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Kinga Anna Gajda

Wstęp

I
Mirosław Nowak-Dziemianowicz podkreśla w analizie zatytułowanej Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji, że „cele edukacji na każdym jej poziomie muszą wynikać także z określonych,
zwerbalizowanych i uzasadnionych przesłanek”1. I dalej: „Edukacja jest tym rodzajem praktyki społecznej, który musi odpowiadać zarówno lokalnym, jak i narodowym, a także globalnym zapotrzebowaniem”2, zaznaczając równocześnie, że
cele edukacyjne powinny odpowiadać3 zdiagnozowanym problemom społecznym.
Stąd, wedle naukowca, edukacja posiada trzy funkcje: adaptacyjną, emancypacyjną i krytyczną. A zatem ma partycypować w socjalizowaniu uczniów, odnajdywaniu się przez nich w rzeczywistości oraz określaniu swojej roli w społeczeństwie
(funkcja adaptacyjna); umożliwiać uczniom (samo)rozwój i komunikowanie się ze
sobą i innymi, a także partycypować w rozumieniu codzienności (funkcja emancypacyjna). Wreszcie nauczanie powinno stymulować budowanie relacji ze światem,
interpretację rzeczywistości, zadawanie pytań i szukanie odpowiedzi. Edukacja
zatem kształcąc i kształtując winna wyposażać ucznia w kompetencje nie tylko
twarde, ale również miękkie, które umożliwiają praktyczne zastosowanie teorii
w praktyce. Tymczasem wyniki badań przeprowadzane na uczniach wskazują na
duże luki kompetencyjne w tych zakresach. Uczniowie w szkołach przede wszystkim zyskują wiedzą, ale nie mają czasu na przełożenie teorii a praktykę. Stąd tak

1

2
3

Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia
w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych 2012, s. 5.
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 8.
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ważne jest angażowanie uczniów od najmłodszych lat do projektów oraz stymulowanie ich samodzielnej pracy, pracy w grupach, dyskusji i publicznego prezentowania wyników swojej pracy. Istotne wydaje się również wskazanie na Internet
jako źródło wiedzy, a nie tylko narzędzie służące do zabawy i nauczenie uczniów
mądrego i efektywnego wykorzystywania Internetu do zgłębiania wiedzy. Szkoła
winna również umożliwiać uczniom poznawanie ich, a także stwarzać okazję do
rozwijania kontaktów z mieszkańcami i władzami lokalnymi.
Jednym z tematów, który jest pomijany w szkołach, a który należy do jakże
istotnej w procesie kształtowania ucznia edukacji regionalnej/lokalnej, jest zagadnienie miejsc pamięci. Warto w procesie edukacji wykorzystywać edukację miejsca,
poszerzyć przestrzeń oddziaływania na ucznia, wyjść z nim ze szkoły i zachęcić do
poznanie terenu, na którym znajduje się budynek instytucji.
Wskazać na miejsca pamięci lokalnej, których celem jest konstytuowanie
tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej oraz zagadnienie pamięci dziedzictwa
rozumianego jako proces użytkowania przeszłości, wykorzystywania „nośników
historycznych” w celu zaspokajania różnorodnych współczesnych potrzeb społecznych, kulturowych, politycznych etc. Przejawianie się przeszłości w teraźniejszości w różnych formach pamiętania, opowiadania, wspominania, poprzez tradycje,
źródła, zapisy, artefakty i zabytki oraz przekształcanie przeszłości w doświadczenia
przeżywane tu i teraz czy tworzenie wyobrażeń o przeszłości w teraźniejszości.
Jednym z zadań wskazywanych przez podstawy programowe wielu przedmiotów
z zakresu nauk społeczno-humanistycznych oraz edukacji regionalnej edukacji jest
bowiem ochrona tegoż dziedzictwa rozumiana jako utrwalenie, zachowanie i przekazanie go następnym pokoleniom. Ponadto szkoła odpowiada za motywowanie
ucznia do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania,
w tym także do samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji. Niestety, na co wskazują badania przeprowadzane przez zespół serwisu kompetencji
międzykulturowych nauczyciele nie mają czasu, aby realizować zagadnienia edukacji regionalnej na lekcjach przedmiotowych.
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II
Publikacja zatytułowana Odkrywcy dziedzictwa lokalnego to efekt projektu realizowanego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, którego celem ogólnym była popularyzacja nauki i badań naukowych wśród młodzieży szkolnej służących pobudzeniu ciekawości poznawczej uczniów II etapu edukacji poprzez stymulowanie
ich intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju, a także inspirowanie ich do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji, podniesienia ich
kompetencji twardych i miękkich oraz integracji z lokalną społecznością z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w aspekcie edukacji kulturalnej. Zaś celem
szczegółowym było zainteresowanie uczniów ich lokalnym dziedzictwem materialnym i niematerialnym, zaproszenie ich do samodzielnego zgłębienia i zbadania tego tematu.
Uczestnicy projektu to uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych z trzech
szkół podstawowych znajdujących się w różnych dzielnicach Krakowa i pobliskiej
miejscowości. Podczas badania dziedzictwa i pamięci lokalnej dwóch dzielnic i wsi
Bibice okazało się, że są one ze sobą powiązane również historycznie. Przez Krowodrzę, gdzie znajduje się jedna ze szkół, dawną osadę wiejską przepływała rzeka
Młynówka Królewska, która „powstała jako przerzut wody z Rudawy dla Krakowa”4.
Rzeka ta była bardzo ważna dla ówczesnego miasta: stanowiła źródło żywności,
napełniała fosy obronne i liczne stawy, dostarczała wodę fontannom. Rudawa
tymczasem przepływa i przepływała przez dzielnicę Zwierzyniec, gdzie znajduje
się druga ze szkół. Zresztą od 1 stycznia 1973 do 1989 roku Zwierzyniec i Krowodrza tworzyły jedną dzielnicę nazywaną imieniem tej drugiej. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dzielnica Krowodrza została podzielona na 4 dzielnice miejskie:
w tym Dzielnicę V Krowodrza i Dzielnicę VII Zwierzyniec. W dzielnicy VII najbardziej znany jest klasztor Norbertanek ufundowany w 1160 roku przez możnego
Jaksa z Miechowa, który oddał mu jako uposażenie jedną z należących do niego

4

Anna Hebda-Małocha, Michał Małocha, Gospodarcza rola Młynówki Królewskiej w Krakowie i jej
wpływ na obecne zagospodarowanie miasta, „Czasopismo techniczne Ś”, Wydawnictwo Politechnika Krakowskiej, z. 2-Ś, 2007, s. 124.
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wsi5, a mianowicie Bibice, gdzie mieści się ostatnia ze szkół. Jak piszą autorzy pracy zbiorowej Przyszłość swoją przeszłością czytajcie: „zerwanie z wielowiekową
zależnością od sióstr zwierzynieckich nastąpiło dopiero w połowie XIX wieku,
kiedy w zaborze austriackim dokonano uwłaszczenia chłopów”6. Opowiadanie
o śladach dziedzictwa w poszczególnych dzielnicach i miejscowościach stało się
zatem wspólną narracją wszystkich uczestników projektu.
Uczniowie uczestniczyli w seminariach merytorycznych oraz seminariach
metodologicznych, spacerze po Krakowie, podczas którego szukali śladów materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionalnego. Następnie prowadzili własne
badania dziedzictwa danej miejscowości, pracowali na materiałach źródłowych,
przeprowadzali wywiady z mieszkańcami, tworzyli mapy myśli i uczestniczyli
w warsztatach, aby wreszcie zaplanować trasę śladami materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego dzielnicy lub miejscowości. Poszczególne etapy
pracy zbliżały uczniów do przygotowania finalnej prezentacji – posteru zawierające opracowaną przez uczniów mapę. Na posterze znajduje się trasa zaplanowana
przez uczniów wraz ze zdjęciami oraz krótkimi opisami miejsca i jego znaczenia
dla lokalnej tożsamości młodych osób lub wywiadem poświadczającym ważność
wskazanego lieux de memoire.
Realizacja projektu pozwoliła uczniom nie tylko na poszerzenie wiedzy
i pobudzenie ich ciekawości poznawczej i zainteresowań, przyswojenie wartości
związanych ze zrozumieniem historii lokalnej, pamięci, dziedzictwa, ale również na
poznanie środowiska akademickiego najstarszego uniwersytetu w Polsce. Nauczenie się prowadzenia badań quasi-naukowych, dysput naukowych, prezentowania
wyników badań cząstkowych, uczestniczenia w konferencji oraz pisania tekstów.
Zainteresowanie się swoim otoczeniem oraz aktywną rolą młodzieży w tworzeniu swojego otoczenia. A także czerpania radości z uczenia się i wymiany wiedzy
z rówieśnikami, osobami młodszymi i starszymi. Prowadzenia rozmów na tematy
związane w wiedzą, a nie grami. Oderwanie się od wirtualnego świata gier komputerowych i Internetu oraz nauczenie się mądrego korzystania w nowych mediów
w celu pogłębiania swojej wiedzy.

5
6

Za: Przyszłość swoją przeszłością czytajcie, praca zbiorowa pod red. Lidii Marii Jedlińskiej, Bibice: Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic 2016, s. 7.
Ibidem, s. 8.
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III
Niniejsza publikacja składa się z trzech części. Pierwsza z nich to część podręcznikowa zawierająca teksty specjalistów, karty pracy, prezentacje w programie
PowerPoint. Teksty skierowane są głównie do uczniów. W niektórych przypadkach
autorzy zdecydowali się również na zamieszczenie krótkich informacji również dla
nauczycieli. W artykule autorstwa Kingi Anny Gajdy zatytułowanym Pamięć i jej
funkcja tożsamościowotwórcza została poruszona kwestia relacji między pamięcią a tożsamością. Joanna Orzechowska-Wacławska w swoim tekście odpowiada
na bardzo trudne pytanie: Czym jest naród i dlaczego warto się nim zajmować?
Pokazuje w nim, że codzienna rzeczywistość w dużej mierze pozostaje narodowa,
regionalna, lokalna. A bycie Europejczykiem nie tylko nie wyklucza, lecz uzupełnia
naszą tożsamość narodową. Ponadto tłumaczy różnice między grupą etniczną, narodem a narodowością. Mirosław Natanek w Historii lokalnej a historii narodowej
i europejskiej – relacje, konotacje, zależności podkreśla związki przeszłości z teraźniejszością, historii ze współczesnością, które mogą być dostrzegalne na co dzień.
Proponuje, aby przyglądnąć się architekturze miast, spojrzeć na zabytki kultury
materialnej i niematerialnej regionu, aby móc znaleźć i opisać relacje historyczne
i zrozumieć, w jaki sposób historia odciska piętno na wizerunku miast i wsi. Marcin Rebes przedstawia w swoim tekście Prawda i pamięć w filozofii filozoficzne
ujęcie zagadnienia pamięci i podkreśla, że pytanie o pamięć jest pytaniem człowieka o siebie, o swój stosunek do kultury i społeczności, w której żyje. Ewelina
Malik-Warzecha w Odkrywaniu lokalnego dziedzictwa żydowskiego w Krakowie na
przykładzie warsztatu odwzorowywania ornamentyki macew przedstawia krótką
historię żydowskiego Kazimierza. Trudno bowiem opowiadać o dziedzictwie Krakowa pomijając jego wielokulturową i wielowyznaniową historię i pamięć. W części
skierowanej do nauczycieli pokazuje, w jaki sposób można przeprowadzić ciekawe
zajęcia poza terenem szkoły, które służą pobudzeniu ciekawości poznawczej uczniów, zainteresowaniu ich lokalnym dziedzictwem żydowskim oraz pozwalają na
zaznajomienie ich z kluczowymi pojęciami związanymi z kulturą i tradycją żydowską. Iwona Reichardt w swoim tekście przedstawia Złote reguły udanego wywiadu
a Dorian Jędrasiewicz Podstawy fotografii cyfrowej.
Druga część to scenariusz wraz z kartami pracy spaceru tematycznego po
centrum Krakowa. Scenariusz ten może posłużyć jako model wzorcowy dla pracy
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uczniów. Podczas ścieżki uczniowie zostali zapoznani z materialnym i niematerialnym dziedzictwem Krakowa, miejscami i nie-miejscami pamięci, a także wpływem
miasta i jego historii na kreowanie się tożsamości lokalnej. Scenariusz może być
powielony lub wykorzystany jako przykład do samodzielnego opracowania podobnej ścieżki przez nauczyciela i/lub uczniów. Ostatnia część publikacji to przykłady posterów przygotowanych przez uczniów. Niestety mimo wielu uwag na temat
praw autorskich, możliwości wykorzystywania materiałów w publikacjach oraz
bezpiecznego korzystania z Internetu, wciąż uczniowie popełniają błędy i ściągają zdjęcia oraz opisy z sieci. Stąd w publikacji zdecydowano się na zamieszczenie
tylko tych prac, które nie naruszają żadnych praw, przy zdjęciach nawet ściągniętych zamieszczone zostało źródło i dokonano wszelkich starań, aby nie naruszyć
niczyich praw autorskich.
Bibliografia
Hebda-Małocha Anna, Małocha Michał, Gospodarcza rola Młynówki Królewskiej w Krakowie i jej wpływ
na obecne zagospodarowanie miasta, „Czasopismo techniczne Ś”, Wydawnictwo Politechnika
Krakowskiej, z. 2-Ś, 2007.
Nowak-Dziemianowicz Mirosława, Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji, Warszawa: Instytut
Badań Edukacyjnych 2012.
Przyszłość swoją przeszłością czytajcie, praca zbiorowa pod red. Jedlińskiej Lidii Marii, Bibice: Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic 2016.

CZĘŚĆ I – PODRĘCZNIKOWA

Kinga Anna Gajda

Pamięć i jej funkcja tożsamościowotwórcza

Kiedy Mirosław Bałka, rzeźbiarz, autor licznych projektów wykonywanych
w przestrzeni publicznej tworząc pracę na wystawę Pamięć. Rejestry i terytoria
w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, po raz kolejny odwołał się do
„wspólnego terytorium” oraz „wspólnej pamięci”. Poprosił mianowicie mieszkańców miasta o przynoszenie zużytych wycieraczek z włókna kokosowego. W ten
sposób Bałka zebrał prawie dwieście starych wycieraczek noszących znamiona
użytkowania – przetarcia, wytarcia – które stały się elementem dzieła sztuki. Jak
podkreślał autor, wycieraczka – pospolity przedmiot, z którym stykamy się każdego dnia, wyznacza nie tylko fizyczną, lecz także symboliczną granicę prywatnego terytorium. Ślady zużycia to rodzaj dziennika, pamięć wycieraczki, na której odciskają się wejścia i wyjścia. Zużyta wycieraczka jest zatem zapisem pewnej
historii – historii miejsca i mieszkańców. Zgromadzenie przedmiotów w galerii
i tworzenie z niej rzeźby, wielobarwnego dywanu wycieraczek miało, wedle założeń artysty, stworzyć wspólny (kolektywny) teren pamięci. Praca Bałki to rzeźba site-specific. Ten nurt rzeźby charakteryzuje się tym, że artysta inspiruje się
konkretnymi miejscami lub elementami miejsc. Jego zadaniem jest poznanie miejsca, jego historii, bywalców, emocji ludności lokalnej i swoich, a następnie ich przedstawienie. To właśnie miejsce dyktuje temat rzeźby i jest tematem. Artysta nie dekoruje tego miejsca, nie zmienia go, nie urozmaica, nie
opisuje ani ilustruje, a jedynie staje się jego częścią. Zaznacza teren bądź przenosi jego fragmenty do galerii. Podporządkowuje się zatem parametrom lokalizacji. W rzeźbie site specific najważniejsze jest autentyczne miejsce, jego kontekst – społeczny, polityczny, historyczny i symboliczny. Artysta zatem tylko
dokonuje wyboru miejsca, a ono samo mówi już za siebie. To miejsce, które posiada własną pamięć: indywidualną lub zbiorową, historię: zapamiętaną lub zapomnianą oraz emocjonalne naładowanie: nostalgię, tęsknotę, traumę, podziw
czy radość. Artysta jedynie je odkrywa i zwraca na nieuwagę odbiorców, a nazy-
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wając miejsce dziełem wzbogaca jego pamięć, dodaje nowe konteksty i wpisuje je
w pamięć zbiorową.
Takich miejsc i rzeźb site specific mijamy na co dzień bardzo wiele. To często
miejsca stanowiące atrakcje turystyczne, ale po wielokroć to miejsca zapomniane
lub znane i znaczące dla danej grupki ludzi lub jednostek. Artystami wydobywający
te miejsca z cienia zapomnienia jesteśmy wszyscy my – ludzie. Jadąc na wakacje,
fotografując zabytki czy miejsca, które odwiedziliśmy, i które piszą tylko nam znaną historię, zatrzymując kadry – klisze pamięci, robiąc zdjęcia napotkanym obcym
ludziom i naszym przyjaciołom lub członkom rodziny, utrwalając na fotografiach
zwierzęta, pomniki, pojazdy, rośliny realizujemy założenia site specific. Nadajemy miejscom, osobom, przedmiotom wartość i wpisujemy ich do swojej pamięci
oraz pamięci tych wszystkich, którzy obejrzą nasze fotografie. Ponadto wpisujemy
przeszłość, to, co przeżyliśmy w teraźniejszość a nawet przyszłość. Zachowujemy
doświadczenia, które zastygają w pamięci, a potem mogą być przywoływane i ponownie wykorzystywane. Oglądając zdjęcia przypominamy sobie chwile, miejsca
i kontekst, w których zostały wykonane.
Spoglądając na pracę Bałki zastanawiamy się, jakiej historii wycieraczki były
świadkami, kto po nich chodził, z jaką wieścią przychodził. Czy świadczyły zbrodniom wojennym, czy pamiętają czasy PRL? Takie rozważania to rodzaj opowiadania
o tym, co zaszło, a co ukształtowało nas i naszą dzisiejszą rzeczywistość. Gdyby to
wszystko się nie zdarzyło, my bylibyśmy dzisiaj inni. Jesteśmy naznaczeni przeszłością, którą dzisiaj opisujemy i oceniamy z perspektywy teraźniejszości.
Gdyby nie wyjazd wakacyjny, nie poznalibyśmy nowych miejsc, ludzi, zjawisk zachodzących w przyrodzie czy społeczeństwie, gdyby nie historia – ta dobra i zła –
naszego miasta czy państwa, a nawet naszej dzielnicy, codzienność wyglądałaby
w odmienny sposób. Fotografowanie chwil ważnych z naszej perspektywy czy
społeczeństwa, zbieranie wytartych, zniszczonych wycieraczek jest sposobem na
przekazywanie z pokolenia na pokolenie, zbiorowości na zbiorowość, jednostki na
jednostkę historii tej indywidualnej i zbiorowej. Kolekcjonowanie chwil i przywoływanie ich staje się sposobem na opowiedzenie własnej historii. A także na skonstruowanie swojej tożsamości, czyli uświadamianie sobie, kim jesteśmy, jakie pełnimy
role oraz obwieszczanie tego innym. Jak pisze Zygmunt Bauman, wybitny polski
socjolog, tożsamość jest budowana, „nie dostaje się [jej] ani w prezencie, ani z wyroku bezapelacyjnego: jest ona czymś, co się konstruuje i co można (przynajmniej
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w zasadzie) konstruować na różne sposoby”1. Tożsamość jako konstrukt nie jest
zatem stałą, immanentną cechą każdego człowieka, ale procesem, zmieniającą
się odpowiedzią na pytanie: kim jestem? – tak jak zmienia się sytuacja indywidualna i społeczna danej osoby. Tożsamość to zatem poznanie siebie i uświadomienie sobie tej wiedzy – znajomość swoich doświadczeń, wyróżniających
cech, które z jednej strony, wskazują na odrębność, wyjątkowość „ja”, z drugiej zaś
strony, pozwalają „ja” na poczucie się częścią danej grupy. Tożsamość jest budowana w oparciu o pamięć o tym, co się przydarzyło „ja” i grupie, do której owo
„ja” przynależy. Taka samoidentyfikacja odbywa się bowiem w relacji do siebie
i innych, w odniesieniu do „ja”, grupy, społeczeństwa czy państwa. Ewa Trzebińska w pracy Dwa wizerunki własnej osoby pisze, że informacje o sobie można czerpać z wielu źródeł – swojego zachowania i jego konsekwencji, zachowania innych
i porównywania go ze swoim. Można uzyskiwać informacje o sobie bezpośrednio od innych osób, kategoryzować siebie społecznie – a zatem porównywać
siebie do pozostałych członków społeczeństwa, w którym się przebywa oraz
rozpoznawać elementy stanowiące o przynależności do danej grupy. Wreszcie
można dokonać wglądu w siebie2. Można opisać swoje wnętrze: uczucia, poczucie
własnej integralności, ale również poczucie odrębności i identyczności, a zatem
opisać swoje role względem innych: rodziny, szkoły, sąsiedztwa, miejscowości, regionu, państwa, kontynentu etc. Tak opisana tożsamość to tożsamość jednostki
(osobnicza), czyli autodefinicja budowana w oparciu o przekonania, wierzenia,
zainteresowania, potrzeby, wartości, system myślenia, oceniania i kategoryzowania. To zatem zbiór cech, które pozwalają „ja” opisać siebie i odróżnić się od
znaczących innych. To „ja” wybiera te cechy i odniesienia, które pozwalają mu
na tworzenie swojego obrazu „ja”. Oczywiście wybór „ja” jest ograniczony przez
kontekst społeczny3 – historię lokalną i narodową, pochodzenie, religię etc., ale
także przez czas i miejsce.

1
2
3

Zygmunt Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne”, nr 2, 1993, s. 8.
Za: Ewa Trzebińska, Dwa wizerunki własnej osoby. Studia nad sposobami rozumienia siebie,
Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN 1998, Warszawa, s. 16 – 19.
Zobacz: Zdzisław Mach, Procesy rekonstrukcji tożsamości społecznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, „Nomos”, nr 7/8, 1994, s. 10.
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Istotnym elementem budowania tożsamości jest czas. Kontekst ten to indywidualna historia, która nie zaczyna się od narodzin, ale dużo, dużo wcześniej,
i właściwie trudno byłoby wskazać jej początek. To historia rodziny, sąsiedztwa,
lokalnej społeczności, narodu. Właśnie ta historia, rozpisana na długie lata a nawet
wieki, kształtowała, kształtuje i wciąż będzie kształtowała jednostki. Na co dzień
nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak zostaliśmy uformowani przez przeszłość, która stanowi o ciągłości, przynależności do danej kultury, ale może
i być piętnem i ciężarem. Może wskazywać na błędy poprzednich pokoleń, które
wpływają na naszą rzeczywistość. Ślady tej przeszłości są po wielokroć przekazywane i wspominane przez rodziców, nauczycieli, członków danego społeczeństwa,
czasami są zapominane lub specjalnie zakrywane, aby móc po latach być odnalezione. Ta historia – to zatem historia bardzo złożona, albowiem to historia „ja”,
ale i rodziny, społeczności, narodu. To gęsta sieć wielu zależności i wielu przenikających się historii. Wszystkie historie, i te prawdziwe, udokumentowane, i te
zmyślone, i te błędnie zapamiętane i powielane czy przekształcane w procesie
ponownego ich opowiadania stanowią fundament procesu samoidentyfikacji.
Ponadto oddziałują na przyszłość, albowiem część z nich zostanie dalej przekazana,
część zmodyfikowana, do niektórych dojdą kolejne historie. Te, które w rozmaity
sposób przetrwają swoją teraźniejszość – czy to w opowieściach, czy albumie
rodzinnym, książkach, filmach, czy pod postacią pomników będę kształtowały
kolejne procesy samodefiniowania siebie, służyły kolejnym pokoleniom do poszukiwania argumentów i dowodzenia swojej odpowiedzi na pytanie: kim jestem.
Będą zakorzenieniem kolejnych jednostek.
Miejsce to zakorzenienie „ja” w historii nie osób, a miejsc – w konkretnych wydarzeniach. To postrzeganie otoczenia w kategoriach site specific. Przestrzeń i jego specyfika kształtują tożsamość taka samo jak czas. Jak pisze Joseph
Rykwert, „czas odciska swoje piętno na rzeczach i miejscach tak jak na ludziach.
(…) Wspominane przedmioty są świadkami upływu czasu, a tym samym są przez
ten czas wzbogacane”4. Przedmioty i miejsca nas otaczające opowiadają własną hi-

4

Joseph Rykwert, Urok rzeczy starych, [w:] 50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury, koncepcja i opieka merytoryczna: Jacek Purchla, Międzynarodowe
Centrum Kultury, Kraków, 2011, s. 231.
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storię „ja” i grupy. Mówią językiem architektury, pomników, tablic, wycieraczek,
ruin, wzniesień i krajobrazów – posiadają własną narrację, formę przestrzennego
przekazu. Nie są to tylko miejsca stworzone przez człowieka, ale również przez
naturę. Jak zauważa Janusz Bogdanowski: „Krajobraz jest fizjonomią środowiska,
jest więc też formą, postacią przestrzeni i to zarówno przestrzeni nierzeczywistej,
filozoficznej – jako wyraz jej treści, jak też rzeczywistej, powstałej w wyniku przemian geologicznych, przyrodniczych i kulturowych, które od wieków kształtowały
postać otoczenia i stały się potencjalnymi krajobrazami zabytkowymi”5.
Gdy przyjrzymy się tym miejscom dokładnie, dostrzeżemy, że posiadają
pewną specyfikę, ich kształt, barwy stanowią formę przekazu dziedzictwa i są
osadzone w lokalnej tradycji i kulturze narodowej. Pierre Nora nazywa je „rzeczywistą pamięcią”6, pamięcią namacalną. Wraz ze zmianami pokoleń zyskują
coraz to nowszą interpretację i rozumienie. Oczywiście są również takie miejsca,
które nic nie znaczą i których nie fotografujemy, nie zapamiętujemy, o których
zapominamy, gdyż niewiele wnoszą do naszego procesu kształtowanie swojej
tożsamości. To na przykład autostrady. Takie miejsca, którym nie nadajemy
znaczeń, francuski antropolog, Marc Augé7, nazywa nie-miejscami pamięci. To
przestrzeń, która nie należy do życia codziennego, nie posiada sensu, nie bierze
udziału w procesie budowania naszej tożsamości i nie podlega kontemplacji. Jest
przygodna, chwilowa. To miejsce tranzytu, które nie generuje odwołań do istotnych wydarzeń czy historii. Nie można go określić ani jako tożsamościowego, ani
znajomego, ani historycznego8. Wywołuje zobojętnienie, nie produkuje znaczeń.
Oczywiście trudno powiedzieć, że dla wszystkich autostrada będzie stanowiła nie-miejsce pamięci. Jeżeli zdarzy się na niej ważny dla jednostki lub grupy wypadek,

5
6
7

8

Janusza Bogdanowski, Krajobraz zabytkowy jako wyraz tożsamości, t. X, Teka KUiA PAN, Kraków,
1976, s. 16.
Pierre Nora, Między pamięci i historią. Les lieux de Memoire, „Tytuł Roboczy: Archiwum” nr 2,
2009, s. 4.
Marc Augé, Nie-Miejsca. W prowadzenie do antropologii nadnowoczesności (fragmenty), „Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, nr 4 (112), 2008, http://bazhum.muzhp.pl/
media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2008-t-n4_(112)/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2008-t-n4_(112)-s127-140/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r2008-t-n4_(112)-s127-140.pdf (dostep: 30.02.3017).
Ibidem, s. 128.
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miejsce to zostanie w jakikolwiek sposób naznaczone, na przykład przez postawienie tam krzyża, zyska własne znaczenie i pamięć.
Takimi miejscami, które zyskują znaczenie, mogą być rozdroża – niby niezapełniona przestrzeń, znajdująca się często na obrzeżach miejscowości lub poza terenem zamieszkałym. Często jednak znajdują się tam kapliczki, które nieraz
kolorowo ozdobione szarfami, przykuwają uwagę przejeżdżających i nadają tym
miejscom sens. Kapliczki te wielokrotnie budowano, by odstraszyć złe duchy,
wierzono bowiem, że zamieszkują one właśnie w miejscach skrzyżowań i granic. Innym powodem była potrzeba oddania hołdu dziękczynienia czy potrzeba
stworzenia miejsca obcowania z Bogiem i modlitwy. Kapliczki były fundowane
przez społeczności lokalne, bogate rodziny czy parafie. Dzisiaj postrzegamy je jako
świadków historii, pomniki dziedzictwa materialnego czy okoliczne zabytki. Ich
postawienie w danym miejscu naznaczyło daną przestrzeń, uczyniło z nie-miejsca
miejsce pamięci. Kapliczki te mogą być istotne z perspektywy danej osoby, ale po
częstokroć stanowią miejsce kultu społecznego, element grupowej identyfikacji.
Nie-miejsce może zatem stanowić dla kogoś innego miejsce pamięci. Jak pisze
Augé: „miejsca i nie-miejsca mieszają się ze sobą i nawzajem się penetrują”9. I dalej
zaznacza, że są one ulotnymi biegunami, miejsca nigdy nie są całkowicie zatarte
a nie-miejsca nigdy się nie spełniają10. Wydaje się, że idealnym przykładem przenikania się miejsc i nie-miejsc pamięci mogą być ruiny. Pozostałości zabudowań,
które nie są wpisane na listę dziedzictwa, zostały zapomniane, są często traktowane jako anonimowe, bezużyteczne i niepotrzebne przestrzenie, które szpecą.
Można te nie-miejsca uczynić jednak miejscami pamięci poprzez opisanie ich lub
sfotografowanie11. Filip Springer, polski reporter, fotograf, tak uczynił z berlińskich
nie-miejsc pamięci miejsca pamięci. Zrobił zdjęcia tym miejscom, gdzie kiedyś przebiegał Mur Berliński, a dzisiaj nie pozostało po nim śladów. Obecnie znajdują się
tak budki z kebabami czy ogródki działkowe. Wiele osób nie wie lub nie pamięta,
którędy przebiegał mur, a jego ślady w przestrzeni powoli się zacierają. Springer

9
10
11

Ibidem, s. 136.
Ibidem, s. 129.
Zobacz: Małgorzata Nieszczerzewska, Abandoned Buildings as a Part of Forgotten Heritage,
[w:] Heritage and the City, red. Robert Kusek, Jacek Purchla, International Culture Centre, Kraków,
2017.
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pisze: „W tych najważniejszych miejscach trudno mieć wątpliwości – są tabliczki,
drogowskazy, plansze ze zdjęciami i informacjami. Są też turyści, zwłaszcza w czasie obchodów rocznicy. W takich miejscach bliznę widać z daleka. Ale nie wszędzie
jest tak łatwo. Ślad czasem znika pod warstwą świeżego asfaltu albo urywa się nagle
ścianą budynku wzniesionego kilka lat temu. Trzeba go wtedy obejść i poszukać
z drugiej strony”12. I właśnie te nie-miejsca, gdzie ślady muru zanikały, uwiecznił
na zdjęciach Springer. Tym samym nadał im znaczenie i sens oraz uczynił z owych
przestrzeni miejsca pamięci, które biorą istotny udział w procesie tworzenia tożsamości Niemców – również i młodego pokolenia. Miejsca pamięci na fotografiach
Springera nie tylko nadają znaczenie czy prestiż zapomnianym miejscom, ale również pozwalają zrozumieć relację między byciem jednostką i/lub grupą a miejscem,
uczestniczą w samoidentyfikacji jednostek i grup.
Samoidentyfikacja odbywa się bowiem także na poziomie grupowym,
kolektywnym. Wówczas to „ja” opisuje się jako członka danej grupy społecznej – lokalnej, narodowej, wyznaniowej. Pozostałe osoby należące do grupy stanowią element potwierdzający daną przynależność i utwierdzający „ja” w poczuciu,
że należy do pewnej wspólnoty, która podziela jego system wartości. Grupa ta
posiada tę samą pamięć co „ja”. Członkowie „innych” grup stanowią zaś zespół
osób, wobec którego „ja i jemu podobni” się określają. „Inni” to zatem opozycja do
„my” – różnią się od „ja i jemu podobnych” pod względem historii, kultury, języka,
dziedzictwa i pamięci. „Ja i mi podobni” to suma jednostek przynależnych do
grupy „my”. Tożsamość grupowa (społeczna) to zatem zbiór cech, które pozwalają „ja” opisać siebie i odróżnia „siebie i sobie podobnych” od znaczących
innych. Grupa osób podobnych może mieć niewielki zasięg – to mogą być koledzy
ze szkoły, sąsiedzi, członkowie rodziny, ale także osoby słuchające tej samej muzyki, trenujący te same sporty czy grający w te same gry. Grupa ta może także być
wielką grupą i składać się z osób nieznanych „ja” – to mogą być osoby mieszkające
w tej samej dzielnicy, państwie, kontynencie etc. Grupa podobnych osób tworzy
tożsamość kolektywną (grupową) – łączy ich przynależność do danego miejsca,
czasu, dziedzictwa, pochodzenie, historia, świadomość własnej odrębności.
Gdy jednostka lub osoby definiują siebie w oparciu o przynależność do danego miej12

Fotografie Springera można było oglądać w Goethe Institut; https://www.goethe.de/ins/pl/pl/
kul/sup/bln/20946303.html (dostęp: 12.05.2017).
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sca, jego historii, państwowości lub lokalności, specyficznej kultury czy języka, to
wówczas mówi się o tożsamości etnicznej i/lub narodowej. Tożsamość ta opiera
się na wewnętrznej spójności z daną grupą, a zatem na podobieństwie między
jednostką a grupą. Podobny charakter posiada tożsamość regionalna, które wiąże się z zadumą nad regionem, jego historią i dziedzictwem. Tożsamość ta to
zakorzenienie w przestrzeni, która posiada własną pamięć, kulturę, zwyczaje
czy sposób życia13. Jest coraz częściej stymulowana przez aktywistów lokalnych
czy regionalnych, którzy budują poczucie zakorzenienia w danym miejscu i danej
kulturze oraz podkreślają niepowtarzalność oraz wyjątkowość tego miejsca. Krzewią pamięć o historii prawdziwej i legendarnej danego miejsca, istotnych osobach,
wydarzeniach. Podkreślają, że każde społeczeństwo – i duże, i małe – posiada
dominujący typ tożsamości oraz własną pamięć.
Te wszystkie elementy: czas, miejsce, historia, grupa, doświadczenia,
przemyślenia tworzą obraz miejsca, które jest przesiąknięte pamięcią. Ową
pamięć można porównać do koszyka, z którego człowiek czerpie wiedzę o sobie
jako jednostce i członku danej społeczności. Jerzy Stuhr podczas wykładu z okazji obchodów 35-lecia Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku stwierdził,
że człowiek korzysta z dwóch koszyków. Pierwszy zwiera życie i doświadczenie:
tutaj moglibyśmy mówić o pamięci jednostkowej, indywidualnej, zdjęciach siebie, selfie. Drugi koszyk, o którym wspomina reżyser, to obserwacje, podglądanie
świata i ludzi, kontemplowanie ich reakcji. To pamięć społeczna, ale oceniana z perspektywy „ja”. To zdjęcia z albumu rodzinnego. Trzeci koszyczek, który
należałoby dodać, to kultura i dziedzictwo – to wszystko, co nas ukształtowało,
a często jest nieuświadomione. Co bezwiednie powielamy jako członkowie danej
wspólnoty, co uczyniło nas jako element społeczeństwa właśnie takimi, wykreowało nasz system wartości, tradycji, wierzeń. To pamięć kolektywna i jej funkcja
tożsamościowotwórcza.
Wszystkie te pamięci lokowane są w tak zwanych miejscach pamięci. Jak
zaznacza Pierre Nora: „Rodzą się z poczucia, że nie istnieje spontaniczna pamięć,
że musimy umyślnie tworzyć archiwa, utrzymywać rocznice, organizować obcho-

13

Zobacz: Andrzej Bukowski, Władza, terytorium, tożsamość. Społeczne konstruowanie regionu,
[w:] Zarządzenie przestrzenią. Globalizacja, etniczność, władza, red. Andrzej Bukowski, Marcin
Lubaś, Jacek Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2006, s. 75.
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dy, wygłaszać mowy pochwalne (…). Opieramy nasze tożsamości na takich bastionach, lecz gdyby to, czego one bronią, nie było zagrożone, nie byłoby potrzeby ich
budowania”14. I dalej pisze: „Czujemy się zobowiązaniu do wytrwałego kolekcjonowania pozostałości, świadectw, dokumentów, obrazów, pogłosek, jakichkolwiek
znaków tego, co było, tak jakby to pęczniejące dossier miało być wykorzystane jako dowód przed nieznanym jeszcze trybunałem historii”15. Naukowiec podkreśla
dwie istotne kwestie – fakt poczucia obowiązku pamiętania względem siebie
i społeczeństwa oraz obowiązek kolekcjonowania chwil.
Z pewnością nakaz ten jest prostszy w realizacji współcześnie, kiedy z łatwością możemy na przeróżnych nośnikach pamięci utrwalać chwile – robić zdjęcia, notatki, nagrywać filmiki i upowszechniać je chociażby w mediach społecznościowych. Wrzucając do Internetu przeróżne ciekawostki z życia nas samych
i wydarzeń, których jesteśmy lub chcielibyśmy być świadkami, miejsc, które widzieliśmy lub chcielibyśmy zobaczyć, tworzymy swoisty zapis i pamiętnik naszych
czasów i naszego życia. Dawniej funkcje mediów społecznościowych pełniły pamiętnik czy listy, dzisiaj każdy ma możliwość tworzenia wirtualnego pamiętnika
w sieci, na Facebooku, Instagramie etc. Z możliwości tej korzystają zarówno jednostki, jak i grupy społeczne czy instytucje. Publikowanie informacji ma na celu
ich rozpowszechnianie, ale także kolekcjonowanie, utrwalanie, powielanie i zachowywanie w pamięci. Internet przejął zatem funkcję archiwum indywidualnego i kolektywnego, biblioteki i muzeum16.
Koncepcja lieux de mémoire ma służyć jednostce i grupie do zapamiętywania i promowania istotnych wydarzeń biorących udział w procesie konstruowania tożsamości indywidualnej lub grupowej. To miejsca mające zachować
ulotną pamięć, przeciwdziałać zobojętnieniu i wskazywać na przeszłość jako
istotny element teraźniejszości. To, zdaniem Pierre’a Nory, twórcy definicji miejsc
pamięci z 1974 roku, miejsca, gdzie przechowywane są pamiątki lub miejsca
uznawane za niezbywalną część osobowości, pełniące rolę pamięci i upamięt-

14
15
16

Pierre Nora, op. cit., s. 9.
Ibidem, s. 7.
„Imperatywem naszej epoki jest nie tylko zachowywanie wszystkiego, ocalenie każdej oznaki
pamięci – nawet jeśli nie jesteśmy pewni, jakiego rodzaju pamięć oznacza – ale również tworzenie archiwów”. Pierre Nora, op. cit., s. 7 – 8.
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niania17. Zadaniem miejsc pamięci jest ujawnianie i komunikowanie przeszłości
oraz teraźniejszości tak, aby stać się strażnikami pamięci pobudzającymi do
kontemplacji nad przemijalnością, przynależnością i czasoprzestrzenią. Miejsca te odwołują się, jak zaznacza Andrzej Szpociński, do „poczucia więzi z tymi,
którzy żyli tu kiedyś, którzy chodzili po tych samych brukach, dotykali tych samych klamek i drzwi, czytali te same napisy, z ludźmi, których dawno już nie ma
i o których nic więcej nie wiemy. (…) Umożliwiają przeżywanie przeszłości, w której
pierwszoplanową rolę odgrywa nie intelekt, lecz zmysły”18. Właśnie takich doznań
emocjonalnych mają dostarczać fotografie przez nas wykonywane. Zdjęcia w albumie rodzinnym powodują, że nasi przodkowie i pamięć o nich wciąż żyje. Ale
również selfie, które sobie wykonujemy. Miejscami pamięci są nie tylko istotne wydarzenia z przeszłości. Ale również i te, które są ważne z perspektywy dzisiejszej,
które chcemy zachować w pamięci i w przyszłości staną się znaczącą przeszłością. Takimi miejscami są również specific site, a zatem miejsca istniejące, którym
poprzez uczynienie z nich sztuki, nadanie im znaczenia czy wyrażenie potrzeby
pamiętania o nich, nadajemy znaczenia. W tym sensie wycieraczki i rzeźba Bałki
stanowią miejsca pamięci. Miejsca również na dokonywanie porównań między
tym, co było, a tym, co jest. Ta czasoprzestrzeń, która je dzieli, to, co wydarzy
się pomiędzy, to właśnie element ewolucji społecznej i indywidualnej, dowód
zakorzenienia. Można je zatem podzielić na indywidualne miejsca pamięci, te,
którym jednostka nadaje znaczenie i uczestniczą w procesie samoidentyfikacji,
budowania tożsamości indywidualnej, oraz zbiorowe miejsca pamięci, które są
spoiwem danej społeczności19, którym kolektyw nadaje znaczenie i uczestniczą w konstruowaniu tożsamości zbiorowej, społecznej czy kulturowej. Mogą
być uniwersalne miejsca zbiorowe oraz przynależne tylko do danej osoby lub
grupy; prywatne i kulturowe.

17
18

19

Zobacz: Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci, „Borussia” 2003, nr 29, s. 21.
Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), Miejsca pamięci (lieux de mémoire).
„Sites of Memory”, „Second Texts (Teksty Drugie)”, nr: 4, 2008, s. 18, http://www.staff.amu.edu.
pl/~ewa/Szpocinski,%20Miejsca%20pamieci.pdf (dostep: 12.04.2017).
Zobacz: Stanisław Roszak, O miejscach pamięci, [w:] Miejsca pamięci w edukacji historycznej,
red. Stanisław Roszak, Małgorzata Strzelecka, Agnieszka Wieczorek, Polskie Towarzystwo Historyczne, Toruń, 2009, s. 7.

CZĘŚĆ I – PODRĘCZNIKOWA

22

Takim miejscem pamięci mogą być, jak pisze Nora, zarówno miejsca w dosłownym i materialnym znaczeniu, jak i miejsca ujęte metaforycznie czy symbolicznie, miejsca publiczne i prywatne, archiwa i sztandary, biblioteki, słowniki,
muzea i pamiętniki, uroczystości oraz wydarzenia, i „czysto funkcjonalne miejsca,
jak podręcznik szkolny, testament albo zjazd weteranów”20. Lieux de mémoire
w ujęciu Nory wykraczają poza tradycyjne ujęcie miejsc rozumianych jako
materialne wytwory kultury. To wszelkie przejawy przeszłości w teraźniejszości,
których zadaniem jest przywołanie pamięci, zatrzymanie czasu, przeciwdziałanie
zapominaniu i unieśmiertelnianie21. Mają być gwarantem ciągłości poczucia „ja”
i „my”. Jak wspomina Maria Czempka-Wewióra „ludzka pamięć stale oscyluje pomiędzy dwoma określającymi ją cechami – fragmentarycznością, jak i dążeniem do
ujęcia całościowego”22. Pamięć zatem, z jednej strony, ma nam pomóc w zachowaniu wspomnień o konkretnych wydarzeniach, istotnych chwilach czy odczuciach
im towarzyszącym, ale z drugiej strony wpływa na poczucie zakorzenienia oraz
linearności. Pamięć równocześnie wskazuje na to, że życie podlega ciągłej ewolucji, ale i pozwala na powiązanie teraźniejszości z przeszłością. Jednym z przejawów tak postrzeganej pamięci jest celebrowanie świąt, powtarzanie pewnych
tradycji czy stosowanie się do danych zwyczajów – aktywność ta przekazywana
z pokolenia na pokolenie, istniejąca w pamięci i dodatkowo utrwalana na różnych
nośnikach pamięci staje się świadkiem zakorzenienia w kulturze. To partycypowanie w kulturze w ujęciu narodowym, etnicznym czy lokalnym – obchodzenie
świąt religijnych i państwowych oraz związanych z życiem danej społeczności,
świąt podyktowanych kalendarzem natury, historii czy legend. Ale to również
udział w spontanicznej kulturze tworzenia nowych tradycji, których kreatorami
są członkowie małych grup: rodziny, przyjaciół etc., a nawet tradycje jednostek,
jak spacer o określonej porze czy powrót do konkretnego miejsca. To, co je łączy,
to poczucie więzi z poprzednimi pokoleniami, współczesnymi nam osobami
czy miejscami, poczucie jedności siebie.

20
21
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P. Nora, op. cit., s. 9.
Za: P. Nora, op. cit., s. 6, 10.
Maria Czempka – Wewióra, „Pisanie z pamięci” – strategie narracyjne we współczesnej literaturze autobiograficznej, „Folia Litteraria Polonica”, tom 14, 2011, s. 195.
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Karta pracy
1. TOŻSAMOŚĆ – uczniowie identyfikują swoje role, określają swoją tożsamość
na różnych poziomach oraz w odniesieniu do różnych przestrzeni.

ja
dom
szkoła
miasto
państwo

2. PAMIĘĆ – uczniowie zaznaczają najlepiej zapamiętane chwile w odniesieniu do poszczególnych przestrzeni i ról społecznych, które odgrywają. Na
osiach zaznaczają zarówno to, co oni pamiętają, jak i to, co może pamiętać
grupa należąca do danej przestrzeni. Następnie czytają swoje odpowiedzi
i porównują z odpowiedziami kolegów. Okazuje się, że ich pamięć dotycząca wspólnych sfer: szkoły, miasta i państwa w niektórych przypadkach jest
taka sama, w innych różni się. Uczniowie zastanawiają się nad tymi podobieństwa i różnicami. Ponadto podejmują w dyskusji wątek pamięci pośredniej. Często bowiem zaznaczają również te wspomnienia, których nie mogą pamiętać bezpośrednio, ale pamiętają je pośrednio. Ich wspomnienia to
synteza zasłyszanych wspomnień.
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Następnie uczniowie proszeni są o zaproponowanie podziału pamięci –
każdy powinnien wytłumaczyć swój pomysł oraz poprzeć przykładami. Podział,
do którego powinien dążyć nauczyciel (wcześniej uzupełniając diagram różnymi
odpowiedziami uczniów, analizując ich wypowiedzi), to podział pamięci na: indywidualną (jednostkową, ja) oraz kolektywną (grupową, zbiorczą, społeczną).

pamięć

Uczniowie zastanawiają się wraz z nauczycielem, co oznacza pamięć i próbują odpowiedzieć na pytanie: po co się pamięta? Gdy udzielają odpowiedzi, nauczyciel wskazuje na jedną z chmurek (jeżeli odpowiedź mieści się w jej semantyce),
tłumaczy znaczenie skojarzeń w chmurkach. Gdy jest to odpowiedź nienawiązująca do wypełnionych chmurek, prosi uczniów o dopisanie/uzupełnienie wolnych
chmurek. Chodzi o to, aby część odpowiedzi została zaproponowana przez uczniów.

Po co pamiętać?

Budowanie poczucia
więzi z miejscem/
rodziną/narodem

Kształtowanie
tożsamości

Uznawanie tych
samych wartości
Przestrzeganie

Dawanie
wzorców

Usprawiedliwianie
się
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Nauczyciel wprowadza pojęcie „miejsca pamięci”, definiuje je. Może poprosić uczniów o przeczytanie powyższego tekstu. Wprowadza definicję miejsc
pamięci Pierre’a Nory i wyjaśniania ją. Tłumaczy termin kommemoratywności.
Następnie prosi uczniów o wymienianie miejsc pamięci. Pierwsze miejsca, jakie
zazwyczaj wyliczają uczniowie, to miejsca w tradycyjnym pojmowaniu kategorii
„miejsce”, a zatem muzeum, biblioteka, archiwum, zabytek, cmentarz; dalej: pomnik, tablica pamiątkowa etc. Nauczyciel powinien tak pokierować rozmową, aby
uczniowie wymienili również metaforyczne i symboliczne miejsca, również te niematerialne: obrzędy.

Miejsce pamięci – pełni funkcję kommemoratywną
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Ostatnie ćwiczenie to drama. Uczniowie dzielą się na cztery grupy i losują hasło. Ich zadaniem jest przygotowanie scenki, na podstawie której koleżanki
i koledzy będą mogli odgadnąć hasło. Po zabawie nauczyciel wyjaśnia znaczenie
haseł oraz ich związek ze zgłębianiem pamięci lokalnej.

zapominanie

przechowywanie

déjà vu

odpamiętywanie

Dla nauczycieli
Zajęcia dotyczące relacji między pamięcią a tożsamością wpisują się w dwa
nurty pedagogiki. Z jednej strony, jest to dydaktyczna refleksja nad miejscami i ich
udziałem w kształtowaniu się „ja” ucznia, nad relacją między przestrzenią a człowiekiem, nad wychowawczym wpływem otoczenia. Nawiązuje do tezy, iż kategoria
miejsca i czasu są najbardziej istotnymi elementami partycypującymi w kształtowaniu się tożsamości ucznia. Przestrzeń zarówno społeczno-kulturalna, jak i fi-
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zyczno-przyrodnicza są pierwszymi, które najpierw nieświadomie, a potem coraz
bardziej świadomie eksploruje uczeń. Zadaniem edukacji jest zatem uświadomienie
tej podróży oraz ukazanie jej edukacyjnego waloru, ze szczególnym wskazaniem
na istotę elementów etnoprzestrzennych. Iwona Samborska zauważa, że wartości
wytwarzane podczas poznawania danej przestrzeni zawierają elementy intelektualne, behawioralne i emocjonalne”23 oraz w innym miejscu: „przestrzeń uczenia się
sprzyja zmianom rozwojowym i wspiera procesy poznawcze”24. Autorka za duńskim
teoretykiem lifelearingu, Knudem Illerisem25, bardzo szeroko pojmuje przestrzeń:
jako miejsce doświadczania zewnętrznego oraz wewnętrznego. A zatem również
jako miejsce, gdzie zachodzi proces uczenia się poprzez doświadczanie sytuacji
społecznych, jak i codzienne życie oraz naukę w szkole. To uczenie się w oparciu
o doświadczanie i praktykę. I dalej pisze: „Przestrzeń edukacyjną będzie można
określić jako przestrzeń rozwojową, gdy proces kształcenia stanie się wyzwaniem dla
dziecięcej wyobraźni. Przestrzeń rozwoju dziecka stanowią konfiguracje elementów
środowiska życia, które są niepowtarzalne, ale też dyspozycje osobowe podmiotu,
kształtujące jego stosunek do środowiska, gdyż podmiot samodzielnie konstruuje
osobistą wiedzę o rzeczywistości przy wykorzystaniu narzędzi kulturowych”26.
Kategoria miejsca w rozważaniach teoretyków pedagogiki miejsca27 pełni bardzo
istotną funkcję w kształceniu – stymuluje i wspiera rozwój ucznia oraz pobudza
jego świadome poczucie przynależności, zakorzenia i wykorzenia28, partycypuje

23

24

25
26
27
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Iwona Samborska, Individual and social determinants of valuing in the world of a child, [w:] Education of tomorrow. Since education in family to system aspects of education, red. Kazimierz Denek,
Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec, 2014, s. 51.
Iwona Samborska, Przestrzeń uczenia się dziecka – wyłanianie się wiedzy i kompetencji funkcjonalnych, s. 2, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2013/referaty_2013_10/samborska.pdf
(dostęp: 12.06.2017). Zobacz też: Iwona Samborska, Przestrzeń i miejsce w kreowaniu tożsamości dziecka, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2014/referaty_2014_10/samborska.pdf
(dostęp: 12.06.2016)
Zobacz: Knud Illeris, Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, Wydawnictwo Naukowe SWE TWP, Wrocław, 2006
Iwona Samborska, Przestrzeń uczenia się dziecka, op. cit., s. 8.
Zobacz: Maria Mendel, Wstęp, [w:] Pedagogika miejsca, red. eadem, Wydawnictwo Naukowe
Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław, 2006, s. 22.
Astrid Męczkowska, Locus educandi. Wokół problematyki miejsca w refleksji pedagogicznej,
[w:] Pedagogika miejsca, red. Maria Mendel, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław, 2006, s. 38 – 39.
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w lokacji siebie. Jak zaznacza Maria Mendel, człowieka łączy z miejscem relacja
pozwalająca na kształtowanie obu podmiotów wymiany. „Możemy czynić miejsca
takimi, jakimi pragniemy, by były – pisze pedagog – ale i one mogą robić z nami
to samo. Kreujemy ich znaczenia i one kreują nas. (…) W takim razie miejsce jest
istotne nie tylko dlatego, że wychowujemy w/dla/poprzez nie, ale wykorzystując
zbiór wartości w nim uobecnionych”29. I dalej podkreśla, że miejsce nas wychowuje. Pedagogika miejsca uwypukla owo wzajemne oddziaływanie. Z jednej strony
pozwala, aby przestrzeń stanowiła narzędzie i temat edukacji, z drugiej strony, budując w uczniach świadomość i poczucie odpowiedzialności za miejsce, pozwala
na kształtowanie, rewitalizację miejsc oraz pamięci o nich. „Pedagogika miejsc –
podkreśla Mendel – tworzy wraz z ontologicznym myśleniem o miejscu bezmiar
możliwości edukacyjnych. Możliwości oddziaływania nie tylko »bezpośrednio« na
wychowanka, ale wchodzenie z nim w interakcje wychowawcze poprzez miejsca,
w który one zachodzą”30. Miejsca czyni zatem terenem zaangażowania, uświadamiania i doświadczania historii, dziedzictwa, relacji w ramach communitas, oraz
własnego „ja”.
Wiąże się ona z pedagogiką regionalną, a zatem uwypukla znaczenie małej
ojczyzny: dziedzictwa regionalnego czy lokalnego, które Astrid Męczkowska określa jako „życiodajn[ą] przestrzeń kultury dostarczając[ą] tożsamościowej oferty. (…)
Przesycon[ą] znaczeniem, wytwarzającym podstawę międzyludzkich więzi, opartych na poczuciu wspólnotowości”31. Odwoływanie się podczas procesu edukacji
do miejsca nie tylko zatem pozwala uczniom na zakotwiczenie „ja” w miejscu, ale
również w obrębie danej grupy: społecznej, etnicznej, narodowej etc.
Z drugiej strony zajęcia te odwołują się do pedagogiki pamięci, a zatem wychowania „dla pamięci” i „przez pamięć”, uczenia aktywnego i kreatywnego kontaktu z przeszłością i tradycją oraz włączania historii we współczesność, nadawanie
sensu teraźniejszości. Wiąże się ona z edukacją polityczną, etyką i historią. Jak pisze
Tomasz Kranz: „Współcześnie rozumiana jest ona nie tylko jako forma budowania
krytycznej samoświadomości w wymiarze historycznym i antropologicznym, ale
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także jako składnik szerszego procesu wychowawczego, który ma na celu kształcenie aktywnych i twórczych postaw wobec zagrożeń demokracji, zwłaszcza takich
zjawisk, jak łamanie praw człowieka, rasizm i ksenofobia”32. Pedagogika miejsca
podobnie jak pedagogika pamięci opiera się na aktywnym uczestnictwie w miejscu
poprzez poznawanie i obcowanie z nim; jego współczesnością, ale w odniesieniu
do przeszłości i ze spojrzeniem w przyszłość, dialogu z mieszkańcami i historią,
tworzeniu czy odwiedzaniu. Uczenie o czasie, pamiętaniu i przestrzeni oraz z wykorzystaniem czasu, pamiętania i przestrzeni nie tylko uczestniczy w procesie
kształtowania ucznia, ale również podnosi jego kompetencje w zakresie ochrony
dziedzictwa, w tym języka, obrzędów, tradycji; aktywności poznawczej, upodmiotowienia grupy. Pozwala na poczucie dumy ze swojej przynależności oraz nobilitacji
danej przestrzeni czy communitas.
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Czym jest naród i dlaczego
warto się nim zajmować

Jeśli przysłuchamy się dyskusjom współczesnych polityków, zauważymy, że
jednym z najczęściej wymienianych przez nich pojęć jest „naród”. Słowo to pojawia
się w różnych kontekstach i w różnych odmianach. Mówi się o tożsamości narodowej i wartościach narodowych, które są ważne i należy je chronić oraz kultywować.
Mówi się o potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i konieczności
realizacji interesu narodowego. Właściwie niezależnie od tego, czy wsłuchamy
się w debaty, które toczą się w Polsce, czy za granicą, wszędzie w Europie słychać
dziś podobne zwroty i podobne postulaty, choć – rzecz jasna – ich natężenie (czyli jak bardzo skupiamy się na własnych sprawach narodowych, a w jakim stopniu
interesuje nas to, co poza naszym kontekstem narodowym) i konkretne działania
polityczne, które wynikają z tych postulatów, są bardzo różne.
O narodzie rozmawiają nie tylko politycy. Słowo to pojawia się bardzo często w mediach: prasie, radio, telewizji, Internecie. Nawet w naszych zwyczajnych,
codziennych rozmowach w jakieś formie odnosimy się do narodu, choć nie zawsze
intencjonalnie (zauważcie, jak często używamy przymiotnika „polski”, „niemiecki”,
„francuski” itd., i jak często opisujemy kogoś przy pomocy określeń: „Polak/Polka”,
„Niemiec/Niemka”, „Francuz/Francuzka” itd.).
O narodzie i naszej przynależności narodowej nie tylko mówimy, lecz
także ją manifestujemy (pokazujemy) poprzez różne nasze działania. Taką formą manifestacji tożsamości narodowej może być uczestnictwo w obchodach
świąt narodowych, wywieszenie flagi, a nawet ubranie koszulki z jakimś symbolem narodowym (ostatnio taką „marką narodową” popularnie wykorzystywaną
na ubraniach jest symbol Polski Walczącej).
Angielski socjolog i psycholog społeczny, Michael Billig, w swojej głośnej
książce pt. Banalny nacjonalizm badając różne formy zachowań narodowych zwracał uwagę na znaczenie flagi narodowej w codziennych sytuacjach. Chodziło mu
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o flagę, która na co dzień powiewa na różnych urzędach, budynkach administracji publicznej, pocztach, czasem na domach (jest to bardzo popularne szczególnie
w Stanach Zjednoczonych), tablicach informujących o inwestycjach finansowanych
lub współfinansowanych ze środków państwowych, słowem: w różnych miejscach,
które mijamy idąc do szkoły, domu, pracy czy na spacer. Flagi tej – jak pisał – nawet
nie zauważamy, jest dla nas elementem krajobrazu, ale fakt, że jest, ma bardzo
istotne znaczenie. Flaga ta świadczy o tym, że przestrzeń, w której się znajduje
jest przestrzenią narodową, i nawet jeśli jej nie dostrzegamy, podświadomie dociera do nas jej przekaz.
Możemy powiedzieć, że w pewnym stopniu w naszych codziennych aktywnościach naród wyznacza ramy naszych działań: komunikujemy się w języku
narodowym, czytamy gazety pisane w tym języku i adresowane przede wszystkim do odbiorców krajowych, znających kontekst narodowy i zainteresowanych
tym, co dzieje się w danym kraju i regionie, obchodzimy święta narodowe, kibicujemy „naszym” sportowcom podczas różnych zawodów międzynarodowych
i meczów reprezentacji. Chociaż od dekad świat się globalizuje, a Europa integruje, nasza codzienna rzeczywistość w dużej mierze pozostaje narodowa,
regionalna, lokalna. Bycie (czucie się) Europejczykiem nie tylko nie wyklucza,
lecz uzupełnia naszą tożsamość narodową. To dlatego ponad połowa mieszkańców Unii Europejskiej (według badania: Eurobarometer 96 z listopada 2016 roku:
59%) deklaruje, że czuje się Europejczykiem/Europejką, a równocześnie członkiem
własnej grupy narodowej (Polakiem/Polką, Niemcem/Niemką, Francuzem/Francuską, Hiszpanem/Hiszpanką, Czechem/Czeszką, itd.)
Zdawałoby się więc, że skoro naród jest tak popularnym terminem i tak
często się na niego powołujemy, nie powinniśmy mieć problemów z jego wyjaśnieniem. A jednak, mimo powszechności stosowania tego pojęcia, nie możemy wskazać jednej jego definicji, z którą wszyscy by się zgodzili. Termin ten jest niezwykle
kontekstowy (zależny od czasu i konkretnej sytuacji), a równocześnie często
niesie ze sobą pewien ładunek emocjonalny. Wynika to z jego społecznego „uwikłania”: odnosi się do przestrzeni społecznej, która z natury rzeczy jest zmienna.
Ponadto, nazwanie grupy mianem narodu może mieć konsekwencje polityczne.
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O co właściwie spierają się socjologowie narodu?
Jeśli popatrzymy na problem narodu z naukowego punktu widzenia, zauważymy, że istnieją dwie zasadnicze kwestie, o które spierają się badacze zajmujący się
tą tematyką (socjologowie, historycy, politologowie). Pierwszą jest definicja narodu,
drugą zaś nieustannie powracające pytanie o to, od kiedy istnieją narody. I tak, dla
niektórych naród jest przede wszystkim wspólnotą kulturową, dla innych, z kolei, nade wszystko wspólnotą polityczną. Niektórzy uznają, że narody istnieją od
bardzo dawna, są niemal odwieczne, zakorzenione w historii, a ich podstawowe wartości zawarte są w kulturze ludowej. Takie stanowisko nazywa się mianem perenializmu. Z drugiej strony, są tacy, którzy uznają, że naród jest pojęciem
współczesnym, jest to nowa forma wspólnoty, która narodziła się dopiero w epoce modernizmu (wcześniejsze formy wspólnotowe nazywane są prenarodowymi, czyli przed-narodowymi). Tę odmienność stanowisk w odniesieniu do problematyki narodu można uzasadnić, jest bowiem wpisana w naturę badanych zjawisk.
Przede wszystkim musimy pamiętać, że zajmując się sferą dotyczącą społeczeństwa wkraczamy w obszar, w którym brak jest jednoznaczności i całkowitego obiektywizmu, które są tak charakterystyczne dla nauk ścisłych (na przykład
matematyki). Analizując rzeczywistość społeczną dokonujemy interpretacji jakiś
wydarzeń, zjawisk, procesów. Jako badacze czy obserwatorzy nie jesteśmy w stanie patrzeć na świat całkiem obiektywnie, ponieważ każdy z nas wywodzi się
z jakiegoś kontekstu kulturowego, który wpływa na nasz sposób rozumienia
i postrzegania tego, co widzimy wokół. Do opisu narodu i zjawisk narodowych
wnosimy zatem nasz „bagaż” doświadczeń i własną perspektywę. Bardzo trafnie
ujął to Marek Waldenberg pisząc, że „definicje narodu noszą bardzo wyraźny ślad
narodowości autora”1. Rzeczywiście, bardzo często jest tak, że osoba, która dokonuje analizy i formułuje definicję, za podstawowe cechy narodu uznaje te, które
charakteryzują grupę narodową, do której sam/sama należy. Po drugie, definicje
te są ze swojej natury zmienne w czasie. Warto pamiętać, że samo pojęcie narodu
wywodzi się z łacińskiego natio, którym to terminem starożytni Rzymianie nazywali ludy obce. Dopiero z czasem pojęcie to zaczęto stosować do opisu grupy
1
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własnej. Jeśli przyjrzymy się definicjom narodu zauważymy, że zawsze noszą one
ślad czasów, z których się wywodzą.
Jeśli zakres rozumienia pojęcia narodu różni się w zależności od kontekstu (czasowego i społeczno-kulturowego), możemy zadawać sobie pytanie o to, czy
w ogóle jest sens się nim zajmować. Czy pojęcie to ma jakieś znaczenie? A idąc dalej: dlaczego niektórym grupom zależy na tym, aby nazywać ich narodem, a nie
np. narodowością czy grupą etniczną?

Naród, grupa etniczna czy narodowość,
czyli jakie jest znaczenie nazwy?
Musimy wiedzieć, że do opisu stosunków etniczno-narodowych, oprócz
pojęcia narodu stosuje się także inny, bliski mu, ale jednak mający wyraźnie odmienne znaczenie, termin „narodowości” (czasem też w tym samym znaczeniu:
„grupy etnicznej”). Nie wchodząc w tym miejscu w szczegółowe rozważania na temat etniczności i grupy etnicznej – pojęcie to ma bowiem długą tradycję w naukach
społecznych i bywa rozumiane bardzo różnie – skoncentrujmy się na zasadniczych
różnicach między tymi pojęciami. Najprościej rzecz ujmując, pojęcia te wykorzystywane są zwykle do opisu form wspólnotowych w pewnym porządku – od najmniej do najbardziej zorganizowanych (zintegrowanych). I tak grupa etniczna to
taka społeczność ludzka, która posiada swoją nazwę, wspólne pochodzenie (lub mit
takiego wspólnego pochodzenia), wspólną pamięć historyczną, elementy wspólnej
kultury, poczucie wspólnoty z terytorium i poczucie więzi / wspólnoty. Naród będzie rozumiany jako samoświadoma grupa etniczna, która posiada własne państwo
lub dąży do jego posiadania, zaś narodowość jest terminem pośrednim – dotyczy
grupy (etnicznej) o silnej świadomości odrębności kulturowej i wyraźnym poczuciu
przynależności, ale bez własnych aspiracji państwowych. W pewnym sensie – jak
ujmuje to Małgorzata Budyta-Budzyńska – narodowość to wspólnota „niebędąca
jednak w pełni ukształtowanym narodem, niemająca bowiem tradycji własnego
państwa i niedążąca do jego posiadania”2. Takie ujęcie teoretyczne sprawia, że wielu
2

Małgorzata Budyta-Budzyńska, Socjologia narodu i konfliktów etnicznych, PWN, Warszawa, 2013,
s. 57 – 58.
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badaczy tematu jako narodowość wymienia Galisyjczyków i Katalończyków. Praktyka pokazuje jednak, że ramy pojęciowe, które przedstawiliśmy powyżej – choć
pozwalają na uporządkowanie naszej wiedzy i wyobrażenia o świecie – często bywają za ciasne, nie przystając do końca do rzeczywistości.
Istotę problemu świetnie pokazuje przykład Katalończyków – ludu zamieszkującego tereny północnowschodniej Hiszpanii i południowej Francji. Najbardziej
znanym miastem Katalonii jest Barcelona. Zgodnie z przedstawioną analizą teoretyczną, ale też zgodnie ze stanem prawnym w Hiszpanii, Katalończyków nazywa się
mianem „narodowości” (podobnie jak i Basków, i Galisyjczyków), a termin „naród” –
zgodnie z obowiązującą w Hiszpanii konstytucją zarezerwowany jest dla „narodu
hiszpańskiego”. Okazuje się jednak, że wielu Katalończyków się z tym nie zgadza
i sami siebie od lat uznają za naród (a nie narodowość!). Dali temu wyraz podczas
reformy Statutu Autonomicznego przyjętego w 2006 roku (Hiszpania podzielona
jest na regiony autonomiczne i każdy z nich ma swój własny statut), umieszczając
w Preambule następujący zapis: „Kataloński parlament, mając na względzie uczucia
i wolę obywateli Katalonii, określa Katalonię jako naród. Konstytucja hiszpańska
w drugim artykule, do opisania tej narodowej rzeczywistości Katalonii stosuje termin narodowości.” Wywołało to spory i w 2010 roku, hiszpański Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności takiego zapisu z konstytucją. Przykład ten dobrze
ilustruje dwie zasadnicze kwestie związane z nazewnictwem, które w pewnym
sensie wymykają się analizie teoretycznej. Po pierwsze z doborem terminu wiążą się kwestie afektywne: jest to forma pewnego dowartościowania historyczno-kulturowej odmienności danej grupy, która dla członków tej grupy ma ogromne
znaczenie, i z którą to grupą się utożsamiają. Warto pamiętać, że w 2006 roku,
gdy wprowadzano reformę statutu zasadnicza większość mieszkańców Katalonii
opowiadała się za autonomią lub scenariuszem federalnym, a poparcie dla niepodległości Katalonii było na poziomie 15% (tendencja ta wyraźnie zmieniła się
w ostatnich latach, obecnie za niepodległością opowiada się prawie połowa Katalończyków). Po drugie – i tu rzeczywiście pojawia się wspomniana w definicji kwestia polityczna – uznanie za naród daje danej grupie pewną legitymację do starania
się o uzyskanie wpływów politycznych. Zasadniczą kwestią pozostaje pytanie czy
musi to koniecznie przekładać się na dążenie do uzyskania własnego państwa? Tak
sugeruje zaprezentowana powyżej definicja. Przykład Basków – drugiej niezwykle
ważnej grupy mniejszościowej w Hiszpanii, zamieszkującej tereny północnej Hi-
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szpanii i południowej Francji nad Zatoką Biskajską jest dobrą ilustracją: Baskowie
sami siebie nazywają narodem, a według najnowszych badań jedynie niewielka
część społeczeństwa baskijskiego (około 20 – 25%) deklaruje chęć oderwania się
od Hiszpanii i utworzenie własnego państwa.
Powyższe przykłady bardzo dobrze ilustrują dwie zasadnicze kwestie związane z problematyką narodu. Po pierwsze, dowodzą, że terminologia ma znaczenie. To, jakim pojęciem określa się daną grupę nie jest dla jej członków obojętne. Po
drugie, nie wszystkie ludy uznające się za naród, które nie posiadają własnego państwa, dążą do jego uzyskania. W czasach dzielonej suwerenności cele narodu mogą –
jak pokażemy jeszcze dalej – obejmować także inne formy organizacji państwowej.

Czym jest naród?
Mimo że – jak powiedzieliśmy – trudno wskazać jedną definicję narodu,
z którą wszyscy mogliby się zgodzić, a która miałaby walor uniwersalny, nie oznacza
to wcale, że nie powinniśmy zadawać sobie pytań o to, czym jest naród. W końcu,
tak jak powiedzieliśmy na początku naszych rozważań, pojęcia tego używamy na
co dzień i jest ono ważne: o potrzebie dbania o „dobro narodu”, zabezpieczeniu
„interesu narodowego”, zapewnieniu „bezpieczeństwa narodowego” czy zachowaniu „tożsamości narodowej” mówi się dziś niemal nieustannie. Instynktownie
czujemy, że są to sprawy ważne, o które należy się troszczyć i które dzisiaj mają
wpływ (i w przyszłości również będą miały wpływ) na nasze sprawy.
Czym zatem jest naród? Tak jak mówiliśmy, nie jesteśmy w stanie zbudować
definicji, która byłaby całkowicie uniwersalna i ahistoryczna, ale możemy, korzystając z ogromnego dorobku badań społecznych nad współczesnymi narodami,
wskazać na cztery główne elementy, którymi zwykle charakteryzuje wspólnotę
narodową. Przyjrzymy się nim poniżej.
Po pierwsze, naród jest wspólnotą: tworzą go ludzie, którzy pomimo wielu
różniących ich cech, posiadają także pewne cechy wspólne, dzięki którym tworzą
grupę narodową. Wspólnota ta jest tak liczna, że nikt nie zna wszystkich pozostałych członków narodu. W efekcie wyobrażamy sobie, że oprócz nas i tych,
których znamy, są też inni mówiący taki samym językiem, wyznającym podobne
wartości, kultywujący te same tradycje. Wiemy instynktownie, że każdy naród
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ma swoje krańce, a o tym, gdzie one są, przekonujemy się najdobitniej podczas
spotkania z kimś o innej kulturze czy języku. To właśnie podczas kontaktu z „innym” uświadamiamy sobie o różnicach międzygrupowych, a więc o tym, co dzieli
nas od innych i łączy nas z tymi, których uważamy za „swoich”.
Po drugie, każdy naród posiada pewne wartości, które są kluczowe dla
jego członków. Pierwszą grupę tworzą tzw. wartości kulturowe, takie jak język,
religia, tradycja, zwyczaje, które często nazywane są „komponentami obiektywnymi”. Choć tych elementów kulturowych może być wiele, niektórym z nich
przypisuje się zwykle większe niż innym znaczenie. Jerzy J. Smolicz w tym kontekście pisał o tzw. „wartościach kluczowych”, które – jego zdaniem – bardziej niż
inne miały wyrażać „esencję” grupy. To, jaki element będzie pełnić tę rolę, zależy
od konkretnej grupy: dla niektórych może to być religia, dla innych terytorium,
dla jeszcze innych rodzina. Elementy te mogą też zmieniać się wraz z upływem
czasu. Współcześnie najczęściej wymienianym podstawowym komponentem
kulturowym jest język, to właśnie jego wiele grup narodowych uznaje za wartość podstawową. Wynika to z jego szczególnego charakteru – język jest nie tylko
narzędziem komunikacji, lecz także szczególnym symbolem – nośnikiem wartości
grupowych. Trzeba w tym miejscu jednak zaznaczyć, że posiadanie własnego języka nie dla wszystkich musi być wyznacznikiem narodowym. Istnieją takie narody,
które posługują się tym samym językiem (np. Amerykanie i Anglicy mówiący po
angielsku), istnieją też narody, które nie mają jednego języka (np. w Szwajcarii mówi
się w czterech różnych językach: niemieckim, francuskim, włoskim i retoromańskim). Są wreszcie takie narody, które co prawda posiadają swój język, ale prawie
nikt się w nim nie komunikuje, bo bardzo mało osób go zna (irlandzki).
Drugą grupę tworzą wartości wynikające ze wspólnej pamięci wydarzeń
historycznych, tj. pamięci przodków, jak i mitów i legend dotyczących przeszłości narodu. Zwykle jest tak, że naród definiuje się zarówno przez wartości
kulturowe, jak i te historyczno-polityczne, choć rozkład akcentów (czyli co
uznaje się za ważniejsze) może być różny. Zależy on od kontekstu, ale też i od
konkretnej grupy narodowej, o której mowa. Są narody, które ukonstytuowały się
przede wszystkim w oparciu o elementy etniczne i kulturowe, a są też takie, które
tworzyły się w oparciu o konkretną strukturę polityczną. Różne ścieżki rozwoju
narodów skłoniły badaczy zajmujących się tą problematyką do podziału narodów na: polityczne (obywatelskie), które zbudowane są przede wszystkim na
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wartościach obywatelskich, i kulturowe (etniczne), stworzone na wartościach
takie jak język, rodzina, więzy krwi. Choć to rozróżnienie ma swoje uzasadnienie
historyczne, trudno jest dziś wskazać typy idealne: narody stricte polityczne czy
stricte kulturowe. Zwykle każdy naród łączy w sobie obydwa te pierwiastki, choć
to, które z tych elementów będą uznawane przez jego członków za ważniejsze (powiemy: konstytutywne), może być różne.
Trzecim niezwykle ważnym elementem definiującym naród jest istnienie więzi społecznej i wspólnego dla jego członków poczucia przynależności.
Przekonanie o należeniu do konkretnej wspólnoty narodowej, z którą się utożsamiamy, określić można mianem „subiektywnego komponentu narodowego”. Ten element tożsamościowy, odwołujący się do poczucia przynależności jest
zawsze i przez wszystkich uznawany na niezwykle ważny, są jednak teorie, które nadają mu większe niż inne znaczenie. Warto przytoczyć tu niezwykle ciekawe
stanowisko Walkera Connora, który uważał, że tym, co wyróżnia naród jest samoświadomość jego członków, i to stopień samoświadomości różni naród od grupy
etnicznej. Jak pisał Connor: „naród jest samoświadomą grupą etniczną. Grupa etniczna może być z łatwością rozróżniona przez antropologa lub innego zewnętrznego obserwatora, lecz dopóki jej członkowie nie są świadomi unikatowości grupy,
jest ona jedynie grupą etniczną, a nie narodem. Podczas gdy grupa etniczna może
być definiowana w inny sposób, naród musi sam się definiować.”3
Czwartym i ostatnim elementem definiującym naród jest jego wymiar
polityczny. Tradycyjnie, wielu badaczy uznaje, że właśnie w tym kryje się różnica
pomiędzy narodem a grupą etniczną. Naród – jak się powszechnie przyjmuje – to
taka grupa etniczna, która zmierza do własnej państwowości. Oznacza to, że brak
własnego państwa i równocześnie brak dążeń niepodległościowych, z definicji
uniemożliwiają nazwanie danej grupy mianem narodu, bo zgodnie z tym poglądem,
taką grupę nazywać należy grupą etniczną, lub – zbliżonym pojęciem: narodowości.
Trudno odmówić takiemu stanowisku logiki, przede wszystkim dlatego, że pozwala
na zachowanie klarowności terminologicznej, czyli wprowadza jasne rozgraniczenie między pojęciami. A jednak, jeśli spojrzymy na świat wokół nas i zachodzące

3

Walter Connor, „A nation is a nation, is a state, is an ethnic group is a …”, Ethnic and Racial Studies, Tom 1, Nr 4, 1978 [przedruk fragment w:] Nationalism, red. Anthony D. Smith, John Hutchinson, Blackwell Publishing, Oxford/New York, 1994, s. 45 – 46.
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procesy integracyjne (a co pokazują opisane przez nas wcześniej przykłady), zauważymy, że rola państwa jest dziś inna niż w dziewiętnastym czy w dwudziestym
stuleciu, gdy naród stał się przedmiotem zainteresowania myślicieli społecznych.
Nie wszystkie grupy, które od lat same siebie definiują mianem narodu zmierzają
dziś do niepodległości. Dla niektórych celem jest uzyskanie szerokiego stopnia
autonomii (patrz: Baskowie), ponieważ ono – zdaniem jej członków – zapewnia
wystarczający stopień samorządności. Powoduje to, że bardziej właściwe byłoby
zapewne opisywanie narodu, jako grupy, która zmierza do uzyskania wpływu na
politykę, tj. do zapewnienia sobie możliwości samorealizacji na płaszczyźnie
politycznej, a więc – krótko mówiąc: efektywnego decydowania o sobie. Może
to przyjąć formę dążeń niepodległościowych (dążenie do uzyskania własnego
państwa), ale może też sprowadzać się do zmierzania do możliwie najszerszego stopnia autonomii.
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Mirosław Natanek

Historia lokalna
a historia narodowa i europejska –
relacje, konotacje, zależności

Dla młodego człowieka zastanawiającym powinien być fakt, jak bardzo
historia miejsca, w którym mieszkamy – naszej małej ojczyzny – powiązana jest
nie tylko z historią państwa, którego obywatelami jesteśmy, ale również z historią
państw sąsiednich. Niestety, historia Europy ostatnich 1000 lat to głównie historia wojen i konfliktów zbrojnych, które pozostawiły za sobą liczne ślady na całym
kontynencie. Ślady niemieckie, ślady polskie, ukraińskie. Bliznami, które po tych
wojnach pozostają, są zawsze granice państw i zmiany ich przebiegu na przestrzeni
czasu. Nie chodzi tu więc tylko o to, byśmy pamiętali najważniejsze wydarzenia historyczne, o których najczęściej uczymy się w szkole. Ważne jest, abyśmy
również zdawali sobie sprawę, jakie związki ma przeszłość z teraźniejszością,
potrafili dostrzegać zabytki kultury materialnej i niematerialnej naszego regionu, a także wiązać ich istnienie z szerszym spojrzeniem na historię i współczesność. Wszystko to bowiem składa się na naszą tożsamość i samoidentyfikację
jako krakowianina, Polaka i Europejczyka jednocześnie. Żadna z tych tożsamości
przecież się dzisiaj nie wyklucza.
Przykładem takich konotacji i powiązań naszego miasta/regionu z historią Europy jest chociażby architektura. Nie jest bowiem przypadkiem, że wioski
i miasta w różnych częściach Polski powstawały według różnych planów; że mają
inną – charakterystyczną dla danego regionu – specyfikę, i w końcu, że podobną
architekturę znajdujemy w innych państwach europejskich.
Za pierwszą ilustrację niech posłużą nam budynki z tzw. muru pruskiego,
które możemy spotkać niemal w całym niemieckojęzycznym obszarze Europy.
Mur pruski to drewniana konstrukcja szkieletu budynku wypełniona cegłami tworzącymi ściany wewnętrzne i zewnętrzne, przy czym możemy spotkać zarówno
kamieniczki, w których cegły są widoczne, jak i otynkowane oraz pomalowane na
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Fot. 1 i 2. Ulice w niemieckich miastach Erfurt
(z lewej) oraz Stein am Rhein (z prawej)
Fot. K. Koźbiał
Fot. 3. Przykład muru szachulcowego
Źródło: https://pixabay.com/pl/budynek-ruina-murszachulcowy-1285045/

różne kolory. Zawsze jednak wspólnym widocznym elementem są drewniane
belki konstrukcji.
Jak pokazują do dzisiaj zachowane przykłady, takie konstrukcje bez wątpienia są bardzo trwałe, ale jednocześnie ich budowa była niezwykle kosztowna. Stąd
w wersji dla mniej zamożnych (na biedniejszych obszarach państwa niemieckiego
czy monarchii habsburskiej) przy tej samej technice szkieletowej, stosowano inny
budulec tworząc odmianę w postaci tzw. muru szachulcowego, gdzie drewnianą
konstrukcję wypełniało się mało trwałą, ale za to łatwo dostępną i tanią gliną
zmieszaną z trzciną lub słomą.
Mur pruski (lub szachulcowy) używany był również na terenach Polski
już od czasów średniowiecza, więc i do dzisiaj takie konstrukcje obserwować możemy w miastach, zamkach, a nawet kościołach. Wtedy znajomość tej techniki
przyszła na nasze tereny zapewne dzięki rozległym kontaktom i trasom han-
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Mapa nr 1. „Via Regia” – główny szlak handlowy średniowiecznej Europy
Źródło: Maximilian Dörrbecker (Chumwa), CC BY-SA 2.5, za: https://commons.wikimedia.org/
w/index.php?curid=14495263

dlowym przechodzącym przez nasz kraj. Kontakty takie utrwalały się również
dzięki szlakom pielgrzymkowym. Przykładem niech tu będzie „Via Regia”, czyli
główny szlak handlowy prowadzący z Hiszpanii na zachodzie, przez Francję, tereny
niemieckie i polskie, aż do Moskwy i Kijowa na wschodzie Europy. Jedocześnie jest
to przykład szlaku pielgrzymkowego, bowiem pokrywa się z tzw. Drogą św. Jakuba
(szlak Jakubowy).
Tak naprawdę jednak to budownictwo na sposób pruski rozpowszechniło
w Polsce dopiero w XIX wieku, czyli w okresie zaborów. Na terenach ówcześnie
zajętych przez Cesarstwo Habsburgów (Austrię) lub przez Prusy – zapewne dzięki odpowiednim uregulowaniom prawnym – stało się wtedy bardzo powszechne.
Stąd właśnie przyjęła się potoczna nazwa „mur pruski”1.
1

Marian Prokopek, Budownictwo ludowe w Polsce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa,
1976, s. 92.
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Fot. 4. Dworzec z Piwnicznej-Zdroju

Fot. 5. Budynek starej zajezdni

Źródło: By Zorro2212, CC BY-SA3.0, za: https://

tramwajowej w Krakowie

commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27935474

Fot. E. Wójtowicz

W naszym regionie, czyli na terenach tzw. Galicji ten typ budownictwa jest
raczej rzadko spotykany, natomiast w samym Krakowie wręcz unikalny. Mimo to
jednak możemy go oglądać na co dzień na przykład w postaci budynku dworca
kolejowego w Piwnicznej Zdroju oraz odrestaurowanych niedawno zabudowań
Muzeum Inżynierii Miejskiej i tzw. starej zajezdni tramwajowej na ulicy św. Wawrzyńca w Krakowie, które pochodzą właśnie z początku XIX wieku2.
Jak wspomniano, ogromny rozwój budownictwa „na sposób pruski” dokonał się podczas 123 lat zaborów. Stąd bardzo dużo tego typu pamiątek zobaczyć możemy w tych polskich miastach i wsiach, które do czasów odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918 roku znalazły się w granicach państwa
pruskiego. Za przykład niech posłużą budynki powstałe właśnie w XIX wieku na
Kujawach i Pomorzu.
W Polsce podobną do tej architekturę spotykamy jednak przede wszystkim na tzw. Ziemiach Odzyskanych, czyli tych terytoriach naszego kraju, które
leżą w granicach państwa w wyniku zakończenia II Wojny Światowej. Należą do nich Warmia i Mazury, Zachodnie Pomorze, Ziemia Lubuska, a przede
wszystkim Dolny Śląsk. Tam właśnie możemy dzisiaj spotkać najczęściej ten

2

Zob. Zbigniew Janowski, Marcin. Janowski, Problemy związane z odbudową hali głównej i przyległych obiektów starej zajezdni tramwajowej w Krakowie, „Czasopismo Techniczne”, z. 19, rok 108,
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2011, s. 119 – 124.
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Fot. 6. Stary spichlerz w Bydgoszczy

Fot. 7. Kościół we wsi Stegna na Pomorzu

Źródło: Danuta B./fotopolska.eu, CC BY-SA 3.0,

Źródło: By Polimerek, CC BY-SA 3.0, za:

za: https://commons.wikimedia.org/w/index.

https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=22287798

php?curid=10868786

Fot. 8. Ulica w St. Gallen w Szwajcarii

Fot. 9. Budynki w Colmar we Francji (Alzacja)

(fot. K. Koźbiał)

Źródło: By Tizianok, CC BY-SA, 3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=2047164

charakterystyczny sposób budowy domów i bez wątpienia są one jedną z atrakcji
turystycznych tych regionów i śladami trudnej historii tych ziem.
Warto wspomnieć przy okazji, że podobne zabytki możemy dzisiaj oglądać
nie tylko w Niemczech, czy na ziemiach polskich, ale również w tak odległych od
nas państwach jak Francja (Alzacja) czy Szwajcaria.
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Doceniając ten dorobek kulturowy, trzeba sobie uzmysłowić, że nie byłoby
to możliwe bez tak tragicznych, a wspólnych przecież dla wielu narodów wydarzeń w naszej historii, jak np. wojny czy zabory. Uświadomić sobie więc musimy,
że jeśli tak wiele pamiątek kultury niemieckiej znajduje się dzisiaj w Polsce,
to stało się tak również w wyniku postanowień konferencji jałtańskiej ustanawiającej nowy ład terytorialny w Europie po kończącej się II Wojnie Światowej.
Zgodnie z nimi całe terytorium naszego państwa geograficznie zostało przesunięte w kierunku zachodnim. Wobec tego, analogicznie do zabytków kultury
niemieckiej w Polsce, powinniśmy szukać pamiątek polskiej tym razem kultury
w państwach sąsiadujących z nami od wschodu.
W tym kontekście nie ma chyba lepszego przykładu niż polskie zabytki
w ukraińskim dzisiaj Lwowie. To miasto, wchodzące w skład Korony Polskiej od
połowy XIV wieku, aż do czasu rozbiorów, nadal tętni polskością, a pamiątki historii
naszego kraju są widoczne niemal na każdym kroku, łącznie z faktem możliwości
porozumiewania się po polsku z mieszkańcami miasta. Miejscem szczególnym,
obrazującym najlepiej chyba historię polskości tego miasta jest Cmentarz Łyczakowski, gdzie pochowani są najbardziej znani Polacy związani ze Lwowem;
profesorowie, artyści, politycy i polska arystokracja.
Podobnie wiele śladów przeszłości nosi samo centrum Lwowa. Są to
zarówno kamienice o charakterze handlowym należące niegdyś do Polaków, jak
również budynki użyteczności publicznej3. Warto w tym momencie zwrócić uwagę zwłaszcza na fotografię nr 13, gdzie znajdujemy napisy reklamowe zarówno
w języku polskim, jak i niemieckim oraz hebrajskim, co świadczy o ogromnej
różnorodności kulturowej mieszańców Lwowa i zamieszkującej miasto mieszance etniczno-narodowościowej.
Wobec tak wielu przykładów obecności zabytków kultury materialnej: niemieckich w Polsce oraz polskich na Ukrainie nie może dziwić fakt, że zarówno obywatele RFN chętnie odwiedzają Wrocław, jak i Polacy tłumnie bywają we Lwowie.
Nie jest zatem przypadkiem, że to właśnie Niemcy są największym inwestorem
w naszym kraju i coraz chętniej odwiedzają Polskę w celach turystycznych,

3

Fotografie nr 12 i 13 ze zbiorów prywatnych Pana Andrzeja Kiełbusiewicza, członka Zarządu
Towarzystwa Miłośników Lwowa o/Bytom.
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Fot. 10. Grób Marii Konopnickiej na Cmentarzu

Fot. 11. Grób Artura Grottgera na Cmentarzu

Łyczakowskim we Lwowie

Łyczakowskim we Lwowie

Źródło: D. Nalepka, CC BY-SA 3.0, za:

Źródło: D. Nalepka, CC BY-SA 3.0, za:

https://commons.wikimedia.org/w/index.

https://commons.wikimedia.org/w/index.

php?curid=27497860

php?curid=274978

Fot. 12. Zabudowania szpitala św. Łazarza

Fot. 13. Jedna z kamienic – sklepów w centrum

we Lwowie z początków XVII w. fundacji

Lwowa. Widoczne napisy po polsku, niemiecku

Ambrożego Przychylnego i Zuzanny Brzeskiej

i po hebrajsku

Fot. A. Kiełbusiewicz

Fot. A. Kiełbusiewicz

a z kolei Ukraińcy – jak pokazują dane – są najliczniejszą grupą obcokrajowców podejmujących pracę w naszym kraju4. Tak więc jeśli w Polsce (głównie na
Opolszczyźnie) mamy niemiecką mniejszość narodową, tak nie powinna nas dzi4

Zobacz: Ukrainian migration to the European Union. Lessons from Migration Studies, red. Olena.
Fedyuk, Marta Kindler Springer International Publishing AG 2017.
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wić coraz większa liczba Ukraińców zamieszkujących nasz kraj. Historia jak widać
bardzo mocno wpływa na współczesność i nawet jeśli jest trudna – może mieć
pozytywny wpływ na zrozumienie sąsiadujących ze sobą nacji.
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Marcin Rebes

Prawda i pamięć w filozofii

Filozofia jest nauką, która powstała w starożytnej Grecji i miała na celu odpowiedzieć na podstawowe pytanie, skąd się wziął świat? Filozofowie greccy zastanawiali się, jak wygląda świat i dlaczego istnieje? Dzisiaj również pytamy o to,
dlaczego jest świat, co to jest wszechświat? To wszystko pytania filozoficzne, które
stawiają nowe nauki jak astrologia, kosmologia. Filozofia, która oznacza umiłowanie mądrości, stara się dzisiaj nie tylko odpowiedzieć na pytanie o początek świata, ale także o to, kim jest człowiek i jakie jest jego miejsce w świecie?
Sokrates chodził po Atenach i pytał mieszkańców, co to jest mądrość? Wielu mówiło, że wiedzą, co to jest, lecz gdy pytał dalej, okazywało się, że nie wiedzą.
Sokrates chciał znaleźć mądrzejszego od siebie i udowodnić, że wyrocznia delficka myliła się, twierdząc, że jest on najmądrzejszy z wszystkich ludzi żyjących.
Sokrates pytał ludzi, by udowodnić Pytii, że nie ma racji. Dzięki poszukiwaniom
mądrzejszego od siebie Sokrates stworzył metodę majeutyczną, która polegała
na tym, że dochodzi się do prawdy wspólnie z innymi ludźmi, wyciągając ją od
dyskutanta poprzez stawianie mu pytań. W ten sposób dochodzi się do wiedzy,
którą posiadamy, mimo iż nie jesteśmy jej świadomi. Tylko człowiek może pytać
o mądrość i prawdę.
Dlatego pytanie o pamięć jest pytaniem człowieka o siebie, o swój stosunek do kultury i społeczności, w której żyje. Pamięć jest zawsze pamięcią człowieka. Nawet kiedy mówimy o pamięci w naszych urządzeniach elektronicznych,
to i tak dotykamy kwestii człowieka, ponieważ te urządzenia są jego wymysłem
i mają mu służyć. W kulturze człowieka nie chodzi o pamięć jako zapamiętywanie jakiejś informacji, lecz o obraz, symbol, alegorię, dziedzictwo, o idee, którymi
żyjemy. Nie są one czymś minionym, co nigdy nie powraca, lecz czymś bardzo żywym. Przeżywamy treści, którymi żyli nasi przodkowie, chociaż sobie inaczej je
wyobrażali niż my obecnie.
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Początkowo myśliciele, poeci, autorzy dramatów greckich opowiadali historię używając wyrafinowanego i pięknego języka, by oddać treści, które były znane
wielu ludziom. Z czasem pismo wyparło tradycję ustnego przekazu. Wypowiadanie słów charakteryzowała spontaniczność i szybkość, gdy tymczasem pismo
daje człowiekowi więcej czasu na przemyślenia, ale utraciło dynamikę widoczną
w dialogu.
Kiedyś jeden z filozofów greckich, który nazywał się Platon, w dialogu
Fajdros, opowiedział historię o bogu Egipskim (Teut)1, który widząc, jak ludzie musieli zapamiętywać wszystko, ucząc się na pamięć, przyszedł do króla egipskiego
(Tamuz) i powiedział mu, że przyniósł dla jego ludu dar. Tym darem jest pismo.
Od tego czasu ludzie zaczęli spisywać swoje dzieje. Lecz król egipski zmartwił się,
ponieważ sądził, że gdy ludność będzie miała pismo, przestanie zatrzymywać w pamięci i żyć tym, co zdarzyło się wcześniej, ufając pismu2. Właśnie dlatego pamięć
to nie tylko zapisane księgi i dokumenty, lecz coś więcej. To nasze dziedzictwo,
którym żyjemy. Czasem nie wiemy, że sposób naszego myślenia oraz to, jak myślimy, zależy od naszej kultury, naszego dziedzictwa.
Słowo kultura (łac. cultura) pochodzi od łacińskiego czasownika colo, colere3, który znaczy: uprawiać (ziemię, rolę). Człowiek przeszedł od polowania na
dziką zwierzynę do zbudowania sobie domu i troszczenia się o zwierzynę, którą
sobie udomowił. Początkowo zajmował się zbieractwem, później osiadł i zaczął
uprawiać pole. Z czasem nie tylko uprawia rolę, ale stara się przedstawić swój świat
na ścianach jaskini. Zaczyna tworzyć pierwsze pismo, które przypomina bardziej
rysunek niż obecne litery. Przez odkrywanie świata człowiek próbuje stawiać pyta-

1
2

3

Teut był starym bogiem egipskim, który wymyślił m. in. algebrę i arytmetykę oraz grę w warcaby.
Tamuz, zauważył, że pismo dane od boga dla wzmocnienia pamięci zamiast wzmocnić osłabiło
ją. Bóg egipski, obdarowując Egipcjan możliwością pisania, myślał, że pomaga im w lepszym
i skuteczniejszym zapamiętywaniu, ponieważ pismo ma być środkiem wspomagającym, zapewniającym mądrość i pamięć. Jednak król egipski uważał, że wynalazek ten przyniesie coś
przeciwnego, tj. zapomnienie, ponieważ ludzie przestaną ćwiczyć swoją pamięć. Twierdził, że
Taut odkrył środek nie na pamięć, lecz na zapominanie.
Słowo kultura pochodzi od czasownika łacińskiego colo, colere, który oznaczał początkowo
uprawianie roli (colere agros). Z czasem przekształca się jego znaczenie w kierunku troski pielęgnowania, kształcenia. Kultura rozumiana jest dlatego jako ogół wytworów człowieka. Może
być materialna, ale i symboliczna (myślenie, obyczaje, tradycja).

CZĘŚĆ I – PODRĘCZNIKOWA

49

nia o siebie i swoje plemię. Wyobrażenia i wyobraźnia wpłynęły na to, że człowiek
zaczyna nie tylko myśleć abstrakcyjnie, ale i opisuje własne doświadczenia.
Służą mu one później do powstania rożnego rodzaju narzędzi i odkryć, które
mają być pomocne w przystosowaniu natury do potrzeb człowieka. Powstają nie tylko narzędzia rolnicze, ale także akwedukty, które sprawiają, że człowiek
może uprawiać ziemię suchą. Później nie tylko będzie się starał zabiegać o to, co
praktyczne, ale także zajmie się sztuką, która ma mu umilić życie i przysporzyć
możliwości doznań estetycznych, takich jak piękno. Dlatego pojawiają się piękne
zabytki architektoniczne, posągi i rzeźby. Obok wytworów ludzkiej kultury ważnym elementem dorastającej kultury jest także pamięć o tych, którzy przyczynili się do rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego.
Pamięć o kulturze jest także pamięcią o historii, o przodkach, którzy
troszczyli się o to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w społeczności, która nas kocha i szanuje. Nie byłoby nas, gdyby nie oni. Pamięć o nich pojawia się wszędzie, gdzie
sięga nasza kultura widzialna [tangible] w postaci budynków, architektury,
malarstwa, muzyki, literatury, ale także i ta niewidzialna [intangible], taka jak
tradycja, zwyczaje, myślenie intelektualne, sposób spostrzegania siebie, świata otaczającego, a także innych ludzi. To niewidzialne dziedzictwo wpływało
i wpływa na kulturę widzialną. Gdyby nie przemyślenia na temat konstrukcji budowlanych, techniki nie powstałyby zabytki, które podziwiamy i które stanowią
dziedzictwo naszej kultury.
Do niewidzialnego dziedzictwa należą nie tylko przemyślenia nad naturą
świata i możliwością jej wykorzystania, ale także sfera naszego myślenia, naszej
świadomości, języka, który kształtował się w historii, to także wpływ filozofii
i religii na nasze myślenie. To właśnie one z czasem ukształtowały koncepcję
wolności – podstawowy element dziedzictwa europejskiego. Trudno sobie nam
wyobrazić świat bez wolności jednostki i praw człowieka. Każdy ma prawo do
życia i do realizacji samego siebie.
W kulturze europejskiej pojawiło się pojęcie dobra moralnego, które zastąpiło pojęcie piękna. Każdy z nas dąży do jakiegoś dobra, do szczęścia. Dla Sokratesa,
Platona czy Arystotelesa dobro stało się bardzo ważną wartością, a chrześcijaństwo uczyniło je rzeczą najbardziej podstawową. Chrześcijaństwo skoncentrowało się na człowieku jako jednostce i na jego działaniu. Dobro dla chrześcijaństwa
jest wartością najwyższą, które charakteryzuje odniesienie moje do bliźniego,
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ale także i do samego siebie. Miłość do bliźniego na gruncie ludzkiej wolności
zastępuje przeznaczenie, los, które określało stosunek człowieka do świata
(kosmosu). W starożytnym świecie bowiem zamiast wolności funkcjonowało
przeznaczenie. Nawet bogowie Olimpu czy herosi mu podlegali. Antygona, Syzyf,
a także Zeus nie mieli wpływu na swoje losy. W nowożytności natomiast rozwija
się wolność jednostki, ale i suwerenność państw. Człowiek jako istota społeczna żyje w środowisku, w państwie, w którym odgrywa jakąś rolę. Dlatego próbuje
oddzielić się od wpływów innych państw, które mają inne partykularne cele. Ten
konflikt interesów przyczynił się do wielu bitew i wojen prowadzonych między
państwami. Każdemu z państw zależało na utrzymaniu autonomii. Jednak wiele
z nich chciało także zdobyć inne państwa zapewniając sobie potęgę, panowanie
nad innymi. Przyczyniło się to do powstawania wojen, w których wielu ludzi traciło
życie. Wielu z naszych przodków zawdzięczamy to, że zachowało się nasze dziedzictwo związane z kształtowaniem się, utrwalaniem państwa i polskiej kultury. Dziś
możemy wrócić pamięcią do wydarzeń i ludzi, którzy wywarli głęboki wpływ na
naszą kulturę. Możemy cofnąć się do czasów Piastów i Jagiellonów, kiedy powstał
Uniwersytet Jagielloński, ufundowany przez Kazimierza III Wielkiego i później
królową Jadwigę. Powstanie Uniwersytetu odegrało ważną rolę w dziejach Polski.
Studiowali na niej m. in. Andrzej Frycz Modrzewski, Mikołaj Kopernik czy Karol
Wojtyła, późniejszy papież.
W dobie oświecenia, w okresie wielkiej rewolucji francuskiej pojawia
się pojęcie ludu i narodu. Są one wynikiem zmieniających się procesów społecznych i zmian ustrojowych. Społeczeństwo chce mieć wpływ na swój kraj, chce
być świadome swojej kultury i tradycji. Chce je kultywować. Dla Polski pojęcie
narodu odgrywa ważna rolę w okresie rozbiorów, gdy w sensie politycznym Polska
nie istnieje, natomiast jako naród tętni życiem.
Nie zawsze słowo naród wiązało się z umiłowaniem ojczyzny i poszanowaniem innych krajów i kultur. Szczególnie w minionym wieku doświadczenie
II wojny światowej i narodowego socjalizmu uczy nas w jak zgubny sposób może
być rozumiany nacjonalizm. Wpłynęły na niego różne czynniki. Narodowy socjalizm odrzucał poszanowanie człowieka i skupiał się na ekspansji terytorialnej
i kulturowej na inne kraje. Stąd pojawiła się zagłada ludzkości. Wiele ludzi zginęło
tragicznie na froncie, ale i w obozach zagłady na terenie Niemiec oraz okupowanych państw. Po zakończeniu II wojny światowej Polska nie była państwem nieza-
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leżnym i niepodległym, ponieważ dostała się do obozu państw sowieckich. Przez
długi czas była podległa Związkowi Radzieckiemu i jego doktrynie.
Sytuacja zmieniła się w latach osiemdziesiątych XX-wieku, gdy powstał
ruch społeczny „Solidarność”, który po wielu latach walki o niepodległość, doprowadził do rozmów okrągłego stołu i pierwszych wyborów (początkowo kontraktowych, a później już w pełni demokratycznych). Ruch Solidarności doprowadził
do zmiany ustrojowej bez użycia przemocy. To doświadczenie solidarności oparte było na poszanowaniu człowieka i upominaniu się o niego, o jego prawa. Solidarność była ruchem ludzkich serc, które porzuciły kłamstwo i przemoc – jak
stwierdza podczas pierwszego Zjazdu Solidarności ks. Józef Tischner4. Właśnie
bycie dla drugiego i z drugim człowiekiem zamiast bycie przeciwko komuś
jest ważnym wkładem kultury polskiej do dziedzictwa kulturowego Europy. Za
Polską poszły inne kraje bloku wschodniego jak Czechosłowacja, Niemcy (DDR).
Niematerialne dziedzictwo odegrało ważną rolę, która zmieniła również to,
co widzialne.
Rezultatem rewolucji bolszewickiej, jak i narodowego socjalizmu było
powstanie totalitaryzmu. To słowo, które brzmi obco, oznacza ustrój polityczny, który podporządkował celowi politycznemu, jednej idei całą rzeczywistość,
życie wszystkich ludzi. Totalitaryzmy odrzuciły prawa człowieka, odrzuciły jego
wolność i suwerenność, aby zrealizować jeden cel, panowanie nad innymi. Każdy
z funkcjonariuszy stał się trybikiem (elementem) ogromnego koła, w którym nikt
nie odpowiadał za przemoc, za śmierć innych5.
Doświadczenie totalitaryzmów, wojny wpisane jest w tradycję polską,
w jej dziedzictwo, w jej tragiczne losy. Polska broniła się przed wojnami, przed
totalitaryzmami. Powstawały siatki oporu, wybuchały powstania. Jednym z nich jest
znane wszystkim Powstanie Warszawskie, o którym wspominało wielu świadków

4

5

Józef Tischner, Etyka Solidarności, Znak, Kraków, 1992, s. 11. https://www.youtube.com/
watch?v=P3aEdc6MUUQ oraz https://www.youtube.com/watch?v=DXj6pd-u_qw (dostęp:
10.06.2017). Etyka solidarności powstała na gruncie wygłoszonej w roku 1980 homilii w Katedrze Wawelskiej. Później Tischner pisał kolejne rozdziały za namową redaktora „Tygodnika Powszechnego”. Dwa fragmenty „Etyki” zostały wygłoszone na pierwszym Zjeździe Solidarności
w roku 1981 stając się oficjalnym dokumentem.
Wspomina o tym Hannah Arendt w swojej książkach Korzenie totalitaryzmu czy Eichmann w Jerozolimie.
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tych wydarzeń, ale także poetów i literatów. Celem tej walki było nie tylko pokonanie przeciwnika, ale także przywrócenie godności i praw człowieka.
Ten szalenie trudny okres zakończył Ruch Solidarności, który stał się symbolem Polski i Europy. Tak jak Francja sięga w swojej kulturze do wielkiej rewolucji,
tak my dziś powracamy pamięcią do upominania się naszych przodków o przywrócenie praw człowieka i obywatela.
Pamięć to jednak nie tylko pamiętanie o tym, co poprzedza początek
naszej świadomości, czas, od kiedy jesteśmy świadomi tego, co się dzieje wokół
nas, ale i wokół tego, czego sami doświadczaliśmy i doświadczamy. Pamiętamy to,
co było dla nas przyjemne, kiedy otrzymaliśmy pierwszy interesującą zabawkę,
książkę czy gadżet elektroniczny, ale także to, co było dla nas przykre, chociaż
wolelibyśmy o tym zapomnieć. Pamiętamy także o tym, co kiedyś się wydarzyło
w naszej rodzinie czy państwie. Mamy fotografie czy cenne pamiątki po przodkach,
ale także pamięć o babci czy dziadku, którzy coś dla nas zrobili, co wpłynęło na
nasze losy i na nasze spostrzeganie świata.
Nawet jeśli ktoś nie chce pamiętać o przodkach, to i tak poprzez język,
którym się posługuje, przez kulturę, w której żyje, w jakiś sposób się do nich
odnosi – chodząc do szkoły, jeżdżąc tramwajem czy autobusem, widząc po drodze zabytki, ale także czytając lekturę szkolną i nie tylko; w historii Małego Księcia, który żyje na planecie całkiem samotny czy czytając W pustyni i w puszczy.
Również w historii Władcy pierścienia czy Harry Pottera pojawia się jakiś obraz
historii. Czasem jest on fikcją, która wykorzystuje wątki z historii, czasem jedynie
obrazami i pomysłami człowieka.
Pamięć służy nie tylko zapamiętywaniu wydarzeń minionych, ale dzięki
pamięci możemy poznawać świat i unikać popełniania błędów. Poznając rzeczy
pamiętamy, jak się nazywają, jakie są i jak się mogą zachowywać. Później możemy
powracać do tego doświadczenia, kiedy spotykamy je kolejny raz. Dzięki pamięci
nie musimy popełniać dwa razy tych samych błędów, ale także wiemy, do czegoś
coś służy i jak wygląda. Kiedy spotykamy jakieś zwierzę, jak np. żabę, psa, wilka
i chcemy komuś opowiedzieć o tym spotkaniu, to wówczas przypominamy sobie
to zwierzę i mówiąc o nim korzystamy z tego, że inni ludzie, słuchacze wiedzą, co
to jest żaba, wilk czy pies. Gdyby nie pamięć, trudno by nam było rozmawiać o rzeczach, których nie widzimy w danym czasie. Pamiętamy to, co znamy z własnego
doświadczenia, ale i także to, co przeczytaliśmy, widzieliśmy w internecie. Dla-
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tego zapamiętujemy nie tylko coś, co się zdarzyło, ale i to, co zostało nam przekazane przez innych. Immanuel Kant rzadko opuszczał Królewiec, ale bardzo dobrze
znał geografię i miejsca, w których nigdy nie był. Pamięć ma wpływ na pojmowanie świata, natomiast wraz z wyobraźnią, potrafi przenosić nas także w świat,
który daleki jest od rzeczywistości spotykanej na co dzień. Na gruncie pamięci
możemy kreować w myślach istoty nigdy przez nas niewidziane i realnie nieistniejące, np.: pegaz, czy yeti. Możemy także tworzyć słowa, które są abstrakcyjne.
Oprócz tych słów mogą również powstawać różnego rodzaju idee i wyobrażenia,
które chcielibyśmy, aby się kiedyś urzeczywistniły.
Wspomniany wcześniej Kant chciał, aby między ludźmi zapanował pokój,
dlatego napisał krótki traktat o konieczności budowania federacji, zrzeszania się
państw, które w sytuacjach kryzysowych mogłyby rozstrzygać spory, wspominał
także o idei gościnności, która w pewien sposób odpowiada istniejącym dzisiaj
organizacjom międzynarodowym czy samej Unii Europejskiej. Te marzenia Kanta
ziściły się nam, powodując, że Europa nie zaznała wojny od roku 1945. Kant myślał
o pokoju jako pewnej idei6, my możemy tego dzisiaj doświadczać sami. Do pogłębienia się idei państwa demokratycznego opartego na konstytucji, jak i powstania
organizacji międzynarodowych troszczących się o pokój między narodami potrzeba było wiele czasu. Jednak ta idea urzeczywistnia się, mimo iż za czasów Kanta
była jedynie ideą.
Jak widzimy, pamięć nie dotyczy tylko przeszłości, ale również jest częścią teraźniejszości i projektem wspólnej przyszłości. Obecnie to my tworzymy
historię, która posłuży kolejnym pokoleniom za podstawę do tworzenia własnej. Owocem naszego wspólnego dziedzictwa jest kultura, która ma widzialny
i symboliczny charakter. Także nasze marzenia są częścią naszej pamięci. Marzenia o lataniu, o podbijaniu kosmosu, ale także marzenia indywidualne, o tym,
kim chcielibyśmy być w przyszłości osadzają się na tym, co kiedyś poznaliśmy i co
się nam obecnie podoba. Nie mielibyśmy ich, gdyby nie wiedza, spostrzeżenie oparte w jakimś konkretnym tu i teraz, w konkretnej rodzinie, gronie przyjaciół, znajomych, dziadków i sąsiadów. Język i kultura wpływają na nasz sposób myślenia
i określają nasze wyobrażenie o przyszłości.
6

Immanuel Kant w Traktacie o wiecznym pokoju przedstawia idee: republikańską (państwo kierujące się prawem stanowionym, konstytucją), federacji (zrzeszenie państw) i prawo gościnności.
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Na przełomie XIX i XX wieku historycy, socjologowie i filozofowie zwrócili uwagę, że pamięć nie ogranicza się do zdarzeń i dat, które kiedyś miały miejsce w przeszłości, ale także do uwarunkowań społecznych, politycznych i kulturowych. Mówiąc o historii trzeba te rzeczy uwzględnić. Nie tylko na dzisiejszą
Francję wpływają symbole wielkiej rewolucji, jakimi są braterstwo, równość i wolność, ale także i na nas. Podobnie miejscem pamięci jest Ruch Solidarności, który
widział w człowieku nie tylko wolność, lecz na jej podstawie także odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jest on naszym pomnikiem, który oddziałuje na innych.
Powracając do początkowego pytania o związek filozofii i pamięci widzimy,
że filozofia, która stawia pytanie o człowieka i jego miejsce w świecie, pyta
o pamięć człowieka o sobie, o innych i o swoje dziedzictwo. Właśnie do tego
służyła nam pamięć, która musi być czymś żywym. Filozofia, będąca umiłowaniem
mądrości, pyta o prawdę, która jest prawdą o człowieku.
Na zakończenie powróćmy do mitów greckich i wydarzeń związanych z pytaniem człowieka o prawdę. Jest ona w starożytności przedstawiana przy pomocy
słowa greckiego aletheia, które oznacza nieskrytość. Prawda jest odkrywaniem
tego, co zakryte. Człowiek przychodząc na świat przechodzi przez rzekę zapomnienia. Będąc w świecie, ucząc się przypomina sobie to, co kiedyś już wiedział. Niekiedy pragnie poznać prawdę o sobie, lecz wtedy musi zapomnieć o tym,
o czym wcześniej myślał.
Tę metaforę zapominania i przypominania przedstawia postać Trofoniosa,
architekta beockiego7, który zbudował wraz z Agamedesem Skarbiec Hyrieusa w Beocji. W miejscu, gdzie zginął Agamedes8, pochłonięty przez ziemię, powstała bardzo głęboka wyrwa, przepaść. Właśnie tam udają się ci, którzy chcą poznać prawdę
o sobie. Ludzie chcący poznać swoją przyszłość schodzą do tej wyrwy w nocy po
drabinie prowadzeni przez dwóch chłopców. Ten, który chce zadać pytanie wyroczni, musi wpierw napić się wody zapomnienia (lethe), ażeby zapomnieć wszystko

7

8

Trofonios jest przedstawiany jako syn Apollona i Epikasty, a czasami jako syn Erginosa. Miała
go wykarmić swym mlekiem Demeter. Znany jest jako słynny architekt. Zbudował świątynię
Apollona w Delfach, Posejdona w Mantinei w Arkadii, a także dwa skarbce: Augiasza w Elidzie
i Hyrieusa w Beocji. Por. Pierre Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław, 1987, s. 353.
Agamedes był mężem Epikasty, która z Apollonem miała syna Trofoniosa. Por. Pierre Grimal, op.
cit., s. 9.
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to, co wcześniej pomyślał i dopiero wówczas może zaczerpnąć wody Mnemosyne9,
żeby mógł zapamiętać wszystko, co widział i słyszał wewnątrz jaskini wyroczni.
Ludzie poznając prawdę, wchodząc do wody zapomnienia i pamięci, nie stają się
wcale szczęśliwi, lecz bardziej obciążeni wiedzą o tym, co ma się wydarzyć10.
Człowiek nie tylko gromadzi wiedzę o sobie, ale także zapomina. Chociaż wydaje nam się, że zapominanie jest czymś złym, tak naprawdę pozwala nam ono
odkrywać siebie na nowo, w nowym świetle.
Woda zapomnienia w języku greckim jest nazywana lethe. Lethe pojawia się
też w słowie a-letheia, czyli nieskrywanie. To nieskrywanie odpowiada naszemu
słowu prawda. Człowiek nie posiada prawdy, lecz musi ją cały czas odkrywać
na nowo. Musi ją wykradać zapomnieniu, lecz wcześniej musi pozostawić swój
bagaż przemyśleń, które go obciążają. Niepamięć potrafi być dla człowieka oczyszczająca, wyzwalająca.
Miejsce pamięci jest naprawdę miejscem, w którym człowiek pyta o siebie i o prawdę o samym sobie. Człowiek odkrywa siebie w kulturze, w filozofii.
Przez pryzmat pamięci odsłania się prawda o człowieku, którą przejmuje od przodków i tworzy w świecie swojej kultury. Filozofia patrzy na pamięć z perspektywy
możliwości poznawczych ludzkiego rozumu oraz prawdy o samym sobie. Człowiek nie tylko pamięta, ale i zapomina o sobie. Filozofia próbuje pokazać człowieka w jego odkrywaniu i rozumieniu siebie w świecie i w relacjach między
człowiekiem a człowiekiem.
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Mnemozyne jest córką Uranosa i Gai. Mnemozyne miała z Zeusem córki, które były muzami.
O wodzie zapomnienia i wodzie przypominania wspomina Wergiliusz w Eneidzie, Owidiusz w Metamorfozach, Dante w swojej Boskiej komedii.

Ewelina Malik-Warzecha

Żydzi osiedlali się na terenie Krakowa
już od drugiej połowy XII wieku
Odkrywanie lokalnego dziedzictwa żydowskiego
w Krakowie na przykładzie warsztatu
odwzorowywania ornamentyki macew

Przez setki lat krakowski Kazimierz był ośrodkiem życia żydowskiego
i miał kluczowe znaczenie pod tym względem w regionie. Z ówczesnego okresu
pochodzą wzmianki o ulicy Judengasse, (obecnie ulica św. Anny i plac Szczepański), przy której znajdowały się żydowskie domy i sklepy1. Żydzi chętnie osiedlali się w Krakowie ze względu na przychylność króla Kazimierza Wielkiego,
który w 1334 roku przyznał im przywilej gwarantujący bezpieczeństwo osobiste, wolność handlu oraz wyznania. Przywilej ten wyłączył także Żydów spod
jurysdykcji miejskiej2.
Z biegiem czasu dochodziło do coraz częstszych konfliktów i antyżydowskich rozruchów dotyczących prawa do handlu w mieście. Na Kazimierz Żydzi zostali przeniesieni na rozkaz króla Jana Olbrachta w 1495 roku po pożarze
miasta, o wzniecenie którego zostali oskarżeni3.
Wygnani Żydzi zamieszkali w północno-wschodniej część Kazimierza (dzielnica żydowska obejmowała całość zespołu między ulicą Szeroką, Józefa, Bożego
Ciała i Miodową)4. Okres rozkwitu żydowskiego Kazimierza przypada na XVI
i XVII wiek. Świadczą o tym między innymi nowo wznoszone bożnice żydow-

1
2
3

4

Klemens Bąkowski, Historia miasta Kazimierza pod Krakowem do XVI wieku, nakładem autora,
Kraków, 1902, s. 35.
Eugeniusz Duda, Krakowskie judaica, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 1991, s. 3.
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV, Miasto Kraków, cz. VI, Kazimierz i Stradom, Judaica, red.
Izabella Rejduch-Samkowa, Jan Samek, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1995,
s. XVI,
Ibidem, s. XVI,
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skie. W 1553 roku kupiec Izrael Ben Józef ufundował synagogę Remu, funkcjonującą
do dziś. Dzięki staraniom prywatnych fundatorów w pierwszej połowie XVII wieku powstały kolejne synagogi noszące ich imiona, między innymi: Poppera (Wolfa
Bociana z 1620 roku) oraz Izaaka – ufundowana przez Izaaka Jakubowicza5. Dzięki
wybitnym rabinom Kazimierz stał się zagłębiem studiów talmudycznych. Nauki
w kazimierskiej jesziwie pobierali Żydzi z Czech, Niemiec i Moraw6.
Najazd Szwedzki zapoczątkował upadek Kazimierza. Na mocy prawa
o miastach ustanowionego przez Sejm Wielki w 1791 roku Kazimierz i Stradom
stały się dzielnicami Krakowa. Przynależność tę potwierdziły władze austriackie
w dekrecie z 1800 roku7.
Politykę tolerancji wobec Żydów mającą na celu ich asymilację prowadził
rząd w okresie Księstwa Warszawskiego (1809 – 1815). Przejawem tej tendencji
było zezwolenie na osiedlanie się Żydów w chrześcijańskiej części Kazimierza.
W 1818 roku senat Wolnego Krakowa wydał urzędową regulację prawną statusu diaspory żydowskiej Krakowa, na mocy której zburzono mury dawnego miasta żydowskiego, a jej członkowie mogli zamieszkać na terenie całego Kazimierza8.
W 1939 roku w Krakowie mieszkało około 60 tysięcy Żydów9. Krótko po
wybuchu II wojny światowej (26 października 1939 roku) Niemcy wprowadzili
obowiązek pracy przymusowej oraz rejestrację ludności wyznania mojżeszowego w wieku od 18 do 60 roku życia10. W latach 1941 – 1943 funkcjonowało
w Podgórzu getto, dokąd przesiedlono Żydów z Kazimierza. Mieszkańców getta
wywożono do obozów zagłady w Bełżcu. 14 marca 1943 roku nastąpiła całkowita
likwidacja getta. Pozostałych w getcie Żydów nazistowscy oprawcy zamordowali
lub przenieśli do obozów koncentracyjnych w Płaszowie i Oświęcimiu11.
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Katarzyna Zimmerer, Zamordowany świat. Losy Żydów w Krakowie 1939 – 1945, Wydawnictwo
Literackie, Kraków, 2004, s. 22 – 23.
Katalog zabytków sztuki…, op. cit., s. XIX – XX.
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Dziś Kazimierz to jedna z najlepiej zachowanych dzielnic żydowskich
w Europie. O obecności w przeszłości żydowskich sąsiadów przypominają nazwy ulic, między innymi: Berka Joselewicza, Rabina Meisselsa, Lewki czy Estery.
Zachowało się także siedem synagog, dawna rytualna rzeźnia, szkoły i domy
modlitwy. Ważnymi miejscami zaświadczającymi o wielowiekowej obecności
Żydów w mieście są kirkuty żydowskie: Remu oraz nowy cmentarz żydowski
położony przy ulicy Miodowej. Nekropolia Remu powstała w pierwszej połowie
XVI wieku. Pochowano na niej wielu rabinów oraz osób zasłużonych dla społeczności żydowskiej, między innymi: Mosze – syna Izraela Isserlesa Remu, rabina, filozofa i rektora krakowskiej jesziwy12. Z kolei kirkut przy ulicy Miodowej
jest jednym z niewielu wciąż czynnych cmentarzy żydowskich w Polsce. Powstał
w 1800 roku, a jego powierzchnia w 1939 roku wynosiła 22 hektary. Na jego terenie zachowało się ponad 10 tysięcy nagrobków13. Zostali na nim pochowani między innymi: Maurycy Gottlieb – malarz, uczeń Jana Matejki, Ozjasz Thon – rabin
synagogi Tempel, poseł na sejm, pomysłodawca powołania warszawskiego Instytutu Nauk Judaistycznych (obecnie Żydowskiego Instytutu Historycznego imienia
Emanuela Ringelbluma) oraz Jerzy Gert (Józef Gärtner) – dyrygent i kompozytor
a także założyciel Orkiestry i Chóru Polskiego Radia w Krakowie14.

Dla nauczycieli. Odkrywanie dziedzictwa
lokalnego poprzez doświadczenie miejsca
na przykładzie warsztatu odwzorowywania
ornamentyki żydowskich kamieni nagrobnych
Andrzej Szpociński zwraca uwagę na obserwowaną przez socjologów tendencję do „uhistorycznienia przestrzeni”, która prowadzi do zmiany sposobu postrzegania historycznych elementów krajobrazu. Fundamenty starych murów, kost-
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Kraków – Cmentarz Remu, http://www.kirkuty.xip.pl/krakowremu.htm (dostęp: 25.04.2017).
Nowy Cmentarz Żydowski, http://www.sztetl.org.pl/pl/article/krakow/12,cmentarze/3792,cmen
tarz-przy-ul-miodowej-58/ (dostęp:26.04.2017).
Kraków – Cmentarz żydowski przy ul. Miodowej, http://www.kirkuty.xip.pl/krakowmio.htm (dostęp: 26.04.2017).
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ki brukowe czy tablice pamiątkowe zyskują nowe znaczenie jako depozytariusze
przeszłości. Przez samą swą obecność prowokują w odbiorcy poczucie dawności
i przemijania. Jednocześnie aktywizują emocje wynikające z „poczucia więzi z tymi,
którzy żyli tu kiedyś, (…) z ludźmi, których już dawno nie ma i o których nic więcej nie wiemy”15. Jako jeden z najważniejszych depozytariuszy pamięci o dawnych
żydowskich mieszkańcach Krakowa można uznać cmentarz żydowski przy ulicy
Miodowej. W czasie II wojny światowej kirkut został poważnie zniszczony przez
nazistów, a macewy wykorzystano jako płyty chodnikowe w obozie w Płaszowie.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku cmentarz został poddany renowacji dzięki wsparciu Joint Distribution Committee. Dziś na terenie cmentarza znajduje się
około siedem tysięcy nagrobków, najstarsze z nich pochodzą z pierwszej połowy
XIX wieku. Znajdują się tu także liczne, symboliczne groby ofiar Holokaustu, powstałe po wojnie z inicjatywy rodzin pomordowanych16.
Celem warsztatu odwzorowywania ornamentyki żydowskich kamieni nagrobnych jest pobudzenie ciekawości poznawczej uczniów, zainteresowanie ich
lokalnym dziedzictwem żydowskim oraz zaznajomienie ich z kluczowymi pojęciami związanymi z kulturą i tradycją żydowską. Warsztat rozpoczyna się na terenie
cmentarza żydowskiego przy bramie wejściowej od krótkiej burzy mózgów, w czasie której prowadzący zadaje uczniom pytania na temat mniejszości żydowskiej
i ich tradycji (między innymi: co oznacza słowo kirkut, jarmułka, co symbolizuje
Gwiazda Dawida, jaki kształt ma macewa). Następnie prowadzący krótko opowiada
uczniom o historii mniejszości żydowskiej w Polsce, po czym uczniowie otrzymują
zadanie, aby za pomocą kartki i węgla odwzorowali symbolikę znajdującą się na
macewach. Po wykonaniu zadania uczniowie prezentują odwzorowany motyw, na
przykład świecznik, który symbolizuje kobietę, i przedstawiają szersze znaczenie
roli kobiety w kulturze żydowskiej. Według zaleceń znajdujących się w podręczniku
Podróż w przeszłość – nauka na przyszłość: „Skierowanie do uczniów prośby, żeby
samodzielnie zbadali jakiś fragment lub konkretny aspekt związanego miejsca, […]
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Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci (Lieux de Memorie), „Teksty Drugie”, nr 4, 2008, s. 18 – 19,
https://tslmorawa.files.wordpress.com/2012/06/konwersatorium-rs_mk_szpocinski_miejsca-pamieci.pdf (dostęp: 01.10.2015).
Nowy Cmentarz Żydowski, http://www.sztetl.org.pl/ article/krakow/12,cmentarze/3792,cmen
tarz-przy-ul-miodowej-58/ (dostęp:26.04.2017).
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zachęci do większej aktywności i w pewnym stopniu pozwoli młodzieży przejąć
kontrolę nad uczeniem się”. Ponadto „Dochodzenie do konkluzji w sposób niezależny i samodzielny stymuluje uczenie się, gdyż odkryte znaczenia są „własne”,
a nie „pożyczone”17.
Warsztat kończy się pod pomnikiem upamiętniającym ofiary Holokaustu,
zaprojektowanym przez Macieja Jakubowicza. Do jego budowy użyto rozbite macewy oraz tablice upamiętniające krakowskich Żydów zamordowanych w czasie
II wojny światowej. Napis na pomniku głosi: „Tu pochowani. Pomnik jest poświęcony świętemu wspomnieniu ofiar hitlerowskich narodowych morderców. Niech
ich dusze będą związane w węzeł życia”18. W tym miejscu omawiane są wydarzenia II wojny światowej i Holokaust. Warsztaty zorganizowane w tej formule
dają uczącym się możliwość wglądu w świat ofiar Holokaustu, poznania kim były
i czym się zajmowały.
Kluczowym założeniem warsztatu jest podkreślenie roli kulturowej spuścizny żydowskiej, jako nieodłącznej części historii i kultury lokalnej. Zajęcia na cmentarzu żydowskim kształtują w uczestnikach szacunek dla lokalnego dziedzictwa,
a poznanie żydowskiej historii swojej małej ojczyzny wspiera otwarcie na innych,
budzi zainteresowanie odmiennością kulturową oraz świadomość międzykulturową. Bezpośredni kontakt z macewą nadaje wiedzy teoretycznej wymiar konkretności. Ponadto warsztaty na cmentarzu wpisują się w ogólnoeuropejską tendencję
związaną z rozwojem edukacji historycznej w autentycznych miejscach pamięci,
przestrzeni miejskiej i miejscach związanych z materialnym dziedzictwem. Warsztat
pozwala uczącemu zrozumieć otaczający go świat, zachodzące w nim zmiany oraz
otaczające go dziedzictwo kulturowe. Ponadto w rekomendacjach Międzynarodowej Grupy Zadaniowej do spraw Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Upamiętniania i Badania nad Holokaustem19 czytamy, że „wizyty w miejscach historycznych
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European Agency for Fundamental Rights, Podróż w przeszłość – nauka na przyszłość. Podręcznik dla nauczycieli, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2010, s. 48.
Pomnik ku czci ofiar Zagłady na cmentarzu przy ul. Miodowej, http://www.sztetl.org.pl/pl/article/
krakow/13,miejsca-martyrologii/7743,pomnik-ku-czci-ofiar-holocaustu-na-cmentarzu-przy-ul-miodowej/ (dostęp: 25.04.2017).
Międzynarodowa Grupa Robocza do Międzynarodowej Współpracy w Dziedzinie Edukacji, Pamięci i Badań nad Holokaustem (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education,
Remembrance and Research) została założona 7 maja 1998 roku z inicjatywy Premiera Szwecji
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i miejscach pamięci dostarczają uczniom szczególnych możliwości i doświadczeń
odmiennych niż te w sali lekcyjnej”20 . Nauczanie z wykorzystaniem oryginalnych
eksponatów „może stymulować zainteresowanie, motywować i wpływać na proces uczenia się oraz stwarza możliwość bezpośredniego i namacalnego kontaktu
z przeszłością, czego nie można odtworzyć w czasie typowej lekcji”21.
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organizacje_miedzynarodowe/inne_org_miedzynarodowe/grupa_robocza_do_miedzynarodowej_
wspolpracy_w_dziedzinie_edukacji_pamieci_i_badan_nad_holokaustem/ (dostęp: 23.11.2016).
Rekomendacje dotyczące wizyt studyjnych w miejscach historycznych oraz miejscach pamięci związanych z Holokaustem, [w:] Robert Szuchta, Piotr Trojański, Jak uczyć o Holokauście.
Poradnik metodyczny do nauczania o Holokauście w ramach przedmiotów humanistycznych
w zreformowanej szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 2012, s. 75.
Ibidem.
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Iwona Reichardt

Złote reguły udanego wywiadu

Wywiad dziennikarski to w najprostszych słowach „przeznaczona do
publikacji rozmowa dziennikarza z osobą publiczną”1. W przeciwieństwie do
zwykłej rozmowy z kolegą/koleżanką czy kimś nam bliżej znanym (rodzicem, nauczycielem, babcią, dziadkiem) wywiad przeprowadzamy z kimś, kto jest nam
raczej obcy, nieznany, a kogo jednak – poprzez naszą rozmowę – musimy dobrze
poznać i zrozumieć. Celem wywiadu jest przedstawienie jakiegoś problemu (np.
śmieci w parku), jakiejś osoby (np. piosenkarza, piłkarza, polityka) lub jakiegoś
ciekawego zjawiska (np. zaćmienie słońca).
Warunkiem dobrze przeprowadzonego wywiadu z osobą, którą być może zobaczymy pierwszy raz w życiu, jest bardzo dobre się do niego przygotowanie.
Najważniejsze jest poznanie tematu, o którym będziemy rozmawiać. W tym celu
należy, jeszcze przed wywiadem, zebrać jak największą ilość informacji, w oparciu
o które przygotujemy plan wywiadu i kolejne pytania.
Bez wątpienia, najtrudniejszym, a zarazem najważniejszym, zadaniem jest
przygotowanie pierwszego pytania. Jest to tzw. pytanie wprowadzające, czasem
można je określić mianem pytania rozmiękczającego. Pierwsze pytanie musi być
ciekawe, gdyż od tego jak na nie odpowie nasz rozmówca, zależy dalszy przebieg
całego wywiadu. Jest zatem niezwykle ważne, aby pierwsze pytanie było nie tylko
przygotowane, ale i dobrze przemyślane. Może ono się bezpośrednio odnosić do
tematu rozmowy, co jednak nie jest konieczne. Pytanie to przede wszystkim musi zapoczątkować wywiad i wprowadzić dobrą atmosferę. Tak, aby i rozmówca
i rozmawiający czuli się swobodnie i aby wywiad był ciekawy.
Ciekawy wywiad to wywiad, który nie tylko jest dobrze przygotowany, ale
również wywiad, który jest dobrze prowadzony. Aby tak się stało, osoba, która
1

Maria Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
2004, s. 239.
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zadaje pytania, musi cały czas uważnie słuchać swojego rozmówcy i odpowiednio reagować na jego wypowiedzi. Może to oznaczać na przykład konieczność
zmiany wcześniej przygotowanych pytań, ewentualnie dodanie nowych czy też
dopytanie o coś o czym nie pomyśleliśmy przygotowując wywiad. Trzeba mieć
bowiem cały czas na uwadze fakt, że wywiad, choć musi być zawsze przygotowany, jest rozmową dynamiczną. Oznacza to, że nie może być prowadzony jedynie
w oparciu o sztywny schemat. Dziennikarz prowadzący wywiad musi umieć reagować na każdą sytuację i nawet najbardziej niespodziewaną odpowiedź osoby,
z którą rozmawia.
Niezwykle ważna jest również atmosfera, w której prowadzimy wywiad.
Wywiadujący, który odpowiada za to, żeby była ona przyjemna dla osoby, z którą
prowadzona jest rozmowa, powinien potrafić reagować na odpowiedzi swojego
rozmówcy nie tylko słowami, ale również cały ciałem. Dobrze jest, gdy zachowanie i ciało osoby przeprowadzającej wywiad oddaje jego/jej zainteresowanie
tematem rozmowy. Można w tym celu lekko pochylić się do przodu, co wskazuje
uważne słuchanie drugiej osoby. W czasie wywiadu nie wolno rozglądać się na boki
i sprawiać wrażenia osoby rozproszonej.
Stworzenie dobrej atmosfery wywiadu jest ważne nie tylko dlatego, że przyjemnie rozmawia się z miłym, kulturalnym rozmówcą, ale również dlatego, że pomaga ona zbudować zaufanie pomiędzy rozmówcą a osobą wywiadującą. Dzięki
zaufaniu jesteśmy w stanie pozyskać od naszego rozmówcy dużo nowych informacji, jak i być może dowiedzieć się o rzeczach, o których osoba, z którą prowadzimy
wywiad, mówi albo niechętnie, albo wcale. Jeśli uda nam się przełamać w naszym
rozmówcy wewnętrzny opór i przekonać go do powiedzenia nam czegoś więcej niż
powszechnie wiadomo, to nasz wywiad będzie niewątpliwie wielkim sukcesem.
W prowadzaniu wywiadu niezwykle ważne jest zadbanie o to, aby obok
ciekawego wstępu, było również spójne zakończenie. Jest to konieczne, gdyż
wywiad musi sprawiać wrażenie pewnej całości, którą się dobrze czyta czy
dobrze się słucha, od początku do samego końca. Ostatnie pytanie powinno
zatem albo podsumowywać całą wypowiedź rozmówcy, albo dotyczyć ważnej
kwestii związanej z problemem, wokół którego prowadzony był wywiad. Te dwa
elementy – początek i koniec – są niezwykle ważne dla przebiegu i oceny całego
wywiadu, gdyż, jak dowodzą liczne badania naukowe, są one najlepiej zapamiętywane przez czytelników.
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Podsumowując, można powiedzieć, że wywiad dziennikarski, aby był udany, musi przestrzegać tzw. złotych reguł. Są to:
1. Odpowiednie przygotowanie się do wywiadu (zebranie informacji o osobie,
z którą będzie prowadzony wywiad i temacie, który będzie przedmiotem
rozmowy)
2. Ciekawe pierwsze pytanie
3. Dobra atmosfera wywiadu
4. Spójne zakończenie
Przeprowadzenie wywiadu nie oznacza końca pracy nad nim. Wywiad,
który najczęściej jest przez nas nagrywany (za pomocą dyktafonu, kamery czy –
co obecnie jest coraz częściej spotykane – telefonu komórkowego) musi zostać
spisany, a następnie zredagowany. Zredagowanie wywiadu oznacza dostosowanie przeprowadzonej rozmowy do stylu tekstu pisanego. Jest on odmienny
od wypowiedzi ustnej, która ma na ogół charakter spontaniczny, cechują ją liczne
wtrącenia, powtórzenia, niedokończone zdania, urwane wypowiedzi. Wywiad po
redakcji jest przygotowywany do ostatniego etapu pracy redaktorskiej, a mianowicie autoryzacji. Autoryzacja oznacza otrzymanie pozwolenia od osoby,
z którą był prowadzony wywiad, na jego publikację. Jest to standard dziennikarski, którego powinno się przestrzegać przy każdym wywiadzie, nawet jeśli miałby
to być wywiad do gazetki szkolnej czy biuletynu. W dziennikarstwie, od samego
początku warto być profesjonalistą.
Wywiad – krok po kroku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wybór osoby/tematu wywiadu
Umówienie terminu rozmowy
Przygotowanie sprzętu technicznego (telefonu, dyktafonu, kamery)
Przygotowanie planu rozmowy/pierwszego pytania
Odbycie wywiadu
Spisanie wywiadu
Redakcja
Autoryzacja
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Dla nauczycieli
Najprościej ujmując, definicję wywiadu dziennikarskiego można przedstawić
w oparciu o propozycję Marii Wojtak, która definiuje ten gatunek wypowiedzi językowej jako „przeznaczoną do publikacji rozmowę dziennikarza z osobą publiczną”2.
Jest to oczywiście definicja bardzo wąska, nie uwzględniająca nie tylko różnych
form i rodzajów wywiadów, lecz również ograniczająca rozmówców dziennikarza
do osób powszechnie znanych. To bez wątpienia wielkie uproszczenie, czego dowodzą liczne wywiady z tzw. zwykłymi ludźmi.
Na rzecz niniejszej analizy przyjęcie powyższej definicji jest jednak wystarczające. Celem tekstu nie jest bowiem przedstawienie całego wachlarza ujęć definicyjnych pojęcia „wywiad”, których (jak w przypadku każdego innego terminu
z obszaru nauk humanistycznych czy społecznych) można by mnożyć bez końca,
tak samo jak i teorii, z których się one wywodzą3. Zamierzeniem autorki jest raczej pokazanie, jak można – w sposób prosty i skuteczny – przygotować młodzież
szkolną do prowadzenia krótkich wywiadów dziennikarskich, które będą ciekawe,
warte publikacji i wartościowe poznawczo. Wywiady takie mogą być publikowane
w gazetkach szkolnych, biuletynach informacyjnych szkoły oraz różnego rodzaju
projektach zespołowych.
Co równie istotne, artykuł ten jest napisany z pozycji praktyka, który w wywiadzie widzi nietypową sytuację rozmowy (często o charakterze asymetrycznym),
co z kolei wymaga ze strony rozmawiającego (osoby prowadzącej wywiad) odpowiedniego poziomu dojrzałości i zdolności kontrolowania procesu komunikacji
werbalnej (bez względu na to czy wywiad jest prowadzony z kimś znanym, czy

2
3

Maria Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,
2004, s. 239.
Por. Teorie i metody w naukach politycznych, D. Marsh., Stoker, G., (red.), Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
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też nie). Cecha ta, z oczywistych powodów, nie może charakteryzować młodzieży
wczesnoszkolnej dopiero poznającej techniki prowadzenia wywiadu dziennikarskiego. Z tego względu przyjęcie wąskiej definicji wywiadu, która w prosty sposób
odróżnia go od tzw. zwykłej rozmowy, zdaje się być uzasadnione. Jest to również
definicja, którą warto przekazać uczniom i wspólnie ją z nimi omówić.
Ucząc młodzież szkolną techniki prowadzenia wywiadu dziennikarskiego
należy przede wszystkim położyć nacisk na kontrolowaną strukturę tej rozmowy
oraz wyraźnie wskazać, że powinna ona zawsze zmierzać do jakiegoś określonego celu (przybliżenie sylwetki, wyjaśnienie czegoś, odpowiedź na ważne pytanie
itd.). Co więcej, ponieważ wywiad powinien być dla odbiorcy (czytelnika/słuchacza/widza) ciekawy, należy również zwrócić uwagę uczniów na kilka czynników
(werbalnych i niewerbalnych), które mają decydujący wpływ na jego ostateczny
kształt. Są to: interesujące pytania (szczególnie pierwsze pytanie, zwane pytaniem
wprowadzającym), ton głosu pytającego, jego postawa wobec rozmówcy, przygotowane pytania pomocnicze, klarowne podsumowanie. Czynniki te można – na rzecz
pracy z młodzieżą – określić mianem złotych reguł wywiadu. Składają się na nie:
5. Odpowiednie przygotowanie się do wywiadu (zebranie informacji o osobie,
z którą będzie prowadzony wywiad i temacie, stanowiącym przedmiot rozmowy)
6. Ciekawe pierwsze pytanie
7. Dobra atmosfera wywiadu
8. Spójne zakończenie
Elementy te można wydobyć (wspólnie z uczniami) z kontrolowanej dyskusji na temat wywiadów. Dyskusję taką dobrze jest przeprowadzić z całą klasą
w oparciu o dostępne wywiady dziennikarskie. Można tu wykorzystać nagrania
wywiadów z idolami młodzieży (piłkarzami, piosenkarzami itd.), przykłady opublikowanych wywiadów w gazetkach szkolnych czy prasie młodzieżowej, czy też
pracować z grupą poprzez zadawanie pytań na temat wywiadów, które młodzież
prowadziła sama, np. w ramach szkolnego kółka dziennikarskiego czy przygotowywanych projektów.
Po wspólnej dyskusji z uczniami złote reguły wywiadu należy spisać na
tablicy, gdzie powinny być widoczne do samego końca zajęć. W ten sposób ucz-
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niowie będą mogli się do nich odwoływać w drugiej części lekcji, uwzględniającej ćwiczenie praktyczne, a mianowicie przygotowanie i odegranie krótkiego wywiadu w małych (dwu-, trzy-osobowych grupach). Pracując w grupach uczniowie
mają możliwość ponownego przeanalizowania struktury wywiadu oraz przygotowania się do samodzielnego przeprowadzenia rozmowy kontrolowanej. Wybór
osoby, z którą będzie prowadzony wywiad, jak i tematu rozmowy należy pozostawić młodzieży, z jednym zastrzeżeniem, że powinna to być rozmowa ciekawa lub
wartościowa poznawczo.
W następnej kolejności uczniowie odgrywają wywiady przed całą klasą. Jeśli
istnieje taka możliwość, wywiady odgrywane przez uczniów powinny być nagrywane. Po każdym wywiadzie nauczyciel, wraz z uczniami, omawia jego przebieg
z punktu widzenia zastosowania złotych reguł, wydobywając z każdego wywiadu
jego mocne i słabe strony. Każdy wywiad powinien zostać omówiony tak, aby wszyscy uczniowie otrzymali informację zwrotną na temat swojej pracy. Tym samym,
poprzez omówienie większej ilości wywiadów w oparciu o ich przystawalność do
wyodrębnionych złotych reguł uczniowie mają szanse na lepsze przyswojenie sobie logiki rozmowy kontrolowanej, którą powinni się kierować, gdy przyjdzie im
samodzielnie prowadzić wywiady dziennikarskie.
Na zakończenie lekcji, po odegraniu wszystkich wywiadów przez uczniów,
nauczyciel może zmazać z tablicy zapisane tam wcześniej złote reguły, próbując
odtworzyć je wraz z klasą z pamięci. W ten sposób, poprzez dyskusję, ćwiczenie
praktyczne oraz odtworzenie reguł z pamięci utrwalona zostaje wiedza uczniów
na temat czynników, które sprzyjają poprawnemu przeprowadzeniu wywiadu
dziennikarskiego.
Tę metodę pracy z uczniami wykorzystano w projekcie Odkrywcy dziedzictwa lokalnego. W czasie zajęć w części teoretycznej wykorzystana została przedstawiona poniżej prezentacja w programie PowerPoint.

Dorian Jędrasiewicz

Podstawy fotografii cyfrowej

Fotografia, jak każda inna dziedzina artystyczna, jest sztuką rzemiosła, odwołującą się do pewnej problematyki społecznej. W porównaniu do innych sztuk
wizualnych jest także dziedziną niebywale trudną, gdyż w przeciwieństwie do filmu, rejestrowane wydarzenia zostają zamrożone na pojedynczych kadrach. Chcąc
opowiedzieć spójną historię, konieczna jest bardzo wnikliwa obserwacja otoczenia –
stąd podstawowym „aparatem fotograficznym” i zarazem najlepszym, jaki człowiek może posiąść, jest jego własne oko skorelowane z intuicją, podpowiadającą,
co w otaczającym nas świecie warte jest zarejestrowania i poddania do dyskusji.
Filmowcy dostają narzędzie w postaci płynnego obrazu, wzbogaconego o narrację głosową, malarze i rysownicy mogą wykazać się swoją fantazją już w procesie
tworzenia i pokierować dzięki temu abstrakcyjnością potencjalnego dzieła, chcąc
wskazać na jego alegoryczność. Fotograf nie musi wykazywać się zdolnościami
manualnymi, lecz refleksem i wrażliwością na otaczającą go rzeczywistość, która jest surowcem, poddanym kolejno filtracji przez indywidualną percepcję oczu
rzemieślnika. Obok całego warsztatu technicznego, niezwykle istotnym aspektem w fotografii jest umiejętność ukazania pewnych zjawisk, osób, rzeczy etc.
inaczej niż widzimy je na co dzień. Sekwencje zdjęciowe układające się w fotoreportaże są nie tylko faktograficznym odzwierciedleniem pewnych realiów, lecz
przede wszystkim historią żyjącą na określonym metaforycznym tle, jakie zostanie
indywidualnie domalowane w umyśle każdego odbiorcy, w zależności od jego stanu
emocjonalnego, doświadczeń i szeregu innych czynników, które sprawią, że każdy
z nas, żyjący na tym samym świecie, spojrzy na niego nieco inaczej.
Fotografia cyfrowa daje nam rozległy szereg rozmaitych ułatwień. Jednym
z nich jest możliwość naprawienia w post-produkcji błędów zaistniałych już
w momencie wykonania zdjęcia, przez co podświadomie twórca zaczyna wymagać od siebie coraz mniej w elementarnym momencie, jakim jest naciśnięci spustu
migawki w aparacie. Każdy nieudany kadr można w dowolnym momencie usunąć,
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nic na tym nie tracąc. W dobie fotografii analogowej, kiedy fotograf ograniczony był
ilością kilkunasto-klatkowej kliszy, twórczość była bardziej przemyślana, przez co
także bardziej wymowna. Nie można jednak popadać w skrajności i trzeba docenić
dobrodziejstwa cyfryzacji, która pozwoliła na spopularyzowanie fotografii, trafienie do zdecydowanie szerszego gremium odbiorców, a także umożliwiła reprodukcję w wyraźnie wyższej jakości. Trzeba mieć także na względzie fakt, iż nie warto
rzucać się w technologiczny pościg za idealnym sprzętem, wszak to nie on sam
robi zdjęcia, lecz fotograf. Często profesjonalne aparaty, nawet gdy możemy sobie
pozwolić na ich zakup, odstraszają swoją wagą i gabarytami, przez co zamiast robić
zdjęcia, pozostawione są w domu, a niepowtarzalne ujęcia przemijają nieodwracalnie. Podstawą, którą należy zrozumieć, jest stwierdzenie, że najlepszy aparat
fotograficzny, to taki, który akurat mamy w danym momencie przy sobie, czyli
często telefon komórkowy. Dzisiejsze smartfony są w stanie z pewnością zastąpić
znakomitą większość kompaktów aparatów cyfrowych, oferując porównywalną
jakość zdjęć. Nie należy zniechęcać się i rezygnować na początku drogi twierdząc, że nie posiadamy odpowiedniego sprzętu czy nie znamy niepodważalnych prawideł fotografii. W przypadku dziedzin artystycznych to często osoby
niezagłębiające się w kwestie techniczne, lecz pełne pomysłów, kreatywności i cechujące się otwartym spojrzeniem na rzeczywistość odnoszą największe sukcesy.
Znając te niektóre mechanizmy komunikacji wizualnej, dzięki którym wykonywane zdjęcia posiadają nie tylko walory optyczne, lecz także artystyczne i interpretacyjne, warto prześledzić także kilka podstawowych zasad, pozwalających na
zarejestrowanie udanego kadru.
•

Dobre zdjęcie, to zdjęcie z ludźmi – Wyobraźmy sobie, iż znajdujemy
się w centrum wielkiego miasta i chcemy pokazać panujący w nim zgiełk
i przedstawić swoje impresje za pomocą zdjęć; czy będziemy czekać aż
wszyscy ludzie „wyjdą” z kadru, a ruch uliczny zamilknie…? Często można
zaobserwować, jak osoby wykonujące zdjęcie, chcą układać kadr tak, aby
nie znajdowały się w nim żadne osoby (zwłaszcza przypadkowe), co często
jest dużym błędem. Zdjęcie wykonane w konwencji dokumentalno-reportażowej powinno zawierać pierwiastek społeczności, o której historię
chcemy opowiedzieć. Najciekawsze zdjęcia z podróży, jakimi można oddać
klimat danego miejsca, to nie tylko dziesiątki widokówek z zachodem słońca,
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lecz przede wszystkim zobrazowanie codzienności tubylców. Warto udać
się na przykład na tradycyjny targ, do baru/restauracji/kawiarni – miejsc
tętniących życiem lokalnej zbiorowości, lub zboczyć z utartych turystycznych ścieżek, aby wyłapać prawdziwe smaczki środowiska i rzeczywistości,
którą zamierzamy ukazać.
•

Warto zadbać o kontekst – jednym z elementów, które sprawiają, że zdjęcie w oczach potencjalnego odbiorcy cechuje się niezdefiniowanym, „magicznym” pierwiastkiem, jest kontekst, o który wzbogacimy główny motyw.
Temat przewodni fotografii powinien wybijać się z tła w sposób spójny
i budzić oczywiste konotacje, którymi podkreślić można metaforyczny
wydźwięk zdjęcia. Jeśli decydujemy się portretować osobę, o której wiemy,
że jest na przykład pasjonatem piłki nożnej, to zdecydowanie bardziej autentyczne i nacechowane emocjonalnie zdjęcie powstanie, jeśli wykonamy
je w odpowiednim otoczeniu i z właściwymi rekwizytami (w tym przypadku będzie to boisko i piłka do gry). Portrety powinny oddawać osobowość
danego człowieka i być wycinkiem pewnej znaczącej historii w jego życiu, którą często należy powiązać z jego pasją. Pierwszy odbiór i kreujące się w momencie spojrzenia na zdjęcie asocjacje są niezwykle istotne
i rzutujące na całokształt twórczości – na to, czy okaże się ona wystarczająca szczera i ujmująca, aby przekonać do siebie potencjalnego odbiorcę.

•

Kontekst nie zawsze narodzi się sam, niekiedy trzeba będzie go zaaranżować i poczekać na odpowiedni moment – fotografia to dziedzina pełna
sprzeczności. Z jednej strony, niezwykle dynamiczna, z drugiej zaś, wymagająca precyzji, spostrzegawczości, a przede wszystkim cierpliwości.
Ciekawych kadrów szukać warto na ulicach miast, spacerując z aparatem
w ręku i wypatrując nietuzinkowych sytuacji. Nie zawsze jednakże zdjęcia
same do nas przyjdą. Gdy na pierwszy rzut oka nie dzieje się nic ciekawego,
warto zatrzymać się na chwilę w jednym miejscu, w którym widzimy potencjał na ciekawą akcję i wyczekiwać decydującego momentu, w którym
wciśniemy tylko spust migawki.
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•

Pogoda nie jest wrogiem zdjęć – paradoksalnie im mniej pogoda jest sprzyjająca człowiekowi, tym bardziej fotografii. Najgorszą pogodą, jakiej można
sobie zażyczyć do robienia zdjęć, to pełne słońce w zenicie. Fotografia jest
sztuką malowania światłem, grą świateł i cieni, słońce w południe jest
wyjątkowe ostre, co sprawia, że z trudem będziemy unikać prześwietleń
i ostrych cieni, które najgorzej działają w przypadku fotografii portretowej.
Ciężko będzie również uzyskać odpowiedni kontrast, wyważoną tonację
oraz rozpiętość dynamiczną. Z kolei połacie chmur zadziałają jak olbrzymi
dyfuzor, rozpraszając światło, zmiękczając je i sprawiając tym samym, że
staje się ono bardziej równomierne. Oczywiście każdą zasadę można złamać, jednakże trzeba robić to świadomie, wiedząc, jaki ostateczny efekt zamierza się osiągnąć (w tym przypadku będzie to w większości sytuacji efekt
niemalże karykaturalny). Z kolei deszcz i powstałe w jego wyniku kałuże
odwdzięczą się na zdjęciach widowiskowymi refleksami i nasyconymi kolorami. Ciekawie wyglądać będą także burzowe chmury, ponieważ dodadzą
zdjęciom dramaturgii.

•

Godzina nie jest bez znaczenia – najładniejsze światło do zdjęć natura
zapewnia na około godzinę po wschodzie oraz godzinę przed zachodem
słońca. Cienie stają się wtedy bardzo miękkie i plastyczne, natomiast samo
światło przybiera wyjątkowo korzystną, złotawą temperaturę barwową.
Z pomocą dzisiejszej technologii można nawet zainstalować na telefon stosowną aplikację, która poinformuje nas każdego dnia o rozkładzie godzinowym tej magicznej pory. Najtrudniejszy czas do zdjęć to z kolei noc lub
ujmując rzez ogólniej – złe warunki oświetleniowe. Wymagać one będą od
nas lepszego sprzętu i unieruchomienia aparatu (na przykład przy pomocy
statywu) w celu uzyskania zdjęć lepszej jakości.

•

O efekcie 3D decyduje wieloplanowość zdjęcia i głębia ostrości – ciekawe fotografie w większości cechują się wyróżnieniem głównego motywu
(który jest ostry) z tła, nad którym warto poczynić starania tak, aby w miarę
możliwości było ono rozmyte. Kwestia ta zależna jest od wielu czynników,
jak choćby wielkości matrycy aparatu, odległości fotografowanego obiektu od soczewki obiektywu oraz tła znajdującego się za obiektem. Jednakże
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nawet najprostszym sprzętem jesteśmy w stanie osiągnąć efekt rozmytego
tła w odpowiednich okolicznościach. W zobrazowaniu tego pomoże proste
ćwiczenie polegające na wykonaniu zdjęcia długopisu (lub innego niewielkiego przedmiotu) telefonem komórkowym. Długopis należy umieścić na
tyle blisko szkła obiektywu, by tylko móc ustawić na nim ostrość, zaś sama
odległość za długopisem do kolejnych planów (przedmiotów, ścian etc.)
powinna być jak największa. Zarejestrowana w ten sposób fotografia ma
na celu przedstawiać ostry długopis oraz rozmyte tło. Im większa będzie
matryca aparatu i jaśniejszy obiektyw, tym prawa fizyki będą dla fotografa
bardziej wyrozumiałe, a łatwość, z którą uda się rozmyć tło, wyodrębniając
z niego główny temat, większa.
•

Dlaczego lampa błyskowa (za wyjątkiem potężnych modeli do lustrzanek
cyfrowych i aparatów systemowych) przeciwdziała nastrojowi zdjęć? –
lampy błyskowe wbudowane w telefony komórkowe oraz aparaty kompaktowe cechuje niewielka moc oraz niewielki rozmiar palnika. Na domiar
złego, świecą one światłem o niejednolitej temperaturze barwowej, przez co
przyczyniają się do przebarwień na zdjęciach. Magia dobrego zdjęcia polega
na wykorzystaniu maksimum możliwości światła zastanego, bez ingerencji
w atmosferę fotografii. Lampą błyskową posiłkować można się w przypadku konieczności doświetlenia zdjęcia, jakie wykonujemy z pobudek czysto
praktycznych (na przykład zdjęcie rozkładu jazdy na przystanku, notatek,
dokumentów etc.), jednakże jeśli mówimy o fotografii jako o dziedzinie sztuki, lampę należy w zdecydowanej większości przypadków wyłączyć. Żadna
reguła nie jest jednakże obligatoryjna, gdyż oczywiście warto eksperymentować i poszukiwać własnej drogi i techniki wykonywania zdjęć, co
często daje niespotykanie pozytywne efekty. Jeśli jest się w posiadaniu zewnętrznej lampy błyskowej, sytuacja wygląda nieco inaczej. Ta z kolei daje
duże możliwości doświetlenia fotografowanej sceny, umożliwiając odbicie
światła od innych powierzchni (na przykład sufitu) za sprawą obrotowego
palnika. Gwarantuje także stabilną temperaturę barwową, która bez problemu wpasowuje się w naturalne światło. Niezależnie od tego czy wykonujemy zdjęcia z lampą wbudowaną, czy dodatkową, należy pamiętać o tym,
aby nie kierować generowanego przez nią strumienia światła na powierzch-
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nie szklane, lustrzane i błyszczące, ponieważ spowoduje to odbicie błysku
i wypalenie z kolorów oraz kontrastu znaczącej części kadru.
•

Trójpodział kompozycji pomoże walczyć ze złymi nawykami – często intuicyjnie główny obiekt, który ma być tematem naszego zdjęcia, umieszczany
jest w samym środku kadru, co niestety nie wpływa najlepiej na odbiór fotografii, gdzie tak samo jak w malarstwie obowiązuje trójpodział kompozycji.
Kadr należy podzielić na 3 równe części poziomo oraz pionowo. Punkty
powstałe w miejscu przecięcia tych linii, to tak zwane mocne punkty
fotografii, w których powinniśmy starać się umieszczać główny temat
naszych zdjęć. Większość aparatów i telefonów pozwala na wyświetlenie
pomocniczej siatki tak, aby kadrowanie stało się łatwiejsze. Umieszczając
obiekty lub horyzont idealnie po środku, sprawiamy, iż poszczególne części
zdjęcia przestają ze sobą korespondować. „Rozcinamy” w ten sposób niejako
zdjęcie, przez co staje się ono niespójne. Można wykorzystać taki sposób
obrazowania, jeśli chcemy podkreślić jakiś rozłam czy antagonizmy, jednakże
w znakomitej większości przypadków najlepiej sprawdzi się klasyczny trójpodział. W przypadku pracy nad kompozycją, należy równie wnikliwie
obserwować atmosferę, co pozwoli na właściwe rozłożenie proporcji
ciekawych elementów kadru (na przykład jeśli część poniżej horyzontu
jest nudna i jednolita, a na niebie malują się majestatyczne chmury, które
podkreślą dramaturgię zdjęcia, to linię horyzontu należy umieścić w około
1/3 kadru tak, by właśnie niebo wypełniło jego większą część. Natomiast
jeśli sytuacja jest odwrotna (interesująca jest część poniżej linii horyzontu,
a niebo wygląda nieciekawie), to analogicznie horyzont powinien znaleźć
się w wysokości 2/3 kadru. Wagę należy przykładać również do proporcji
człowiek – tło. Wielokrotnie zaobserwować można jak ludzie wykonując
zdjęcie na tle jakiegoś obiektu, przysuwają się do niego, odsuwając jednocześnie od fotografa, co powoduje iż są oni niemalże niedostrzegalni.

•

Kadrowanie i post-produkcja – to także niezwykle istotne elementy procesu twórczego. W zdecydowanej większości przypadków lepiej sprawdzą
się kadry poziome (pozwolą na zawarcie szerszego kontekstu) aniżeli
pionowe. Fotografia cyfrowa daje możliwości przycinania i udoskonalenia
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zdjęć już po ich wykonaniu. Warto korzystać z mnogich funkcji bezpłatnych aplikacji, oferujących różnorodne filtry symulujące analogowe klisze,
podbijające kontrast, nadające winietę (przydymienie naokoło kadru) oraz
posiadające wiele innych funkcji, sprawiających, że zdjęcia wyglądać będą
jeszcze lepiej i nabiorą niebywałego, artystycznego charakteru. Należy jednak zwrócić uwagę, by zdjęcie zachowało pewną naturalność, gdyż na tym
etapie, bardzo łatwo można z czymś przesadzić.
Powyższe informacje to tylko najbardziej podstawowe kompendium pozwalające na zapoznanie się z niektórymi, elementarnymi technikami fotograficznymi.
Tak naprawdę jest to zaledwie wprowadzenie oraz pewien punkt zaczepienia, który
wykorzystać należy jako element inspiracji, mający na celu pomóc odnaleźć swój
własny potencjał i dodać dozę indywidualizmu, która może odzwierciedlić się
w przełamaniu niektórych z powyższych zasad na drodze poszukiwań własnego
stylu w fotografii. Wszak to właśnie on, będący odbiciem osobowości danego
fotografia sprawi, że wykonane przez niego ujęcia będą wyjątkowe i niepowtarzalne. Abstrahując od technicznego perfekcjonizmu, warto dbać przede wszystkim o wartość merytoryczną zdjęć i już na samym początku swojej przygody
z fotografią, drukować swoje zdjęcia – niezależnie czy mają one wymiar artystyczny, czy są tylko, a może aż, dokumentacją osobistych wspomnień. Coraz częściej
dzisiejsze społeczeństwo, żyjące w dobie fotografii cyfrowej, zostaje określone
mianem pokolenia utraconych wspomnień, kiedy to przemijają czasy oglądania wspólnie z dziadkami zdjęć i albumów na kanapie, wzbogaconych narracją
opowieści o minionych chwilach. Gdy już wykonamy swoje upragnione zdjęcie,
powinniśmy zrobić wszystko, by nie zginęło ono w pamięci kolejnego telefonu
komórkowego, na komputerowym dysku lub zagubionej płycie DVD. Nasz trud,
wysiłek oraz niepowtarzalne wspomnienia mogą przyczynić się do kształtowania materialnej pamięci, będącej świadectwem naszej pracy dla kolejnych
pokoleń, a także dla nas samych za kilka lat. To właśnie o to przede wszystkim
chodzi w fotografii – aby to, co wyjątkowe, ocalić przed zapomnieniem.

CZĘŚĆ II – SPACER MIEJSKI ŚLADAMI
DZIEDZICTWA MATERIALNEGO
I NIEMATERIALNEGO

Stacja 1

Międzynarodowe Centrum Kultury –
dom pełen dziedzictwa

„MCK było inicjatywą pierwszego po upadku komunizmu rządu polskiego,
zgłoszoną przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na Szczycie Paryskim Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE)* w listopadzie 1990 roku,
gdy rodziła się nowa architektura Europy. Instytucja zainaugurowała działalność
w maju 1991 roku, podczas Sympozjum KBWE w Krakowie poświęconego problematyce dziedzictwa kulturowego. Jest to pierwsza publiczna instytucja kultury
nowej generacji powstała w Polsce po przełomie roku 1989. Na jej siedzibę nieprzypadkowo wybrano Kraków – miasto stanowiące laboratorium polskiego myślenia
o dziedzictwie. Od samego początku działalność realizuje w zabytkowej, sięgającej
czasów średniowiecza kamienicy „Pod Kruki”, położonej w sercu Starego Miasta,
która w sensie dosłownym i metaforycznym stanowi okno Krakowa na Europę
Środkową”1.

1

http://mck.krakow.pl/artykul/misja
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Zadanie
Logo MCK odwołuje się bezpośrednio do słynnego przedstawienia człowieka idealnego. Podaj nazwisko autora tego rysunku:
AUTOR …………………………………………

Źródło: https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://sztukawkawalkach.
pl/wp-content/uploads/2017/01/czlowiek-witruwianski.jpg&imgrefurl=
http://sztukawkawalkach.pl/dziela/mezczyzna-idealny/&h=638&w=850
&tbnid=oj_Ycmo3QRVQbM:&tbnh=150&tbnw=200&usg=__dAAmjt0AX
ecYDRWHsTvZ-aQXh-M=&vet=10ahUKEwiOzOTpgszUAhURa1AKHe0
BDmoQ_B0IejAK..i&docid=bEQZRQqKCs50RM&itg=1&sa=X&ved=0ahUK
EwiOzOTpgszUAhURa1AKHe0BDmoQ_B0IejAK&ei=CN9IWY6oJZHW
wQLtg7jQBg#h=638&imgdii=Gc5lLMUdn2MnnM:&tbnh=150&tbnw=200
&vet=10ahUKEwiOzOTpgszUAhURa1AKHe0BDmoQ_B0IejAK..i&w=850

Kamienice w obrębie Rynku Głównego mają różne godła – symbole te nadają imię całemu budynkowi. Są to więc: Kamienica Pod Baranami, Pod Jaszczurami, Pod orłem itp.
Patrząc na fragment plakatu z obchodów 25-lecia MCK, odpowiedz na pytanie: jaką nazwę może nosić miejsce, w którym się znajdujesz?:
Jest to kamienica „Pod …………………………………………”

Źródło: fragment z plakatu,
zdjęcie Marta Gaj
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Niestety kamienicę, w której się znajdujemy, dotykały też smutne dzieje
historii świata. Czy patrząc na zdjęcie, potrafisz powiedzieć o jakie czasy w historii XX wieku chodzi?
…………………………………………

Źródło: materiały MCK,
zdjęcie Marta Gaj

Dziedzictwo2 to w zasadzie wszystko, co definiuje, to kim jesteśmy – zarówno rzeczy materialne, jak i niematerialne. Napisz, co dla ciebie jest najcenniejszym
dziedzictwem
			osobistym …………………………………………
			lokalnym		…………………………………………
			globalnym …………………………………………

2

podpowiedź – dziedzictwo osobiste to na przykład album z rodzinnymi zdjęciami, lokalne odnosi
się do miejsca zamieszkania, czyli na przykład budynek twojej szkoły, a globalne to takie, które
jest ważne dla całej ludzkości – na przykład Koloseum w Rzymie.

Stacja 2

Piwnica pod Baranami
i Pomnik Piotra Skrzyneckiego

Miejsca pamięci to nie tylko monumentalne pomniki czy też tablice upamiętniające zdarzenia, bohaterów w narodowym kontekście, a o których czytamy w podręcznikach do historii lub języka polskiego. Miejsca pamięci mogą być
związane z obiektami, przedmiotami, które wywołują wspomnienia wąskiej grupy
ludzi, która chce zachować i przekazać swoje wspomnienia kolejnym pokoleniom.
Jak twierdzi Pierre Nora, miejsca pamięci to miejsca w dosłownym znaczeniu tego słowa, w którym pewne społeczności (naród, grupa etniczna, partia) składają
swoje wspomnienia lub uważają je za nieodłączną część swojej osobowości. Dla
Nory miejscem pamięci mogło być zatem zarówno archiwum historyczne, pomnik
bohatera narodowego, jak również prywatne mieszkanie, w którym spotykają się
kombatanci, by obchodzić uroczystości z okazji ważnej dla nich rocznicy1.
Piotr Skrzynecki, którego pomnik znajduje się w Krakowie przy Kamienicy pod Blachą, jest jedną z legendarnych postaci Krakowa, silnie wpisaną w jego
historię kulturalną. Był on współtwórcą jednego z najbardziej znanych polskich
kabaretów, animatorem życia kulturalnego, Honorowym Obywatelem Miasta
Krakowa. Urodził się w Warszawie w 1930 roku. Po II wojnie światowej zamieszkał
w Zabrzu, a następnie przeniósł się do Łodzi. Do Krakowa przybył w 1951 roku, gdzie
rozpoczął pracę jako animator kulturalny w Nowej Hucie. Jednocześnie studiował
historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1956 roku wspólnie z kilkorgiem
przyjaciół zorganizował w piwnicy Pałacu pod Baranami klub artystyczny, w którym spotykali się krakowscy studenci uczelni i kierunków artystycznych. Kabaret
został nazwany: „Piwnica Pod Baranami”.

1

Andrzej Szpociński, Miejsca Pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie”, Nr 4/2008, ss. 11 – 12
[tekst dostępny online: http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Szpocinski,%20Miejsca%20pamieci.
pdf (dostęp: 21 czerwca 2017)].
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Piwnica pod Baranami od początku swojej działalności wzbudzała powszechne zainteresowanie. Pojawiały się plotki dotyczące tego miejsca, które intrygowało,
było owiane tajemnicą. Mówiono, że do środka nie można się było dostać „z ulicy”,
bez uprzedniego zaproszenia od osób związanych z Piwnicą. Plotkowano o rzekomo odbywających się tam „czarnych mszach”.
Skrzynecki wywierał istotny wpływ na tworzenie szczególnego charakteru Piwnicy. Był nie tylko konferansjerem, ale również organizatorem występów.
Swoją charyzmą przyciągał nowych sympatyków Piwnicy. Był z nią związany do
końca swojego życia. Zmarł w 1997 roku. Został pochowany w Alei Zasłużonych na
Cmentarzu Rakowickim. Po jego śmierci Piwnica kontynuowała swoją działalność.
W 2000 roku znany kompozytor, Zbigniew Preisner, który był również
związany artystycznie z Piwnicą pod Baranami, ufundował pomnik Piotra Skrzyneckiego mieszczący się w ogródku kawiarni Vis-à-vis. Odsłonięto go w 2000 roku. Pomnik ten przedstawia Skrzyneckiego w jego zwyczajnym otoczeniu. Tutaj
bowiem często przebywał, traktując to miejsce jako swojego rodzaju biuro. Pomnik
ma symbolizować zwyczaje Skrzyneckiego – w kapelusz, na wzór tego, jaki nosił
za życia, ma wetknięte gołębie piórko. Lubił kwiaty, toteż są one mu codziennie
wkładane do ręki.
Obiekty poświęcone pamięci Skrzyneckiego znajdują się również w innych miejscach Krakowa, w tym między innymi przy ulicy Skawińskiej. Tamtejszy
pomnik, w formie rzeźby z brązu, został ufundowany przez profesora Andrzeja
Szczeklika, sympatyka Piwnicy oraz przyjaciela Skrzyneckiego. Z kolei w Parku
Decjusza znajduje się Pomnik Piwnicy Pod Baranami wykonany przez Bronisława
Chromego, jednego ze współtwórców kabaretu.
Opis oparty na:
Komorowski Waldemar, Sudacka Aldona, Rynek Główny w Krakowie, Wrocław, Warszawa, Kraków:
Wydawnictwo Ossolineum 2008
Rożek Andrzej, Extra Cravoviam non est vita. Na krakowskim rynku. Historia i obyczaje od lokacji do
najnowszych czasów, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007
Rożek Michał, Kraków. Przewodnik historyczny, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1997
Rożek Michał, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997
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Zadanie
Przyporządkuj postaci związane z Piwnicą Pod Baranami do notek biograficznych poniżej:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alosza Awdiejew
Ewa Demarczyk
Anna Dymna
Marek Grechuta
Czesław Miłosz
Grzegorz Turnau
Andrzej Wajda

Piosenkarz, poeta, kompozytor, jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiej poezji
śpiewanej, w 1967 roku zajął drugie miejsce na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie,
do 1971 roku towarzyszył mu zespół Anawa; w 1976 roku rozpoczął współpracę z Piwnicą;
zmarł w 2006 roku, spoczął w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim
Artysta, pianista, kompozytor, wokalista, poeta, w trakcie koncertów sam gra na fortepianie (co jest jego znakiem charakterystycznym), do Piwnicy trafił jeszcze w liceum, gdy
wygrał konkurs na Studenckim Festiwalu Piosenki, jest autorem m.in. znanej piosenki,
której akcja rozgrywa się na ulicy Brackiej
Piosenkarka wykonująca utwory z nurtu poezji śpiewanej, z „Piwnicą” była związana
przez dekadę od 1962 roku, wykonała m.in. piosenkę „Karuzela z madonnami” opartą na
utworze Mirona Białoszewskiego
Piosenkarz pochodzenia rosyjskiego, językoznawca, z Piwnicą związał się w 1975 roku,
jest profesorem nauk humanistycznych, przez kilka dekad był związany zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim
Poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz, w 1980 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości, zmarł w 2004 roku, został
pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce
Reżyser filmowy i teatralny, wyreżyserował m.in. filmy „Kanał”, „Popiół i diament”, „Człowiek z marmuru”, „Człowiek z żelaza”
Aktorka filmowa i teatralna, założycielka i prezes Fundacji „Mimo Wszystko”

Stacja 3

Dom Włoski (nazywany również:
Włoska Kamienica, Kamienica Montelupich)

Miejsca pamięci są konstruktami społecznymi. Nie stanowią one idealnego odzwierciedlenia rzeczywistych sytuacji, zdarzeń historycznych czy też postaci, ale są ich wyobrażeniem. Społecznie wybieramy te miejsca, o których chcemy
pamiętać, i te, o których nie. Te miejsca, które upamiętniamy, podlegają dalszym
interpretacjom, służącym określonym celom społecznym, jak na przykład integracji społeczeństwa, tworzeniu zbiorowej tożsamości, czy też legitymizowaniu
władzy politycznej.
Dom Włoski stanowi miejsce pamięci w podwójnym znaczeniu. Z jednej
strony, wskazuje na wielokulturową historię Krakowa, a z drugiej – na rozwój instytucji publicznych w kontekście narodowym. Jak się okazuje, sposób upamiętniania tych dwóch zjawisk pomija historyczną zależność pomiędzy nimi, mimo że
były ze sobą bezpośrednio powiązane.
Nazwa Domu Włoskiego w sposób symboliczny wskazuje na rolę, jaką w jej
historii odegrali Włosi. Geneza wpływów włoskich wiąże się z przybyciem do Polski
królowej Bony, pochodzącej z rodziny mediolańskich książąt Sforzów, która w 1518
roku poślubiła polskiego króla Zygmunta Starego. Wraz z nią do Krakowa przybyli
jej rodacy, którzy podjęli służbę na dworze królewskim, w dyplomacji, hierarchii
kościelnej. Dzięki małżeństwu doszło do wzmocnienia relacji handlowych i kulturalnych Krakowa z Włochami. W tym czasie, w Krakowie osiedli również bracia – bankierzy: Sebastian i Karol Montelupi, którzy zmienili swoje nazwisko na „Wilczogórscy”. Po przybyciu do miasta przejęli na własność kamienicę na Rynku Głównym 7,
która została zaadaptowana do stylu renesansowego przez włoskich architektów.
Nabycie budynku przez Montelupich wiąże się z ważnym wydarzeniem
w historii poczty. Symbolicznie uważa się bowiem, że w tym miejscu narodziła się
polska poczta. Gdy w 1557 roku zmarła królowa Bona, jej syn, Zygmunt August,
rozpoczął z rodziną w Mediolanie walkę o spadek po niej. W tym celu król potrze-
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bował regularnej łączności kurierskiej między Krakowem a Włochami. Organizację
poczty królewskiej zlecił Włochom. W przeciągu kolejnych dziesięciu lat trzykrotnie
zmieniali się jej organizatorzy (za każdym razem byli to jednak Włosi), co wynikało z konfliktów, w jaki popadali z innymi kurierami, lub też nie wywiązywania się
z warunków umowy. W 1568 roku o przywilej pocztowy zaczęli zabiegać u króla
Montelupi. Sebastian zobowiązał się wyposażyć pocztę na własny koszt, a mając na
uwadze wymagania króla dotyczące czasu dostarczania przesyłek, zadeklarował,
że kurierzy będą przebywać drogę z Krakowa do Wenecji w 10 dni. Za oferowane
usługi Montelupi mieli otrzymywać rocznie 1500 talarów. Król wydał przywilej na
pięć lat. W 1572 roku król Zygmunt August zmarł, co spowodowało, że poczta przestała funkcjonować jako instytucja królewska. Sebastian Montelupi nie przerwał
jednak jej działalności, ale prowadził ją na własny rachunek.
Opis oparty na:
Komorowski Waldemar, Sudacka Aldona, Rynek Główny w Krakowie, Wrocław, Warszawa, Kraków:
Wydawnictwo Ossolineum 2008
Rożek Michał, Kraków. Przewodnik historyczny, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 1997
Rożek Michał, Przewodnik po zabytkach i kulturze Krakowa, Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997

Zadanie
1. W jaki sposób zostały upamiętnione związki tej kamienicy z Włochami?
2. Znajdź tablicę upamiętniającą początki polskiej poczty i uzupełnij tekst:
W Domu …………………… w okresie …………………… – …………………… mieściła się
…………………… siedziba …………………… w …………………… Poczta rozpoczęła tutaj swoje
funkcjonowanie w …………………… roku. Tablica upamiętniająca to zdarzenie została
wmurowana w …………………… roku z okazji ……………………
3. Czy Waszym zdaniem powyższe sposoby upamiętniania oddają w wystarczający sposób znaczenie historycznych zdarzeń?

Stacja 4

Studzienka Badylaka

„Za Katyń, za demoralizację młodzieży, za zniszczenie rzemiosła”.
Walenty Badylak

Pamięć jest procesem poznawczym, mającym na celu przechowywanie, archiwizowanie informacji, doświadczeń i wspomnień, które mogą być wykorzystywane
w rozmaitych sytuacjach. Stąd zachowuje się pamięć o sytuacjach pozytywnych
i negatywnych, czynach heroicznych i desperackich. Ludzie dbają o upamiętnienie tych wydarzeń, które są dla nich ważne – mają czegoś nauczyć, coś przekazać,
pozwalają walczyć o coś lub określać siebie.
Walenty Badylak, piekarz i żołnierz AK, w dniu 21 marca 1980 roku przywiązał się łańcuchami do studzienki znajdującej się w zachodniej części krakowskiego rynku i oblał benzyną. Na szyi miał tabliczkę z napisem: Protestuję przeciwko kłamstwu. Ludzie się przyglądali i nic nie zrobili. Ściągali tylko czapki, aby
oddać hołd umierającemu. Badylak uważał, że życie można oddać tylko wówczas,
gdy jest tego sens, gdy może ona wywołać coś pozytywnego. Chciał w ten sposób
wstrząsnąć ludźmi. Samospalenie się było aktem sprzeciwu wobec władz PRL oraz
zakłamywania przez nich historii – zatajania prawdy o zbrodni katyńskiej. Władza
PRL zmieniała bowiem historię i próbowała ukształtować nową pamięć nasiąkniętą
ideologią. Śmierć była też buntem wobec postawy jego syna, który współpracował
z obecną władzą.
O buncie Badylaka wspominała tylko prasa lokalna, szukając przyczyny
samobójstwa w chorobie psychicznej. Krakowianie jednak wiedzieli, dlaczego Badylak dopuścił się takiego aktu, przynosili na miejsce jego śmierci znicze, kwiaty,
śpiewali pieśni religijne. Wszystkie elementy oddania czci zmarłemu były jednak
przez władze usuwane. Mieszkańcy miasta, działacze opozycyjni zaczęli zabiegać
o upamiętnienie wydarzenia. W 1990 roku wnuk Badylaka odsłonił tablicę pamiątkową, nakręcono również historię bohatera tego wydarzenia. Na krakowski rynku
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znajdują się cztery tablice pamiątkowe, upamiętniające: Hołd Pruski, Insurekcję
Kościuszkowską, wejście Polski do Unii Europejskiej oraz samospalenie Badylaka.
Zarówno tablica, zdjęcia wykonywane miejscu spalenia się Badylaka, jak i film1
stanowią miejsca pamięci – ich zadaniem jest wspominanie postaci buntownika.

Zadanie
Sprawdź, jaki napis widnieje na studzience? Zastanów się, w jaki inny sposób można byłoby upamiętnić postać Badylaka. Zaprojektuj pomnik Badylaka.
Powiedz, czy są takie wydarzenia, które nie powinny być pamiętane.

1

Święty ogień – Katyń: https://www.youtube.com/watch?v=PbPAByyXmqg

Stacja 5

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa –
Kamienica Hipolitów

A

Muzeum to miejsce, gdzie przechowywane są zabytki, pamiątki, relikty przeszłości. Eksponaty zebrane w muzeum to muzealia. Kolebką muzealnictwa w Polsce stał się Kraków.
Najstarsza placów muzealna w Krakowie powstała w 1492 roku, było to Muzeum Collegium
Maius. W XIX wieku powstało Muzeum Narodowe oraz Muzeum …………………… Miasta Krakowa. Obecnie znajdujemy się pod jednym z oddziałów muzeum: Kamienicą Hipolitów.
W kamienicy tej z XVII stuleciu mieszkała włoska rodzina kupiecka nazwiskiem Hipolit.

B

Miejsce pamięci stanowią również zabytki. W centralnej części rynku znajdują się
…………………… To historyczne kramy. Początkowo były drewniane i przypominały te, które wciąż można spotkać na niektórych rynkach małych miejscowości. Te krakowskie to
dwa rzędy przedzielone uliczką. Potem przekształcone zostały w okazałą budowlę. Zdobione są maszkaronami, które przedstawiają karykatury prezydentów Krakowa. W środku,
w budynku XIX-wiecznym znajdują się herby miast polskich. W górnej sali i podziemiach
muzeum. W bocznych arkadach wisi nóż, którym, wedle legendy, brat zabił brata. Miejsca
pamięci w tym budynku to: sam budynek, herby, muzeum, maszkarony, nóż oraz legenda,
a także pamiątki sprzedawane w kramach.

C

Dziedzictwo możemy podzielić na materialne i niematerialne. Materialne to wszystko,
co można dotknąć, co stworzone jest z materii, a więc rzeczy, budynki etc. Niematerialne
to przekazy ustne, legendy, tradycje i obyczaje. Jedną z tradycji krakowskich jest pochód
…………………… To ludowa zabawa wciąż odgrywana w pierwszy czwartek po Bożym Ciele.
Wówczas to ze Zwierzyńca wyrusza brodaty jeździec, dobosz z konikiem, zwany też konikiem zwierzynieckim. Opowiada o tej postaci legenda, jakoby w XIII wieku Tatarzy przeszli
przez Małopolskę niszcząc miasta i wsie. Chcąc zaatakować Kraków schronili się we wsi
Zwierzyniec, gdzie zauważył ich jeden z włóczków (bractwo zajmujące się spławianiem
drewna). Zaalarmował swoich braci, którzy zaatakowali Tatarów i ich pobili. Następnie
przebrali się w stroje pokonanych i udali do miasta, aby spłatać figla mieszkańcom i opowiedzieć im o swoim bohaterstwie. Na pamiątkę tego wydarzenia raz do roku chan tatarski
przejmuje władzę na miastem.

D

Miejsce pamięci to także pomnik. Na rynku stoi pomnik Adama …………………… Idea powstania pomnika pojawiła się w XIX wieku, kiedy przenoszono prochy wieszcza z Paryża do
Krakowa. Pomysłodawcami postawienia pomnika byli studenci. Pomnik odsłonięto w 1898
roku, wcześniej wybierano lokalizację oraz rozstrzygano konkursy na wygląd pomnik. Pomnik został zniszczony podczas II wojny światowej. W 1955 roku odsłonięto rekonstrukcję.
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E

Parada …………………… to nowa tradycja krakowska, która zagościła w pamięci miasta. To
wielkie widowisko organizowane do 17 lat, podczas którego ulicami miasta kroczą dzieci
i dorośli przebrani za legendarnego stwora zamieszkujące niegdyś nad Wisłą i pożerającego owieczki.

F

Dla upamiętnienia postaci historycznych i legendarnych Krakowianie usypywali kopce.
W Lesie Wolskim stoi największy z pięciu kopców: Kopiec Niepodległości imienia marszałka Józefa…………………… Umieszczono w nim ziemię z pól bitewnych z czasów I wojny
światowej. Upamiętniono za jego pomocą i ofiary wojenne, i osobę działacza społecznego oraz niepodległościowego, i 20 rocznicę wymarszu 1. Kompanii Kadrowej Legionów.

G

Także muzyka jest miejscem pamięci. Z Krakowem wiążą się niewątpliwie dźwięki
…………………… Mariackiego. Dzisiaj to melodia wygrywana co godzinę, niegdyś był to
sygnał alarmujący o niebezpieczeństwie – najeździe wroga czy pożarze. Na jego dźwięk
otwierano lub zamykano bramy miasta. Legenda głosi, że …………………… upamiętnia wydarzenia, kiedy to strażnik chcący ostrzec mieszkańców przed najazdem Tatarów, ugodzony
strzałą, przerwał swą melodię.

H

Miejscem pamięci może być również …………………… Turystyczny po danym mieście. Zawiera
on krótką historię miasta, spis jego zabytków, opis okolic i szlaków, mapy.

I

Czasami miejscem pamięci może być urządzenie codziennego użytku, jak na przykład
odwiedzona przed chwilą przez nas …………………… Badylaka. Jak głosi tablica pamiątkowa
umieszczona na ……………………, upamiętniono tam wydarzenie buntu wobec władz i osobę,
która nie mogła żyć w kłamstwie i zginęła za prawdę.

CZĘŚĆ III – WYBRANE PLAKATY
NAUKOWE UCZNIÓW
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Jakub Jagiełłowicz, Piotr Kolarus, Kajetan Grzytryk, Karol Obrok, Juliusz Zgliński
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Adrian Gajda, Zofia Nowak, Krzysztof Włosiński
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Maria Piotrowska, Paulina Maj, Aleksander Papież, Lilianna Radek

Alicja Abratowska, Zuzanna Malinowska, Zoe Cisielska
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Jakub Jasikowski, Dawid Włoch, Jakub Grolewski, Izabela Szydłowska, Alicja Czernichowska
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Filip Gajda, Jakub Suchan, Artur Toboła, Wojciech Wójcik
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Weronika Papież, Weronika Tyniec, Olga Włoczewska, Krystian Bedrawski
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Mikołaj Kowalski, Jakub Banasik, Dominik Reichardt, Urszula Konior, Amelia Jasińska
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Karolina Kąkol, Maria Kostrzewska, Jan Sieńko, Maria Wąkowska
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