów  

i entuzjastów nauki. Skala tych działań jest jednak ciągle niewystarczająca. Brakuje 

przede wszystkim rozwiązań systemowych i silniejszego mecenatu ze strony pań-

stwa. Do popularyzacji nauki nie garną się też sami uczeni. Jedni tego nie potrafią – 

nawet, jeśli są znakomitymi badaczami. Inni „nie mają czasu”, bo gromadzą „punk-

ty za publikacje” (!!!???).  Trudno się dziwić; w końcu to punktoza jest podstawą 

oceny ich dokonań, niezbędnych do akademickiego awansu. 

W obliczu cywilizacyjnych wyzwań, trzeba pilnie budować lobby na rzecz ro-

zumu. Ważnym krokiem byłoby mocne wsparcie dla nauk przyrodniczych i ścisłych. 

To one uczą logicznego i krytycznego myślenia, pozwalają zrozumieć otaczający nas 

świat przyrody, postawić właściwe diagnozy zagrożeń i podjąć skuteczne działania 

zaradcze. Bez matematyki, biologii, fizyki i chemii trudno też o postęp w medycynie, 

biotechnologii, w technice czy rolnictwie. Zyskać może tez humanistyka: wyposażo-

na w wiedzę i intelektualne narzędzia nauk ścisłych, łatwiej uniknie wsobnego 

pseudointelektualizmu, do którego ma silne skłonności. Ale mechanizm wzajem-

nego przenikania pozwala również „uczłowieczyć” nauki ścisłe. Dla ich pełnego 

rozwoju konieczna jest humanistyczna, a nawet metafizyczna refleksja. Taka sym-

bioza nieczęsto się udaje, a jednym z niewielu dobrych przykładów jest twórczość 

Krzysztofa Zanussiego.   

W globalnej debacie na tematy fundamentalne warto wsłuchać się w głos inte-

lektualistów tej miary, co Yuval Harari, Noam Chomsky, Steven Pinker, Michel Fou-

cault, Jordan Peterson czy Jared Diamond. Także w kraju nie brakuje znakomitości, 
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głoszących myśli nowe i oryginalne27. Niestety, głos jednych i drugich jest ciągle za 

mało słyszalny.  

W zmaganiach z siódmą katastrofą ogromnie ważną rolę ma do odegrania 

kultura i sztuka. Powinny wzbogacać, uszlachetniać, uwznioślać, uwrażliwiać i skła-

niać do refleksji nad istotą człowieczeństwa. Kicz, tandeta i rozmaite skandalizujące, 

pseudoartystyczne ekscesy tych funkcji z pewnością nie spełniają. Co więcej; zacierają 

granice między artystycznym mistrzostwem, a zwyczajną hochsztaplerką. Niestety, 

owi „artyści” są nachalnie propagowani, bo (podobno) ich „twórczość” skłania do dys-

kusji na ważne tematy i jest wyrazem ich osobistej wolności. De gustibus non est dispu-

tandum. Cóż, gusta się ma albo nie – ale to już moja subiektywna opinia.   

W dziele propagowania kultury i rozumu ogromnie ważne zadanie przypada 

mediom publicznym. A tu już upadek kompletny! Szczątki kultury wyższej dostęp-

ne są tylko w kanałach niszowych. W głównych dominują teleturnieje, konkursy  

i seriale, promujące niskie instynkty i rozmaite społeczne patologie. Można śmiało 

rzec, że kulturalna oferta adresowana jest przede wszystkim do osobników o men-

talności parobka. Jest tu o wiele gorzej niż w czasach komuny.  

Postępuje cywilizacyjny upadek! I nie jest to tylko opinia tetryka, idealizują-

cego czasy własnego dzieciństwa i młodości. Głęboko i poruszająco mówi o tym 

m.in. Olga Tokarczuk w swym noblowskim wykładzie, wygłoszonym w Sztokhol-

mie 7 grudnia 2019. Pisarka kieruje do nas m.in. następujące słowa: 

Świat umiera, a my nawet tego nie zauważamy. Nie zauważamy, że świat staje 

się zbiorem rzeczy i wydarzeń, martwą przestrzenią, w której poruszamy się samotni 

i zagubieni, miotani czyimiś decyzjami, zniewoleni niezrozumiałym fatum, poczu-

ciem bycia igraszką wielkich sił historii czy przypadku. Nasza duchowość zanika, 

albo staje się powierzchowna i rytualna. Stajemy się wyznawcami prostych sił – fi-

zycznych, społecznych, ekonomicznych, które poruszają nami jakbyśmy byli zombie.  

I w takim świecie rzeczywiście jesteśmy zombie28. 

 

12. Epilog 

 

W historii ziemskiego życia żaden pojedynczy gatunek nie osiągnął tak wiele 

jak ludzki, ale też żaden nie stworzył tak wyrafinowanych narzędzi destrukcji, 

globalnej kontroli i manipulacji. Wypuściliśmy Dżina z butelki. Jest bezosobowy, 

wszechobecny i wszechwładny. Jak przewiduje, wspomniany już, prof. Yuval Hara-

ri, ów Dżin, pod chwytliwym hasłem sztucznej inteligencji, stopniowo przejmie nad 

nami kontrolę. Niestety, większość ludzi nie dostrzega i nie rozumie związanych  

z tym zagrożeń.  

 
27 Niektóre ich publikacje podano w spisie literatury. 
28 https://www.elle.pl/artykul/noblowska-mowa-olgi-tokarczuk-caly-tekst - 24.10.2022. 
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Dotarliśmy do granicznego momentu w dziejach (Popkiewicz 2013). Gdyby 

nawet w świecie Zachodu przyszło opamiętanie, to jak przekonać miliardy miesz-

kańców Azji i Afryki, że dla dobra planety powinni się samoograniczać? Przecież to 

nie oni, ale my - przedstawiciele rzekomo przodującej, „zachodniej cywilizacji” – 

doprowadziliśmy na krawędź przepaści. Wątpliwe, czy w ogóle mamy moralne 

prawo tamtych pouczać. Chyba, że jakimś cudem pomożemy im obrać drogę, która 

pozwoli uniknąć naszych błędów. Na razie nic nie wskazuje, aby taki scenariusz 

miał się ziścić. Przeciwnie, niepohamowany konsumpcjonizm propagowany jest 

jako jedyna opcja, symbol szczęścia i dowód postępu. Najbardziej przygnębiające 

jest to, że liderami galopu ku przepaści są właśnie „kraje cywilizowane”. Rodzi się 

pytanie o intelektualne i moralne kwalifikacje rządzących w nich „elit”.  

Nie wiemy, co nastąpi po upadku europejskiej cywilizacji i jak dramatycznie 

się to dokona. Zamiast kultury słowa już dziś wracamy do kultury obrazu – z tą róż-

nicą, że rysunki naskalni zastępują hieroglify w postaci emotek i innych symboli.  

Niewykluczone, że upadek zachodniej cywilizacji wymusi również powrót do 

pierwotnego stylu życia. Zamiast kaloryferów – zbieranie chrustu i siedzenie przy 

ognisku29. Zamiast sms-ów i internetu - sygnały dymne i posłańcy. Zamiast żywno-

ści z supermarketów – uprawa kartofli, kapusty i cebuli, hodowla zwierząt i pę-

dzenie bimbru. Takie umiejętności mogą okazać się absolutnie kluczowe dla zwy-

czajnego, biologicznego przetrwania. 

Czas debat, szczytów, raportów i deklaracji się skończył. Przyczyny pogłębia-

jącej się zapaści dobrze znamy, więc konieczne są decyzje i działania. Mogą w tym 

pomóc świadomi obywatele, którzy wpłyną na polityczne wybory, na sposób rzą-

dzenia i system wartości.  

Jesteśmy gatunkiem społecznym, a w czasach kryzysu bardziej niż kiedykol-

wiek ujawniać się będzie potrzeba narodowej, plemiennej, religijnej i kulturowej 

przynależności. Idee bycia Europejczykiem albo obywatelem świata media muszą 

uwzględniać. A jeśli nie uwzględnią, to skazani jesteśmy na populizm, rozwój ru-

chów skrajnych i konfrontacyjnych, które potrzebę przynależności zagospodarują. 

Być może dokona się to przemocą. Przedsmak mieliśmy w USA podczas ataku na 

Kapitol. Podobna fala wzbiera w wielu innych krajach. Także w Europie. 

Mieć czy być? –  To pytanie brzmi dziś donośniej niż kiedykolwiek30. Bez sa-

moograniczenia rozbuchanych i wydumanych potrzeb, bez zniwelowania dra-

stycznych nierówności w dostępie do podstawowych dóbr przepadniemy wszyscy. 

Skończymy jak bohaterowie Wielkiego żarcia – francusko-włoskiego filmu z 1973 

roku.  
 

29 To może być nawet okazja do zacieśniania społecznych i rodzinnych więzi. Dobrze to 
czujemy, biesiadując z przyjaciółmi przy grillu. 

30 Por. esej filozoficzny To Have or to Be? (Mieć czy być?) Ericha Fromma z 1976 r. [Fromm 
1976]. 
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Rolę i postawę nas wszystkich ocenią potomni. Jeśli nic nie zrobimy, jeśli się nie 

opamiętamy, to wkrótce doprowadzimy do spektakularnego upadku. I to w każdym 

aspekcie: biologicznym, społecznym, ekonomicznym, intelektualnym, moralnym. 

Rosyjska napaść na Ukrainę jest tylko jednym z symptomów nadciągającej kata-

strofy. Podobnych konfliktów w różnych częściach świata będzie coraz więcej. Miejmy 

nadzieję, że przynajmniej nie powtórzą się znane z Rapa Nui akty kanibalizmu.  

Kandydatów na „ojców założycieli” nowej cywilizacji jest wielu.  Można ich co-

dziennie oglądać w telewizjach informacyjnych. No i optymizmem to nie napawa.  

Większe nadzieje w ludziach młodych. Mają wprawdzie naturę rebeliantów, 

ale to dobra cecha ich generacji. Na polityków nie liczą, coraz odważniej definiują 

zagrożenia, organizują się i biorą sprawy w swoje ręce. Na razie działają metodami 

pokojowymi, ale jeśli nic sie nie zmieni, to doprowadzą do rewolucji, a wtedy bieg 

zdarzeń może wymknąć się spod kontroli.  

Kilkadziesiąt lat temu profesor Carl Sagan, nieżyjący już wybitny astrofizyk, 

intelektualista i popularyzator nauki mówił o naszej roli i naszej pozycji we 

wszechświecie z wielką troską i przestrogą. Oto parafraza jego słów: 

Ziemia to nasz dom. A w nim my wszyscy: ci, których kochamy, znamy i o których 

kiedykolwiek słyszeliśmy. Każdy łowca i zbieracz, bohater i tchórz, twórca i niszczyciel, 

król i poddany. Każda matka, ojciec i ufne dziecko. Wynalazca i odkrywca, każdy fał-

szywy moralista i skorumpowany polityk. Każdy święty i grzesznik, ideolog i religijny 

fanatyk przekonany o swej nieomylności. Każdy barbarzyńca i tyran, który doprowa-

dził do śmierci milionów ludzkich istnień. Wszyscy przedstawiciele naszego gatunku, 

którzy kiedykolwiek zaistnieli na tej drobinie kosmicznego pyłu, na peryferiach jednej  

z miliardów galaktyk, wokół jednej z miliardów gwiazd: wszyscy jesteśmy na siebie 

skazani. Nikt z zewnątrz nie przybędzie, aby nas ocalić. Nie ma innych planet, na 

które w najbliższej przyszłości moglibyśmy wyemigrować. Ziemia jest jedynym do-

mem, jaki mamy i jaki kiedykolwiek mieliśmy. Czy go ochronimy? To zależy od nas, 

od naszej wrażliwości i odpowiedzialności31.  

Świadomość osamotnienia we wszechświecie szczególnie dojmująco towa-

rzyszy nam od roku 1968, kiedy to astronauci statku Apollo 8 sfotografowali Zie-

mię z kosmicznej perspektywy. To jedno zdjęcie z całą mocą podkreśla doniosłość 

słów Carla Sagana.   

Powyższy tekst jest efektem subiektywnego oglądu rzeczywistości, widzia-

nej z biologicznej i ewolucyjnej perspektywy. Treść artykułu ma charakter pole-

miczny, a nawet prowokacyjny, ale jeśli wywoła dyskusję czy nawet oburzenie, to 

spełni swe zadanie i, być może, skłoni do refleksji i działania. 

 
 

 
31 https://www.youtube.com/watch?v=Vi4bj5T0xls – 24.10.2022. 
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Abstract: The reviewed volume is devoted to the work of Viennese professor Alois Woldan. 

The articles included in the discussed publication indicate that Galicia appears as a space of 

competing narratives. It is a multi-ethnic region marked by differences and internal fractures. 

 

Keywords: Alois Woldan, Jagoda Wierzejska, Danuta Sosnowska, Magdalena Baran-Szołtys, 

Galicia, literature, history 

 

Abstrakt: Recenzowany tom jest poświęcony twórczości naukowej wiedeńskiego profesora 

Aloisa Woldana. Artykuły, które znalazły się w omawianej publikacji, wskazują na to, iż 

Galicja ukazuje się jako przestrzeń konkurencyjnych narracji. Jest to wieloetniczny region, 

który naznaczony jest różnicami i wewnętrznymi pęknięciami.  

 

Słowa kluczowe: Alois Woldan, Jagoda Wierzejska, Danuta Sosnowska, Magdalena Baran-

Szołtys, Galicja, literatura, historia  

 

 

Der von den drei Herausgeberinnen schlüssig zusammengestellte Sammel-

band umfasst insgesamt zwölf Einzelbeiträge von international renommierten 

Autoritäten zum Thema Galizien, die in interdisziplinärer Weise Literaturwissen-

schaft, Kunstgeschichte, Ethnologie und Wissenschaftsgesichte zusammenführen 

und die fokussierte Grenzregion in ihrer spezifischen Plurikulturalität und Mehr-

sprachigkeit angemessen beleuchten1. Dass dabei die eben aus dieser ethnisch-

kulturellen Konstellation heraus resultierenden Brüche und Antagonismen ent-

sprechend Berücksichtigung finden, belegt bereits die von Danuta Sosnowska und 

Jagoda Wierzejska gemeinsam verfasste, konzis ausargumentierte Einleitung  

des Bandes („Wstęp“, S. 7-22) ganz deutlich. Sie geht über eine reine Vorstellung 

der darauffolgenden Beiträge insofern deutlich hinaus, als Sosnowska und Wie-

rzejska die Thematik des Bandes auch methodologisch umreißen: Galizien wird 

nicht als Raum homogener Narrative und harmonisch aufeinander abgestimmter 

 
1 Galicja. Niezakończony projekt, oprac. J. Wierzejska, D. Sosnowska, Magdalena Baran-Szoł-

tys, Kraków – Filip Lohner, 2022, ISBN: 978-83-67209-03-8 
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Erinnerungskulturen konzeptualisiert, sondern im Zeichen von miteinander kon-

kurrierenden Narrativen als genuin pluriethnische Region, die von Differenzen und 

inneren Bruchstellen gekennzeichnet ist. Gewidmet ist der Band in seiner Gesamt-

heit dem Wirken des Wiener Emeritus Alois Woldan, der sich in Forschung und 

Lehre, durch seine vielfältige Übersetzungstätigkeit und durch sein langjähriges 

persönliches Engagement große Verdienste um die wissenschaftliche Erforschung 

sowie die publizistische und literarische Erschließung Galiziens erworben hat. 

Wenn viele der im Band versammelten Beiträge auf die Arbeiten Woldans zu Gali-

zien Bezug nehmen, ist dies von daher nicht nur als Geste der Wertschätzung zu 

verstehen, sondern reflektiert schlicht den entsprechenden Forschungsstand zur 

jeweils referierten Problematik. 

Nur bedingt als Einstieg in die von Danuta Sosnowska und Jagoda Wie-

rzejska zuvor so konzise umrissene Problemstellung geeignet erweist sich leider 

der erste Beitrag des Bandes, Mieczysław Dąbrowskis „Galicja profesora Pigonia“ 

(S. 23-41) – dies freilich nicht aufgrund der durchaus kohärent und schlüssig ge-

haltenen Argumentationslinie des Verfassers, sondern in Folge des nur bedingt 

erkennbaren Konnexes zu Galizien. Was Dąbrowskis Beitrag freilich zu leisten 

vermag, ist der detaillierte Nachweis, wie der renommierte Krakauer Philologe 

Stanisław Pigoń in seinen beiden Erinnerungsbänden Z Komborni w świat und  

Z przędziwa pamięci ein primär soziologisch und weniger autobiographisch ausge-

richtetes Bild seiner dörflichen Herkunft bietet, das erkennbar von bäuerlichen 

Wertvorstellungen geprägt ist. Zusätzlich veranschaulicht Dąbrowski nachdrück-

lich, wie Pigoń sich auch in anderen Texten einer Metaphorik (wie etwa des Auf-

sammelns von Getreideähren) bedient, die deutlich auf eine bäuerliche Lebenswelt 

und deren Maßstäbe zurückverweist. Das galizische Dorf firmiert in diesem Ein-

gangsbeitrag freilich primär als ethischer Orientierungspunkt und weniger als 

transkultureller Ort konträrer Narrative. 

Einen Schritt hin zu deutlicher im Fokus Galiziens stehenden Erinne-

rungstexten vollzieht im zweiten Beitrag des Bandes dann Andrzej Zieniewicz in 

seinem Beitrag mit dem etwas sperrig anmutenden Titel „Biografia z początkiem  

w Galicji. Figury myśli o sobie w kontekście dwudziestowiecznej historii Europy 

Wschodniej: Jerzy Stempowski, Artur Sandauer, Stanisław Jerzy Lec, Julian Stryj-

kowski, Zygmunt Haupt, Stanisław Lem“ (S. 43-65). Zieniewicz rekonstruiert hier 

mit Hilfe zahlreicher ausladender Primärzitate verschiedene jüdische Identitäts-

entwürfe in galizischen Erinnerungstexten der angeführten Autoren, in denen die 

teilweise mythologisierte Donaumonarchie und ihre Institutionen laut Vf. mindes-

tens die Möglichkeit von jüdischen Existenzentwürfen ohne ethnische Selbstzu-

schreibung ermöglichte, während die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts diese 

zunehmend problematisierten. Zieniewicz legt die psychologischen Mechanismen 

literarischer Identitätskonstruktion in den analysierten polnisch-jüdischen Erin-
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nerungsexten wie etwa Stryjkowskis Głosy w ciemności oder Lems Wysoki Zamek 

zwar überaus präzise offen, ohne freilich zu einer überzeugenden Synthese zu 

kommen (oder kommen zu wollen), die für alle referierten Texte gleichermaßen 

Gültigkeit beanspruchen zu vermag. 

Deutlich strukturierteres philologisches Terrain eröffnet sich danach in 

Roman Mnichs Beitrag „Iwan Franko – Anno Domini 1897“ (S. 67-82). Mnich setzt 

sich hier kenntnisreich mit der Relevanz des Jahres 1897 für Franko auseinander 

und sieht dieses Jahr als essentielle, teilweise krankheitsbedingte Weichenstellung 

für Franko in biographischer, ideologischer wie künstlerischer Hinsicht, wobei er 

dies in Auseinandersetzung mit der umfangreichen Sekundärliteratur zu Franko 

auch entsprechend zu begründen vermag. Mnich konzentriert sich in seinem Bei-

trag vor allem auf Frankos auf Deutsch veröffentlichte Attacke gegen Adam Mi-

ckiewicz mit dem Titel Ein Dichter des Verrates, die hier freilich radikal neu kontex-

tualisiert und neben Frankos nur wenig später verfassten polnischen Text Nieco 

o sobie samym gerückt wird, in dem Franko nun Kritik an den charakterlichen Defi-

ziten der Ruthenen übt. Mnich zieht den deutschen und den polnischen Text Fran-

kos zu einem Metatext zusammen, in dem Franko Mnich zufolge gleichsam über 

sich selbst als Abtrünniger, eben als „Dichter des Verrates“ zu Gericht sitzt. Zusätz-

lich beleuchtet Mnich in diesen und weiteren Texten Frankos wie der Erzählung 

Mij zločyn den durchgehenden, für Franko höchst bedeutsamen Diskurs von Ge-

ständnis und Beichte und zeigt, wie Franko als Reaktion auf den Dichter des Verra-

tes von Teilen der polnischen Presse als angeblicher ruthenischer Jude antisemi-

tisch attackiert wurde.  

Martin Rohde veranschaulicht in seinem schlüssig ausargumentierten Bei-

trag „Huculska pieśń ludowa dla Austrii. Ukraińsko-austriacka współpraca nauko-

wa u schyłku monarchii Habsburgów“ (S. 83-114), wie ruthenische Ethnographen 

und österreichische wissenschaftliche Institutionen bei der Erschließung und Prä-

sentation der huzulischen Volkskultur (die dabei verkürzt als repräsentativ für die 

galizischen Ruthenen insgesamt dargestellt wurde) zum beiderseitigen Vorteil 

kooperierten. Rohde greift dabei die Zusammenarbeit der Ševčenko-Gesellschaft 

der Wissenschaften mit dem Museum für österreichische Volkskunde (an der auch 

Ivan Franko partizipierte), die Allgemeine Landesausstellung in Lemberg 1894, 

den Galizien gewidmeten Band des repräsentativen „Kronprinzenwerkes“ (1898) 

sowie das musikologisch-ethnographische Projekt „Das Volkslied in Österreich“ als 

Beispiele heraus: Für ruthenische Wissenschaftler wie etwa Filaret Kolessa war es 

Rohde zufolge (um den Preis einer grundsätzlichen Loyalität dem Staat gegenüber) 

auf diese Weise möglich, aus der eigenen marginalen Position in Ostgalizien her-

auszukommen und am wissenschaftlichen Diskurs des Zentrums teilzuhaben – 

dies freilich unter Darstellung der Huzulen aus einer deutlich exotisierenden und 
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kolonialisierenden Perspektive heraus, wie sich beispielsweise in Ivan Frankos 

ethnographischen Arbeiten in deutscher Sprache manifestiert.  

Im Anschluss daran bietet Markus Eberharter eine materialreiche, auch auf 

der Auswertung von Archivbeständen beruhende Darstellung von Heinrich Bret-

schneiders Wirken als erstem Direktor der Lemberger Universitätsbibliothek 

(„Działalność Heinricha Bretschneidera i początki Biblioteki Uniwersyteckiej we 

Lwowie“, S. 115-135). Bretschneider sah sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts vor 

die herausfordernde Aufgabe gestellt, ältere Bestände im Umfang von 70.000 bis 

80.000 Bänden aus den Bibliotheken von Klöstern, die Kaiser Joseph II. per Dekret 

aufgelöst hatte, zunächst auf ihre Verwendbarkeit hin zu sichten, danach zu kata-

logisieren und schließlich zu einem neuen Bestand zusammenzuführen (aus dem 

einige Exemplare dann weiter an die Wiener Hofbibliothek gelangten). Eberharter 

zeichnet in seinem Beitrag die Kumulation, institutionelle Distribution und die 

Reglementierung von Wissen am Ostrand der Habsburgermonarchie im Kontext 

der europäischen Aufklärung und im administrativen Austausch zwischen Lem-

berger Peripherie und dem Zentrum Wien nach und eröffnet auf diese Weise im 

vorliegenden Band ein Kapitel mitteleuropäischer Wissenschaftsgeschichte.  

In den Bereich der Architektur und deren Implikationen bei der Suche nach 

einem spezifisch polnischen Nationalstil führt dann Adrianna Sznapiks mit mehre-

ren Abbildungen versehene umfangreiche Abhandlung „Galicja jako kolebka 

polskiego dyskursu wokół idei sztuki narodowej na przełomie XIX i XX wieku“ 

(S. 137-171). Sznapik verortet diese Suche in Galizien und beschreibt hier detail-

liert zwei unterschiedliche Modelle: einmal die Hinwendung zu architektonischen 

Elementen aus Mittelalter und Renaissance wie etwa bei der von Stanisław Wy-

spiański mitgeplanten, aber letztlich nicht realisierten Umgestaltung des Krakauer 

Wawel in großem Maßstab, daneben den Rückgriff die auf die Tradition der polni-

schen Volkskunst, konkret auf die Architektur der Goralen im Gebiet Zakopane, 

aber in synkretistischer Manier gleichermaßen auf jene der Huzulen in Ostgalizien. 

Dabei zeigt Sznapik in überzeugender Weise, dass in der Architektur Galiziens 

Elemente der Goralen und der Huzulen oft auch in Kombination miteinander zu 

finden sind. Als diesbezügliches Beispiel wird der Galizische Pavillon angeführt, 

der auf der Weltausstellung 1900 mit Erfolg gezeigt wurde und dessen Interieur in 

eklektizistischer und leicht chaotischer Manier beide Stilrichtungen gleichzeitig 

aufrief, was laut Sznapik freilich für Galizien durchaus repräsentativ war.  

Die weiteren sechs Beiträge des Bandes sind dann bei durchgehend hohem 

Niveau allesamt literaturwissenschaftlichen Themenstellungen gewidmet, wobei 

Jagoda Wierzejskas Aufsatz „Widmowość Galicji (na przykładzie lwowskich figur w 

powojennej literaturze polskiej)“ (S. 173-202) diesbezüglich den Anfang macht. 

Wierzejska thematisiert im Rückgriff auf Giorgio Agambens Metapher des Ge-

spenstes die Evokation Lembergs bzw. seiner ehemaligen Plurikulturalität in pol-
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nischen Erinnerungstexten nach 1945. Diese versuchen Wierzejska zufolge über 

verschiedene diskursive Strategien die gespensterhafte gleichzeitige Ab- und An-

wesenheit der aufgerufenen Vergangenheit zu bewältigen und argumentieren da-

bei sowohl inkludierend als auch exkludierend, wobei das Galizien der Vor- und 

Zwischenkriegszeit mit Lemberg im Zentrum der jeweils aufgerufenen Erinnerung 

steht und konträr aktualisiert wird: In Józef Wittlins knapp nach Kriegsende ver-

fasstem Essay Mój Lwów wird die galizische Metropole laut Wierzejska wie bei 

Joseph Roth als Stadt der verwischten Grenzen evoziert, die gerade deshalb als 

rückwärts gerichtete Utopie imaginiert werden kann, weil sich Wittlin des beding-

ten Wirklichkeitsanspruchs der von ihm erinnerten Stadt bewusst sei. Im zweiten 

Beispieltext, Andrzej Kuśniewiczs Roman Mieszaniny obyczajowe, firmieren Lem-

berg und insbesondere das dortige Hotel George als Figur der (an die Donaumo-

narchie geknüpften) Europäizität und eines kosmopolitischen Lebensstils des pol-

nischen Adels in Podolien, dessen unwiederbringlichen Verlust der Erzähler je-

doch reflektiere. Im Gegensatz zu diesen zwei Textbeispielen sieht Wierzejska in 

Kazimierz Schleyens Erinnerungen Lwowskie gawędy eine ethnozentrische Form 

der Erinnerung an Lemberg, die den allein polnischen Charakter Lembergs evozie-

re und kulturelle Alterität als etwas der Stadt Wesensfremdes zurückweise. 

Den Schritt in Richtung ukrainischer Literatur setzt danach Danuta Sos-

nowska mit ihrem Beitrag „W’jaczesław Łypins’kyj (Wacław Lipiński) jako postać 

literacka“ (S. 203-228), der sich mit der Thematisierung des ukrainischen, 1931 im 

österreichischen Exil verstorbenen Kulturphilosophen Vˮjačeslav Lypyns’kyj in der 

zeitgenössischen ukrainischen Literatur auseinandersetzt. Die Darstellung Lypyn-

s’kyjs in Tanja Maljarčuks Roman Zabuttja wird von Sosnowska dabei leider ledig-

lich gestreift, im Zentrum ihrer konzisen Darstellung steht stattdessen Ivan Kor-

saks Roman Dity Jafeta aus dem Jahr 2010. Unter genauer Kenntnis der Quellenla-

ge veranschaulicht Sosnowska, wie der eigentlich polnischstämmige und auf Pol-

nisch publizierende Lypyns’kyj seinen ursprünglichen Selbstentwurf als „ukraini-

scher Pole“ aufgab und nur mehr auf Ukrainisch veröffentlichte. In einer intensiven 

Lektüre von Korsaks Roman und dessen Abgleich mit Lypyns’kyjs eigenen Schrif-

ten (in denen am Beispiel des Chmel’nyc’kyj-Aufstandes die Notwendigkeit einer 

ukrainischen sozialen Elite betont wird) zeigt sie überzeugend auf, in welchem 

Ausmaß Korsak in seiner fiktionalen Darstellung die Konzeptionen Lypyns’kyjs 

verfälscht hat. Dabei konzentriert sich Sosnowska auf die 1928 bereits auf Ukrai-

nisch veröffentlichte Broschüre Cham i Jafet, in der Lypyns’kyj über den fehlge-

schlagenen Versuch, eine ukrainische Staatlichkeit zu begründen, reflektiert, und 

deren Missdeutung durch Korsak, der Lypyns’kyjs auf interethnischen Ausgleich 

hin angelegten Ansatz radikal verengt und essentialisiert.  

Einen Schritt zurück in das späte 19. Jahrhundert und hin zur heute kaum 

mehr präsenten Literatur der galizischen Russophilen setzt im Anschluss daran  
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Katarzyna Glinianowicz in ihrem kürzeren Beitrag „Bastardzi Galicji. Pisarze ruso-

filscy wobec tożsamościowej niejednoznaczności“ (S. 229-244). Glinianowicz eröff-

net hier eine Annäherung an Fylymon Kalytovs’kyjs 1867 veröffentlichte Erzählung 

Zaměnъ; die hybrid polnisch-ruthenische Figurenkonstellation zweier von der eige-

nen Mutter mit Absicht vertauschter Halbbrüder (vgl. den Titel der Erzählung) wird 

überzeugend in der Tradition der „Gothic novel“ gedeutet, und die russophilen ideo-

logischen Dispositionen des Textes werden von Glinianowicz im Zeichen problema-

tisierter nationaler Identitäten schlüssig aufgewiesen. Gleichsam als „Gegenprobe“ 

zu Kalytovs’kyjs Erzählung präsentiert Glinianowicz dann noch Marian Gorz-

kowskis „galizische“ Novelle Księdzówna aus dem Jahr 1877, in der die ambivalen-

te literarische Darstellung der Ruthenen in analoger Weise Rückschlüsse auf die 

problematische Konstruktion einer polnischen Identität zulässt. Insgesamt eröff-

net der Beitrag einen informativen, schlaglichtartigen Einblick in die weitgehend 

vergessene bzw. bewusst verdrängte russophile Literatur der galizischen Ruthe-

nen, die (mindestens unter den von Glinianowicz umrissenen Parametern und 

wohl weniger unter ästhetischen Vorzeichen) zweifellos wieder verstärkt Beach-

tung verdienen würde.  

Die zwei darauffolgenden Beiträge von Natalia Tkaczyk und Madgalena Ba-

ran-Szołtys fokussieren die Darstellung Galiziens in deutschsprachigen Texten, wo-

bei Tkaczyk in ihrem Aufsatz „Pokucie (i Galicja Wschodnia) w świetle niemiecko-

języcznych tekstów od końca XVIII do początku XX wieku“ (S. 245-268) den 

Schwerpunkt zunächst auf das 19. Jahrhundert legt; sie stützt sich auf Reiseberich-

te von Balthasar Hacquet aus dem Jahr 1796, von Joseph Rohrer (1804), der pri-

mär an ökonomischen und gesellschaftlichen Problemstellungen in der als exo-

tisch wahrgenommenen Region Pokutien Interesse zeigt, sowie von Georg Kohl 

(1841), der die zivilisatorischen Leistungen der österreichischen Verwaltung in 

Pokutien lobt. Danach bringt Tkaczyk Leopold von Sacher-Masochs Galizische Ge-

schichten, Manès Sperbers Erinnerungen Die Wasserträger Gottes sowie Alexander 

Granachs autobiographischen Roman Da geht ein Mensch aus dem Jahre 1945 ins 

Spiel. An allen Texten arbeitet Tkaczyk detailliert die bisweilen keineswegs vorur-

teilslose Thematisierung der konfliktbeladenen interethnischen Beziehungen vor 

allem zwischen Polen, Ukrainern und Juden in Pokutien heraus, wobei vor allem in 

den älteren Reiseberichten immer wieder die (selbst im Vergleich zum übrigen 

Galizien ins Auge springende) enorme Rückständigkeit Pokutiens thematisiert 

wird. Auch wenn über der Vielzahl an Textzeugnissen in Tkaczyks Beitrag ab-

schnittsweise die Stringenz ein wenig verlorengeht, überzeugt der aus einem 

durchaus heterogen gehaltenen Textkorpus heraus entfaltete Aufriss der litera-

risch-publizistischen Konzeptualisierung einer als randständig geschilderten 

plurikulturellen Region im Osten Galiziens.  
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Madgalena Baran-Szołtys vollzieht in ihrem Beitrag „(Post)galicyjski kanon 

(na przykładzie literatury niemieckojęzycznej)“ (S. 269-287) nach Natalia Tkaczyk 

den Sprung in die mittelbare Gegenwart und richtet ihre Aufmerksamkeit auf Texte 

in deutscher Sprache, die sich ab dem Jahr 1989 (oft in Form von Reiseberichten) 

auf die Suche nach den Spuren eines real nicht mehr präsenten Galiziens begeben 

und dieses aus dem kulturellen Archiv kanonisierter früherer Texte heraus rekon-

struieren. Dabei konstatiert Baran-Szołtys für die von ihr ausgewählten deutsch-

sprachigen Textzeugnisse in deren Gesamtheit ein besonderes Interesse für die 

Spuren der vernichteten ostjüdischen Lebenswelten sowie eine verstärkte Thema-

tisierung der ukrainischen gegenüber der polnischen Gegenwart. Als Beispiel eines 

impulsgebenden zeitgenössischen Textes dieser Richtung führt Baran-Szołtys Mar-

tin Pollacks imaginären Reisebericht Nach Galizien aus dem Jahr 1984 an, den der 

Autor aufgrund einer fehlenden Einreisebewilligung in die damals noch realsozia-

listischen Staaten eben aus dem kulturellen Archiv heraus zusammenstellen muss-

te. Dieses Archiv, das etwa Werke von Karl Emil Franzos, Joseph Roth oder Bruno 

Schulz umfasst, wurde laut Baran-Szołtys durch Pollaks Nach Galizien vorstruktu-

riert und auch in späteren deutschsprachigen Veröffentlichungen wiederholt inter-

textuell aufgerufen, um so das Narrativ einer spezifisch galizischen Ausformung 

von Plurikulturalität zu evozieren. Als Beispiele für Autoren jüdischer Herkunft, 

die aus unterschiedlichen Gründen nicht in das galizische Archiv Eingang fanden, 

obwohl sie den Fokus auf die interethnischen Relationen dieser Region richteten, 

führt Baran-Szołtys Samuel Joseph Agnon und Simon Wiesenthal an, die beide aus 

Butschatsch stammten.  

Alois Woldan schließlich rundet den Band mit einer materialreichen Studie 

zur Figur des Sawa Czałyj (ukrainisch Sava Čalyj) und seiner folkloristischen wie 

literarischen Darstellung in ukrainischen und polnischen Texten des frühen XIX. 

Jahrhunderts ab („Kozacy i hajdamacy. Sawa Czałyj pomiędzy literaturą polską  

i ukraińską“, S. 289-314). Anhand seines überaus weitgefächerten Textkorpus ver-

anschaulicht Woldan im Detail, wie in den beiden Literaturen jeweils andere As-

pekte an Czałyjs Verrat und Tod akzentuiert werden und wie sich der Kosak als 

zwischen Polnischem und Ukrainischem oszillierende synthetische, immer wieder 

neu und anders akzentuierte literarische Figur an der Schwelle zwischen Duma 

bzw. Volkslied und Ballade der Romantik erweist. Woldan spürt den Transformati-

onen dieser ambivalenten Figur in gewohnt genauer und kundiger Weise von Wer-

ken Juliusz Słowackis (Sen srebrny Salomei) und Mykola Kostomarovs (Sava Čalyj. 

Dramatyčni sceny) über die Sammlung ukrainischer Volkslieder von Mychajlo Mak-

symovyč bis hin zu heute teilweise kaum mehr präsenten Texten aus der polni-

schen und ukrainischen Literatur nach. Auf diese Weise setzt er im Ausgang von 

der offensichtlich höchst polyvalenten Gestalt des Sawa Czałyj indirekt ein Stück 

weit auch eine Revision der literarischen Kanonbildung in Gang.  
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Abgeschlossen wird der insgesamt ansprechend gestaltete Band mit Kurz-

biogrammen der einzelnen Beiträger/innen des Bandes, einem Personen- und 

einem davon getrennten Sachregister. Jeder Beitrag ist mit einem eigenen zusätzli-

chen Literaturverzeichnis versehen, obwohl die einzelnen Positionen zuvor bereits 

in den Fußnoten nachgewiesen werden, knapp gehaltene englische Abstracts nach 

jedem Beitrag ermöglichen eine erste rasche Orientierung über den Inhalt der Bei-

träge. Von seiner äußeren Form her ist der Band abgesehen von vereinzelten Ver-

schreibungen ausgesprochen sauber gehalten, einige wenige Errata betreffen ganz 

vorrangig Passagen in deutscher, englischer oder ukrainischer Sprache, wie etwa 

„Heranzihung“ (S. 71), „des Verraters“ (82), „Österre-ich“ (85), „prychyl’nyv“ (103), 

„Kost‘ Levyc‘kyj“ (105)“, „turn off the century“ (168), „Пам‘яті“ (203), „ркiян“ [rec-

te Маркiян] (313) oder die russisch-ukrainische Hybridbildung „Бібліотека 

украинской мысли“ (227). Der Hinweis auf den zweiten Punkt bei „Göttingen 

2022..“ auf S. 111 sowie auf das fett gesetzte „ń“ in „Lipińskiego“ auf S. 204 sei als 

Nachweis der gewissenhaften Lektüre des Bandes mindestens auf formaler Ebene 

verstanden.  

Insgesamt beeindruckt der hier besprochene Sammelband durch die au-

ßerordentliche Spannweite der einzelnen Beiträge zwischen Archivforschung un-

ter Erschließung bislang unveröffentlichter Materialien, philologischem Zugang 

und innovativen methodologischen Ansätzen; er zieht eine in summa überzeugen-

de Zwischensumme der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den vielfälti-

gen, keinesfalls immer von Harmonie und wechselseitigem Verständnis geprägten 

interkulturellen Relationen in Galizien. Die damit einhergehende, den Band prä-

gende Schwerpunktsetzung auf interne Bruchlinien und Differenzen sei abschlie-

ßend ebenso hervorgehoben wie die Schlussbemerkung der Einleitung, wonach 

Galizien (in Übereinstimmung mit dem Untertitel des Bandes) weiterhin ein offe-

nes Feld der Forschung, mithin also ein unvollendetes Projekt repräsentiert.  

 

 
Dane kontaktowe / Contact details: 

 

Stefan Simonek 

Universität Wien 

E-mail: stefan.simonek@univie.ac.at 
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PRZYRODA W POEZJI, PIOSENCE I MALARSTWIE  

SIEDLECKICH TWÓRCÓW 

Siedlce, 18 listopada 2022 r. 

 
Agata Świderska 

 
 

Abstrakt: Prezentowany tekst to sprawozdanie ze spotkania autorskiego z siedlecką pi-

sarką Urszulą Tom. Spotkanie było połączone z promocją jej najnowszej twórczości poety-

ckiej.  

 

Słowa kluczowe: Urszula Tom, Siedlce, poezja, biblioteka  

 

 
Abstract: The presented text is a report from the author's meeting with Urszula Tom,  

a writer from Siedlce. The meeting was combined with the promotion of her latest poetic 

work.  

 

Keywords: Urszula Tom, Siedlce, poetry, library 

 

 

I to nasze życie, z dala od tłumu, 

znajduje języki na drzewach, książki w strumieniach, 

głosi kazania w kamieniach i wszędzie dobro. 

William Szekspir 

 

W piątek 18 listopada w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej  

w Siedlcach miało miejsce wydarzenie poświęcone twórczości lokalnych artystów: 
Przyroda w poezji, piosence i malarstwie siedleckich twórców. 

Organizatorami inicjatywy byli: Polski Klub Ekologiczny Koło „Podlasie”  

w Siedlcach, Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach i Mazo-

wieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.      
Spotkanie rozpoczęło się prezentacjami prac plastycznych Przyroda oczami 

dzieci i młodzieży oraz Ciekawe drzewa uchwycone przez młodych artystów. Tego 

dnia odbył się również Konkurs Polskiego Klubu Ekologicznego Rozpoznawanie 

drzew i krzewów po liściach i owocach. Następnie zaprezentowano audycję o re-

zerwacie Stawy Siedleckie „Przyrodnicze plenery Siedlec i okolic – Muchawka, 

Park Aleksandria, Park Stencla, Błonia Papieskie, Zalew, Jeziorko Żytnia…” 
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 Drugą część spotkania poświęcono twórczości dwóch siedleckich artystek: 

malarki Teresy Szczurowskiej-Buchczewy oraz poetki Urszuli Tom.  

Aula zamieniła się w galerię sztuki. Można było podziwiać zaprezentowane 

obrazy zmarłej w sierpniu malarki Teresy Szczurowskiej-Buchczewy. Podczas wyda-

rzenia, prowadząca, Bożena Czarnecka-Akus – konsultant metodyczny MSCDN, przy-

bliżyła sylwetkę artystki i przytoczyła wiele wspomnień związanych z jej osobą.  Na-

stępnie pani Barbara Mileszczyk – Prezes Polskiego klubu Ekologicznego Koło „Podla-

sie”  w Siedlcach, zaprezentowała działalność artystki na rzecz przyrody i zachęciła 

do zapoznania się z dziełami malarki.  Głos zabrał również pan Jacek Jagiełło – 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego  

w Siedlcach, przywołując wspomnienia o artystce, podkreślając jej zamiłowanie do 

natury, a zwłaszcza do zielarstwa. 

W kolejnej części wydarzenia zaprezentowano sylwetkę siedleckiej poetki 

– Urszuli Tom. „Dobrą duszę” Siedlec przedstawiła prowadząca Bożena Czarnecka-

Akus, przekazując głos pani Agacie Świderskiej, autorce książki Kiedy życie nabie-

ra barw… Motywy jesieni w twórczości Urszuli Tom. Goście zostali zaproszeni na 

chwilę do literackiej galerii i zachęceni do podziwiania malowanych słowem obra-

zów jesiennej przyrody w twórczości Urszuli Tom.  

Ważnym punktem wydarzenia było wystąpienie dra hab. Andrzeja Bor-

kowskiego – wydawcy z ramienia IKRiBL tomików twórczości siedleckiej artystki. 

Tego dnia odbyła się nietypowo promocja dwóch ostatnich zbiorów: polsko-

angielskiego tomiku Znamię (2021 r.) i Pełni zamyślenia (2022 r. ) z tłumacze-

niami na język szwedzki.  Ten drugi zawiera prace plastyczne Aliny Pięty, członka 

grupy Twórczej Stoczek Art. Andrzej Borkowski, podkreślając zasługi Urszuli Tom 

dla kultury polskiej, zaznaczył rolę wydawanych utworów dla Małej Ojczyzny  

i przyszłych pokoleń oraz odesłał zainteresowanych do najnowszej książki Pełnia 

zamyślenia zawierającej spis dotychczasowych osiągnięć siedleckiej poetki oraz 

do jej całego dorobku literackiego. 

Wyczekiwanym punktem wydarzenia było zaprezentowanie najnowszej 

twórczości przez samą autorkę – Urszulę Tom.  Niespodzianką zaś przedstawienie 

części utworów artystki w przekładach.  Utwory zaprezentowała tłumaczka utwo-

rów na język szwedzki – Paulina Janocha. Trzeba podkreślić, iż twórczość ukazują-

ca osobiste przeżycia poetki, wynikająca z zaistniałych okoliczności życia, poruszy-

ła publiczność. 

Następnie w scenerii późnojesiennej aury, w auli wybrzmiały utwory Ur-

szuli Tom w niezwykłym wykonaniu utalentowanej młodzieży: Patrycji Niedziółki 

i Kacpra Jastrzębskiego. Młody artysta napisał bowiem muzykę do twórczości Ur-

szuli Tom, a utwory przy jego akompaniamencie wyśpiewała Patrycja Niedziółka. 

Występ wywołał wiele emocji.  
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Tego dnia można było nabyć najnowsze tomiki twórczości Urszuli Tom  

i otrzymać dedykację Autorki.  

Niewątpliwie twórczość Urszuli Tom, stanowiącą inspirujące przemyślenia 

na temat wizji świata natury, należy odczytywać jako ekologiczny kodeks postę-

powania. Warto czerpać z tych refleksji. I dobrze, że są tacy Artyści, co piękno Ma-

łej Ojczyzny dostrzegą… I dobrze, że są Ludzie, którzy o owe Piękno dbają... I do-

brze wreszcie, że są i Tacy, którzy owo Piękno i wszelkie o nie starania przyjmują  

i doceniają… 
 

Wyrzeźbić słowo, 

Wyśpiewać wierszem, 

Niech po Podlasiu wiatr je roznosi… 

Urszula Tom, Na zielonych skrzydłach. Tajemnice ziemi 
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OGROMNE DOBRO:  

OBRAZY SZKOLNYCH DNI NASZYCH 
O tomiku wierszy napisanych przez uczniów1 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach 

 
Violetta Machnicka 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe 
e-mail: viola.machnicka@wp.pl 

 
Abstrakt: Tekst stanowi omówienie tomiku poezji, którego autorami są przede wszystkim 

uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach. Pomysłodawczynią 

antologii i koordynatorką prac nad Obrazami szkolnych dni naszych jest nauczycielka języ-

ka polskiego i rosyjskiego, Agata Świderska. Przegląd zawartości treściowej i przesłań 

wierszy został ukazany między innymi przez pryzmat twórczości poetyckiej i wypowiedzi 

poetki siedleckiej, Urszuli Tomasiuk (Tom). 

 

Słowa kluczowe: poezja, wiersz, Agata Świderska, Urszula Tomasiuk (Tom), Stare Kobiałki 

                        
Abstract: The text is a discussion of a volume of poetry, whose authors are primarily students 

of the John Paul II Primary School in Stare Kobiałki. The originator of the anthology and the 

coordinator of work on Pictures of Our School Days is Agata Świderska, a teacher of Polish and 

Russian. An overview of the content and messages of the poems was shown, among others, 

through the prism of poetry and statements by Urszula Tomasiuk, a poet from Siedlce (Vol-

ume).  

 

Keywords: poetry, poem, Agata Świderska, Urszula Tomasiuk (Tom), Stare Kobiałki 

 

 
Jak apostoł wiedzy nauczyciel jest światłem, które pokoleniom wskazuje nowe drogi; jako 

wychowawca jest on drzewem mistycznym, którego owoce potęgują siły jednostek i roz-

wój społeczeństwa. 

Bolesław Prus, Kroniki, t. XX, s. 50  [Prus 1953-1970]      

 
Powinniśmy powstać z mroku 

  Pozwolić wykiełkować naszej dobroci 

  Dostrzec krzyże niesione przez innych ludzi 

 

 
1 Wyjątkowo autorką dwóch wierszy w antologii – pierwszego (Tuż przy szkole, s. 9) i ostatnie-

go (Szkło, s. 184-185) jest nauczycielka-polonistka, Agata Świderska. 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 297 – 316; DOI 10.32017/ip2022.2.19 
 

 

 
298 

I choć przez chwilę pomóc im podtrzymać ciężar 

  Przytulić się do miłosiernego płaszcza Boga 

  Izabela Brodzik, Głos sumienia [s. 23]2 

                                                                          
Stare Kobiałki to wieś położona na terenie gminy Stoczek Łukowski, w po-

wiecie łukowskim, w województwie lubelskim. Najstarsze informacje o Kobiałkach 

pochodzą z roku 14723. Oświata w Kobiałkach pojawiła się w roku 1922. Pierwszy 

budynek szkolny wybudowano w roku 1938. Pierwszym kierownikiem szkoły 

został Władysław Załuska – zamordowany przez hitlerowców: 

 
[…] urodził się w Trzebieszowie, w 1907 roku. W 1927 roku ukończył Męskie Seminarium 

Nauczycielskie w Leśnej Podlaskiej. Został kierownikiem Szkoły Powszechnej w Starych Ko-

białkach [w roku 1931 – V.M.]. Uczył historii, geografii i przyrody. Brał udział w kampanii 

wrześniowej. W czasie okupacji niemieckiej wspólnie z żoną Stanisławą prowadził tajne nau-

czanie na poziomie szkoły powszechnej. Został aresztowany zimą 1940/1941 roku i przywie-

ziony na Pawiak. 7 stycznia 1941 osadzono go w obozie koncentracyjnym Auschwitz jako 

więźnia numer 8262. Żona pół roku później otrzymała informację o śmierci męża4. 

 

Podczas II wojny światowej spłonęło 75% Starych Kobiałek, ale szkoła oca-

lała i w latach 1965-1967 została rozbudowana. Obecny budynek szkolny, miesz-

czący się pod numerem 18, został oddany do użytku 17 kwietnia 1999 roku. Szkole 

Podstawowej w Starych Kobiałkach nadano imię Jana Pawła II. W roku 2006 na 

placu szkolnym odbyło się uroczyste posadzenie dębu w hołdzie złożonym Patro-

nowi. 

W roku szkolnym 2022/2023 w szkole zatrudnionych jest 29 nauczycieli. 

Funkcję dyrektora pełni Krzysztof Czub5 – nauczyciel wychowania fizycznego. 

Wicedyrektorem jest Wioletta Sokołowska – od biologii i języka polskiego.  

Pomysłodawczynią antologii i koordynatorką prac nad Obrazami szkolnych 

dni naszych jest poetka i polonistka, nauczycielka języka polskiego i rosyjskiego – 

Agata Świderska (z domu Trendak) – absolwentka filologii polskiej i filologii rosyj-

skiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach (od roku 2010 Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny) i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2009 

ukończyła z wyróżnieniem polonistyczne studia magisterskie w Siedlcach. Promoto-

rem pracy magisterskiej z zakresu słowotwórstwa porównawczego na temat Związki 

frazeologiczne jako podstawy słowotwórcze neologizmów polskich i rosyjskich była 

 
2 Wszystkie cytaty z omawianej antologii zlokalizowane są za pomocą podania numeru strony 

w nawiasie kwadratowym [Obrazy 2022]. 
3 https://spkobialki.pl/historia-szkoly/ - 1.12.2022. 
4 http://nadswidrem.pl/moc-przeszlosci-w-starych-kobialkach/ - 1.12.2022. 
5 Krzysztof Czub jest dyrektorem szkoły od 2016 r. Wcześniej pełnił tę funkcję w tej samej pla-

cówce w latach 2006-2011. 
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doktor habilitowana Elena Koriakowcewa, profesor uczelni. Od lutego do czerwca 

2009 roku Agata Świderska studiowała również na Uniwersytecie im. Jana Ewan-

gelisty Purkyně w Ústi nad Labem w Czechach (Katedra Bohemistyki i Slawistyki). 

Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Starych Kobiał-

kach, a od roku 2022/2023 uczy w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integra-

cyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Siedlcach. W swoim dorobku ma kilka artyku-

łów w pismach naukowych oraz publikację Kiedy życie nabiera barw… Motyw je-

sieni w twórczości Urszuli Tom [Świderska 2019]. Bożena Czarnecka-Akus6 do-

strzegła wyjątkową wartość owej książki także ze względu na ponadprzeciętną 

wrażliwość Autorki opracowania: 

 
Nauczycielka młodego pokolenia, Agata Świderska, poddała się czarowi poezji Ur-

szuli Tom, poszukując nowych perspektyw interpretacyjnych. Przedmiotem swoich roz-

ważań w odniesieniu do twórczości siedleckiej poetki uczyniła jej 40 utworów lirycznych. 

[…] Z ogromną wrażliwością, a jednocześnie delikatnością młodej kobiety poszukuje kon-

tekstów geopoetyki, ulotności chwil zatrzymanych w poetyckim kadrze czy zmysłowego 

postrzegania świata w wierszach Urszuli Tom. 

Analityczna wrażliwość Agaty Świderskiej nie dziwi, bowiem do wszystkiego pod-

chodzi ona z ogromnym zaangażowaniem i pasją [Świderska 2019: 123]. 

 

  
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach | fot. Krzysztof Rosa 

 
6 Bożena Czarnecka-Akus – nauczyciel-konsultant Mazowieckiego Samorządowego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli. Wydział w Siedlcach. 
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Warto przypomnieć, że Urszula Tom (pseudonim literacki) w latach 2000-

2022 opublikowała 20 tomików poezji7, odznaczającej się subiektywizmem autor-

skim, z wyraźnie zaznaczonym lirycznym „ja”: 

 
W twórczości Urszuli Tom zawarte zostały zaduma i refleksja nad światem. To poe-

zja wyrastająca z przeżyć i odczuć oraz codziennych doświadczeń życiowych. W swoich 

utworach Urszula Tom buduje niepowtarzalne mikroświaty, które żyją własnym życiem  

i rządzą się swoimi prawami, często odmiennymi od tych, które znamy z XXI wieku. Prawami, 

których brakuje w codzienności człowieka lub są nagminnie łamane. Chodzi tu o porządek 

miłości, szacunku i uczciwości [Świderska 2019: 11]. 

 

Agata Świderska pasjonuje się poezją, teatrem i językoznawstwem słowiań-

skim. Jako nauczycielka inspiruje dzieci i młodzież do udziału w rozmaitych konkur-

sach i przedsięwzięciach literackich, a przygotowywani przez nią uczniowie osiągają 

sukcesy na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Współpracuje z Gminną 

Grupą Literacką, działającą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach 

oraz z Sekcją Literacką Mazowieckiego Towarzystwa Kultury. W roku 2019 otrzy-

mała medal „Za Zasługi dla Mazowsza” za promowanie i upowszechnianie wrażli-

wości artystycznej oraz patriotycznej [Świderska 2019: 115-117]. 

 

Ze Wstępu do Obrazów szkolnych dni naszych napisanego przez Krzysztofa Czuba: 

 
Przygoda uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach  

z poezją rozpoczęła się kilka lat temu. Pierwsze, nieśmiałe próby literackie zaowocowały 

licznymi nagrodami na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. […]  

Uczniowie słowem malowali rodzinne okolice, pokazali miejsca bliskie swym ser-

com, wspominali, wzruszali, marzyli… Czasem były to wyszeptane myśli pozwalające dora-

stać do prawdy o sobie samym. Wiersze służyły rozładowaniu emocji, terapeutycznemu 

dialogowi. Młodzież wersem ukazywała swoje cenne spostrzeżenia na temat otaczającego 

ją świata. Zapewne z perspektywy czasu, po upływie lat, spojrzymy na tę twórczość zupeł-

nie inaczej niż dzisiaj.  

W zabieganej codzienności niepostrzeżenie gubimy to, co najważniejsze. Niech za-

tem ta publikacja będzie znakiem czasu, którego nie da się zatrzymać, cofnąć i zatracić. 

 
7 Tomiki wierszy Urszuli Tom wydane w latach 2000-2022: Chochlik i mandarynki (2000), 

Pokochać wiatr (2000), Bogini świtu (2002), Malowany grzech (2002), Wiano (2004), W uści-
sku dzikiego powoju (2005), Na zielonych skrzydłach. Tajemnice ziemi (2007), Ostatni koralik 
(2010), Pamiętam echo (2011), Gdyby nie kolczyk (2012), Ćma z książęcego rodu (2012), Gdzie 
ptak po polsku śpiewa (2014, cz. 1), Przystanek przed snem (2014), Tango o zmierzchu (2015), 
Nie jestem Salome (2017), Tajemnica tętna (2017), Jak złote ziarno (2018), Gdzie ptak po pol-
sku śpiewa (2018, cz. 2), Znamię (2021), Pełnia zamyślenia (2022). 
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Swoistą fotografią, obrazem szkolnych dni naszych8. Elementem świadomego wędrowa-

nia przez życie. Poznaniem tego, co minęło, a jednocześnie nadal trwa [s. 7]. 

 

Tomik opublikowano w ramach szkolnego projektu literackiego oraz in-

nowacji Wierszoterapia, o których można przeczytać: 

 
Tyle niewypowiedzianych, wartościowych słów przepadło, zaginęło. Projekt lite-

racki Obrazy szkolnych dni naszych zakładał wychwycenie, zapisanie i utrwalenie uczniow-

skich przemyśleń. Ujawnił ważne świat młodzieńczych spraw, marzeń, pasji… zamkniętych 

w literackiej formie. Zaowocował powstaniem wierszy pełnych autentyczności i szczerości, 

wynikających z uczniowskich przeżyć. Nam, dorosłym, pozwolił odkryć i lepiej poznać 

świat młodzieży. Młodzieży zaś dał szansę wypowiedzenia się w ważnych dla niej spra-

wach oraz wyrażenia siebie [s. 9]. 

 

Wiele przepadło, zaginęło… a jednak antologia ujrzała światło dzienne, za-

istniała, jest. Na jej powstanie złożyły się talent, pasja i praca nietuzinkowych osób 

– autorów, organizatorów, wydawców, sympatyków działających z nadzieją na 

dobro – jak napisała w wierszu jedna z uczennic, Maja Lato [s. 182], do czego na-

wiązała Agata Świderska w akapicie Upamiętnić miniony czas… [s. 9]. 

Antologię poprzedza rozbudowana dedykacja następującej treści: 

 
Niniejszy tom dedykujemy 

Panu Markowi Czubowi9, Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski za zaufanie i wspieranie lite-

rackich przedsięwzięć dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sta-

rych Kobiałkach. 

 

Panu Krzysztofowi Czubowi, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sta-

rych Kobiałkach za wiarę w literackie możliwości uczniów oraz wspieranie rozwoju ich 

talentów. 

 

Pani Wioletcie Sokołowskiej, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sta-

rych Kobiałkach za życzliwość. 

 

Rodzicom Autorów tej książki za pomoc i wsparcie w rozwoju talentów młodych twórców. 

 

Pani Urszuli Tomasiuk (Tom), siedleckiej poetce za nieustanną wiarę w uczniowskie 

talenty, wsparcie i pomoc w ich promowaniu podczas wspólnych inicjatyw literackich. 

 

 
8 Pogrubienie – V.M. 
9 Pogrubienia w dedykacji – V.M. 
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Pani profesor Elżbiecie Kur, pani profesor Violetcie Machnickiej, pani profesor Elenie 

Koriakowcewej, pani doktor Małgorzacie Burcie, panu profesorowi Andrzejowi Bor-

kowskiemu10 za poświęcony nam czas, ocenę zmagań literackich i recytatorskich, cenne 

spotkania w szkole oraz w gmachu siedleckiej uczelni. 

 

Z nadzieją na kolejne literackie wędrówki, z życzeniami wielu sił, z serdecznością: 

Autorzy, Dyrekcja, Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiał-

kach [s. 5] 

 

Szczególną uwagę wypada poświecić wizualnemu opracowaniu tomiku. Na 

pierwszej i ostatniej stronie okładki zamieszczono kolorowe zdjęcie obecnej Szko-

ły Podstawowej w Starych Kobiałkach autorstwa Krzysztofa Rosy – jednego z nau-

czycieli sfotografowanej placówki oświatowej. Logo szkoły pojawia się czterokrot-

nie – na stronie tytułowej, ostatniej, na czwartej stronie okładki oraz ponad wier-

szem Oliwii Semeniuk: 

 
Patron 

…Ci co odchodzą 

Nie znikają z naszego życia 

Są w naszych myślach 

Janie Pawle II niosę Ci swe serce 

I Ojczyznę w dłoniach…  

[s. 15] 

 

W książce zamieszczono ciekawe artystycznie rysunki: Anny Brodzik – ob-

razek szkoły [s.13], podobiznę patrona szkoły, Jana Pawła II z krzyżem [s.14] oraz 

słoneczny obrazek harfisty, prowadzącego pannę przez rajski ogród [s. 124]. Na s. 

44 widnieje czarno-biała grafika z wizerunkiem kobiety autorstwa Marii Piskorz. 

Utalentowana plastycznie artystka jest także autorką rysunków na s. 82 (motyw 

harfisty i czaszek), 83 (dziewczyna i bańki mydlane z rybami) oraz czarno-białej 

wizji przerażenia na rysunku ze s. 165 (ponownie motyw czaszek).  Na s. 76 moż-

na podziwiać rysunek pomarańczowo-burgundowych liści, wykonany przez Julię 

Rosę – to ilustracja do wiersza Kingi Dadacz: 

 
Wojenna 

mocno kłuje 

na kamiennej ścieżce zgiełku 

 

 
10 Wymienione w akapicie osoby to byli (Kur, Machnicka, Burta) i obecni (Koriakowcewa, Bor-

kowski) pracownicy naukowo-dydaktyczni polonistyki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humani-
stycznego w Siedlcach. 
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wrześniowym jeszcze latem 

ludzi straszy 

 

przedwojenna 

powojenna 

cisza 

[s. 76] 

 

Alicja Cabaj namalowała płaczącą dziewczynkę z nutami w tle jako ilustra-

cję do wiersza Klaudii Semeniuk [s. 103]. Intrygującym twórczo jest kolorowy ob-

razek Jolanty Soczewki na s. 135, a obok wiersz Arka Słomki Nauczycielka życia, 

dedykowany aktorce, Teresie Lipowskiej, w roli Barbary Mostowiak z serialu M jak 

miłość, zaczynający się od słów: 

 
uśmiech pojawia się na twarzy 

gdy na ekranie widzę 

jak babcia Basia naleśniki smaży  

[s. 134] 

 

Ostatni utwór, napisany przez Agatę Świderską, zatytułowany Szkoło, opa-

trzony został rysunkiem Aliny Pięty, przedstawiającym najbardziej charaktery-

styczną polską formację wojskową – husarię – ciężką jazdę Rzeczypospolitej, for-

mowaną z najbardziej zamożnej szlachty, istniejącą w latach 1503-1776, a następ-

nie przekształconą w kawalerię narodową. Ta ciężkozbrojna jazda, składająca się  

z doskonale uzbrojonych rycerzy, służyła do przełamywania szyków wroga i speł-

niała podobną rolę niczym XX-wieczne ugrupowania pancerne. W kontekście 

wiersza, którego motywem przewodnim (refrenem) jest 6-krotnie powtórzona 

fraza „za kilka lat” rysunek wydaje się metaforycznym ukazaniem uczniów szkoły 

pędzących na powitanie dorosłości niczym „skrzydlaci jeźdźcy” – jeszcze razem, 

odważnie, w zwartym szyku – na podjęcie wyzwań życiowych. Jeżeli młodzi ludzie 

nie pogubią się, nie rozproszą i nie przepadną w wirze przemijania, za kilka lat 

powrócą do swej szkoły – ale już „tacy inni, odmienieni życiem, doświadczeniem  

i upływem czasu”. Być może wrócą tylko wspomnieniami… O ile jeszcze będą… 

Na stronach 13-185 zamieszczono łącznie 160 utworów. Treścią owych 

wierszy jest życie w całej swej rozpiętości, z bogactwem barw i odcieni, uczuć  

i namiętności, przemyśleń i obserwacji – nadziei11 przede wszystkim. Zobrazowa-

niu wszechstronności przesłań Obrazów szkolnych oraz ukazaniu wyczucia języ-

kowego i poetyckiego autorów niechaj posłuży kilka wybranych cytatów, będą-

 
11 Słowo nadzieja pojawia się w tomiku tak wiele razy, że… należałoby policzyć. 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 297 – 316; DOI 10.32017/ip2022.2.19 
 

 

 
304 

cych stwierdzeniami o charakterze aforystycznym. Cytaty ułożone są według ko-

lejności wierszy w antologii. 

 
1. Pochyleni nad telefonami, zapomnieli o różańcu [s. 17]12. 

2. Człowiek samotny wśród ludzi [s.19]. 

3. [Ojcze] dajesz nadzieję nawet uschłej jabłoni [s.21]. 

4. Ludzie nie cenią tego, co mają [s. 33]. 

5. Ludzie zmęczeni po ciężkim dniu żyją, bo muszą [s. 38]. 

6. W pogoni za szczęściem nie oglądamy się na potrzeby innych [s. 87]. 

7. Słychać mnie na całym świecie, ale nikt mnie nie chce słuchać [s.101]. 

8. Niebo ma chmury, wazon wodę, tablica kredę. Tylko ludzie nie mogą liczyć na siebie [s.103]. 

9. Nie odkładaj życia na później – każdy dzień jest wyjątkową okazją [s. 106]. 

10. Rozmowa stoi za ścianą, w innym pokoju [s. 144]. 

 

Ileż poważnych, dojrzałych i gorzkich niekiedy refleksji zawierają przyto-

czone myśli – wyznania poetyckie. Aż trudno uwierzyć, że zrodziły się w głowach 

osób bardzo młodych, często – dzieci jeszcze! Jakże samotnych dzieci… 

Doskonałym wyrazem poczucia osamotnienia człowieka tylko pozornie 

obecnego wśród ludzi, oderwanego od rzeczywistości, w nowym, wspaniałym świe-

cie wypełnionym cyberświatem i „fikcją internetową” – niczym w utworach Stani-

sława Lema – jest przejmujący wiersz Klaudii Semeniuk o… nieobecnych i milczą-

cych przy bożonarodzeniowym stole: 

 
Siedzą przy jednym stole 

Niby wszyscy razem 

A jednak oddzielnie 

Każdy z telefonem… 

Zamiast życzeń dźwięk przychodzących powiadomień 

Nikt nie mówi 

Nawet na siebie nie patrzą widzieli się na Facebooku 

Za oknem pada śnieg ale nikt nie spojrzy 

Bo i po co? 

Przecież śnieg też można zobaczyć w Internecie 

Dania dawno już wystygły a wciąż nieruszone 

Prezenty kolejne nowe telefony 

Zatrzymali się 

Powoli umierają im dusze 

Stali się fikcją internetową 

 

 
12 Zapisy cytatów z wierszy w formie aforystycznej, z wprowadzeniem znaków interpunkcyj-

nych. 
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Czy ich ciała wciąż wpatrzone w telefon 

Zauważą jakieś Narodzenie?  

[s. 104] 

 

Co musiałoby się wydarzyć, aby odhumanizowany Homo sapiens ponownie 

ożył pośród grobowej ciszy milczenia, we wrzasku wszechobecnych mediów (Fa-

cebook, Instagram, Snapchat itp.) – jak śpiąca królewna po stu latach obudzona 

pocałunkiem księcia albo byty naukowo dziś ożywione, zamrożone przed tysiąca-

mi lat w prehistorycznych skamielinach? Mateusz Kania, przeciwstawiający się 

„dzisiejszej rutynie”, w której ludzie idą przed siebie jak „ślepa koza”, daje prosty, 

„energetyczny” przepis na wybudzenie: 

 
Nagle chwila zadziwienia 

Prądu zabrakło ludzie wyszli z domu 

Zobaczyli swoje blade twarze 

I zaczęli rozmawiać jak dawniej  

[s. 142] 

 

Pośród młodzieńczych odsłon strachu znajduje się obrazowa konkluzja 

Kingi Dadacz o bojaźni przed dorosłością „na osiemnastym kilometrze życia”: 

 
dlaczego masz takie oczy 

zapytał mnie księżyc 

bo myślę o dorosłości 

która spotyka człowieka  

[s. 140] 

 

Młodzież ogromnie potrzebuje i nieustannie poszukuje autorytetów – dla-

tego zadaje pytania – jak w wierszu Izabeli Brodzik: 

 
powiedz mi proszę raz jeszcze 

którędy przez życie iść  

[s. 147] 

 

Samotność krzyczy ze zwierzenia Marii Piskorz o kimś do życia niezbęd-

nym, wciąż zapracowanym, nieobecnym: 

 
proszę zostań ze mną na zawsze 

nie chcę być sama 

bo ty masz znowu tyle pracy  

[s. 153] 
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W podobnym tonie pisze Wiktoria Semeniuk: 

 
dorośli 

przepracowani 

pracoholicy 

mogliby się wreszcie nauczyć od dzieci 

poczucia humoru i czasu który się spędza z rodziną 

bez specjalnych okazji 

[s.161] 

Izabela Brodzik pyta wprost: 

 
dlaczego wkładasz słuchawki obojętności, 

kiedy ona chce Ci coś powiedzieć? 

[s. 171] 

 

Autorzy wierszy mają pełną świadomość faktu, że zarówno oni sami jak też 

otaczający ich świat wymagają kolejnych opisów, przybliżeń, refleksji – „sfotogra-

fowania kartką”, „źrenicą uchwycenia”, „literaturą nagrania” przez wnikliwych  

i wrażliwych mieszkańców oraz obserwatorów „Małej Ojczyzny”, co najlepiej od-

daje przepełniony zapowiadaną tęsknotą wiersz Oliwii Semeniuk: 

 
Bo nasze okoliczne ziemie nieopisane literaturą jeszcze… 

 

Tyle pięknych widoków okolicznych ziem nas otacza 

i tyle wspomnień, 

A żadne z nich jeszcze nie zostało zapisane. 

Trzeba je kartką sfotografować, 

źrenicą oka uchwycić, 

literaturą nagrać, 

aby za kilka lat wspominać i niczego nie zapomnieć. 

Nawet gałęzi wielkiego drzewa rosnącego przy rodzinnym domu, 

na której latało się po niebie. 

Czy oceanu kałuży, po którym wypływały w rejs wielkie statki. 

Tych pięknych widoków gór i zamków z piasku ulepionych 

przez dzieci. 

Najbardziej tęsknić będę za polskimi lasami. 

I za spacerem przez traw zielenie. 

Za piękną burzą – częścią mojej Małej Ojczyzny.  

[s. 47] 

 

Silny emocjonalny i uczuciowy związek autorów z własnym DOMEM, poj-

mowanym w sposób rozmaity i wszechstronny jako korzenie i więź pokoleniowa 
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oraz przyrodnicza, zauważalny jest prawie w każdym utworze – choćby wyznanie 

w utworze Mileny Rombel: 

 
Pochodzę stąd, gdzie łąki jeszcze z rana zamglone 

Gdzie zwierzęta na pastwiskach mają swobodę 

Gdzie jeszcze wiekowe dęby rosną 

Pochodzę stąd, gdzie las 

rozświetlony barwami pastelowego słońca 

zaprasza w swe progi 

Gdzie bocianie gniazdo mieni się na tle nieba 

Gdzie zboża świecą złotem 

A bobry życie utrudniają wodzie 

Pochodzę stąd 

Gdzie nie brakuje naturalnego światła 

i zwyczajnej ludzkiej czułości  

[s. 48] 

 

Pośród licznych wierszy o charakterze patriotycznym znajduje się utwór 

Wiktorii Rosy, subtelnie wyrażający wdzięczność za „Niepodległą”: 

 
zaklęta w strunach dziękczynienia 

niczym barwny kobierzec 

pokryty rosą polnych kwiatów 

błyszczy obraz wśród księżyca cienia 

nieuchwytny aromat kusi 

spływając w duszę pojedynczą łzą 

ulotna chwila 

drży otulona błogosławieństwem nadziei 

rozbiegane myśli sumieniem utkane 

nucą zapomnianą melodię 

wczorajsze wspomnienie 

dzisiejsze błogosławieństwo 

jutro wciąż nieznane 

płyną dziękczynienia z harfy 

i sączą się nuty podziękowania 

za Niepodległą  

[s. 71] 

 

Aktualne treściwo są również teksty powstałe niekiedy przed czasem,  

w którym się spełniły – proroctwa mimowolne – choćby początek wiersza Marii 

Piskorz Czy i jutro tak będzie: 
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Za futryną mojej ojczyzny zbombardowane niebo 

poranione zbolałe obite  

[s. 54] 

 

Albo wiersz Mileny Rombel Fundamenty człowieczeństwa, w którym autor-

ka rozważa, czym jest godność człowieka na tle „wyrwanych zdrowych drzew”,  

z zamkniętymi dla godności ludzkiej granicami – czego doskonałym przykładem są 

mury, płoty, zapory tworzące dodatkowe, nienaturalne granice pomiędzy człowie-

kiem i człowiekiem, a nawet wędrownym zwierzęciem, z możliwością rażenia 

prądem mniejszych i większych braci przez tych o kamiennych sercach – niczym 

bydło przez elektrycznego pastucha: 

 
zamknęli dla niej [godności] granice 

teraz zamykają życia ludzkie 

z jakiego kamienia trzeba serce mieć 

by zniszczyć tyle dni 

narodzić tyle tragedii  

[s.89] 

 

W obliczu powszechnego przerażenia, braku poczucia bezpieczeństwa, 

spokoju rodzą się tragiczne pytania – jak to z wiersza Alicji Cabaj Prośba o kamień 

węgielny: 

 
ile to potrwa 

ile jeszcze istota ludzka wytrzyma 

czy dożyje jutra  

[s.90] 

 

Na szczęście nie cały świat jawi się autorom tomiku w czarnych barwach, 

czego najlepszym dowodem jest zachwyt nad każdym aspektem istnienia i polsko-

ści, wyrażony w wierszu Karola Rosy, zaczynający się okrzykiem Dzięki Polsce mo-

gę wszystko! [s. 81].  

Również Oliwia Kozieł kończy swój utwór optymistycznym stwierdzeniem: 

 
każdy dzień życia 

jest dla mnie specjalną okazją 

by czynić dobro 

[s. 160] 
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Nadzieja przebija z utworu Bartosza Kachniarza, który marzy o „złotych 

fundamentach obrączek” z „literackimi zamkami”, gdzie: 

 
w zamkniętym przed złością domu 

ugościmy wszystkie słowa miłości 

[s. 168]. 

 

Pragnienie „innej, nowej rzeczywistości” jest dla Aleksandry Luty, która 

„uciekła z życia pełnego nienawiści, piekła” [s. 180] podstawowym celem „na wy-

ciagnięcie ręki”, planowanym wytrwale i skrupulatnie, z innym „pokolorowaniem 

świata” [s. 178]: 

 
spokojnie oglądam katalogi marzeń 

i projektuję swoje szczęście 

[s. 176] 

 

Optymistyczne przesłanie zawiera również metaforyczny utwór Arka 

Słomki, traktujący o ludziach dostrzegających jedynie gorsze strony życia, ślepych 

na piękno tego świata – niczym Koszałek Opałek z baśni Marii Konopnickiej O kra-

snoludkach i sierotce Marysi [1896], bezskutecznie poszukujący wszechobecnej 

wiosny: 

 
Niewidomy 

wczoraj widziałem niewidomego 

smutny, cichy człowiek 

szedł między szczęśliwymi ludźmi 

niewidomy 

nie widział miłości 

resztę 

zło 

dostrzegał wszędzie 

dobrze widział  

[s. 95] 

 

Na drugim biegunie Niewidomego plasuje się wiersz Amelii Dzirdziak o „szko-

dliwych okularach” i „cierpiących oczach”: 

 
Wstawała rano 

Na stoliku obok jej łóżka leżały okulary 

Rzadko je zakładała 
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Gdy je nosiła bolały ją oczy 

Nie chciała sprawiać im bólu 

Nie ubierała ich w okulary 

 

Gdy je zakładała 

Oczy znów widziały świat i cierpiały 

Po co więc były te okulary? 

Żeby szkodzić?  

[s. 96] 

 

Wystarczy posłuchać bieżących wiadomości o dokonującej się rzezi na Ukra-

inie, o niszczeniu miast, paleniu wsi i gospodarstw, o polach usłanych trupami żoł-

nierzy rosyjskich, czasami porzuconych na polu walki przez własne dowództwo,  

o lekkomyślnym traktowaniu człowieka niczym mięso armatnie. I o okrucieństwie 

niewyobrażalnym, po obu stronach frontu, o wspieraniu tego okrucieństwa przez 

państwa ościenne, dostarczające walczącym środki ludobójcze jako wsparcie mili-

tarne i „pomoc humanitarną”. Trudno uwierzyć, że dzieje się to tuż obok, w tym 

samym czasie, w tej samej części świata i kulturze, z przyzwoleniem na wzajemne 

mordowanie się braci Słowian – wszak języki rosyjski, ukraiński i białoruski two-

rzą grupę języków wschodniosłowiańskich – najbliższych sobie w ramach języko-

wej rodziny słowiańskiej. I gdzież tu człowiek z XXI wieku, który „oddycha wolno-

ścią i dba o życie jak o jajko”? [Kinga Plak, Wartość życia, s. 74]. 

W tomiku zamieszczono wiele utworów o ukochanych babciach i dziad-

kach, serdecznych mamach – „słodyczach ubranych w miodowy kolor” [s. 199], pu-

szystych przyjaciołach kotach – których już nie ma [s. 129], o woni choinki i poczu-

ciu bezpieczeństwa, gdy „będzie jasno, ciepło i miło, jak nigdy jeszcze nie było”  

[s. 132], o sporcie i „motywującym słowie trenera” [s. 169], także o… podlaskiej ziemi  

i ludziach z Podlasia. Motywami chętnie podejmowanymi przez piszących są również: 

głęboka wiara, modlitwa, pragnienie wstawiennictwa i opieki Matki Boskiej oraz Jana 

Pawła II. Zdarza się, iż podmiotem lirycznym bywa książka – „zwyczajna, nielubiana, 

zapomniana”, marząca o „prostym szczęściu szeleszczących kartek” [s. 144]. 

Podsumowaniem antologii jest esej Dotyk prawdy Urszuli Tom (pseudonim 

literacki Urszuli Tomasiuk), napisany w Siedlcach, w maju 2022 roku. Rodowita 

siedlczanka urodzona pod znakiem Wagi na Ziemi Podlaskiej, autorka między in-

nymi tomiku Ostatni zakręt [2018] – polsko-rosyjskich opowiadań o tematyce kre-

sowej, wyznała kiedyś: 

 
Jestem osobą głęboko zanurzoną w życie i oczarowaną cudami przyrody, toteż te 

nurty wybieram najchętniej. Człowiek w każdej fazie żywota swojego, od dziecięcia przez 

młodość, dojrzałość , po starość jest wyjątkową istotą o niezwykłej różnorodności i bogac-

twie głębi. Lubię obserwować, zaglądać w dusze, wydobywać na wierzch człowiecze po-



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 297 – 316; DOI 10.32017/ip2022.2.19 
 

 

 
311 

trzeby, słabości pragnienia, zgadywać, co kryje się za gestami, czasem za milczeniem, co 

życie ukryło w bruzdach wieku. W przyrodzie szukam piękna, sensu życia, przemijania, 

odradzania. W tym, co niepojęte rozumem szukam Boga, w którego mocno wierzę i uwa-

żam za stwórcę13. 

 

Warto odnotować: promocja tomików Urszuli Tom Znamię oraz Pełnia za-

myślenia odbyła się ostatnio 18 listopada 2022 roku, podczas XXIV edycji Festiwa-

lu Nauki i Sztuki w Siedlcach, w ramach bloku tematycznego Przyroda w poezji, 

piosence i malarstwie siedleckich twórców. Można było usłyszeć także muzyczną 

wersję wierszy Poetki w wykonaniu Patrycji Niedziółki z UMCS w Lublinie oraz 

Kacpra Jastrzębskiego – studenta Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina  

w Warszawie. Z relacji Krystyny Wojtczuk: 

 
Urszula czytała swoje wiersze, czytali też młodzi ludzie. Znaleźli się nawet tacy, 

którzy przetłumaczyli niektóre utwory Uli na języki angielski i szwedzki. I te zostały prze-

czytane. W końcu teksty poetyckie Urszuli stały się tekstami utworów muzycznych. Muzy-

kę skomponował zdolny młody mężczyzna, a jego koleżanka pięknie śpiewała. Razem za-

brzmieli niezwykle uroczo. 

 

W Dotyku prawdy Poetka pisze: 

 
Myślę, iż jest to nie lada wyzwanie dla prowadzącego młodzież opiekuna i ogrom-

ny wkład [pracy – V.M.], by słowo pisane sercem dziecięcym nadawało się do pokazania 

światu. Słowo mówione uleci, pisane pozostanie i można do niego wracać, zanurzać się  

w treści, rozważać, przeżywać, zamyślać, oceniać, smakować. W tym tomiku jest co sma-

kować. Już pierwsze jego wiersze mówią o pięknie i wartości, o zdolnościach i przygoto-

waniu dzieci do podejmowania pisarskich wyzwań. Forma książkowa da młodym twórcom 

satysfakcję trwałego zaistnienia, będzie wyjątkową nagrodą, zachętą do dalszej pracy nad 

tekstem, nad językiem, bodźcem do pracy nad własnym rozwojem, szerszym oglądem 

świata [s. 187]. 

 

Po czym następuje krótkie omówienie siedmiu przewodnich motywów 

tomiku: Patron, Patriotyzm, Człowiek, Szczęście, Poznanie, Marzenia, Cisza. Na uwa-

gę zasługują zwłaszcza trzy refleksje aforystyczne: 

 
Dzieci piszą emocjami, łatwo puszczają wodze fantazji, ale są też doskonałymi ob-

serwatorami życia. Czerpią, i słusznie, z tego, co obok, czego doświadczają w swojej co-

dzienności [s. 188]. 

 

 
13 Zob. „Tango o zmierzchu” – nowy zbiór wierszy Urszuli Tom (https://ikribl.com/2016/02/17/ 

tango-o-zmierzchu-nowy-zbior-wierszy-urszuli-tom/ - 1.11.2022). 
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Zobaczyć drugiego człowieka i podzielić się dobrem ze słabszym. Posiąść wiedzę, 

to mieć otwarte horyzonty, rozumieć zło i doceniać słuszne wybory, wiedzieć, co to jest 

manipulacja. Wiedza to potęga, boimy się rzeczy nieznanych, poznane otwierają nas na 

świat [s. 189]. 

 

W ciszy możemy odkryć siebie, głębię własnych myśli, usłyszeć głos Boga mówią-

cy w naszym wnętrzu. Cisza potrafi wołać, ma swoją moc i potęgę, jest też wytchnieniem, 

odpoczynkiem, ukojeniem [s. 189]. 

 

Urszula Tom postrzega uczniowski tomik jako „ogromne dobro”:  

 
Ogromnym dobrem jest wydanie takiej pozycji […] Poezja jest nam potrzebna jak 

szklanka wody czy kromka chleba, jak głęboki, dobroczynny oddech, szczególnie teraz, gdy 

życie staje się bardziej globalne, pośpieszne, a nasza chwila na tej Ziemi często jest krucha  

i trudna [189-190]. 

 

To prawda – w kontekście ponad 30 konfliktów zbrojnych toczących się 

obecnie na świecie, w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, której przegranymi – 

jak w każdej wojnie – są zwyczajni ludzie po wszystkich stronach frontu bezpo-

średniego i pośredniego, w kontekście maniakalnego zbrojenia się po zęby „naro-

du wybranego”14 znad Bałtyku, ze świadomością, że każda wyprodukowana sztuka 

broni to porażka człowieka i hańba cywilizowanej ludzkości – pozostaje poezja  

i młodość nieskażona jeszcze głupotą i brzydotą dorosłości, ufnie i z nadzieją pa-

trząca w przyszłość – indywidualną i globalną – potrafiąca oderwać się od absur-

dalnej rzeczywistości i marzyć „o niebieskim niebie” – mimo wszystko – jak  

w wierszu Wiktorii Piekut: 

 
mój kotek 

ma kolor limonkowy 

miauczy na balkonie 

pachnie jak wiosenne powietrze 

i marzy o niebieskim niebie 

 

biel szpitalnych ścian mu się znudziła  

[s. 173] 

 

Lektura Obrazów szkolnych dni naszych to wielkie przeżycie intelektualne  

i emocjonalne, skłaniające do wnikliwych, głębokich refleksji, to wędrówka w głąb 

 
14 Aluzja do polskiego mesjanizmu, głoszonego oraz idealizowanego m. in. w Księgach narodu 

polskiego i pielgrzymstwa polskiego (1832) Adama Mickiewicza. 
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siebie i poza siebie – w przestrzeni i czasie, który płynie własnym, nieubłaganym 

rytmem, nie zważając na okoliczności ani osiągnięcia współczesnej technologii. 

„Jutra może nie będzie” [s. 163], czasu nie da się zatrzymać ani cofnąć, a życia „za-

logować od początku”, o czym napisała Julia Rosa: 

 
gdyby tak zalogować się do życia jeszcze raz 

na nowym koncie 

od początku  

[s. 141]. 

 

⃰ 

We wtorek, 14 czerwca 2022 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Starych Kobiałkach odbyła się oficjalna promocja antologii Obrazy szkolnych 

dni naszych. Oto relacja z uroczystości, napisana przez redaktor Annę Kupińską: 

 
Uroczystość uświetnili swoją obecnością wójt gminy Stoczek Łukowski, Marek Czub, 

radni Rady Gminy Stoczek Łukowski – Ewa Barej i Michał Rosa, dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Starych Kobiałkach – Iwona Brodzik, dyrektor Centrum Usług Wspólnych Lon-

gin Kajka, instruktor Gminnej Grupy Literackiej Barbara Rosa, prezes siedleckiego oddziału 

Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz pracownik naukowy Uniwersytetu 

Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie doktor Małgorzata Burta, przewodnicząca Rady Ro-

dziców Barbara Siwiec, była polonistka Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach Małgorza-

ta Woźniak, laureaci miejsko-gminnego konkursu „To, co niezniszczalne trwa” wraz z opie-

kunami oraz społeczność szkoły w Starych Kobiałkach: dyrektor Krzysztof Czub, wicedyrek-

tor Wioletta Sokołowska, uczniowie, harcerze z drużyny „22 Południk”, nauczyciele i pra-

cownicy. Wśród gości znaleźli się również absolwenci szkoły z rocznika 2020/2021 – obec-

nie uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. 

Projekt Obrazy szkolnych dni naszych [Wierszoterapia – V.M.] zakładał wychwyce-

nie i utrwalenie uczniowskich przemyśleń w formie literackiej. Młodzi twórcy ukazywali 

cenne spostrzeżenia na temat otaczającego ich świata. Oby ta publikacja stała się znakiem 

czasu, swoistą fotografią i pamiątką naszych szkolnych dni! Ważne podkreślenia jest to, iż 

publikacja Obrazy szkolnych dni naszych ma stanowić element reprezentujący i promocyjny 

szkoły, kształtować jej pozytywny wizerunek w środowisku lokalnym i poza nim, a tym 

samym ma być elementem promocji gminy Stoczek Łukowski. 

 „Tom Obrazy szkolnych dni naszych to ważna lekcja, jaką otrzymujemy od dzieci  

i młodzieży. Dziękuję za tę lekcję i czekam na kolejne. Gratuluję autorom i ich rodzicom 

oraz opiekunowi literackiego projektu” – mówił w swoim przemówieniu dyrektor szkoły, 

Krzysztof Czub. Wójt gminy Stoczek Łukowski, Marek Czub, dzięki któremu możliwe było 

wydanie tej książki. Podczas wystąpienia pogratulował podjętej inicjatywy i zapewnił spo-

łeczność szkoły w Starych Kobiałkach o dalszym wspieraniu rozwoju literackich talentów 

dzieci i młodzieży z tego środowiska. Następnie uczniowie zaprezentowali swoje wiersze. 

Gdy za oknem codzienność pokryta została prawie wakacyjnym, letnim blaskiem, w szkolnej 
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sali przewijały się fotografie – obrazy szkolnych dni, wspomnienia licznych inicjatyw, uro-

czystości, wydarzeń, spotkań z ważnymi osobami, wyjazdów na konkursy, gale poetyckie, 

spektakle, wernisaże, ale także zabaw, warsztatów i programów literackich, świadczących 

o codziennej pracy nad rozwojem poetyckich talentów uczniów Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Starych Kobiałkach. Cienie unoszących się motyli szeptały jak nietrwałe są 

to obrazy i jak ulotne tworzą chwile. Na szczęście, jak zauważa poetka, Urszula Tomasiuk, 

„słowo mówione uleci, pisane pozostanie i można do niego wracać, zanurzać się w treści, 

rozważać, przeżywać, zamyślać, oceniać, smakować”. 

Delikatne i subtelne wersy poezji przeplatały się z dźwięcznymi utworami mu-

zycznymi: Dziwny jest ten świat i Miłość mi wszystko wybaczy w wykonaniu Mai Lato, Żeby 

szczęśliwym być – Alicji Grzędy, Mamo, tyś płakała – Mai, Alicji i Amelii Rosy oraz Lubię 

wracać tam, gdzie byłam już w wykonaniu Izabeli Brodzik. Przy rozbrzmiewających rado-

śnie słowach Żeby był przy tobie ktoś, kogo nie zniechęci droga w wykonaniu drużyny har-

cerskiej i młodych poetów, przedstawiciele szkolnej grupy literackiej wręczyli gościom 

tomiki uczniowskiej poezji Obrazy szkolnych dni naszych. 

Po występie młodzieży uznanie dla podjętego działania wyrazili: Iwona Brodzik, dy-

rektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiałkach wspierająca działania mające na 

celu rozwój talentów uczniowskich, radny Michał Rosa – jednocześnie dumny tata dwóch 

autorów wierszy, oraz Barbara Siwiec – przewodnicząca Rady Rodziców, obecna w każdej 

ważnej chwili w życiu szkoły. Piękne słowa o wzajemnym ubogacaniu, o wartości literatury  

i jej roli w wychowaniu dzieci i młodzieży skierowała do obecnych […] dr Małgorzata Burta, 

niejednokrotnie wspierająca działania literackie szkoły wykładami dla uczniów na temat 

twórców literatury epoki romantyzmu, podczas organizacji Narodowego Czytania, czy też 

jako jurorka konkursów literackich, organizowanych przez szkołę. 

Inicjatorka wydarzenia, polonistka Agata Świderska, dziękowała za wszelkie wspar-

cie podkreślając, że literatura wśród dzieci i młodzieży rozwija się tam, gdzie dorośli do-

strzegają piękno słowa i są wrażliwi na jego moc. 

Oficjalne podziękowania ze strony szkoły od dyrekcji zostały skierowane do wójta 

Marka Czuba, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Iwony Brodzik, dr Małgorzaty Burty  

i Agaty Świderskiej. Podziękowania zostaną także przekazane nieobecnym podczas uroczy-

stości: wydawcy tomu profesorowi Andrzejowi Borkowskiemu – prezesowi Instytutu Kul-

tury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego w Siedlcach, recenzentce 

Urszuli Tomasiuk, Bożenie Czrneckiej-Akus – konsultantowi metodycznemu Mazowieckie-

go Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Wydział w Siedlcach), prof. Violet-

cie Machnickiej, profesor Elżbiecie M. Kur oraz prof. Elenie Koriakowcewej. 

Pomysłodawczyni wydarzenia podziękowała dyrektorowi oraz wicedyrektor 

szkoły za zaufanie i wsparcie. W szczególny sposób dziękowała za współpracę koleżan-

kom: Alinie Pięcie, Annie Maksymowicz, Ewie Lato, Jolancie Wołoszce oraz całej społecz-

ności szkoły – za okazaną pomoc i wyrozumiałość. Wyjątkowe słowa wdzięczności skiero-

wała do Małgorzaty Woźniak – byłej polonistki, pracującej niegdyś w tej szkole, która nieu-

stannie wspiera działania młodszej koleżanki dobrą radą, ciepłym słowem i pomocną dło-

nią. Słowa wdzięczności, uznania, gratulacje zostały przekazane autorom wierszy zamiesz-

czonych w tomie Obrazy szkolnych dni naszych oraz ich rodzicom.  
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Na podsumowanie relacji z promocji tomu uczniowskiej poezji Obrazy szkolnych 

dni naszych warto zacytować Urszulę Tomasiuk: 

„Ogromnym dobrem jest wydanie takiej pozycji […] Wartości, które niesie są nieo-

cenione. Podejmowane tematy są ważkie, wychowawcze, rozwijające, skłaniające do re-

fleksji i poszukiwania. Tomik ten ocala wymierające wartości”. 

Jako społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach ser-

decznie dziękujemy wszystkim za obecność podczas promocji tomiku szkolnej poezji. 

Dziękujemy tym, którzy przyczynili się do upowszechniania wrażliwości artystycznej oraz 

rozwoju talentów uczniów naszej szkoły, a także do powstania publikacji, będącej zwień-

czeniem wszelkich dotychczasowych działań literackich. Dziękujemy – wręczając literacki 

obraz tego dnia15. 

 

 
Uroczystość związana z promocją antologii Obrazy szkolnych dni naszych – 14 czerw-

ca 2022 roku | fot. Alina Pięta 

 

⃰ 

Za pomoc w przygotowaniu niniejszego tekstu składam serdeczne podzię-

kowania mgr Agacie Świderskiej – jednej z najzdolniejszych i najbardziej wraż-

liwych studentek siedleckiej polonistyki. 

 

LITERATURA 

 
Obrazy szkolnych dni naszych, oprac. Agata Świderska, Laboratorium Literatury IKRiBL, 

Siedlce 2022, ss. 194. 

 
15 https://podlasie24.pl/lukow/regio/stare-kobialki-obrazy-szkolnych-dni-naszych-35590.html 

– 1.12.2022. 
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Prus 1953-1970: Bolesław Prus, Kroniki, oprac. Zygmunt Szweykowski, Państwowy Insty-

tut Wydawniczy, t. I-XX, Warszawa. 

Świderska 2019: Agata Świderska, Kiedy życie nabiera barw…Motyw jesieni w twórczości Urszu-

li Tom, Laboratorium Literatury IKRiBL, Mazowieckie Towarzystwo Kultury, Instytut Ję-

zykoznawstwa i Literatury UPH w Siedlcach, Siedlce. 

https://spkobialki.pl/historia-szkoly/ – 1. 12. 2022 

http://nadswidrem.pl/moc-przeszlosci-w-starych-kobialkach/ – 1.12.2022 

https://ikribl.com/2016/02/17/tango-o-zmierzchu-nowy-zbior-wierszy-urszuli-tom/ – 1. 12. 

2022 

https://podlasie24.pl/lukow/region/stare-kobialki-obrazy-szkolnych-dni-naszych-3559 

0.html - 1. 12. 2022 
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ZWIERZĘCY ZAWRÓT GŁOWY 

Recenzja antologii Nowe (nie)bajki ezopowe (Siedlce 2022) 

 
Julia Magdziak 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 

 
Abtrakt: Tekst stanowi omówienie tomu testów literackich, których autorami są studenci 

filolologii polskiej UPH. Autorka pokazuje walory publikacji oraz ryzyka aktualizacji daw-

nych tekstów na potrzeby współczesnego czytelnika.  

 

Słowa kluczowe: Ezop, literatura polska, filologia polska, UPH 

 
Abstract: The text is a discussion of the volume of literary tests, whose authors are stu-

dents of Polish philology at UPH. The author shows the advantages of publication and the 

risk of updating old texts for the needs of a modern reader.  

 

Keywords: Aesop, Polish literature, Polish philology, UPH 

 

 
Rynek czytelniczy jest dziś bombardowany nowymi pozycjami, w których 

każdy znajduje coś dla siebie, kierując się przy tym wyrobionymi już w sobie gu-

stami. Dobieramy książki zawierające odpowiadające nam motywy, bardzo często 

zwracamy uwagę na archetypy bohaterów, ale rzadko kiedy zastanawiamy się nad 

ich pierwowzorami. Tak naprawdę każda pozycja, którą widzimy na półkach  

w księgarni, zawiera w sobie pierwiastek dawnej sztuki. Nie zastanawia nas jed-

nak, skąd wywodzi się dany topos ani kto dał początek postaci tragicznej albo ko-

micznej. Przeciętnego czytelnika interesuje przeważnie to, co znajdzie w konkret-

nej książce, a więc dotyka tylko wierzchołka góry lodowej. Oczywiście, znajomość 

historii danej historii nie jest od nikogo wymagana, ale wielokroć dochodzi do sy-

tuacji, w których czytelnicy doszukują się danych motywów w innych powieściach 

czy poezjach, napisanych mniej więcej w tym samym okresie, w tym samym stule-

ciu. Nie znając klasycznych dzieł, nie potrafią wskazać prawdziwego pomysłodaw-

cy, co niekiedy skutkuje oskarżenia o plagiat. Dlatego ważne jest, aby uświadamiać 

odbiorców o korzeniach ich gustów. Pojawia się jednak problem, ponieważ znacz-

na część czytelników „patrzy wilkiem” na pierwowzory. Często mówią, że są nud-

ne, nieaktualne lub przywołują przykre wspomnienia z czasów szkolnych, kiedy 
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zmuszano ich do czytania czegoś, czego nie chcieli. A gdyby tak uaktualnić niektóre 

pozycje? Napisać je na nowo, tak, by trafiły do każdego? Z taką pomocą przychodzą 

Nowe (nie)bajki ezopowe – praca zbiorowa młodych filologów polskich, przedsta-

wiająca klasyczne bajki zwierzęce w zupełnie nowym, współczesnym świetle. 

Można stwierdzić, że twórcy tego zbioru wykonali prace o tyle ciekawą, co 

niebezpieczną. Przepisywanie klasycznych wierszy na nowo, często w zupełnie in-

nym kontekście jest dość kontrowersyjne, ale może właśnie dzięki kontrowersjom 

większa część czytelników zdecyduje się po nie sięgnąć. Zbiór Nowe (nie)bajki ezo-

powe to w rzeczy samej opowiedziane na nowo bajki Ezopa. Nie zmieniono historii 

zawartych w klasycznych tekstach (a przynajmniej nie we wszystkich), zmieniono 

jedynie ich oprawę. Książka została podzielona na sześć części, w których bohate-

rami są konkretne zwierzęta – lew, jeleń, wilk, pies, wąż i zając.  Większość z nich 

powstała na zasadzie połączenia bajek Ezopa, w których protagonistą jest dana po-

stać, w spójną historię. Takie zestawienie jest zarówno ciekawe, jak i lepiej przyswa-

jalne, ponieważ współczesny czytelnik, przyzwyczajony do powieści, otrzymuje jed-

ną, zrozumiałą fabułę, zamiast kilku niepowiązanych ze sobą sytuacji. 

Skupiając się na przedstawionych historiach, nie sposób stwierdzić, która  

z nich jest najlepsza, ponieważ każdą charakteryzuje zupełnie inny styl zapisu  

i różne podejście do tematu. Julita Kisielińska w opowiadaniu O lwie przedstawiła 

świat Lwa, czerpiąc garściami z popkultury. Perypetie bohaterów łudząco przypo-

minają scenariusze polskich filmów gangsterskich lat dziewięćdziesiątych i dwuty-

sięcznych jak Kiler Juliusza Machulskiego albo Pitbull Patryka Vegi. Bohaterowie 

obracają się w szemranych dzielnicach, ich zasób słownictwa jest ograniczony, na-

łogowo używają slangu. Autorka posługuje się również odniesieniami do innych 

znanych produkcji (Bękarty wojny Quentina Tarantino oraz trylogii o Adasiu Miau-

czyńskim Marka Koterskiego) i współczesnych zagadnień (inflacja, teorie spisko-

we (prawdopodobnie odniesienie do szczepionek przeciw COVID-19)). O jeleniu 

Hanny Jaczewskiej jest z kolei podróżą przez życie głównego bohatera – od stu-

diów po śmierć. Życie to jednak nie jest szczęśliwe, czytelnik staje się świadkiem 

upadku bohatera, który wchodzi w relacje ze światem kompletnie niepasującym 

do jego prostodusznej, naiwnej natury. Jest zdradzany, zostawiany sam sobie, by 

ostatecznie zapłacić życiem za własną głupotę. Obraz Jelenia w tej historii jest  

o tyle przewrotny, co depresyjny. W kontraście do niego staje fabuła O wilku Izabe-

li Kurendy. To, najprościej rzecz ujmując, ukazanie czarnego charakteru w pełnej 

krasie. Śledząc poczynania głównego antagonisty, poznajemy jego przebiegłość  

i naturę krętacza. Wilk nie jest postacią, z którą można sympatyzować, ponieważ 

on sam sympatii nie szuka. Żyje, sprawiając cierpienie innym. Julia Cholewa nato-

miast skupiła się na bliskim krewniaku czarnego bohatera. O psie jest wyjątkiem  

w tym zbiorze. Autorka nie wykreowała jednego świata przedstawionego, ale 

stworzyła cykl nowych bajek ezopowych, korzystając z archetypu bohatera mą-
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drego, choć naiwnego i przedstawiła swój pomysł jako pracę domową zapisaną  

w zeszycie. O wężu Luizy Perki również nie przedstawia jednej, konkretnej historii, 

ale mimo wszystko każdą z nich łączy nieufna i zdradliwa natura tytułowego boha-

tera oraz ludzie, którzy poddają się jego urokowi, ginąc przez własną głupotę.  

W przeciwieństwie do Wilka, Wąż jest raczej antybohaterem i choć nie przedstawiono 

go w najkorzystniejszym świetle, czytelnik może okazać mu sympatię i współczucie. 

Wąż nie jest zły z natury, przynajmniej nie we wszystkich historiach autorki. Jest 

skrzywdzonym zwierzęciem, szukającym szacunku i zrozumienia. Pozostaje mu 

jednak tylko samotność. Ostatnie opowiadanie, O zającu Bartłomieja Skrzyszew-

skiego, łudząco przypomina sagę rodzinną, ponieważ mimo odrębnych wątków, 

każda pomniejsza historia skupia się na innych członkach jednej zajęczej rodziny. 

Nie brakuje w nich dobrze znanego archetypu zająca jako przemądrzałego, pew-

nego siebie gryzonia, ale pojawia się również inny motyw, obecny przecież także  

w naturze – walka o przerwanie oraz zając jako pewną ofiara… w zasadzie każdego 

większego od niego stworzenia. Autor łączy zatem tradycyjne motywy z przyrodą. 

To, co przykuwa uwagę czytelnika już od pierwszych stron to nieszablonowy 

zapis rozdziałów. O lwie Julity Kisielińskiej oraz O wężu Luizy Perki – oba te opowia-

dania są przykładami literatury totalnej, ponieważ pomimo treści, ważny jest w nich 

styl zapisu. To chaotyczne teksty, w których rozmiar słów jest nieproporcjonalny. Co 

więcej można czytać je w bardzo zróżnicowanych układach. Zapisane są od strony 

prawej i od lewej, wyśrodkowane bądź wyjustowane. Nie zachowują żadnego po-

rządku, bawiąc się wzrokiem czytelnika, co chwile zmuszając go do zmienienia na-

wyku czytania, który ledwo co zdążył wyrobić, śledząc kilka linijek tekstu. Opowia-

danie O wężu godzi również w zasady chronologiczności, ponieważ kontynuację 

rozpoczętych zdań znaleźć można dopiero na następnej stronie.  

Kolejnym nieszablonowym zabiegiem jest dobór czcionek. Każde opowiada-

nie posiada swoją własną, dzięki czemu czytelnik szybciej orientuje się, z jaka histo-

rią ma do czynienia, zaczyna rozumieć wybraną dla niej estetykę. Przykładowo  

O lwie zostało zapisane czcionką maszyny pisarskiej, charakterystycznej dla karto-

tek policyjnych. O wężu charakteryzuje się literami pełnymi elips i „ślimaczków”, 

odpowiadających ruchom gada. Z kolei O wilku Izabeli Kurendy posiada ostrą, szar-

paną czcionkę, jakby malowaną palcem na ścianie, dodając tym samym opowiadaniu 

dramatyczności i strachu – kluczowej emocji, z którą kojarzony jest wilk.   

Na szczególne uznanie zasługuje również oprawa graficzna, która przyciąga 

wzrok nawet szybciej niż kreatywna zabawa tekstem. Obrazy są odpowiednie do 

danej historii a co więcej zrobione w taki sposób, by wpasować się w klimat opo-

wiadania. Jedne są wykonane na zasadzie przezabawnych kolaży zdjęć (O lwie), 

inne to czarne „kołtuny”, kształtujące się w daną postać (O wilku). Nie brakuje rów-

nież dziecięcych rysunków (O psie), fotografii przyrody (O zającu, O wężu), czy prze-

pięknych akwarelowych obrazów i projektów postaci, łudząco przypominających 
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tych z mang Beastars Paru Itagaki oraz Oblubienicy czarnoksiężnika Kore Yamazaki. 

Ilustracji nie należy traktować jako zwykły dodatek, ale pełnoprawną część cało-

kształtu, gdyż ich obecność sprawia, że o wiele łatwiej czytelnik wyobraża sobie 

bohaterów, lepiej rozumie fabułę, a co chyba najważniejsze, świetnie się przy tym 

bawi.  

Nowe (nie)bajki ezopowe wyraźnie pokazują, że w klasycznych historiach 

drzemie jeszcze ogromny, niewykorzystany potencjał. Nie należy wykluczać pier-

wowzorów z naszego życia, bo są one źródłem pomysłów i dzięki nim dziś możemy 

mówić o czymś takim jak „gusta”. Klasyczne dzieła są (albo mogą być) nadal warto-

ściowymi tekstami kultury, jeśli wiemy, w jaki sposób je zrozumieć nawet po kilku 

latach, dekadach czy wiekach. Powtarzając za klasykiem: ogranicza nas tylko wyob-

raźnia. 

 

 

Dane kontaktowe / Contact details:  

 

Julia Magdziak 

E-mail: ikribl@wp.pl 
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O KONFERENCJI SMOKI, WĘŻE, KROKODYLE. 

GADY W LITERATURZE, KULTURZE, JĘZYKU I MEDIACH 

 
Andrzej Borkowski 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

Wydział Nauk Humanistycznych 

ORCID 0000-0002-0003-4468 

 

Ewa Borkowska 

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 

 

Abstrakt:  Tekst stanowi sprawozdanie z interdyscyplinarnej konferencji naukowej o ga-

dach. W sprawozdaniu podano listę uczestników oraz opisano zakres tematyczny spotka-

nia naukowego.  

 

Słowa kluczowe: gady, konferencja naukowa, Siedlce, IKRiBL 

 

Abstract: The text is a report from an interdisciplinary scientific conference on reptiles. 

The report includes a list of participants and the thematic scope of the scientific meeting.  

 

Keywords: reptiles, scientific conference, Siedlce, IKRiBL 

 

 

W dniu 10. 10. 2022 r. odbyła się w Siedlcach ogólnopolska konferencja 

naukowa poświęcona kulturowym wizerunkom gadów. Te cykliczne sesje są orga-

nizowane przez Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka 

Karpińskiego (we współpracy z innymi podmiotami, m.in.: MSCDN w Siedlcach, 

IJiL UPH, TKJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, KNKLTiFA) od blisko dekady.  

W komitecie organizacyjnym konferencji znaleźli się: dr Ewa Borkowska, dr 

Marek Jastrzębski, dr Marcin Pliszka, dr Barbara Stelingowska, mgr Luiza Słuszniak, 

mgr Joanna Madej-Borychowska, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, lic. Adam Pasek, a w 

komitecie naukowym: dr hab. Roman Bobryk, dr hab. Andrzej Borkowski, dr hab. Elż-

bieta M. Kur, dr hab. Ksenia Olkusz, dr hab. Sławomir Sobieraj, dr hab. Danuta Szymo-

nik, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, dr hab. Andrzej Antoni Wawryniuk.  

W sesji wzięli udział goście z kilkunastu ośrodków w Polsce (uczelnie,  insty-

tucje kulturalne i oświatowe). Wystąpili z referatami: prof. UŚ, doc. PhDr, PhD Lu-

bomír Hampl (Uniwersytet Śląski w Katowicach) Czeska i polska frazeologia z klu-

czowym leksemem czes. had/zmije pol. wąż/źmija; dr hab. Małgorzata Posturzyńska-
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Bosko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Językowy obraz węża 

we francuskiej frazeologii; prof. UJK dr hab. Katarzyna Szmigiero, (Uniwersytet 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim): Kulturowe 

 

 
Logo konferencji  

(źródło pixabay)  

 

przedstawienia włosów Meduzy; dr Julia Czapla (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 

w Krakowie): Krokodyle symbolem Afryki? Przedstawienia krokodyli w XVI-w. grafi-

ce niderlandzkiej; dr Marina Saltykowa-Wolkowicz (Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach): Восточнославянские сказки и легенды про драко-

на; prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz (Instytut Łączności – PIB i Sieć Badawcza 

Łukasiewicz – Instytut Tele-i Radiotechniczny): „Zimne oczy gada” – czy na pewno?; 

prof. AWFiS w Gdańsku dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski (AWFiS  

w Gdańsku ):  Jak to smoki, gady, diabły, czarownice i inne dziwy, atrakcyjność de-

stynacji turystycznych budować mogą; prof. UPH dr hab. Andrzej Borkowski (Uni-

wersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Gady w bajce polskiej (reko-

nesans); dr Renata Leśniakiewicz-Drzymała (Uniwersytet Jagielloński): Smok jako 

wróg i potwór w literaturze staroislandzkiej oraz twórczości J.R.R. Tolkiena; dr Te-

resa Sońta-Jaroszewicz (Uniwersytet Warszawski): Motyw węża w sztuce meksy-

kańskiego artysty Francisco Toledo; dr hab. Antoni Czyż, em. prof. uczelni (War-

szawa): Jaszczurka i smak samotności. Tennessee Williams (1911-1983): „Noc igua-

ny”– proza (1948), dramat (1961), film (John Huston, 1964); mgr Agnieszka Banaś 

(Uniwersytet Opolski): Od węża do smoka. Gady w „Nowych Atenach" Benedykta 

Chmielowskiego; mgr Magdalena Kędzierska (Muzeum Śląskie w Katowicach): 

Bestiariusz teatralny. Wizerunki gadów w scenografii polskiej XX i XXI wieku; mgr 

Agata Mickiewicz (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie): Antonio Gaudi i gadzie 

motywy jego wyobraźni; dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-
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Humanistyczny w Siedlcach):  Sceny z życia żółwi. Żółw w literaturze, języku i kultu-

rze; dr Adriana Pogoda-Kołodziejak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny  

w Siedlcach): Nordycki smok Fafnir – od mitologii do mangi; mgr Joanna Madej-

Borychowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Odtrutki 

stosowane w przypadku ukąszeń jadowitych węży i mikstury z węża w staroangiel-

skich kompendiach medycznych; Karolina Byszewska (Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Siedlcach): Przeklęty wśród wszelkiego stworzenia – gad jako 

symbol oraz omen zła i nieszczęścia we współczesnej muzyce rockowej i metalowej; 

Julia Magdziak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Najwięk-

szym wrogiem jest nasz własny umysł. Postać Węża w powieści Sary Perry „Wąż  

z Essex”; Mateusz Gajewski (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedl-

cach): O smokach i nie tylko w twórczości Tolkiena (wybrane przykłady); mgr Maria 

Długołęcka-Pietrzak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Trans-

fikcjonalność, dialog, transpozycja, retelling. Smok Wawelski w literaturze dla dzieci  

i młodzieży. 

Konferencja zaowocuje tomem monograficznym. W październiku 2023 r. 

planowana jest kolejna sesja animalistyczna – „Sus scrofa et sus doemstica”. Świ-

niowate w literaturze, kulturze, języku i mediach. Zapraszamy do przesyłania zgło-

szeń na adres: ikribl@wp.pl  

 
Dane kontaktowe / Contact details: 

 

Andrzej Borkowski – andrzej.borkowski@uph.edu.pl 

 

Ewa Borkowska – ewa.borkowska@uph.edu.pl 
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DELIRIUM TREMENS 

(Z LISTU NIEJAKIEGO E.A.P.  

ODNALEZIONEGO W DN. JEGO ŚMIERCI) 
 

Karolina Byszewska 

 
Ja byłem dzieckiem i ona — dzieckiem 

W tym królestwie nadmorskiej mgły, 

Lecz miłości takiej, nad miłość większej, 

Zaznaliśmy tylko my. 

Edgar Allan Poe, Annabel Lee 

(przeł. Wiktor Woroszylski) 

 

1. 

 

Właśnie teraz, najchłodniejszą zimową nocą, wybrukowaną uliczką idę tam, dokąd 

zawsze spacerowaliśmy. Gdzieś w oddali opadające oraz podnoszące się ostrze wa-

hadła wybija właśnie godzinę czwartą nad ranem. Jedno uderzenie równa się od 

wieków pierwszej godzinie, cztery natomiast – czwartej. Kruk, jakby wiedząc, jakby 

już mnie rozpoznając, przysiada na nagiej gałęzi drzewa. Skrzeczy przeraźliwie. 

 Zza nierównej linii czubków drzew, które zewsząd otaczają wilgotną, od-

ludną aleję, niczym za pociągnięciem pędzla, wyłania się zabarwiony na żółto księ-

życ. Być może sprawia wrażenie tak kolorowego, ponieważ to ciemnością – ot-

chłanią dnia – najłatwiej jest dostrzec najmniejszy nawet promień światła. 

 Szkaradna brama, gdzieniegdzie pordzewiała, ustępuje pod naciskiem mej 

dłoni, otwierając się usłużenie z głośnym, przeraźliwym skrzypnięciem, od które-

go dreszcz byłby przeszedł po moich plecach, ale i tak drżę już z zimna. Skrajnie 

wyczerpany idę znaną na pamięć drogą przyprószoną śniegiem, który – tuż po 

zetknięciu z czarnym roquelaure zarzuconym na ramiona byle jak – zamarza. Jakby 

me własne serce, jego ciągłe pragnienie powrotu do ciebie, było równie zimne jak 

lód. Jednak czy życie ma znaczenie, to, czy żyję godzinę, dzień, tydzień lub rok, je-

żeli tak dotkliwie zachorowałaś? 

 – Panie, miej w opiece moją biedną duszę – mówię oślepiony łzami.  

 Krzyczę. Osuwam się na zamrożoną śniegiem ziemię, głowę opierając na 

kamiennym nagrobku, kiedy ty – stałą manierą – kładziesz rękę na moim ramie-

niu. Dodajesz mi otuchy dokładnie tak samo, jak wiele razy wcześniej, kiedy na 

drewnianych schodkach werandy patrzyliśmy razem w gwiazdy. Opieraliśmy się  
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o biały płotek, czasem rozmawiając o wszystkim, a czasem słuchając po prostu 

skrzeczenia kruka. Już wtedy zdawał się mówić nigdy więcej. 

 – Au contraire, mon frère – przedrzeźniałem kruka, wyłącznie po to, by usły-

szeć twój perlisty śmiech.  

 Pamiętasz to?  

 Pamiętasz czerwcowe poranki? Śmialiśmy się wtedy serafinom prosto  

w twarz. Trzymałem cię za rękę, dotykałem miękkiej skóry, i obserwowałem ta-

niec wiatru w twoich włosach. Byłbym tak siedział wiecznie, jednak często wraca-

łaś wcześniej niż ja. Szłaś do pracowni, aby przygotować pergamin oraz pióra; 

lubiłaś utrzymywać to miejsce, gdzie najczęściej pisałem, w porządku. Siadywałaś 

obok nawet wtedy, kiedy budziłem się z ideą godną rozwinięcia. Śmiałaś się z mo-

jego trybu życia, mówiłaś, że praca nocą do mnie najbardziej pasuje.  

 Tak jak wtedy trzymałaś mnie przy życiu, tak samo trzymasz mnie teraz. 

Czując twoją obecność, myślę o czasie, kiedy się poznaliśmy, a autos–da–fé czeka już 

na mnie... 

 Poczeka jeszcze chwilę. 

 

2. 

 

Wśród ogółu, jeśli słuchać należy ludzi, czystą, duchową miłość nierozerwalnie wią-

że się z zazdrością. Niegdyś, któregoś kwietniowego wieczora przed wielu, wielu 

laty, porą tak późną, iż ludzie zaplanowali już zmianę własnego życia na lepsze – 

począwszy od następnego poranka oraz wypłakawszy najpierw morze łez w zaciszu 

własnego więzienia zwanego domem – ciebie po raz pierwszy spotkałem. Śnieg sy-

pał się ociężale z granatowego nieba, jakby anioły zapłakały, wiedząc, co się wyda-

rzy, i przewidując rychły koniec czegoś tak pięknego. Łzy serafińskie zamarzały, 

gdzieś po drodze zamieniły się w lód, nim dotarły do ludzkiego wzorku. 

 Usiadłaś wtedy na głazie obok mnie, tuż nad brzegiem morza, i przekrzyki-

wałaś wiatr, abym mógł cię usłyszeć. Swoim cichutkim głosem, moja mała żono, 

komplementowałaś uspokajający szum wody. Mimowolnie dostrzegłaś piękno tam, 

gdzie widziałem jedynie drogę ucieczki. 

 Tamtego wieczora, w naszym królestwie nad mórz pianą, księżyc wyłaniał 

się zza chmur oraz zaraz chował się z powrotem – widocznie onieśmielił się uczu-

ciem kwitnącym prężnie jak dzbanecznik. Mimo to swoimi promieniami oświetlał 

twoją bladą twarzyczkę, skąpał cię w jasnym świetle, co nadało ci nieziemskiego 

wyglądu, chociaż w moich oczach i tak już byłaś najpiękniejsza.  

 Serafiny zazdrościły właśnie tobie, tobie, a nie komuś innemu.   

 W oddali zielonkawa woda atakowała brzeg tak zaciekle, że na powierzchni 

tworzyła się nieco jaśniejsza piana, która za każdym razem przywodziła na myśl 

szmaragdowe oczy mojej matki. Kiedy się do tego przyznałem (bo wtedy, jak i tyle 
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razy później, doskonale rozpoznałaś mój nastrój), poprosiłaś, abym więcej o niej 

opowiedział. Chociaż to, co pamiętasz, proszę.  

 Zawsze unikałem tego tematu, chyba szczególnie wtedy, kiedy pytał o to 

stryj – ale dopiero później się o tym dowiedziałaś. W tamtym czasie, kiedy pozna-

łaś prześmiewczy ton, ten sam, którym kwestionował każdy z moich wyborów. 

Pamiętasz tego człowieka, prawda? Przecież w końcu tak wiele razy powtarzałem 

to samo… Kiwasz teraz głową, widzę to dobrze, a kruczoczarne włosy opadają na 

twoją porcelanową twarz. 

 Jednak za każdym razem denerwowałem się tak samo mocno, zwłaszcza 

wtedy, kiedy czytałem kolejne listy, które adresował swoim pochyłym pismem. 

Dziwne byłoby, gdybyś kiedykolwiek to zapomniała. Ale wyłącznie Bóg wie, bo to 

on – pod twoją postacią – jest świadkiem tego, iż wypalało się tysiące świeczek, 

zanim uspokajałem się na tyle, aby wymyślić odpowiedź.  

 Ale ponieważ poprosiłaś, tobie opowiedziałem wszystko, co wiedziałem  

o Elżbiecie. W miarę jak mówiłem, przed oczami widziałem kolejne sceny, świa-

dom, iż pamięć ludzka bywa zwodnicza. Wielokrotnie sprawdziłem już, że jeżeli 

człowiek ma życzenie o czymś zapomnieć, powinien czym prędzej zapisać to sobie 

na kartce, dokładnie tak, jak robię to teraz. 

 Ten list to mój nepenthes, ma własna Lete. 

 

3. 

 

Niewiele pamiętam. Część wspomnień ulotniła się niczym sen we śnie, jeno tam 

trwając, a część odebrało mi życie pełne wiecznych smutków, będących źródłem 

rozpaczliwego oraz niekończącego się nigdy wspominania.   

 Wciąż pamiętam jednak, jak wyglądała, być może dzięki miniaturowemu 

obrazowi, którego głównym miejscem ekspozycji było to centralne na kominku, 

naprzeciwko bujanego fotela, gdzie lubiłem siadać. Tamtego dnia, kiedy dowie-

działaś się, iż malowidło jest ostatnim suwenirem po mojej matce, codziennie od-

kurzałaś szklaną ramę. Czasem przyglądałem się tobie, wiesz o tym, ale kiedy za-

czynałaś śpiewać, wtedy odwracałem się często w kierunku portretu kobiety  

o lokach wysuwających się spod ciemnego kapelusza.  

 Może właśnie dlatego, dzięki małej, uwiecznionej podobiźnie, jestem prze-

konany, że pamiętam także, w jaki sposób nachylała się nade mną z błyszczącymi 

od łez, szmaragdowymi oczami, kiedy płakałem. Męczyła się opieką nad dzieckiem. 

Jako aktorka – teraz to wiem – odgrywała wszystkie role oprócz tej jednej, samot-

nej matki, którą dostała w nieodpowiednim momencie. Zbyt wcześnie. 

 Słuchając, jak grasz, zamykałem oczy i marzyłem o tym, aby przypomnieć 

sobie brzmienie głosu, który we wspomnieniach coś do mnie mówił. Na pewno był 

słodki, delikatny jak twój, Wirginio, kiedy mi śpiewała. Jeżeli śpiewać lubiła, wolę 
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jednak myśleć, iż była taką kobietą jak twoja matka – pełną miłości oraz życzliwo-

ści, której chętnie byłbym poznał nawet najgłębsze zakamarki duszy.  

 Ale wtedy, kiedy upadła na podłogę zanosząc się kaszlem, widziałem swoją 

matkę ostatni raz. Pluła krwią. Na policzki wspięły się jej niezdrowe rumieńce,  

a czoło zlało się zimnym potem. Cieszę się jednak, iż wtedy uwolniłaś się od cierpie-

nia – dzięki temu zawsze będę kochał cię tak samo mocno. Wciąż będziesz ze mną, 

nawet jeśli wyłącznie dzięki podobiźnie twojej twarzy, którą widziałem parokrotnie. 

 Minęło już wiele lat, tak wiele nocy już nastało oraz się przejaśniło, ale i tak 

nie potrafię się z tobą pożegnać. Trzymam więc na kominku to, co przypomina mi 

o tobie, wiecznie uśmiechniętej i radosnej. 

 

4. 

 

Opowieść o kobiecie ze szmaragdowymi oczami oraz o lokach, które skrywała pod 

czarnym kapeluszem, pochylając się nade mną z wymuszonym uśmiechem, tobą 

wstrząsnęła. Cieszyłaś się życiem do momentu, w którym dowiedziałaś się prawdy 

o tym, jak okrutne oraz nieprzewidywalne potrafi być. 

 Słuchając, jak próbowałem walczyć z tym nieprzychylnym, niezadowalają-

cym i niewdzięcznym życiem, czułaś mój ból jak swój własny. W podobny sposób, 

teraz to wiem, jak i mnie ściskało się serce, kiedy narzekałaś na coraz mocniejszy 

ucisk w piersiach. Czyż niesamowite nie jest to jak dwa nieszczęścia, pozornie do 

siebie niepodobne, mogą mieć ze sobą wiele wspólnego? A jednak są indywidual-

ne, niepowtarzalne, tak inne od tego, co sami znamy. 

 Praktycznie za każdym razem, kiedy opowiadałem o kolejnych wydarze-

niach z mojego życia, reagowałaś tak samo – łzami. Być może właśnie dlatego tak 

często kłamałem, tłumacząc się przed sobą, jak głupiec, miast powiedzieć całą 

prawdę. Wolałem oszczędzić ci bólu, zapłacić własnym nieszczęściem za twój spo-

kój, niż patrzeć jak cierpisz. Bo, uważam, i tak smutku doznałaś pod dostatkiem.  

 Jeden raz wyznałem ci wszystko, nawet to, co niekoniecznie miałem prawo 

pamiętać, a co zapamiętałem jakby wbrew odwiecznym prawom świata – bo czło-

wiek zawsze powraca do tego, co już raz go złamało. Tamtego dnia nad morzem,  

w królestwie piany, gdzie już na zawsze pozostawiliśmy część naszych dusz, jako 

jedyna poznałaś historię mego przeklętego życia. Dopiero wtedy zrozumiałem, iż 

coś, co wydarzyło się w dalekiej przeszłości, już do końca życia może sprawiać 

człowiekowi ból. Ale jedynie od niego zależy czy obarczy tym innych, czy oszczędzi 

im cierpienia.  

 A ja? Wystarczająco dużo razy widziałem, jak przełykasz łzy ciężkie jak wie-

ko trumny, bo nie możesz znieść niesprawiedliwości świata. Widziałem to, kiedy 

odwracałaś wzrok, aby ukryć smutek. Wtedy obwiniłaś o to bryzę, powiedziałaś, że 
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to przez wiatr. I może byłbym skłonny w to uwierzyć, gdyby nie fakt, iż zaczęłaś 

pociągać swoim malutkim noskiem.  

 Pomyślałem sobie wtedy, pamiętam to jak dziś, iż żaden człowiek – czy to 

żyjący, czy to ten, który pożegnał się już z tym światem – nie dorównuje tobie urodą. 

 

4. 

 

Chcąc już wtedy dzielić ze mną ciężar życia, odpowiedzialność za wprowadzanie 

melancholijnego tonu do każdej z naszych następnych rozmów aż do końca świata, 

odpowiedziałaś mi o swojej rodzinie. O tym, jak piętno śmierci prześladuje cię od 

narodzin, od momentu, kiedy otrzymałaś imię po zmarłej dziesięć dni wcześniej 

siostrze – Wirginii Elżbiecie – a potem wspomniałaś również o babce, o sparaliżo-

wanej Elżbiecie, na której część nazwano was obie.  

 – Chcę być tak szczęśliwa, jak to tylko możliwe – zakończyłaś opowieść tak 

samo cichym tonem, tak samo jak wtedy, kiedy pod osłoną nocy wyznaliśmy sobie 

miłość po raz pierwszy. 

 Od momentu, kiedy to usłyszałem, zastanawiałem się często, czy nieprzy-

chylne życie ofiarowało ci chociaż namiastkę szczęścia. Jednak patrząc na ciebie na 

przestrzeni tych lat, które razem spędziliśmy, jestem pewien, iż byłaś u mego boku 

zadowolona, kochana, najdroższa memu sercu, Wirginio. Twoje zadowolenie, ma-

leńka żono, od zawsze stanowiło nagrodę większą niż publikacja kolejnego tekstu. 

Byłbym oddał poezję, wydarł twe życie z rąk najgorszego boga, aby spędzić z tobą 

jeszcze parę chwil szczęścia.  

 

5. 

 

Od tamtego momentu, od tego kwietniowego wieczora przed wielu laty, wspólnie 

zaczęliśmy spacerować. Swoimi dłońmi zawsze przygładzałaś me włosy, tymi kró-

ciutkimi paluszkami, i to było jedyne, co widziałaś. Chyba byłaś nieświadoma tego, 

iż wiatr rozsypywał w jedynie sobie znanym ładzie również twoje kruczoczarne 

kosmyki, a skórę tuż nad policzkami barwił ci na czerwono. Jakbyś się czegoś wsty-

dziła, a twoje bystre, nieprzeniknione oczy skrywały tajemnicę, której nie mógł po-

znać nikt oprócz ciebie. 

 Bardzo marzłaś. Dlatego zawsze ściągałem z siebie płaszcz, ten, który został 

mi po służbie wojskowej, aby okryć twoje ramiona. Momentami nadal czuję twój 

zapach, kwiatowy, fiołkowy, kiedy nachylając się nad tobą, całowałem cię w czoło. 

Dokładnie przykrywałem twoje wychudzone ciało kawałkiem podartego materiału, 

a ludzie patrzyli na nas krzywo, opowiadając między sobą coś, co nazywałaś plot-

kami języków tysiąca. Czułaś ich nienawistne spojrzenia? Zastanawiałem się często, 
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czy gdybym cię zostawił, to czy byłabyś w lepszym środowisku? Czy oszczędziłoby 

ci to bólu? Jednak my istnieliśmy wtedy jakby poza grzechem świata.  

 

6. 

 

Ślub zawarliśmy w tajemnicy niedługo potem. Poza twoją matką, Marią, towarzy-

szył nam jedynie ksiądz, którego – za namową pani Clemm – wspólnie zwiedliśmy 

na ścieżkę nieprawości. Tamtego zimowego popołudnia, kiedy Maria uwierzyła 

nareszcie w nasze uczucia, ślubowaliśmy sobie miłość nad miłość większą. Wiecz-

ne połączenie dusz w uczuciu i chorobie. Wieczne, w uroku twym, któremu od tego 

czasu dedykować mogłem całe swe życie. 

 – Li tylko miłość drogę nam wyznacza – powiedziałaś podczas podpisywa-

nia aktu ślubu.  

 Ozdobiłaś pergamin swoim okrągłym, prześlicznym pismem młodości, któ-

rego każdą najmniejszą linię potrafię odtworzyć nawet dziś, nawet teraz i nawet 

zmarzniętymi palcami, które zaciskam na śniegu. 

 W kościele, tam, gdzie tak bardzo lubiłaś chodzić, ponieważ budynek grani-

czył z gęstym lasem pełnym zielonych drzew nawet zimą, wreszcie cię poślubiłem; 

wtedy również sypał śnieg. Jednak pomimo całej naszej miłości, całego uczucia, któ-

rego – jestem pewien – do dziś zazdroszczą nam nawet anioły, zima i tak ciągle nas 

prześladowała. Czym sobie na to zasłużyliśmy? 

 Mimo to, dzięki tobie coś, co wydawało się końcem świata, okazało się być 

jedynie niewielką przeszkodą na wspólnej drodze naszego życia. Dlatego wtedy, 

kiedy zaoferowano mi pracę w innym mieście jako asystent redaktora, co – jak po-

wtarzałem – jest o krok od bycia profesjonalnym pisarzem, zajęcia, o którym od 

zawsze marzyłem – ty wszystko zostawiłaś w imię naszej miłości. 

 Spakowałaś jedną, maleńką walizeczkę do której zmieściłaś cały swój doby-

tek, i pojechałaś ze mną w nieznane.  

 

7. 

 

Chyba wędrówka źle na ciebie wpłynęła. Być może to kwestia zmiany środowiska,  

a może trudów tak długiej podróży, jednak obwiniałem się za każdą kroplę potu, 

którą zobaczyłem na twoim gładkim czole. Oznaki tego zmęczenia widywałem naj-

częściej, kiedy śpiewałaś, akompaniując sobie przygrywaniem na pianinie, które 

wspólną decyzją umieściliśmy w niewielkim salonie. Kupiłem instrument bez okazji 

– z tobą każdy dzień był świętem, radością dusz, której dawałem wyraz tak, jak po-

trafiłem najbardziej. Ludzie mnie z tego powodu krytykowali, twierdzili, iż jestem 

mężem tak marnym jak słabym jestem literatem, co często kończyło się awanturami. 

Ale, kochana Wirginio, akceptowałaś to. Jak nikt inny rozumiałaś, iż próbowałem 



Inskrypcje. Półrocznik, R. X 2022, z. 2 (19), ISSN 2300-3243  

pp. 327 – 337; DOI 10.32017/ip2022.2.22 
 

 

 
333 

znaleźć w szerokim świecie miejsce, gdzie byłem inaczej traktowany, niż Pan mnie 

traktował.  

 Jednak z każdą kroplą krwi, a tamtego dnia naliczyłem się ich aż czterdzie-

ści dziewięć, czułem jakby to me własne serce krwawiło. Jakby nagle stało się 

morską pianą – tak łatwą do zniszczenia. Tak zbędną. 

 Ponieważ jednak już wiele lat wcześniej stałaś się częścią mego serca, ból, 

który z tobą wtedy dzieliłem, wydał mi się możliwy. Chyba tamtego wieczora za-

cząłem pić więcej niż powinienem przy twoich suchotach. 

 Potem straciłem posadę asystenta redaktora. 

 Z tamtych czasów pamiętam jednak, iż kiedy byłaś zbyt zmęczona, aby 

odpowiedzieć na list od swojej matki, robiłem to z tobą. Dyktowałaś to, co chciała-

byś Marii powiedzieć, podczas gdy ja przelewałem to w słowa kreślone na perga-

minie. Niewiele zmieniałem, bardzo lubiłem bowiem to, w jaki sposób budowałaś 

zdania. Jak nadawałaś im rytm. Melodię. Sens. Życie. 

 Kiedy pisałem, siadałaś przy mnie dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy 

tworzyłem coraz to brutalniejsze historie w miesiącach świetności mej weny. 

Przyglądałaś się, jak to robię. 

 – Edenu spokojem jesteśmy otuleni – mówiłaś wtedy powoli, jakby ważąc 

każde słowo, aby w ten sposób przekonać się, czy oby na pewno się nadaje do te-

matów, o których pisałem.  

 Starałaś się naśladować styl moich wierszy, moich narracji, które celowo 

czyniłem tak niewiarygodnymi. Jednak różnica pomiędzy nami, pomiędzy tobą, ko-

chana Wirginio, a mną, od wieków jest taka, że potrafiłaś dostrzegać piękno świata. 

Według mnie natomiast jedynym kolorem, którego miejsce bytu jest właśnie tutaj, 

jest czerń. 

 

8. 

 

– Chcę być tak szczęśliwa, jak to tylko możliwe – podyktowałaś niemalże szeptem 

– i uszczęśliwiać Edgara. 

 Zmęczona odpoczywałaś już na swoim łożu, kiedy przed wysłaniem prze-

pisywałem list, ponieważ poprzednią kartkę zmoczyłem łzą. Wątpię, czy kiedy-

kolwiek się tego dowiedziałaś, a nawet jeśli – milczałaś. 

 

9. 

 

Ale i tak wciąż więcej myślałaś o mnie, zamiast przejmować się sobą lub swoją 

chorobą. Ciągle zapraszałaś również drogą mi przyjaciółkę z czasów dziecięcych,  

z lat samotności, myśląc, że to ona ma tak zbawienny wpływ na uzależnienie, pod 
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którego wpływem się znalazłem. Byłaś pewna, wiem to, iż to jedynie przy pannie 

Franciszce z niechęcią spoglądałem na alkohol. 

 Jednak, tak naprawdę, robiłem to wyłącznie z twojego, maleńka żono, powo-

du. To ból w twoich oczach, którym przyglądałem się, kiedy pomagałaś mi dostać się 

do łóżka, szarpał nadwrażliwe struny mej duszy. Skutecznie niweczył we mnie chęć 

do ciągłego upewniania się czy jestem takim samym łajdakiem nawet na dnie butel-

ki, czy może chociaż tam jawię się jako twój bohater. Tam, gdzie wszystko wygląda 

inaczej, lepiej.  

 Chciałem z tym skończyć. 

 Ale następnego dnia o wszystkim zapominałem, a kiedy wracałem z ta-

wern – zaiste pomagałaś mi znów. Jednak właśnie w ten sposób od nowa oddałem 

się w szpony alkoholu oraz hazardu, szczególnie kiedy odszedłem z redakcji.  

 Nie pamiętam, jak się tam dostałem, ale kolejnego ranka obudziłem się  

w środku nocy na ławce w parku w czyichś ubraniach. Napadnięto mnie oraz okra-

dziono, zabrano pieniądze, za które zamierzałem kupić chociaż jeden kwiat, białą 

lilię, abyś jeszcze raz rozświetliła swe anielskie oblicze. Już od dłuższego czasu nie 

mogłaś zajmować się ogrodem kwiatowym, o który do tej pory tak bardzo dbałaś.   

 Obsypał mnie śnieg. 

 Powinienem być z tobą. 

 

10. 

 

Powinienem być z tobą tak, jak byłem każdego następnego wieczora. Siedziałem  

w pokoiku, do którego – jak poprosiłaś – wstawiliśmy pojedyncze łoże. Ze względu 

na chorobę, przez częsty kaszel, wolałaś spać w innym miejscu niż ja. Umeblowali-

śmy to pomieszczenie dzięki zbiórce ogłoszonej na łamach magazynu przez Nata-

niela, człowieka, o którego przyjaźni już dawno zapomniałem. 

 W pokoju pachnącym wilgocią, gdzie od tego momentu spałaś, zmęczona 

kaszlem oraz chorobą, postawiliśmy niezbyt wygodne łóżko, malutki, okrągły stolik 

oraz krzesło, które zabraliśmy od stołu w salonie. Wystrój kłócił się z tym, o czym 

myślałem oraz co powinienem był ci zapewnić, ale ponieważ właśnie tego chciałaś – 

złapałem cię za rękę. Kroczyłem z tobą. 

 Umieraliśmy praktycznie z głodu, a jeżeli ktoś ze Związku Literatów ofiaro-

wywał nam jedzenie – oddawałem tobie taką część, jaką byłaś w stanie zjeść. Błaga-

łem nawet o pieniądze, co jak dobrze wiesz, skończyło się bez wartych wspomnie-

nia efektów. 
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11. 

 

Niechęć do trunków, odezwała się we mnie dopiero wtedy, kiedy całe dnie spędza-

łaś już na łożu. Trzeźwość umysłu nareszcie zachowywałem, ze strachem nasłu-

chując twojego oddechu, i patrząc jednocześnie, jak trzęsiesz się z zimna. Ja, do-

kładnie tak jak robiłem to wiele razy wcześniej, okrywałem cię wtedy swoim 

płaszczem, tym z czasów służby wojskowej, ponieważ to jedyne, co mi zostało po 

poprzednim życiu. Wszystko inne albo sprzedałem w najgorszych momentach,  

a za pieniądze kupiłem brandy, albo spaliłem, by rozgrzać w ten sposób nasz 

wspólny dom. Wątpię, czy kiedykolwiek ci o tym powiedziałem, ale i tak pewnie 

domyślałaś się, że do ognia dorzuciłem także niezliczoną część manuskryptów, 

które w ogromnym nieporządku dopiero czekały na przesłanie do redakcji gazety. 

Pragnąłem ukarać i życie, i los za to, jak cię traktował. Czułem jakbym nie miał 

prawa się im przyglądać, a co dopiero czytać w druku, skoro tak bardzo cierpiałaś. 

Jednak uśmiechałaś się z wysiłkiem, chyba wyłącznie po to, aby zobaczyć jak od 

czasu do czasu się rozpromieniam.  

 Tak naprawdę w tamtym momencie zapomniałem, czym szczęście jest,  

a będąc tak młodym, w szaleństwie skąpanym, szybko w melancholii stałem się 

zakochanym. Gdy jednak się uśmiechałaś, co wtedy widywałem rzadko, cały świat 

na nowo się rozpromieniał oraz nabierał koloru. 

 W momentach, kiedy twój stan się pogarszał, kochałem cię jeszcze ser-

deczniej. Trzymałem się kurczowo właśnie ciebie, ciebie oraz twego życia, jakbyś 

jedynie ty, Wirginio, chroniła mnie przed upadkiem. Chwytałem się tego z uporem 

godnym największego szaleńca, najdroższa, jednak w chwilach bólu przepełnio-

nych nadzieją na polepszenie twego stanu, rzeczywiście postradałem rozum. To-

warzyszyły temu procesowi okropne momenty świadomości, pozostawania przy 

zmysłach oraz realności.  

 – Nie pozwól upaść swemu sercu, maleńka żono, ponieważ jesteś jedyną 

zachętą, abym walczył ze światem – mawiałem jednak. 

 Siedziałem na krześle tuż obok twego łoża, w pokoju, gdzie oprócz tych 

dwóch mebli zmieścił się jedynie malutki stoliczek, na którym dopalała się właśnie 

podłużna świeca, pozwalająca mi czytać.  

 Powtarzałem, prosiłem, abyś ufała, chociaż sam odwagę straciłem wieki 

temu. Dawałaś siłę, maleńka żono, stałaś się źródłem mych chęci do lepszego życia 

w chwili, gdy po raz pierwszy usłyszałem twe imię, Wirginio Elżbieto Clemm, naj-

droższa przyjaciółko oraz maleńka żono.  

 Jako odpowiedź na monolog, którym raczyłem cię każdego wieczora, prze-

rywany jedynie odczytywaniem swych wierszy szeptem, tak, abyś w każdej chwili 

ponownie mogła zapaść w sen, poprosiłaś o wizytę swojej matki. Wymogłaś na Ma-

rii, jak się później dowiedziałem, obietnicę, aby to ona dopełniła twego obowiązku 
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oraz stała się moją towarzyszką do końca. Aby i mi była tak dobrą przyjaciółką, 

jaką była dla ciebie, i kochała mnie chociaż po części jak ty.  

 Spod poduszki, na której tak wiele spałaś, a która pachniała fiołkami, wy-

ciągnęłaś fotografię, która przedstawiała me ponure oblicze, pocałowałaś swoimi 

wyschniętymi wargami na pożegnanie oraz oddałaś pod opiekę matce. Maria do-

trzymała obietnicy, moja najdroższa, cierpiąc niemiłosierne katusze, kiedy pod 

osłoną nocy, siedząc na krześle, na którym przy tobie spałem, trzymała mnie za rękę, 

zanim zasnąłem. Słyszałem jak wzdycha, kiedy otwierałem oczy, prosząc, aby jesz-

cze chwilę wytrzymała. Jeszcze nie, Mario, jeszcze nie… 

 

12. 

 

W którymś momencie, zamiast patrzeć na twą twarzyczkę, tak drogą oraz bliską 

przez wszystkie te lata, namiętnie zaczytywałem się w swoich nieudolnych pró-

bach literackich. Wolałem zapamiętać cię taką, jaką poznałem cię tamtego wieczo-

ra nad morzem, ze skórą tak bladą, iż nareszcie zrozumiałem, skąd pochodzi okre-

ślenie „czysta biel”. Jasna, porcelanowa wręcz cera doskonale kontrastowała z kru-

czoczarnymi włosami, które tak w tobie kochałem, jak i ze lśniącymi i dużymi, 

czarnymi oczami. Tak, wzrok miałaś niczym hurysa.  

 Emanowałaś siłą nawet wtedy, kiedy bezsilnie opadałaś na łoże, próbując 

wstać. Dawałaś o wiele więcej, niż na to zasługiwałem, i jeszcze więcej. Gardziłaś 

złem nadal, prosząc, abym pogodził się z Hiramem, redaktorem magazynu, do któ-

rego żywiłem głęboką urazę. Ale jednocześnie byłaś również niezwykle delikatna. 

Raczej bezmyślnie oddałbym swoje życie za twoje, w każdym momencie i każdej 

chwili, wierząc, że jest o wiele więcej warte niż moje. 

 Wolałem jednak zapamiętać cię właśnie taką, pełną życia oraz uśmiechu, 

pełną pasji do muzyki oraz uwielbienia do mej sztuki. I nawet teraz, po dwóch la-

tach, które wloką się niczym wieczność, zrobiłbym to samo. Raz jeszcze zdecydo-

wałbym to samo. Gdybym mógł to zrobić, oczywiście. I, przysięgam, gdybym mógł 

jeszcze raz cieszyć się twoją obecnością… Na pewno lepiej bym to wykorzystał.  

I uważniej bym się tobą zajmował. Ale to niemożliwe.  

 Przeszłość ma to do siebie, że kiedy moment nareszcie się skończy, pozostaje 

poza wpływem człowieka. O tym ciągle zapominam. Ewentualnie się tego nauczę. 

 

13. 

 

Właśnie teraz, najchłodniejszą zimową nocą, siadam tam, skąd zawsze obserwo-

waliśmy niebo pełne gwiazd. Dzisiaj jest ciemne niczym grafit, chociaż – jak zaw-

sze ostatnimi czasy – sypie śnieg. 
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 Jednak nawet pomimo niepogody, i tak odwiedzisz mnie prędzej czy póź-

niej. Jestem tego pewien. Wielokrotnie już doświadczałem twej obecności, kwia-

towego zapachu, który wyprzedzał cię zawsze o krok. Kocham cię i za to, iż z tak 

wielkim uwielbieniem się we mnie wpatrywałaś, jak i za to jaka jesteś.    

 Teraz, czekając na ciebie, przyniosłem ze sobą butelkę brandy, alkoholu, 

który jest lekarstwem na każdą bolączkę, a jeżeli jest coś, czego wyleczyć nie po-

trafi – choroba jest niemożliwa do pokonania. Wziąłem trunek tak na wszelki wy-

padek, gdybyś jednak zapomniała o spotkaniu. Chcę już sięgać po flaszkę, tę do 

połowy opróżnioną, kiedy na ramieniu czuję twą dłoń. Jak na zawołanie, przestaję 

się trząść. Ogromny spokój ogarnia me skołatane nerwy, a kruk strąca śnieg z na-

giej gałęzi, odlatując gdzieś daleko ponad nasze problemy. Zaraz jednak powraca. 

 – Pospacerujmy po Edenie – mówisz do mnie. 

 Chociaż nadal półleżę na zmarzniętym śniegu, słyszę twój głos jakby tuż 

obok swojego ucha, tak rozpaczliwie błagającego o to, abyś odezwała się jeszcze 

jeden raz. Serce me, które zamarzło w piersi już dwa lata wcześniej, jakby nagle od 

nowa oraz z zupełnie inną siłą zaczęło bić. 

 – Obejrzyjmy jak pnie się pierzasty wilec – mówisz w odpowiedzi na prośby 

mego ciała.  

 Kruk jeszcze raz skrzeczy, zawodząc, ale i tak trudno mi go dostrzec, kiedy 

nareszcie podnoszę głowę z kamiennego nagrobka, na który upadłem. Stoisz tuż 

obok mnie, najdroższa Wirginio, patrząc jak układam kolejny zielony kwiat na two-

im nagrobku. Ubrana jesteś w letnią biel, w suknię, w której cię poznałem. Czekasz, 

aż nakryje twe ramiona roquelaure, płaszczem o wiele na ciebie za dużym.    

 – Wspólnie znikamy we mgle. Wspólnie odchodzimy na zawsze, tak, jak być 

powinno – mówię, patrząc na grób, który mi cię odebrał. 

 Chcę uderzyć dłonią w kamień, jakbyś dzięki temu mogła powrócić do 

świata żywych, ale braknie mi tchu na następny krzyk. Jednak, przypominam so-

bie, nadal jesteś obok. Czy to możliwe? Jeżeli tak, to jakim sposobem? Dlaczego cię 

odzyskałem? Oraz jakże odnalazłaś mnie w najmroźniejszą zimową noc? 

 Chociaż czuję, jakbym śnił, proszę, trzymaj mnie blisko, ponieważ jutro może 

przepaść. Jest to chwila – nasza chwila – utkana ze snów. Opowiedz mi o wszystkim, 

o latach, które spędziliśmy osobno. Czy słyszałaś pękanie mego serca? 
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DZIESIĘĆ RAZY ZMIERZ, NIM RAZ UTNIESZ 

 

Julia Magdziak 

 

 Ogień trzaskał w palenisku, pożerając ostatni kawałek drewna, który jeszcze 

się ostał. Płomienie zwinnie tańczyły na nim, ale z każdą chwilą robiły się coraz 

mniejsze, jakby oburzone tak lichą porcją drewna. Migoczące złote światło zaczęło 

stopniowo przygasać, a wraz z nim odchodziło także przyjemne ciepło, wypełnia-

jące niewielką jaskinię. 

Shiro westchnął ciężko. Wiedział, że nie zazna snu, póki nie zatroszczy się  

o więcej chrustu, który podsyci płomienie. W letni czas zapewne zległby na ziemi, 

nie przejmując się delikatnym wiaterkiem, który od czasu do czasu prześlizgnąłby 

się pod kimonem, dając namiastkę chłodu po dziennym skwarze. Teraz jednak, gdy 

jesienny wiatr hulał po górach, goniąc deszczowe chmury po niebie, wojownik nie 

miał wyboru. Nie zamierzał marznąć i obudzić się następnego dnia z bólem kości. 

Oparł dłoń o kamienną ścianę, wstając z przygotowanego posłania. Otrzepał 

ubranie z kolorowych liści, które przyczepiły się do jego szaty i hakamy, szerokich 

ciemnych spodni, po czym wetknął za pas długi miecz — pamiątkę po dawnym 

życiu w armii swego pana. Spojrzał jeszcze raz na ognisko. 

Nim tu wrócę, ono już wygaśnie, pomyślał. 

 Noc zapadła już jakiś czas temu. Księżyc w postaci cienkiego sierpa nie świe-

cił wystarczająco jasno, by pomóc Shiro przedostać się przez głuszę i znaleźć od-

powiednie drzewo do ścięcia czy niewielki strumień, z którego napiłby się wody. 

Wojownik musiał zatem polegać na własnych zmysłach, aby dotrzeć do celu. Zaci-

snął rękę na pochwie katany jak dziecko na dłoni matki, po czym ruszył w drogę. 

 

 
 

Łoskot zbudził śpiące na pobliskich drzewach ptaki, które w popłochu wzbi-

ły się w powietrze, panicznie ćwierkając. Kobieta uderzyła o ziemię, czując każde 

żebro próbujące zacisnąć się na jej płucach. Starała się głęboko oddychać, by się 

nie udusić, ale jej oddech wciąż był płytki i niewystarczający. Wsparła się na łok-

ciach, odwracając w stronę czyhającego na nią niebezpieczeństwa. 

Pomimo zamglonego spojrzenia, w ogromnych, podsycanych zimnym wia-

trem płomieniach dostrzegła mroczny cień postaci, zbliżającej się do niej, aby za-

dać ostateczny cios. Ciemne włosy rozwiewane na wszystkie strony tworzyły coś 
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na kształt mrocznej aury, a długa, zakończona zakrzywionym ostrzem naginata  

w prawej dłoni napastnika sunęła prosto w stronę ofiary. 

Serce w piersi kobiety biło jak oszalałe, żywe i jednocześnie ściśnięte stra-

chem. Było jak wściekły, dziki ptak uwięziony w klatce, próbujący się uwolnić. 

Zatrwożona dziewczyna obróciła się całym ciałem w stronę przeciwnika, podkula-

jąc nogi. Chciała podskoczyć, uciec jak najdalej stąd albo atakować, ale potrafiła tylko 

siedzieć i wpatrywać się spanikowanym wzrokiem w czubek naginaty. Ostrze nie-

wiele już dzieliło od jej szyi. 

— Nie ma takiego miejsca na świecie, w którym bym cię nie znalazł — 

charknął przeciwnik. Jego głos brzmiał jakby zza grobu. 

— N-nie… NIE! — wrzasnęła kobieta, kuląc się ze strachu. 

Jeszcze nigdy nie czuła się tak bezradna i tak przerażona. Była zupełnie sa-

ma, znikąd pomocy. Nie potrafiła się nawet rozejrzeć w obawie, że wróg wykorzy-

sta tę chwilę, by zatopić w niej ostrze.  

Naginata została gwałtownie wymierzona w gardło dziewczyny. Przeturlała 

się w ostatniej chwili na bok, a stal ugrzęzła w ziemi. Może to instynkt przetrwania 

zmusił ją do takiego ruchu, może resztki rozumu, których nie zdołał opanować 

strach. Cokolwiek to było, kobieta zawdzięczała mu życie. Błyskawicznie podniosła 

się z trawy, rzucając do ucieczki. Jej przeciwnik wyrwał naginatę z ziemi, zwinnym 

ruchem tnąc powietrze tuż nad głową kobiety. Schyliła się, wyczuwając nadciąga-

jące ostrze na moment przed tragedią. Naginata ucięła zaledwie kosmyk kruczo-

czarnych włosów na czubku. Niewielka to cena, gdy chodziło o życie. 

— Wracaj tu! — krzyknął prześladowca. 

Nie zamierzała go słuchać. Wszystko, czego chciała, to znaleźć się jak najda-

lej od niego. Gdzieś, gdzie jej nie znajdzie i nie będzie mógł już ścigać. W myślach 

modliła się do wszystkich bogów, duchów i sił, by jej w tym pomogły.   

Zacisnęła powieki, zatrzymując wzbierające w oczach łzy. Nie były to jednak 

łzy bezradności czy strachu. Płakała po tym, co już utraciła, nie z powodu tego, co 

jeszcze miała. 

— Niech cię piekło pochłonie — jęknęła sama do siebie. 

 

 
 

Katana świsnęła w powietrzu jeszcze raz, odcinając wreszcie gałąź od pnia. 

Spadła z impetem na ziemię, uderzająco nią z głuchym tąpnięciem, a suche liście 

opadły, ścieląc się na zgniłej trawie jak dywan. Shiro zeskoczył z drzewa. Chwycił 

ucięty kawałek, po czym upuścił na płaski głaz, by porąbać go na mniejsze kawałki. 

Nie było to wcale łatwe, bo ostrze zdążyło się już poważnie stępić. Wojownikowi 

zapewne zejdzie cały ranek by doprowadzić je do poprzedniego stanu. Teraz jed-
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nak musiał uzbroić się w cierpliwość, jeśli chciał spędzić tę noc w cieple i spokoju, 

z dala od dzikich zwierząt. Uniósł miecz nad głową. 

Szelest, a po nim złamana gałązka. Shiro zmarszczył czoło, uważnie nasłu-

chując. Może był to tylko polujący lis albo spłoszona sarna. A może naprawdę ktoś 

się do niego zbliżał. Człowiek czy demon? Wojownik nie potrafił ocenić, jak blisko 

niego jest, nie pomagał mu też szumiący w pobliżu niewielki strumień. Lata spę-

dzone w wojsku zdążyły go jednak nauczyć, by nie polegał wyłącznie na słuchu lub 

wzroku.  

Opuścił katanę, kucając i przyciskając dłoń do ziemi. Czuł je, lekkie i szybkie 

kroki coraz bliżej niego. Był to paniczny bieg, któremu towarzyszył ciężki oddech. 

Gdy uderzenia pod palcami wojownika stały się cięższe, ten szybko stanął w sze-

rokim rozkroku, szykując się do odparowania potencjalnego ataku. Chwycił miecz 

w obie dłonie, chyląc jego czubek ku ziemi.  

Oczy wojownika błądziły po ciemnej głuszy, wypatrując zagrożenia. Ponie-

wczasie jednak zorientował się, że zachodzi go ono od tyłu. Nim się obrócił, nie-

znajomy zderzył się z jego plecami. Shiro, mimo chwilowego zaskoczenia, zaparł 

stopy o glebę, a postać odbiła się i wpadła do strumyka z głośnym chlupnięciem. 

Woda nie była jednak głęboka, sięgała najwyżej do połowy łydek a nieznajomy 

wpadł do niej głową jedynie po pas. Shiro zaczął zastanawiać się, czy nie za mocno 

uderzył czaszką o dno, ale nim schylił się, by wydostać go z nurtu, tajemniczy 

człowiek zaparł się dłońmi i błyskawicznie wynurzył.  

Wojownik niemal odskoczył ze strachu, gdy zamiast twarzy ujrzał tylko 

czerń spowijającą głowę. Może gdyby księżyc świecił jaśniej, prędzej spostrzegłby, 

że wcale nie ma do czynienia z yōkai1, a z ciemnymi włosami, które przykleiły się 

do twarzy. Gdy nieznajomy je rozsunął, Shiro dostrzegł parę przerażonych, ja-

snych jak dwa srebrne księżyce oczu, błądzących po każdym najmniejszym punk-

cie w zasięgu wzroku. Niewielkie usta drżały z zimna lub ze strachu, co chwilę wy-

puszczając cichy jęk. Na bogów, przed wojownikiem siedziała kobieta. 

Gdyby Shiro nie ujrzał jej twarzy, nigdy nie powiedziałby, że ma do czynienia 

z kobietą. Ubrana była w dość niecodzienny dla niej strój, dobrze maskujący 

kształty sylwetki. Górną część ciała zakrywało ciemne kimono, a nogi hakama. Na 

niewielkich stopach nosiła zaś białe skarpetki tabi, obwiązane słomianymi sanda-

łami waraji. Dziewczyna była drobna, więc w pierwszej kolejności każdy uznałby, 

że jest to chudy, ale wysoki chłopak, który nie osiągnął jeszcze pełnoletności. Gdy-

by nie delikatna, kobieca twarz oraz włosy spięte białą wstążką na wysokości pasa, 

Shiro nie znalazłby różnicy. 

 
1 Yōkai – w wierzeniach japońskich jest to ogólna nazwa dla mitologicznych stworzeń (de-

monów, potworów, duchów itp.)  
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Schował miecz do pochwy, po czym zbliżył się do wystraszonej nieznajomej, 

wyciągając dłoń w jej stronę. 

— Pani, wszystko w porządku? — zapytał. 

Zwróciła nagle głowę w jego stronę, jakby dopiero teraz go zauważyła. Musia-

ło tak być, ponieważ Shiro spostrzegł w jej oczach dwie iskry powracającej w nich 

świadomości. 

— Pozwól, że pomogę ci wstać — zaoferował się, posyłając łagodny 

uśmiech. 

Spuściła wzrok na otwartą dłoń przy twarzy. Wyglądała bardzo zachęcająco, 

zapraszała ją do siebie. Zacisnęła usta w wąską linię, unosząc głowę. Skrzyżowała 

spojrzenie z Shiro. 

— J-ja … — zaczęła drżącym głosem — … błagam… pomóż… 

Ledwo wysunęła rękę spod wody, gdy powietrze przeszedł świst i szczęk 

czegoś metalowego. Srebrny łańcuch wyłonił się z ciemności jak wygłodniały dra-

pieżca, po czym oplótł ściśle nadgarstek kobiety. Nie zdążyła nawet jęknąć, tak 

samo jak Shiro nie zdołał odskoczyć. Uchylił się jedynie, kierowany instynktem. 

Łańcuch napiął się, wracając do swojego pana i zabierając także dziewczynę. 

— Pomooocy! — krzyknęła przeciągle, sunąc bezwładnie po trawie. Chwilę 

później zniknęła w mrocznej gęstwinie. 

— Czekaj… Co się dzieje? — zapytał sam siebie Shiro. 

Zacisnął mocniej dłoń na rękojeści katany, ruszając za kobietą. Wciąż słyszał 

odgłos ciągniętego po ściółce ciała, a drogę znaczyły mu bruzdy w ziemi, rozorane 

palcami i paznokciami. Im głębiej wojownik zapuszczał się w las, tym jaśniej robiło 

się po drugiej stronie. I cieplej.  

Niewielką polanę trawiły płomienie, liżące trawę kawałek po kawałku. Nie 

były jednak wysokie, dogasały, a nad nimi unosił się siwy dym, szczypiąc Shiro  

w oczy. Wojownik wyłonił się z gęstwiny, szukając wzrokiem kobiety. 

Pod jego stopami rozległo się słabe tąpnięcie. Jakby coś właśnie uderzyło  

z impetem o ziemię. Rzucił się sprzed siebie. 

— Ach, ty gnido! — rozległ się żeński głos. Zamiast strachu jednak ociekał 

złością i walecznością. 

Shiro wreszcie odnalazł ją. Leżała na ziemi, z rękami spętanymi ciężkim łań-

cuchem, szarpiąc się na wszystkie strony. Nad nią stał mężczyzna w dojrzałym 

wieku o smukłej twarzy oraz szpiczastym nosie. Przypominał sępa, żerującego na 

padlinie. Jego długie czarne włosy rozwiewał wiatr a ciemne kimono nadawało mu 

powagi i dostojności. W Shiro natomiast wzbudzał niepokój oraz nieufność. Nagi-

nata w dłoniach napastnika lśniła w blasku płomieni jak ostrze z czeluści piekiel-

nych. Miała zostać zaraz zatopiona w ciele ofiary, ale nawet gdy stała nad nią 

śmierć, dziewczyna nie zamierzała zaprzestawać próby ucieczki. 

— Zniszczę cię tak, jak zniszczyłem tamtą — warknął oprawca. 
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Uniósł broń. Ofiara skuliła się, ale cios nie nadszedł. Stal natrafiła na prze-

szkodę. Katana Shiro zatrzymała ją w powietrzu, po czym odrzuciła na bok. Wojow-

nik wykonał ostrzegawcze pchnięcie, po którym tajemniczy mężczyzna cofnął się. 

— Jak śmiesz atakować bezbronną kobietę? — syknął Shiro, śląc przeciwni-

kowi groźne spojrzenie. Przełożył miecz, unosząc go i gotując do walki. 

— To nie twoja sprawa … rōninie2. — Stalowe spojrzenie zwróciło uwagę na 

znak mon wymarłego już klanu, wyszytego na piersi wojownika. — Niczego nie 

rozumiesz. 

— Sam zdecyduję, co jest moją sprawą — odpowiedział, ruszając na prze-

ciwnika.  

Pchnięcie. Cięcie. Garda. Shiro uchylił się przed naginatą, wymierzając ostrze 

w jego pierś. Napastnik zablokował ruch, odrzucając katanę na bok. Był niezwykle 

silny jak na kogoś o tak mizernej posturze. Rōnin jednak ani przez chwilę nie dał 

się zaskoczyć. Lata w armii zdążyły go nauczyć, by nie oceniać po pozorach. Jak 

mawiał jego pan, lord Masato: „Dziesięć razy zmierz, nim raz utniesz.” Dlatego też 

nie pozwoliłby zaślepiła go pewność siebie, tym bardziej, że nie znał jeszcze prze-

ciwnika. Schylił się, unikając poziomego cięcia ostrza. Wycofał się do lasu, a prze-

ciwnik ruszył za nim.  

Często walka bywa zgubna, bo gdy dwóch napastników zaczynało toczyć bój, 

jeden chciałby za wszelką cenę usiec drugiego, dlatego podążał za nim, nie spo-

dziewając się podstępu. Wszystko o czym myślał, to żądza mordu i wygrana. 

Shiro zniknął w ciemnej gęstwinie, pozostawiając tajemniczego mężczyznę 

w zdezorientowaniu. Zbliżył się on do głuszy, wyciągając przed siebie naginatę,  

a gdy stanął na równi z pobliskim drzewem, rōnin wyskoczył zza grubego pnia. Ka-

tana opadła prosto na zaciśniętą na trzonie dłoń. Oprawca w ostatniej chwili pochy-

lił naginatę, aby uchronić się przed ciosem, który z pewnością zrobiłby z niego kale-

kę. Odparował cios, więc Shiro postanowił zaatakować z drugiej strony drzewa. Nie-

stety, nawet ten manewr skończył się porażką.  

— Gdybyś wiedział, kim jest ta kobieta, nie walczyłbyś ze mną — charknął 

mężczyzna, krzyżując raz po raz ostrza z wojownikiem. — To potwór. 

Shiro zamachnął kataną i tym razem stal wbiła się w trzon naginaty. Mięśnie 

w ramionach rōnina zadrżały z wysiłku, gdy próbowały odepchnąć stawiającego 

się przeciwnika. 

— Jedynym potworem jesteś ty — warknął przez zęby. 

— Odsuń się! — krzyknął kobiecy głos. 

Wojownik spojrzał w prawo i zaraz też odskoczył w tył. Tuż przed jego nosem 

przeleciał Tessen3, wbijając się w pień drzewa, przy którym szermierze toczyli bój. 

 
2 Rōnin – bezpański samuraj 
3 Tessen – wachlarz bojowy o ostrych końcach 
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Rozległ się kolejny pomruk burzy. Kobieta dobiegła do rōnina, powalając go na 

ziemię. 

W tej samej chwili rozległ się huk, przypominający rozdzierające się niebo,  

a po nim przyszedł błysk tak jasny, że na moment cały świat stał się biały. Siła 

uderzenia pioruna odrzuciła wszystkich na bok, a po nich nastąpiła ciemność. 

 

 
 

 — Obudź się. — Do uszu Shiro dobiegł spokojny głos. Po chwili poczuł też 

czyjąś dłoń na swoim ramieniu. — Rōninie, zbudź się. 

 Otworzył oczy. Niebo nadal spowijał nocny mrok, a księżyc lśnił wysoko na 

niebie, więc nie spał aż tak długo. Czuł jednak, jakby stracił świadomość na całe 

godziny. Błądził wzrokiem po gwiazdach i koronach drzew, gdy nagle wyrosła 

przed nim czyjaś głowa. W ciemnościach błysnęły jasne oczy, skryte pod kosmy-

kami cienkich włosów. 

 — Wszystko w porządku? — zapytała kobieta, uważnie lustrując go spojrze-

niem. 

 — Ach — jęknął Shiro, łapiąc się za głowę. — Co się stało? 

 — Ocaliłeś mi życie — wyjaśniła. 

 Chwyciła go mocniej za ramię, pomagając mu usiąść. Shiro wciąż był otu-

maniony, szumiało mu w uszach a głos nieznajomej dobiegał do niego jak echo. 

Potrzebował chwili, by do końca oprzytomnieć. Kobieta, widząc jego stan, przy-

trzymała wojownika by nie osunął się na ziemię. Spuściła wzrok, lekko zmieszana. 

— Dziękuję za pomoc — schyliła głowę. — Jestem twoją dłużniczką. 

— Nic mi nie jesteś winna, pani — odpowiedział. 

— Aishi — przedstawiła się. — Aida Aishi. 

Shiro spojrzał na nią z uśmiechem. 

— Wielkim zaszczytem jest mi cię poznać — rzekł, również wykonując 

ukłon. 

— A ty jak się nazywasz? 

 — Jestem tylko prostym rōninem, którego nie musisz pamiętać. 

 — Ależ muszę. Ocaliłeś mi życie i powinnam poznać imię wybawcy. 

 Shiro westchnął ciężko. Nie lubił zdradzać swego imienia. Nie dlatego, że 

się go wstydził, ale ze względu na jego znaczenie i pierwszą sylabę, która wielu 

odpychała4. Możliwe, że przeraziłoby to Aishi albo uznałaby go za złego ducha. 

 Zmieszał się i potarł dłonią po karku. 

 
4 Shiro oznacza czwartego syna. Nie byłoby w tym niczego złego, gdyby nie sylaba „shi”, która 

w języku japońskim znaczy zarówno liczbę cztery, jak i śmierć, dlatego uważa się ją za pe-
chową, przyciągającą złe moce.   
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 — Ogawa Shiro — powiedział, przeklinając w myślach ojca, który tak go 

potępił za błędy niepopełnione. 

 Oczekiwał na zaskoczenie, jęk, cokolwiek co potwierdziłoby jego obawy, 

potwierdziłoby strach Aishi. Zamiast tego usłyszał jednak cichy chichot. Kobieta 

zakryła usta dłonią, by stłumić śmiech, po czy odwróciła na chwilę głowę. 

 — Wybacz mi — powiedziała — ale zauważyłam właśnie, że już coś nas 

łączy. 

 Shiro skrzywił się. 

 — SHI-ro, Ai-SHI — przesylabizowała. — Zrządzenie losu sprawiło, że się 

spotkaliśmy. 

 Rōnin uśmiechnął się, kiwając głową, a tym samym ukrywając zaskoczenie. 

Jak dotąd nigdy nie spotkał się z tak pozytywną reakcją na jego imię. Był wdzięcz-

ny tej kobiecie za jej dobre chęci i pozytywne myślenie.  

— A gdzie jest ten… — urwał, spoglądając na przepołowione drzewo, które 

trzymało się w ziemi już tylko dzięki korzeniom. 

— Niestety, nie wiem — westchnęła z rezygnacją Aishi. — Prawdopodobnie 

uciekł. 

Shiro wstał, podając kobiecie rękę. Skorzystała z jego pomocy, ciągnąc do 

pionu. Oboje podeszli do roztrzaskanego przez piorun pnia, w którego korze nadal 

tkwił Tessen. Rōnin wyciągnął go z niemałym trudem; ostrze siedziało bardzo 

głęboko. Zwinął go i zacisnął w pięści. Spojrzał podejrzliwie na Aishi, gładzącą 

dłonią wnętrze drzewa, jakby próbowała uśmierzyć jego ból. 

— Czy to ty zesłałaś ten piorun? — spytał bezpośrednio. 

Kobieta uniosła brwi, krzyżując spojrzenie z wojownikiem. 

— Nie — zaprzeczyła. — Nie wiedziałam, że w ogóle uderzy. Jak niby można 

przewidzieć spadający grom?  

— Więc dlaczego mnie odepchnęłaś? — dociekał. 

— Ponieważ zapatrzyłeś się na wachlarz, a Akira chciał wykorzystać twoją 

nieuwagę. Ochroniłam cię przed jego ciosem. Jeśli chcesz mnie o coś oskarżyć, naj-

pierw oskarż siebie za nieostrożność. 

Shiro zacisnął usta w wąską linię, wydając ciche westchnięcie. Oddał Aishi 

Tessen, ale gdy jej dłoń zakleszczyła się na broni, przytrzymał ją, jakby bał się 

przekazać kobiecie ostrze. Albo szukał czegoś w jej oczach. Po krótkiej chwili 

wreszcie puścił wachlarz. 

— Wybacz mi, Aishi-sama5 — spuścił wzrok. 

Kobieta wetknęła Tessen za pas. 

 
5 Sufiks „-sama” w języku japońskim jest formalnym zwrotem grzecznościowym, okazują-

cym większy szacunek niż standardowe „-san” (Pan/Pani)  
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— Nic się nie stało — rzekła z uśmiechem. — A teraz powiedz, czy jest coś, 

co mogłabym zrobić, aby ci się odwdzięczyć za ratunek? 

— Nie, niczego mi nie potrzeba — odparł.  

— Więc może… — zaczęła Aishi, gdy rozległ się nad nimi kolejny pomruk 

burzy. Kobieta uniosła głowę. — Więc może wskażesz mi miejsce, w którym mo-

głabym spędzić dzisiejszą noc? 

— Hmm — zamyślił się Shiro. — Nieopodal stąd jest jaskinia, w której zamie-

rzałem doczekać świtu. Jeśli chcesz, możesz udać się tam ze mną i odpocząć. 

Kobieta uniosła brwi, co rōnin uznał za zmieszanie. Szybko dotarło do niego, 

jak zabrzmiała jego propozycja. Cóż, przecież oboje byli młodzi i w sile wieku, więc 

nie zdziwiłoby go, gdyby Aishi uznała to za coś niemoralnego. 

Już zamierzał sprostować słowa, ale powstrzymał go łagodny uśmiech i wdzięcz-

ny błysk w oku kobiety. 

— Z przyjemnością — rzekła subtelnie. 

 

 
 

Shiro, z pomocą Aishi zdążył narąbać wystarczająco dużo drewna, by prze-

trwać noc. Tym bardziej, że deszcz rozpadał się na dobre, siekąc z ukosa, a wiatr 

tylko przybrał na sile. Rōnin i dziewczyna rozpalili ogień na samym końcu płytkiej 

jaskini, ponieważ tylko tam mieli wystarczająco miejsca, by ochronić się przed 

zmoknięciem. Płomienie przyjemnie strzelały w palenisku, działając usypiająco na 

Aishi. Oparła się o płaską ścianę, podkulając nogi i oplotła je ramionami. 

— Czy mogę zapytać, dlaczego zaatakował cię tamten mężczyzna? — ode-

zwał się Shiro, przerzucając polana w ognisku. — Akira, tak? — przypomniał sobie. 

Skrzyżował spojrzenie z kobietą, która zacisnęła mocniej ręce na nogach, 

spuszczając głowę na kolana. Pobłądziła wzrokiem po tańczących, złotych płomie-

niach, przełykając ciężko ślinę. 

— Akira uznaje siebie za zabójcę yōkai — westchnęła — ale tak naprawdę to 

zwykły morderca z głową pełną przekonań co do swojej racji. Jest fanatykiem, 

twierdzi, że pozbawia życia tylko tych, w których gnieżdżą się złe moce. Nie zliczę 

ilu niewinnych posmakowało już jego ostrza. 

— Jest szaleńcem? — dociekał wojownik. 

— Cóż, kiedyś był egzorcystą w jednej ze świątyń na południu Japonii, który 

twierdził, że został wybrany przez bogów do pełnienia roli pogromcy złych sił. 

Nikt mu nie chciał wierzyć, bo już wtedy Akira zachowywał się co najmniej dziw-

nie. Jego metody egzorcyzmów były … dość krótkie. Jeśli demon nie opuszczał du-

szy po trzech próbach wypędzenia, Akira zabijał jej właściciela twierdząc, że nie 
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dało się nic zrobić. On jest opętany, Shiro-san. Opętany żądzą mordu. Jest od niej 

uzależniony. 

— Jak rozumiem, w tobie także zobaczył yōkai. 

Aishi zamknęła oczy, krzywiąc się, jakby ktoś właśnie zadał jej ból. 

— Nie tylko we mnie — kontynuowała. — Parę miesięcy temu przybył na 

dwór pana mojego ojca-generała z prośbą o nocleg. Jeszcze tej samej nocy wtar-

gnął do pokoju, w którym spałam ja i moja siostra bliźniaczka. Ledwo uszłyśmy  

z życiem. Po tym incydencie został wyrzucony z pałacu, ale nie omieszkał grozić, 

że jeszcze nas dopadnie. Tak się stało w zaledwie miesiąc później. Obie zostałyśmy 

wysłane do pobliskiej wioski, by zająć się rannymi żołnierzami. Tam zaatakował 

nas Akira. Siostra mnie osłoniła. Gdyby nie ona, już bym nie żyła. Gdybym… gdyby 

nie ja, ona by żyła. 

Ostatnie słowa z trudem prześlizgnęły się przez gardło Aishi. Opuściła czoło 

na kolana, ale nie płakała. Potrzebowała tylko chwili oddechu i samotności, by 

uporać się z bolesnym wspomnieniem. 

— Nie obwiniaj się za przeszłość, Aishi-sama — rzekł Shiro. — To i tak ni-

czego nie zmieni. Siostra cię ochroniła, więc zamiast szukać w sobie winnego, bądź 

jej wdzięczna. Zrobiła to dla ciebie. 

Dziewczyna obdarzyła go wzrokiem pełnym wdzięczności. Choć oczy szkliły 

się łzami, na jej ustach zagościł uśmiech, smutny i niepewny, ale jednak. 

— Potrafisz słuchać ludzi, Shiro-san — stwierdziła. — Twoja rodzina musi 

być z ciebie bardzo dumna. 

Wojownik drgnął i odwrócił głowę, wracając do przerzucania drewna mię-

dzy płomieniami. Zmarszczył czoło. 

— Powiedziałam coś, czego nie powinnam — skonkludowała Aishi. — Daruj 

mi. 

— Nie, tylko… Rodzinie zbytnio na mnie nie zależało — wyjawił w końcu. — 

Między innymi dlatego nadali mi właśnie tak haniebne imię. 

— Nie ma w nim żadnej hańby, Shiro-san. 

Rōnin przemilczał jej słowa. 

— Czy opowiesz mi o sobie coś jeszcze? — zapytała niepewnie. 

Odchrząknął. 

— W moim domu faworyzowano dwóch najstarszych braci, trzeci zginął na 

wojnie, więc postanowiłem zająć jego miejsce w wojsku. Chciałem też znaleźć wła-

sny sposób na życie, skoro rodzina nie zamierzała mnie w tym wspierać. Nie na-

cieszyłem się służbą zbyt długo. Zaledwie po czterech latach od wstąpienia w sze-

regi armii lorda Masato z północnych prowincji, mój pan poległ w bitwie. Tak sta-

łem się rōninem. 

— Nie wróciłeś do domu? 
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— Nie miałem już do czego wracać. Rodzice zmarli niedługo przed lordem,  

a bracia ruszyli w świat. Zrobiłem to samo, poszedłem na południe kraju i niosę 

pomoc tym, którzy jej potrzebują. 

— Jak dotąd dobrze wywiązujesz się przysięgi. Twoja krótka posługa u Masa-

to tłumaczy młody wiek, jak na rōnina. Spotykałam już takich jak ty, ale byli znacznie 

starsi.  

— Los dziwnie się plecie. 

Mówiąc to, schował dłonie w szerokie rękawy kimona, opierając się o ścianę. 

Przymknął powieki, znużony już dzisiejszymi wydarzeniami. Aishi chciała jeszcze 

o coś zapytać, ale widząc zmęczenie wojownika, wycofała się. 

— Chciałabyś, abym odprowadził cię do twego ojca? — Shiro powiedział to 

jednocześnie z myślami dziewczyny. Wyprostowała się, zaskoczona przenikliwo-

ścią wojownika. 

Szybko klęknęła, dotykając dłońmi ziemi.  

— Jeżeli to nie problem — rzekła, pochylając głowę. — Obiecuję, że sowicie 

cię wynagrodzę. 

— Zgoda — kiwną głową. — Pieniądze to jedna sprawa, ale drugą jest twoje 

życie, Aishi-sama.  

— Może życie? — powtórzyła, zbita z tropu. Zaskakujące, jak Shiro szybko 

zaczęło na niej zależeć. A może to nie była obawa, a zwykły obowiązek? 

— Ocaliłem cię i nie chciałbym, aby to poszło na marne — wyjaśnił. — Jeśli 

wyruszymy jutro wczesnym rankiem, do wieczora będziemy na miejscu. 

— Och, dziękuję ci Shiro-san, bardzo dziękuję! — wykrzyknęła z radością, 

schylając się jeszcze bardziej. 

— Proszę, nie kłaniaj mi się. — Rōnin przysunął się, chwycił dziewczynę za 

łokcie i podniósł. Spojrzał jej w oczy. — Nie jestem tego wart. 

Aishi dotknęła jego ramion, a wtedy Shiro wyprostował się, tłumiąc w sobie 

jęk. Dziewczyna jednak zauważyła niewielki grymas bólu na twarzy.  

— Jesteś ranny? — zapytała. 

— Tylko draśnięty — odparował. — Nie ma o czym mówić. 

Próżne były jego słowa. Aishi zadarła rękaw kimona po sam łokieć, odnajdując 

poprzeczną ranę. Shiro miał rację, było to zaledwie płytkie zacięcie, na którym za-

krzepła już krew, ale wokół niego przyczepił się kurz i kilka trocin. Nic nie mówiąc, 

dziewczyna chwyciła za drewnianą manierkę z wodą, przytwierdzoną do pasa, po 

czym polała obrażenie i oczyściła go wewnętrzną stroną własnego, ciemnofioleto-

wego rękawa. 

— To niepotrzebne — stwierdził rōnin, ale nie odsunął ręki. 

— Choć tyle mogę zrobić, by ci się odwdzięczyć — odparła, spoglądając na 

niego z uśmiechem.  
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— I tak już mi bardzo pomogłaś — nadmienił. — Wspólnie zadbaliśmy  

o opał. 

— Nie sądziłam, że ludzkie życie ma dla ciebie tak niewielką wartość. 

— To nie tak. Ma ogromną wartość, ale nie jestem godzien, by opatrywała 

mnie córka generała. 

— Masz o sobie zbyt niskie mniemanie Shiro-san. 

Uniosła głowę, patrząc głęboko w oczy wojownika, jakby chciała posiąść je-

go duszę.  

— Jeżeli ratujesz komuś życie, nie oczekując niczego w zamian, to jesteś 

bardziej godzien, niż ktokolwiek inny. Musisz zacząć doceniać samego siebie. Ro-

bisz wiele dobrego. 

Orientując się, przez jak długi czas wpatrywali się w siebie, Shiro delikatnie 

wysunął rękę spod palców dziewczyny, odchrząkując.  

— Powinnaś się zdrzemnąć, Aishi-sama — rzekł. — Przed nami długa droga. 

Dziewczyna posłusznie skinęła głową. Ułożyła się na ziemi, podkuliła nogi  

i zasnęła. 

Sen z powiek Shiro natomiast spędzał przedziwne uczucie, które towarzyszy-

ło mu już od czasu, gdy tylko zamienił pierwsze słowa z kobietą. Oparł głowę na 

pochwie miecza, stojącego u jego boku, zaczynając rozmyślać nad sytuacją, w jakiej 

został postawiony.  

Od kilku tygodni nie spotkał nikogo, z kim mógłby porozmawiać, nie znalazł 

też nikogo, kto potrzebowałby jego pomocy jako ochroniarza czy przewodnika. 

Dni te spędzał w samotności, a jego jedyną towarzyszką była natura. A tu nagle nie 

wiadomo skąd, w środku lasu zjawiła się młoda dziewczyna, która nie dość, że 

sprawnie posługiwała się bronią, to jeszcze tropił ją szaleniec-zabójca, któremu 

mimo strachu, odważyła się przeciwstawić. Zapewne nie miała innego wyjścia, ale 

nawet gdy miała już żegnać się ze życiem, próbowała walczyć. Była więc albo nie-

poprawnie odważna, albo niepoprawnie głupia. Choć pochodzenie wiele mówiło  

o niej i jej umiejętnościach, rōnin nadal był pod ogromnym wrażeniem. Napotkał 

na swej drodze wiele kobiet, niektóre z nich potrafiły posługiwać się mieczem lub 

sztyletem, ale w bardzo ograniczony sposób i tylko dlatego, że miały bardzo wyro-

zumiałych ojców. Albo były pozbawione brata. Żadna jednak nie śmiała mierzyć 

się z realnym zagrożeniem. Aishi stanowiła wyjątek.  

Zerknął na nią kątem oka, gdy gwałtownie drgnęła podczas snu. Zmarszczy-

ła lekko brwi i zamruczała coś pod nosem, a potem przekręciła się na drugi bok. 

Shiro oparł się o ścianę jaskini, by po dłuższym wsłuchaniu się w odgłos deszczu 

również zasnąć. 
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 Obudził go krzyk. Zerwał się z miejsca tak gwałtownie, że katana w jego dło-

niach opadła na ziemię. Wojownik wyjrzał na zewnątrz, doszukując się wzrokiem 

źródła głosu. Rozległ się ponownie, ale był już cichszy. Przypominał jęk rozpaczy. 

Obrócił się. 

 Aishi wiła się niespokojnie przy wygasłym palenisku, zaciskając zęby i oddy-

chając głęboko, jakby próbowała zatrzymać w sobie szloch. Shiro klęknął przy niej 

na jedno kolano, kładąc dłoń na ramieniu dziewczyny i potrząsnął nim. 

 — Aishi-sama, obudź się! — zawołał. 

 Dziewczyna niemal podskoczyła w miejscu. Uniosła głowę, otwierając 

srebrne oczy, na które spadły włosy. Obejrzała się panicznie na wszystkie strony, 

ale dopiero gdy poczuła mocniejszy uścisk na ręce, zwróciła uwagę na rōnina. Dy-

szała ciężko ze strachu, a serce tłukło się w jej piersi jak bęben. Odgarnęła drżącą 

dłonią włosy z twarzy. 

 — Wybacz mi, obudziłam cię — powiedziała. 

 — Nie — skłamał. — Już nie spałem. Wszystko w porządku. 

 —  To był tylko zły… 

— … sen. Spokojnie, jesteś bezpieczna. 

Aishi pochyliła się w jego stronę, przyciskając dłoń do twarzy. Shiro nie był 

pewien, czy postępuje właściwie, ale przesunął rękę z ramienia na plecy dziew-

czyny. 

— Od wielu nocy to samo — westchnęła Aishi. — Jakby mnie torturowało. 

— Akira? 

— Nie, wspomnienie. Dzień, w którym straciłam siostrę. 

Opadła na kolana, biorąc kilka głębszych wdechów. Położyła dłoń na brzu-

chu, jakby to pomagało jej się uspokoić. Uniosła wzrok. 

Shiro gwałtownie cofnął głowę; gdyby tego nie zrobił, dziewczyna zderzyła-

by się z nim nosem. Odwrócił zmieszany wzrok, odchrząkując. 

— Spójrz, już świta — powiedział. — Możemy ruszać. 

Aishi pokiwała ochoczo głową. Wstała wraz z wojownikiem, opierając dłonie 

na jego ramionach. Nieodpowiednim było tak bardzo spoufalać się z kimś, kogo 

właściwie nie znała, dlatego gdy tylko odzyskała równowagę, odsunęła się od Shi-

ro jak oparzona. Wyszła na zewnątrz, wodzona zapachem poranka i widokiem 

wstającego słońca. Ostrożnie zeszła ze wzgórza, ryjąc sandałami w ziemi. Zaczepi-

ła się palcami o kamienie, gdy czuła, że upadek jest zbyt blisko. Rōnin podążył za 

nią, choć wystarczył mu zaledwie jeden skok, by znaleźć się na dole. Dziewczyna 

skrzywiła się. Zrównała krok z wojownikiem, zauważając jego dziwny wzrok. Spo-

glądał na nią ukradkiem, więc pewnie myślał, że nie widzi.  

Jakże się mylił. 

— Dlaczego jesteś taki zmieszany, Shiro-san? — zapytała. — Łypiesz na 

mnie niepewnym spojrzeniem. Czy zrobiłam coś nie tak? 
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— Ruszajmy w drogę — uciął temat, chowając dłonie w rękawy. — Może po 

drodze napotkamy jakąś zwierzynę. 

Na słowo „zwierzyna” skręcił się brzuchy Aishi. Dziewczyna nie pamiętała, 

kiedy ostatni raz jadła, ale teraz poczuła pustkę w żołądku. Przełknęła napływają-

cą do ust ślinę, starając się nie myśleć o głodzie. 

— Nie odpowiedziałeś na moje pytanie — przypomniała.  

— Nie zamierzam — odparował dość ostro. 

Dziewczyna uniosła brwi, zaskoczona nagłą zmianą zachowania Shiro. Jak 

dotąd nawet na chwilę nie podniósł głosu. Coś się musiało stać. Tylko co? Czy Aishi 

pozwoliła sobie na zbyt wiele, korzystając z pomocy rōnina? Czy chodziło o jej 

odważne gesty, o rozmowę? Była zbyt nachalna? Niewykluczone, że uraziła go 

swoją ciekawością. Westchnęła cicho, zwijając wargi i przygryzając je zębami, jak-

by dzięki temu miała zamilknąć na wieki. 

Zapytam go, pomyślała. Ale później. 

 

 
 

„Później” nie nadeszło. Oboje przerwali w milczeniu całą drogę. Nawet gdy 

udało im się zapolować na dwa zające, oprawiali go i jedli bez słów. Aishi nieu-

stannie dusiło kilka pytań, które chciała zadać Shiro, ale nie odważyła się odezwać. 

Każdy dźwięk, jaki wydała próbując, kończył się na chłodnym spojrzeniu rōnina, 

który skutecznie ją onieśmielał i zniechęcał. Zaciskała wtedy usta, odwracając 

wzrok.  

Wczesnym wieczorem, gdy słońce powoli chowało się za horyzont, opuścili 

las. Ich oczom ukazała się polana, kompletnie zdewastowana przez ogień. Strawił 

on zieleń do gołej ziemi, pozostawiając po sobie jedynie popiół. W powietrzu wciąż 

unosił się zapach spalenizny, mimo że pożarł wybuchł dość dawno. Dowodem na 

to były niewielkie rośliny, wyrastające spod zgliszczy, którym jakimś cudem udało 

się przetrwać. Obecność kilku zwęglonych kawałków drewna sugerowała, że w tym 

miejscu znajdował się budynek; sądząc po rozległym terenie mógł być to wielki 

dom, może świątynia albo posiadłość bogatego człowieka. 

 Aishi uderzyła nogą o deskę, strawioną do połowy przez ogień i wyżeraną 

przez termity. Zmarszczyła czoło, zwracając do Shiro: 

— Gdzie jesteśmy? 

Wojownik zmrużył lekko oczy, spoglądając na dziewczynę. 

— Nie poznajesz? — zapytał z ironią w głosie. — Przecież to twój dom. 

— Mój… dom? — powtórzyła tępo. 

Rozszerzyła oczy, przerażona słowami towarzysza. Rozejrzała się jeszcze raz 

po zniszczonej polanie, kręcąc głową.  
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— Ale ja nie… — zawahała się, tłumiąc w sobie szloch — … nie rozumiem, 

dlaczego? 

Shiro pokręcił głową. Wyglądał, jakby był rozczarowany. Kim albo czym? 

Nią? Na wszystkie demony, o co tu chodziło? 

— Generał Aida zginął w pożarze własnego domu — wyjaśnił — pięć lat temu.  

— Pięć… — jęknęła, zakrywając usta dłonią. Przełknęła ślinę. 

— I o ile mi wiadomo, nie miał dzieci. Więc może przestaniesz wreszcie kła-

mać i powiesz, kim naprawdę jesteś, Aishi-sama? 

Zwrócił się do niej tak dobitnym tonem, pełnym sarkazmu i dezaprobaty, że 

w dziewczynie coś się przebudziło. Coś ją tknęło. Ściągnęła dłonie z twarzy, na 

której próżno było już szukać wyrazu rozpaczy czy szoku. Wpatrywała się w rōni-

na ze stoickim spokojem. Może nawet z ulgą. Westchnęła. 

— Ty wiesz, kim jestem — stwierdziła. — Widzę to w twoich oczach. Wi-

działam to w twoim powściągliwym zachowaniu przez całą drogę.    

— Ale chcę to usłyszeć od ciebie — odparł twardo. — Jesteś mi to winna. 

Miał sporo racji, w końcu obronił ja przed Akirą, pozwolił jej przenocować  

w jego towarzystwie i opowiedział historię swojego życia. Nie powinien był tego 

robić. Nie powinien był tak szybko spoufalać się z nieznajomą dziewczyną o wąt-

pliwym pochodzeniu. Pozwolił, by jej urok zmącił jego umysł. Dlatego traktował 

dziewczynę tak chłodno — ze wstydu i rozczarowania. Może też z obawy, że zrobi 

mu krzywdę. 

 Aishi przerzuciła włosy na prawe ramię, ściągając wstążkę oplatającą koń-

cówki kosmyków. Shiro nie wiedział, czego za chwilę będzie świadkiem.  

Na głowie dziewczyny pojawiły się dwa wybrzuszenia. Chwilę później przez 

ciemny gąszcz przedarła się para niewielkich, smukłych rogów. Lśniły jak dwa 

czarne kamienie odbijające światło zachodzącego słońca. 

— Tak, Shiro — powiedziała z pokorą. — Jestem yōkai. 

— Hannya6 — uściślił wojownik. 

— Tak. Powiedz mi, kiedy się zorientowałeś? 

W odpowiedzi Shiro wysunął dłoń spod rękawa kimona. Jej wnętrze było 

ubrudzone sadzą. Co prawda znaczna część zdążyła się już zetrzeć, ale wciąż była 

obecna na zgięciach palców i liniach. Aishi wyprostowała się, po czym zerknęła na 

tasiemkę w ręce, również ubrudzoną sadzą. Przypomniała sobie dłoń wojownika 

na plecach, gdy wybudziła się z koszmaru. Dotknął wtedy jej włosów.  

 
6 Hannya to demon kobiety przemienionej przez jej zazdrość. Istnieją trzy stopnie metamor-

fozy — Namanari, najlżejsza forma, zachowująca po części człowieczeństwo i wciąż mogąca 
odzyskać je w pełni, potrafi władać czarną magią w ograniczony sposób; Chūnari, demon 
średniego stopnia, posiada za równo rogi, jak i kły, potężniejszy niż Namanari ale wciąż po-
datny na buddyjskie modlitwy; Honnari, prawdziwe demony pod postacią węży, potrafią 
ziać ogniem, zazdrość jest w nich tak zakorzeniona, że nie ma dla nich szans na ratunek. 
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— Nie rozumiem, dlaczego użyłaś sadzy, zamiast magii — rzekł, z powrotem 

chowając dłoń w rękaw. — Potrafisz nią władać. 

— Byłam za słaba — wyjaśniła. — Akira nie dawał mi spokoju od wielu ty-

godni. Nie chciałam się zdradzać kolorem włosów7. Musiałam coś wymyślić. Poza 

tym… nie ma we mnie zbyt wiele z demona, dlatego też moja magia nie jest aż tak 

rozwinięta, jakbyś się tego spodziewał. 

— Czyli to, co powiedziałaś mi o Akirze również było kłamstwem? — docie-

kał, unosząc czarną brew. 

— Nie! — zaprzeczyła szybko. — On naprawdę oszalał i potrafił zabić nie-

winnych śmiertelników. — Zwiesiła głowę. — Yōkai zresztą też. Shiro, ja nie je-

stem złą osobą. Moja siostra też nie była. 

— Ale mimo wszystko mnie okłamałaś — rzekł z wyrzutem. 

Patrzył się na nią tak krzywo, że coś ścisnęło Aishi serce. Spuściła wzrok, nie 

znajdując odpowiednich słów na wytłumaczenie swojego postępowania. Zresztą 

czy Shiro uwierzyłby w nie? Widziała przecież błysk odtrącenia w jego brązowych 

oczach, więc dlaczego miałby jej ufać? 

Przełknęła ślinę. 

— Gdybym powiedziała ci prawdę, zaakceptowałbyś taką mnie? — zapytała 

ostrzej, niż zamierzała. Splotła ręce na piersi. — Ludzie słysząc o yōkai są już prze-

rażeni, a gdy je spotykają, drżą ze strachu albo atakują, kompletnie nas nie znając. 

Jaką miałam pewność, że zdradzając ci moją prawdziwą naturę, nie wyciągnąłbyś 

miecza i nie zacząłbyś walki, na którą nie miałam siły? Tak cię dziwi, że chciałam 

żyć, że chciałam przetrwać? 

 Shiro nie odpowiedział. Wpatrywał się jedynie w dziewczynę, wydając z siebie 

cichy pomruk. Jego obojętna mina doprowadzała Aishi do szału. Jeśli chciał na nią 

krzyczeć, niech krzyczy, niech powie, że jest dwulicową oszustką, ale niech nie mil-

czy. Lepiej jest znać jego zdanie, niż się go domyślać. 

 — Skoro jednak znałeś prawdę już tak długo, dlaczego nie zostawiłeś mnie 

samej? — dociekała dalej, licząc na jego reakcję. — Przecież nie musiałeś mnie tu 

prowadzić i tracić na mnie czasu. 

 Czekała cierpliwie, aż się odezwie. Wojownik wreszcie ruszył z miejsca, pod-

chodząc do niej stanowczym, ale powolnym krokiem, jakby zamierzał wymierzyć 

jej surową karę. Stanął nad Aishi, wbijając w nią spojrzenie, z którego nie potrafiła 

teraz wyczytać niczego. Jego głowę najwyraźniej zaprzątały myśli. 

Wyjął dłonie z rękawów, na co kobieta się skuliła. Wiedziała, co raz nastąpi 

— Shiro wyciągnie miecz i zmusi ją do walki. Słyszała już dźwięk stali wyciąganej  

 
7 W okresie feudalnej Japonii kraj ten ograniczał swoje granice, a ponieważ przeciętny Japoń-

czyk miał czarne włosy, osoba o innym kolorze była postrzegana jako obca, wzbudzająca 
podejrzenia. 
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z pochwy, szybkie kroki rōnina, czuła palącą potrzebę przetrwania i obezwładnia-

jący zawód. 

Żadne z jej czarnych myśli jednak się nie spełniło. Aishi poczuła na ramio-

nach ciepłe dłonie Shiro. Zacisnął na nich palce, ale w sposób bardzo delikatny, nie 

karcący. Spojrzała mu w oczy. 

— Usłyszałem kiedyś pewne mądre słowa od lorda Masato — rzekł, gdy jego 

usta zaczęły wyginać się w uśmiech. — „Dziesięć razy zmierz, nim raz utniesz”.  

I właśnie to zrobiłem. 

— Czyli…? — skrzywiła się dziewczyna. 

— Czyli wiem, że nie jesteś zła — wyjaśnił. — Miałaś całą noc i dzień, nie-

skończoną ilość możliwości, by mnie zabić albo opętać. Nie zrobiłaś żadnej z tych 

rzeczy. Dotrzymałaś mi tylko towarzystwa. 

— Ale… to dlaczego zaproponowałeś mi wspólną podróż do człowieka, który 

nie żyje od lat? 

— Cóż, przyznaję, że już wtedy zacząłem się nad tobą zastanawiać. Chciałem 

sprawdzić, jak długo będziesz mnie zwodzić. 

— Potraktowałeś mnie jako test. 

— Powiedzmy. Byłaś na tyle bezczelna, by obiecać mi nawet pieniądze, któ-

rych przecież nie masz. 

Zmieszała się. 

— Prawda. Ale znajdę sposób, by mimo wszystko ci się odwdzięczyć. 

— Twoja szczerość mi wystarcza. Zastanawia mnie tylko, co zamierzałaś 

zrobić, gdybyś dotarła do swojego zmyślonego domu. 

— Cóż, prawdopodobnie podziękowała i udała, że wchodzę do niego. A po-

tem wymknęłabym się inną bramą. 

— Nie wiedziałaś kompletnie dokąd idziesz, ale i tak za mną podążałaś. Dla-

czego? 

— Cóż, chyba po prostu chciałam mieć przez chwilę towarzystwo. Kogoś in-

nego niż tego stukniętego łowcę. Nie pomyślałam tylko, że cię na niego naraziłam. 

Przepraszam. 

— Przyznaję, dobrze było podróżować z tobą. 

— Nie odezwałeś się przez całą drogę. 

— Odsunąłem się od ciebie, by odświeżyć umysł. Spojrzeć na to z nieco dal-

szej, obiektywnej perspektywy. Obserwowałem cię przez całą podróż i przyznaję, 

często poddawałem w wątpliwość swoje przypuszczenia. Nie zdradziłaś się ani 

przez chwilę. 

— Więc… nie jesteś na mnie zły? 

Położyła dłonie na jego rękach. 

A potem przeniosła je na ramiona i rzuciła rōnina na ziemię. Odsunęła się 

gwałtownie, go do jej uszu dobiegł świst przecinanego powietrza. Podążyła wzro-
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kiem za przedmiotem, który przemknął tuż przed nosem i wbił się w pobliskie 

drzewo.  

— Kunai — szepnęła, mrużąc oczy i wodząc nimi po niewielkim ostrzu  

w kształcie liścia, zakończonym uchwytem oraz pierścieniem.   

Nim się spostrzegła, pod stopami już sterczała ta sama broń, wbita głęboko 

w ziemię. Odskoczyła w tył, wyciągając zza pasa Tessen. Rozwinęła go, przygoto-

wując się do obrony. 

— Aishi — odezwał się Shiro.  

— Nie wstawaj — poleciła mu, uważnie obserwując każdy skrawek polany. 

Nie posłuchał. Nim się spostrzegła, stał już tyłem do niej, opierając plecy na 

jej plecach. Wyciągnął przed siebie miecz, błyskawicznie odbijając kunai, naciera-

jące na niego z naprzeciwka. Za każdym razem były rzucane z innej strony, jakby 

napastnik chciał ich zdezorientować. 

— Akira! — krzyknęła Aishi. — Pokaż się! 

W okolicy zaległa grobowa cisza. Nie szumiały liście, nie śpiewały ptaki, zu-

pełnie jakby stanął czas. To była najgorsza, najbardziej upiorna chwila, w jakiej 

mogli się znaleźć. Niebo niespodziewanie pociemniało, zapowiadając nadejście 

czegoś przerażającego. Zupełnie jakby wszystkie mroczne siły zebrały się w jed-

nym miejscu, by obserwować walkę, która zbliżała się wielkimi krokami. Aishi  

i Shiro czuli ją lepiej niż siebie nawzajem. 

Impuls. 

— W bok! — krzyknął wojownik.  

Akira wpadł między nich, nim zdążyli zareagować. Siła uderzenia odrzuciła 

ich na ziemię.  

— Mówiłem ci już — syknął zajadle, unosząc naginatę. — Nie ma takiego 

miejsca na świecie, gdzie bym cię nie znalazł. 

Dziewczyna odetchnęła ciężko, zaciskając ręce w pięści. Podźwignęła się na 

równe nogi, łapiąc na Tessen, leżący blisko jej nóg. Spiorunowała Akirę wzrokiem. 

Oboje usłyszeli dźwięk unoszonej stali. Akira spojrzał przez ramię na Shiro, 

wymierzającego w niego katanę. Parsknął śmiechem. 

— Możesz odejść, to nie ma nic wspólnego z tobą. 

— Mylisz się — charknął.  

— A więc poddałeś się urokowi tego potwora. Nie martw się, nieszczęsny, 

niedługo wszystko wróci do normy. 

Aishi rzuciła w jego stronę Tessenem. Akira odchylił się, unikając ostrza. Na-

tarł na dziewczynę, nim wachlarz do niej wrócił. Odskoczyła, gdy naginata prawie 

wycelowała w jej pierś. Shiro wbiegł między walczących, krzyżując ostrze z sza-

leńcem. Zaparł się mocno nogami, gdy siła przeciwnika zaczął go przerastać. Mu-

siał uskoczyć, jeśli nie chciał zostać przecięty na pół. Udało mu się przerzucić cię-

żar na lewą stronę, skutkiem czego umknął spod naginaty, wymierzając kolejne 
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cięcie w Akirę. Przeciwnik sparował cios i tym razem odepchnął rōnina od siebie. 

Nie nacieszył się jednak chwilą wytchnienia, Aishi już nacierała. Zderzała Tessen  

z naginatą raz po raz, zmuszając Akirę do wycofania się. Popchnęła go aż do lasu,  

a wtedy przeciwnik zniknął w gęstwienie jak duch. Dziewczyna cofnęła się, w razie 

gdyby miał wyskoczyć z mroku. Zbyt dobrze go znała, by dać mu się podejść jak 

małe dziecko. Uważnie wsłuchała się w dźwięk zmierzchu. 

Okolice wypełniał lekki powiew wiatru i łagodny szum liści. Nie było w tym 

jednak nic podejrzanego, żadnego zdradliwego ruchu. Zupełnie, jakby Akira roz-

płynął się w powietrzu. 

Przeczucie, tylko to uratowało jej życie. Obróciła się na pięcie, gdy ostrze 

miało uciąć jej głowę. Kucnęła, uchylając się przed nim, po czym znów natarła. 

Ostrza zadrżały pod naciskiem. Dziewczyna spojrzała Akirze w oczy. 

Jego stalowe spojrzenie samo w sobie było jak broń. Dziki, przerażający 

wzrok jasno wskazywał na to, że mężczyzna nie cofnie się przed niczym. Nie prze-

stanie ścigać Aishi, choćby miał zawrzeć pakt z samym diabłem.  

— Boisz się użyć przy nim swoich sztuczek? — warknął, spoglądając kątem 

oka na Shiro. — Czy to tylko wstyd, demonie? 

Dziewczyna krzyknęła w złości, odpychając przeciwnika. Wrócił jednak 

szybciej, niż by się tego spodziewała. Cisnął w nią trzonem tak mocno, że uderzyła 

plecami o drzewo. Oszołomiona podniosła głowę.  

Shiro próbował stanąć z nim do walki ponownie, ale spotkał go podobny los. 

Akira przestał się patyczkować. Zabije ich oboje tu i teraz. 

— Czy ty masz blade pojęcie, kogo bronisz? — zapytał ostro mężczyzna, wy-

rzucając w palec stronę wojownika. — To jest yōkai, czyste zło!  

— I kto to mówi? — odparł rōnin, wycierając krew z kącika ust. Czarne wło-

sy wyswobodziły się z koka, spadając na jego twarz. — Ścigasz ją jak zwierzę. 

— Bo nim jest! — krzyknął. — Ona nie ma w sobie nic z człowie… 

W pierwszej chwili Shiro myślał, że Akirze przerwało ostrze, które Aishi 

wbiła w jego plecy. Dostrzegł jej szybki ruch, gdy szaleniec jeszcze mówił. Ale to 

nie był Tessen w kręgosłupie. Razem z Akirą spuścili wzrok na nadgarstek prze-

ciwnika. Opleciony był … Wojownik chciał powiedzieć, że to lina, ale nie. To były 

włosy! Ubrudzone sadzą zaledwie w kawałku, cała reszta natomiast miała kolor 

kłosów zboża w promieniach zachodzącego słońca. Lśniące, gładkie i efektowne. 

Shiro nawet nie zdążył się zastanowić, jak Aishi to zrobiła. Pociągnęła Akirę  

w swoją stronę, a włosy jakby kurczyły się pod jej dotykiem. Mężczyzna był chyba 

przyzwyczajony do jej zagrywek, bo dobrze wykorzystał ten ruch. Dziewczyna 

osunęła się bardziej na ziemię, unikając dźgnięcia naginaty. Sprawnie przesunęła 

się na bok, skoczyła na przeciwnika a potem na najbliższą gałąź, przeciągając po 

niej także jego. Akira uderzył ciężko o ziemię, wydając zdławiony jęk. Dziewczyna 

wyciągnęła Tessen, zamierzając poderżnąć mu gardło. Szaleniec złapał jej dłonie, 
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zaciskając mocno palce na nadgarstkach. Starał się odsunąć ostrze od szyi. Aishi 

klęknęła, ale nie pomogło jej to. Wachlarz był coraz dalej od jej wroga. Czuła, że 

Akira jest przekonany o swojej wygranej. Czuła to w każdej kości jego rąk. Nie za-

bije go, nie da mu rady. 

A przynajmniej on tak myślał. 

Nawet nie mrugnął, gdy dziewczyna znów opuściła broń, jednym sprawnym 

ruchem przecinając krtań. Trysnęła krew. Ale nie tylko z szyi. 

Gdy uniosła wzrok, zauważyła wbitą w pierś katanę. Nie wiedziała kiedy to 

się stało, była zbyt zajęta walką. Miecz jednak wciąż się trząsł, więc prawdopo-

dobnie Shiro dźgnął Akirę mniej więcej wtedy, gdy i ona zadawała cios. 

Oboje padli na trawę, dysząc ze zmęczenia. 

— Dziękuję ci za pomoc, Shiro — powiedziała. 

— Nie zrobiłem zbyt wiele. Cała zasługa przypada tobie. 

Aishi parsknęła, przeczesując palcami włosy. 

— Musisz zacząć się bardziej doceniać. Choć przyznaję, że nawet zaczynam 

lubić twoją skromność.  

Opadła plecami na trawę, wdychając zapach wieczornego powietrza. Ulga 

spłynęła na nią jak deszcz, a zaraz za nią przyszło też szczęście. 

— Moja siostra — westchnęła, ścierając krew z policzka wierzchem dłoni — 

może spoczywać w spokoju. 

— Na pewno jest z ciebie dumna — powiedział Shiro. Spuścił wzrok, do-

strzegając dłoń Akiry, która wciąż była opleciona włosami Aishi. — Mogę ci zadać 

pytanie? 

— Właśnie je zadajesz — zaśmiała się. 

— Jak zostałaś yōkai? 

Dziewczyna zatrzymała powietrze w płucach, poważniejąc. Podniosła się 

powoli z ziemi, chwytając leżący obok niej Tessen w dłoń i wycierając go o trawę. 

— Ja i moja siostra nie mogłyśmy znieść, że nasz ojciec wybrał swoja drugą 

rodzinę — wyjaśniła. — Po śmierci matki odszedł do innej kobiety, która urodziła 

mu następną dwójkę dzieci. Przyjął nas do siebie, ale nigdy już nie traktował jak 

rodzinę. Byłyśmy tak zazdrosne o swoje nowe rodzeństwo, że pewnego dnia przy-

był do nas zły duch i zmienił w yōkai. Następnego dnia obudziłyśmy się z rogami 

na głowach. — Wskazała na wspomnianą część ciała. — Ojciec wyrzucił nas z do-

mu i odtąd byłyśmy tylko we dwie. A teraz pozostałam tylko ja. 

Zwinęła Tessen, chowając go za pas. Wstała na równe nogi, Shiro także. 

— Jeszcze raz ci dziękuję — powiedziała, spoglądając kątem oka na martwe-

go Akirę. — I jeszcze raz przepraszam, że tak cię okłamałam. Nie zasłużyłeś na to. 

Pójdę już. Życzę ci bezpiecznej podróży, Shiro. 

— Skąd pomysł, że musimy się żegnać? — zapytał tajemniczo. 

— Słucham? 
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Shiro ominął trupa, stając naprzeciw dziewczyny. 

— Yōkai czy nie, udowodniłaś, że można na tobie polegać — przyznał. —  

I byłbym zaszczycony, mogąc przemierzać kraj z kimś takim jak ty, Aishi. 

Zamrugała kilkakrotnie, powtarzając w głowie każde słowo rōnina. 

— Naprawdę mogę? — upewniła się. 

— Jeśli tylko chcesz i jak długo chcesz. Pozwolisz mi tym samym wynagro-

dzić ci cały dzień, kiedy nie odezwałem się ani słowem. 

Kobieta uśmiechnęła się. 

— Nim ruszymy, może najpierw warto by było spalić tego nieszczęśnika. — 

Shiro skinął głową w stronę ciała.  

Aishi przytaknęła. 

 

 

KONIEC 
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ŚWIATŁO I CZAS 

 
Violetta Machnicka 

Siedleckie Towarzystwo Naukowe 
e-mail: viola.machnicka@wp.pl 

 

 
Dedykowane: Psu (1994-2004), Sarze (1996 - ?),  
Azie (2008-2021), Suni (2007-2021), Maksiowi (2007-2022) 

 
 
1. Asfaltowe wschody 
O namaszczaniu starego psa 

 
Ostatnio czuć mnie asfaltem 
I roztopioną smołą. 
Nie mówię tego żartem, 
Bo nie jest mi wesoło. 
 
Tak pachnie maść ichtiolowa 
Na uporczywym wrzodzie, 
Który smaruję codziennie, 
Zwykle o słońca wschodzie. 
 
A dni się budzą dostojnie, 
W lata dojrzałym pięknie, 
Gdy Aza leży spokojnie, 
Czekając aż bąbel pęknie. 
 
Ufnie zawierza dłoniom, 
Z nadzieją patrzy w oczy. 
Wie, że te ręce chronią 
Przed okropnością nocy. 
 
I tak zostanie do końca, 
Do kresu psiego istnienia: 
Na powitanie słońca –  
Piekielna woń namaszczenia. 
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2. Świeczniki nocy    
 
Latarnie pracują nocą. 
Przychodzą na nocną zmianę. 
Że świecą najjaśniej w świecie, 
Głęboko są przekonane. 
 
Cóż gwiazdy odległe i blade 
Wobec światłości latarni? 
Małe, zastygłe plamki 
I światłodawcy marni. 
 
                * 
 
Nie zauważyły latarnie, 
Że słońce dawno już wstało. 
Świeciły dumnie, najsilniej – 
Tak im się wydawało. 
 
Biedne świeczniki nocy! 
Po cóż się puszyć o świcie 
I w świetle dziennym tracić 
Ledwo się tlące życie? 
 
Dla was są mroki nocy, 
W ciemności królujecie. 
Słońca nie pokonacie, 
Choć bardzo tego chcecie. 
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3. Wypadek w Wesołej   
 
Ktoś rzucił się pod pociąg 
W Wesołej o świcie. 
Pośpiesznie oddał Bogu 
Niewesołe życie. 
 
Najwyraźniej zapragnął 
Od świata wytchnienia 
I pomyślał: 
„Czyn mój niczego nie zmienia. 
 
Chwilę wcześniej zawitam 
Przed boskimi drzwiami, 
Podzielę się z Panem Bogiem 
Moimi bólami. 
 
A Pan Bóg –  
Ojciec dobry i wyrozumiały –  
Wybaczy mi mój pośpiech, 
Odda spokój cały”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⃰ Wesoła (Warszawa) – od 2002 roku dzielnica Warszawy położona w prawobrzeżnej czę-
ści miasta. 
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4. Cyferblat  
 
Wskazówka miała pod górkę. 
Zmęczona, szła i cykała. 
Przy każdej traconej sekundzie 
Boleśnie, głośno krzyczała. 
 
Praca najcieńszej wskazówki 
Mało nas, ludzi, obchodzi. 
Dokładnie liczymy minuty, 
Boimy się ważnych godzin. 
 
A przecież właśnie sekundy, 
Które jak serce pulsują, 
Naprawdę żyją w zegarze 
I czasu nie przekłamują. 
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5. Zmiana czasu 
 
Wydawało się godzinie, 
Że czas dany nie przeminie, 
Że już wieczność pokonała 
Po raz drugi będąc cała. 
 
Ale życie z czasu kpiło, 
Nic mu darmo dać nie chciało, 
Wizją trwania omamiło 
I za moment ją rozwiało. 
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6. Pociąg nadziei 
 
We mgle białej jak mleczny sen, 
Wypełnionej jesiennym ściszeniem, 
Znowu pociąg nadziei mknie, 
Znacząc drogę głębokim westchnieniem. 
 
Mali ludzie od wielkich spraw 
Zaczytani, zaspani, z torbami –  
Czy to los was o świcie tak gna, 
Czy też gnacie za losem swym sami? 
 
Kiedyś przecież nastąpi kres, 
Pociąg Życia zapragnie wytchnienia 
I zatrzyma na stacji się – 
Na końcowej Stacji Milczenia. 
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7. Rozmowa z martwym psem 
 
Wy nie wiecie, a ja wiem, 
Jak rozmawiać z martwym psem. 
Bo pies postanowił dziś 
Hen, za tęczę sobie iść. 
 
I nie słuchał moich łez, 
Aby został – wiosna jest! 
Wokół ptasi dźwięczy śpiew, 
Kwitnie życie, krąży krew. 
 
Jak zatrzymać serce psie, 
Które bardzo odejść chce? 
Smutkiem oczu mówił mi, 
Że zamyka ziemskie drzwi. 
 
Że do psiego raju czas, 
Gdzie nie będzie razem nas. 
Za to wszystkie stare psy 
Znów szczenięce mają sny… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⃰ Inspiracja: Jan Brzechwa, Jak rozmawiać trzeba z psem (Akademia pana Kleksa, 1946) 
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8. Dusza Suni 
Reinkarnacja 

 
Przyfrunęła dusza Suni  
Świeżo opierzona. 
Prosto z raju zwierzęcego, 
W ptaku odrodzona. 
 
I przysiadła Suni dusza 
Na krawędzi dachu –  
Cicha, ufna, niepłochliwa, 
Bez żadnego strachu. 
 
Dwie obrączki dusza miała 
Na pocztowych nóżkach 
I mrużyła ptasie oczy 
Niczym senna wróżka. 
 
Przyszła spytać, jak żyjemy, 
Czy Maksio wciąż płacze? 
Nic nie mówiąc, powiedziała: 
 - Nie mogłam inaczej… 
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