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Tarnowskie Dialogi Naukowe. Uwagi wstępne

1.
Uwaga pierwsza: „Tarnowskie Dialogi Naukowe” to recenzowane czasopismo, które-
go podstawowym celem jest upowszechnianie nauki, przyjmujące formułę rocznika 
ukazującego się w wersji papierowej oraz elektronicznej. Na jego zawartość składają 
się artykuły ściśle naukowe oraz teksty o charakterze popularyzatorskim. Czasopi-
smo to chce łączyć w sobie dorobek środowiska lokalnego z perspektywami szerszy-
mi, stąd też przy silnym nacisku na tarnowskie fundamenty tej inicjatywy za kluczo-
wy uznać należy jej ogólnopolski i międzynarodowy wymiar. To ostatnie wyraża się 
w składzie rady naukowej oraz doborze autorów.

2.
Uwaga druga: celem twórców czasopisma jest aktywizacja środowiska naukowego 
Tarnowa przy jednoczesnym otwarciu się na autorów zewnętrznych. To sprawia, że 
jego tematyka jest zróżnicowana; obok tekstów historycznoliterackich pojawiają się 
językoznawcze, artykułom z dziedziny nauk ścisłych towarzyszą teksty historyczne, 
socjologiczne oraz filmoznawcze. Prezentowana tematyka jest szeroka, tak jak szero-
kie jest spektrum zainteresowań wspomnianego środowiska.

3.
Na łamach „Tarnowskich Dialogów Naukowych” spotykają się – to uwaga trzecia – au-
torzy o zróżnicowanej proweniencji. Pracownicy tarnowskiej PWSZ (Eliza Krzyńska-

-Nawrocka, Daniel Król, Wojciech Nowak) spotykają się z Kingą Kosmalą reprezentu-
jącą Northwestern University (USA) oraz autorami wywodzącymi się z Uniwersytetu 
Pedagogicznego (Paweł Czernek) i Tarnowskiej Szkoły Wyższej (Anna Solak). Towa-
rzyszą im autorzy reprezentujący organizacje i instytucje, wśród których wymienić 
należy Grzegorza Kądzielawskiego (Grupa Azoty), Dawida Solaka (Stowarzyszenie 
Projekt Tarnów), Lesława Świętochowskiego (tarnowski oddział Stowarzyszenia In-
żynierów i Techników Mechaników Polskich), Katarzynę Macoń (Fundacja Podaruj 
Dzieciom Promyk Słońca), Dawida Mika (Fundacja Impuls Rozwoju), a także Toma-
sza Sobczaka i Dariusza Kobylańskiego (Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne).



4.
Uwaga czwarta, bolesna i osobista. I konieczna. „Tarnowskie Dialogi Naukowe” nie są 
pierwszą tego rodzaju inicjatywą piszącego niniejsze słowa. Założone ponad dwa lata 
temu czasopismo „Tarnowskie Colloquia Naukowe”, które działało na PWSZ święcąc 
spektakularny tryumf, zostało przez władze tej uczelni poddane anihilacji. „Tarnow-
skie Colloquia Naukowe” zostały „wygaszone”, w konsekwencji 60 tekstów 90 auto-
rów zostało przejętych i  przekazanych powstałym w  miejsce „TCN” czasopismom 
elektronicznym, odpłatnie prowadzonym przez firmę zewnętrzną. Część ze  wspo-
mnianych „czasopism” trwa, część, od likwidacji „TCN”, publikuje mało, niektóre nie 
publikują wcale. 

Jako pomysłodawca i twórca tamtego czasopisma piszący niniejsze słowa uznał, że 
bezpieczniej będzie wydawać kolejne, tarnowskie czasopismo poza tarnowską uczel-
nią. Słowom tym towarzyszy niekłamany żal, ale nie sposób nie skonstatować, iż tak 
długo, jak długo władze tarnowskiej uczelni będą pozostawać w obcych rękach, tak 
długo bezpieczna egzystencja inicjatyw stricte tarnowskich nigdy nie będzie pewna. 

Losy „TCN” dowiodły tego z całą brutalną dosłownością. 

5.
Tak więc we współpracy z renomowaną tarnowską organizacją pozarządową, jaką jest 
Stowarzyszenie Projekt Tarnów, powstały „Tarnowskie Dialogi Naukowe”. Wiele pra-
cy wielu osób wymagało wydanie niniejszego numeru. Wielkie wyrazy uznania należą 
się wszystkim, którzy się do tego przyczynili, co niech zostanie potraktowane jako 
uwaga piąta.

6.
Uwaga szósta i ostatnia: gdy piszący niniejsze słowa żegnał się z czytelnikami w os-
tatnim numerze „Tarnowskich Colloquiów Naukowych”, pisał, iż w istocie nie mówi: 

„żegnajcie”, lecz: „do zobaczenia”. 
Obecnie przywilejem, radością i satysfakcją piszącego niniejsze słowa jest możli-

wość powiedzenia: „witam ponownie”.

Tarnów, 11 listopada 2018 r.

Michał Nawrocki
REDAKTOR NACZELNY



Kinga Kosmala 
Northwestern University

Ida and Mother Joan of the Angels:  
God-like Camera and Women in Habits

Paweł Pawlikowski’s Ida and Jerzy Kawalerowicz’s Mother Joan of the Angels portray 
young nuns in a  beautiful, sparsely populated, and oppressive Polish landscape. 
Ida shows a story of a young nun about to take her vows and having to face the world 
for the last time in all of its bewildering complexity. Mother Joan of the Angels is a tale 
of a 17th-century Polish convent, which becomes a local attraction for its nuns pos-
sessed by the devil. Both films use sophisticated cinematography keeping the black 
and white films in hard focus using suggestive lighting, often showing the characters’ 
faces in partial shadow, and maintaining a contemplative distance on the portrayed 
world. Becoming a nun means to become “a bride of Christ”, to abandon independent 
agency, and to serve according to male-established precepts. In my article I consider 
to what extent the two nuns adhere to this pattern and how the unique work and 
presence of the camera conveys their adherence to or deviation from it. 

Both films show nuns who, of course, live in a quite different time and place but 
who are not certain that the consecrated life is what they truly desire. Both films talk 
about women who are constrained – by society, history, tradition, their own choices, 
or someone else’s choices. At the end of both films choices are made, knowledge is 
learned, even crimes are committed. Ida, who is the main protagonist of the film with 
her name as the title, is a young nun who discovers that she is Jewish. She learns 
about herself, becomes aware of history and the world around her, and no longer 
leads a life that is a result of other people’s choices. Wanda, Ida’s newly discovered 
aunt, lets the past catch up with her and makes the ultimate choice to not continue 
with her life. Mother Joan… The film does not make it clear. She most likely remains 
at the convent having lost her love, father Suryn. Both films are filmed in sharp focus 
in black and white. Both are very slow when compared to dizziness-inducing editing 
of today’s films. They are unhurried, almost static. And in both the camera is a signif-
icant presence, almost an additional character that might be but not always is part of 
the narrative. 
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Ida
The director of Ida, Pawel Pawlikowski, left Poland in the 1960s with his mother when 
she married an Englishman. Pawlikowski was in his teens then, so he was young 
enough to become part of the English society but also old enough to retain vivid 
memories about Poland. He tried his hand in documentaries, filmed some features, 
such as My Summer of Love (2004), with Emily Blunt, and The Woman in the Fifth 
(2012), with Ethan Hawke and Kristin Scott Thomas. And then in 2013 he made Ida. 

It is a cliché to say that an outsider’s boldness is needed to cut into a sore spot too 
painful for a given community to touch. But that is exactly what happened here. Ida 
is set in 1961, sixteen years after the war, in the middle of the communist period, 
at the beginning of the so called Władysław Gomułka’s “mała stabilizacja”. The hor-
rors of Stalinism are over, the country is slowly rising back from the destruction of 
the war, things are getting more or less normal. And yet every element of the film 
reminds us that the past has not gone anywhere. The war and its consequences are 
very much present in Polish reality of 1961. Every part of the film summons up the 
events 16 years prior. WWII has been, and still very much is, the defining event of 
modern Polish history. Poland still lives with and through the consequences of WWII 
and everything the war brought. During the war Poland lost 25% of its pre-war pop-
ulation, including almost the entire Jewish population. After the war, the communist 
government propped by Urząd Bezpieczeństwa, or the secret police, and supported 
by the always threatening proximity of the Soviet Union, took over the country. Poles 
mainly associated with the Home Army, who during the war fought against the Na-
zis, after the war were imprisoned, shot, or executed. David Denby of The New Yorker 
says that interestingly,

In the movie, none of this is stated, but all of it is built, so to speak, into the atmos-
phere: the country feels empty, the population sparse, the mood of ordinary conversa-
tions constrained by the sure knowledge that many who survived have committed acts 
of betrayal or were willfully ignorant1.

In Ida, there is no direct explanation of what happened to the country or to the 
characters during the war. The film does not open with more or less accurate his-
torical information running in white font on black background as we see in many 
Hollywood movies. Instead, it is the viewer’s job to piece everything together from 
shards and bits, lapidarian dialogs, and slivers of information. The film’s narrative 
cannot free itself from the war, yet very little is stated directly. The war is everywhere, 

1 D. Denby, Ida: A Film Masterpiece, The New Yorker, May 27, 2014, https://www.newyorker.com/
culture/culture-desk/ida-a-film-masterpiece, Accessed on October 30, 2018.
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it shapes and molds every element of the film’s reality, yet it is never discussed thor-
oughly and openly. 

The film was received enthusiastically in the West, so enthusiastically in fact that 
it received the Academy Award in 2015 for Best Foreign Language Film as the first 
Polish film in this category. Yet, in conservative circles in Poland it was received rath-
er coldly. The story in the film is simple: a young novice, Anna, is sent by Mother 
Superior to meet her only living relative, aunt Wanda. Anna learns from her defiant 
and contrary aunt that her real name is Ida Lebenstein, she is Jewish, her family died 
during the war, the nuns hid her, and after the war raised her Catholic. 

Ida is a combination of an investigation film, a road trip movie, and a rite of passage 
story. The two main characters, Ida and Wanda, are as far from each other as possible, 
they are almost comically opposed: a soon to be Catholic nun and a no longer firmly 
standing by the doctrine Communist prosecutor. Pawlikowski does not prefer one 
character over another, does not show either Ida or Wanda as more likeable. Both of 
them are equally lonely and uncertain in their identities. Ida’s formulaic monastic life 
is changed by her experiences in the outside world, while Wanda lets her past catch 
up with her and pays the ultimate price for prioritizing the fight for the cause over 
the safety of her child. Those familiar with Hanna Krall’s writing know that such sto-
ries are not unlikely and both characters can be exemplary of an individual’s fate or 
a more common Polish fate2.

2 See for example Hanna Krall’s The Woman from Hamburg and Other True Stories, or The Subtenant, or 
Dancing at Someone Else’s Wedding.
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“I’m not emotionally excited by the power of cinema’s tricks anymore”, Pawlikowski 
said in one of the interviews3. The director and his cinematographers, Łukasz Żal 
who stepped in after Ryszard Lenczewski fell ill, decided to shoot the movie in hard 
focus and in black and white creating a feeling that the film was actually made in 
the 1960s. Most of the shots in the film are long and static. A New York Times critic 
Anthony Scott compared the composition of the film’s images to Vermeer, “at once 
classical and off-handed, with the subjects often located in the screen’s two bottom 
quadrants”4. 

Lighting often comes from one source, leaving the characters’ faces in partial shad-
ow. Does that suggest these characters will always be somehow limited? Or is it that 
the lens of the camera is capable of seeing only a fragment of their lives?  

With the careful composition of images with extreme close ups crowding the 
frame…

3 Violet Luca interviews Paweł Pawlikowski, Film Comment, April 29, 2014, https://www.filmcomment.
com/blog/interview-pawel-pawlikowski, Accessed on April 15, 2018.

4 A. O. Scott, “An Innocent Awakened: ‘Ida’, About an Excavation of Truth in Postwar Poland”, New 
York Times, May 1, 2014.
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 …uninhabited landscape… 

 …desolate horizons…

 … 

and a handful of intriguing characters trapped by the narrative Ida resembles one 
the best Polish films of the 1960s, Roman Polanski’s Knife in the Water. In both of 
these films, the camera creates an image that draws the viewer into the beauty of the 
portrayed reality while maintaining a visible distance from the story. 
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In Ida, the camera plays a  similar role but moves even less than in Knife in the 
Water. As a matter of fact, in Ida the camera does not move almost at all. The shots 
are long and static, the images communicating extreme concentration are distinct, 
beautiful, and powerful, like old icons.   

The staple of today’s cinema, that is quick and dynamic editing, is not present 
here. The unusually slow and deliberately unhurried cutting gives the film a dreamy 
rhythm. The characters are often seen at the bottom of the frame, with gray sky heav-
ily hanging above them and suggesting the burden they have to carry. Similarly to 
Knife in the Water, Ida employs expressive portraiture while frequently contrasting it 
with austere landscape.   

And so, the work and the position of the camera add an alternative perspective to 
the film, as if the camera’s point of view was a separate yet indifferent presence in the 
narrative. As if someone was just calmly and indifferently watching the story unfold, 
without any anxiety or nervousness, and without any kind of investment in the por-
trayed reality. Like a being outside of time.
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Mother Joan of the Angels
Jerzy Kawalerowicz was born in Gwoździec in 1922 in the southeastern part of the 
Second Republic. “In the town where I was born, 60% of the people were Jewish, 30% 
were Ukrainian and 10% were Polish. It was a very typical Galician town, which was 
totally destroyed by the war”5. Kawalerowicz was known for filming intimate psycho-
logical dramas and for his penchant for history. He was a controversial figure, as he 
belonged to the Communist Party for more than 30 years and was even a deputy in 
the Polish Parliament in the 1980s, which many held against him. At the same time, 
he was known to use his connections to resist producing propagandist films when 
leading the Film Studio Kadr. He directed excellent films such as Night Train or Moth-
er Joan of the Angels, and less than great films, like Quo vadis. 

Mother Joan of the Angels was released in 1961, the same year in which the story of 
Ida is set. Mother Joan received a Special Jury Prize in Cannes in the same year. The 
plot is based on a short story by Jarosław Iwaszkiewicz, who in turn used real events 
from the possessions of Loudun in 17th century France6. The real events were adapt-
ed to screen by other filmmakers, such as Ken Russel, with his Devils where Vanessa 
Redgrave played Mother Joan. The real events in Loudun were a result of a compli-
cated intrigue and circled around the connection between politics and power, with 
Cardinal Richelieu as the central character exerting his authority over Huguenots. 
Additionally, the “possessed” nuns were repeatedly publicly exorcised, and that in 
turn became a popular form of public entertainment. Iwaszkiewicz moved the action 

5 Obituary of Jerzy Kawalerowicz, The Guardian, Feb 7, 2008, https://www.theguardian.com/
film/2008/feb/08/obituaries.news, Accessed on October 23, 2018.

6 J. Iwaszkiewicz, Matka Joanna od Aniołów, Warszawa 1975.
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to 17th century Smoleńszczyzna, that is to the northeastern edges of the Old Com-
monwealth, to a fictional town of Ludyń.  

Kawalerowicz’s film is known for its stunning visual effects, special use of lighting, 
sophisticated cinematography created mainly by Jerzy Wójcik, and unconventional 
panning. Detailed, well thought through mise-en-scene with highly structured use of 
space is at the center of the narrative. 

This is not another film of the Witches of Eastwick type, it seeks more formidable 
statements than just a mere horror movie. It is a stand against any kind of inhuman 
dogma that does not allow two people who love each other be together. And it does 
that predominantly through assigning the camera a God-like presence. The camera 
frequently takes a life of its own and does not follow the eyes of any character, but 
floats like a majestic spiritual being. This is especially highlighted when Father Suryn 
is inside the convent. The camera often shows the point of view of a divine entity and 
repeatedly does not see through Father Suryn’s eyes, even though the viewer gets the 
information about the nuns only from what the priest learns.  

Characters reveal their sins or possession looking directly into the camera and al-
most every close up is tied to the emergence of a demon. When Father Suryn meets 
Mother Joan for the first time, she looks directly into the camera lens, shows “the 
demons”, and pulls a slight of hand. 

Later in the film both the nuns, the priest, and the guests at the inn often shy away 
from the camera, hiding their faces from the camera as if unable to look directly at 
God. 

Sister Małgorzata is the only one in whom the devils are not interested. She even 
says “diabły się mnie nie imają” (devils don’t take a hold of me). Małgorzata is the 
gatekeeper at the monastery, she often leaves the convent running errands for other 
nuns, and is the only one who faces the camera with ease. She is also the only one 
often runs toward the camera as if trying to help other nuns. However, after she is 
intimate with the nobleman at the inn, she too cannot face the camera. 
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Mother Joan is an existential, social, and gender cage, and then a literal cage, as at 
the end of the film she gets placed behind bars. She defies the accepted norm, is im-
prisoned within the convent, and struggles to get her freedom while the world calls 
her struggle a possession. But she also embodies a drama of human nature, as she is 
vain, not always noble, and her desire for freedom is tainted. She wants to be a celeb-
rity, she wants to be known, famous, rumored about, and she uses the “possessions” 
to achieve that. The camera reveals that impurity from the minute she meets Father 
Suryn, despite the fact that he is not capable of recognizing that. 
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The world of the film is divided into two opposing realms. The monastery is white, 
brightly lit, and located high up on a hill. The nuns, even though supposedly pos-
sessed, wear white habits symbolizing purity and innocence. This is the realm of sol-
emn, high feelings, and the old cliché which puts an equal mark between white and 
good, black and evil does not quite work here. On the opposite end is the inn. 

It is literally dark, located at the feet of the convent with pigs in the mud outside. 
Guests and travelers drink there heavily, try to seduce the inn girl, and talk dirty 
about the nuns. As the foregrounding of future tragic events Father Suryn first goes 
to the inn, instead of straight to the convent, and smiles when Kaziuk, who is one of 
the few decent people there, trips over an axe. The murder, which Father Suryn com-
mits on Kaziuk, could not have happened anywhere else but at the inn. The murder is 
also an illustration of how Father Suryn goes down the well-traveled path, both with 
his repressed sexuality and bottled up emotions, and with demons about whom he 
can only think in a routine way following the caustic dogma. Suryn does not know 
the world outside the doctrine.
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The film is then a heavily veiled social critique. As the film progresses and the view-
er gets a deeper insight into the characters’ thoughts and feelings through the God-
like camera, he or she learns that the devil is not what it seems at first. What is it 
then? The film reveals with its camera or eye of God demons inner and outer. It sug-
gests the real evil, leading to death, murder, and constant unhappiness is an impris-
onment by dogma, unrealistic expectations imposed by society, merciless limitations 
inflicted upon us by others. It is patriarchy threatened by women’s sexuality, and the 
fear of the patriarchal system of that sexuality existing without control.  

Do the two women attempt to assert agency or, following other imperatives, re-
bel against the conduct imposed on women by male dictates? In Mother Joan of the 
Angels, the camera as God is less forgiving: Mother Joan, not having admitted to 
her vanity and desire for fame (as those really is her “sins”, not a devilish posses-
sion), loses her love, father Suryn. Instantaneously, in Ida during most of the film 
the camera is distant, detached from the narrative, and emotionless even in the most 
moving moments but the moment Ida gains an understanding of who she is and 
begins making her own choices the camera starts moving briskly and reacting to the 
narrative, and moreover, it closely follows the protagonist. To sum up, the unique 
work, position, and presence of the camera in both films suggest a stand the directors 
take against any kind of heartless dogma limiting people in their choices and against 
a horrendous burden of history making life unbearable. 
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Streszczenie
Ida w  reżyserii Pawła Pawlikowskiego i  Matka Joanna od aniołów Jerzego Kawalerowicza 
przedstawiają dramatyczne wydarzenia w życiu dwóch sióstr zakonnych. Akcja filmów ma 
miejsce na kresach dawnej Rzeczpospolitej lub w  XX-wiecznej Polsce w  otoczeniu pięknej, 
lecz surowej przyrody. Ida jest opowieścią o młodej zakonnicy, która niedługo ma złożyć śluby 
wieczyste, a przed ich złożeniem po raz ostatni musi stanąć twarzą w twarz ze światem, który 
okazuje się przerażająco skomplikowany. Matka Joanna od aniołów przedstawia XVII-wiecz-
ny klasztor w Ludyniu, który zyskuje niechlubną sławę jako miejsce opętane przez diabła. 
Obydwa filmy używają surowej, czarno-białej kolorystyki, twarze postaci oświetlone są tyl-
ko częściowo, a kamera utrzymuje chłodny dystans w stosunku to przedstawianego świata. 
Przyjęcie ślubów zakonnych oznacza zrzeczenie się prawa do samostanowienia i życie według 
nakazów ustanowionych w męskim świecie. W artykule tym zastanawiam się, do jakiego stop-
nia obydwie siostry zakonne dostosowują swoje życie do takich normatywów oraz rozpatruję 
wyjątkową i często zaskakującą pracę kamery towarzyszącą bohaterkom obydwu filmów przy 
podejmowaniu najistotniejszych życiowych wyborów. 
Słowa-kluczowe: powojenny polski film, zdjęcia filmowe, polski film, mistycyzm w filmie, 
religia a film 

Summary
Paweł Pawlikowski’s Ida and Jerzy Kawalerowicz’s Mother Joan of the Angels portray young 
nuns in a beautiful, sparsely populated, and oppressive Polish landscape. Ida shows a story of 
a young nun about to take her vows and having to face the world for the last time in all of its 
bewildering complexity. Mother Joan of the Angels is a tale of a 17th-century Polish convent, 
which becomes a local attraction for its nuns possessed by the devil. Both films use sophisti-
cated cinematography keeping the black and white films in hard focus using suggestive light-
ing, often showing the characters’ faces in partial shadow, and maintaining a contemplative 
distance on the portrayed world. Becoming a nun means to become “a bride of Christ”, to 
abandon independent agency, and to serve according to male-established precepts. In my ar-
ticle I consider to what extent the two nuns adhere to this pattern and how the unique work 
and presence of the camera conveys their adherence to or deviation from it. 
Keywords: Postwar Polish Cinema, Camera work, Polish film, Mysticism in film, Religion 
and film
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Uwikłany w technikę – 
o pociągu Grabińskiego do pociągów i techniki

Relacja pomiędzy literaturą a rzeczywistością to zagadnienie, które frapuje twórców 
od czasów starożytnych. Grecka kategoria mimesis1, jej łaciński odpowiednik imitatio, 
oznaczające naśladownictwo czy późniejsze pojęcia: klasycyzm, realizm, naturalizm, 
oniryzm, fantastyka, sztuka dla sztuki, sztuka w służbie, to tylko hasłowe ujęcia tego 
problemu, pojawiającego się na przestrzeni dziejów. Artyści i ich komentatorzy zasta-
nawiają się nad zależnością literatury (czy szerzej – kultury) od świata, rozważają jej 
odrębność, jej łączność z tym, co otacza człowieka, jej oryginalność2.

W  zagadnienie to wpisuje się zainteresowanie artystów techniką jako jednym 
z przejawów ludzkiej działalności. Szczególnie mocne jest ono, gdy dochodzi do eska-
lacji danej dziedziny życia. Przełom XIX i XX wieku okazał się momentem w dziejach 
ludzkości, w którym doszło do erupcji techniki. Jej szybki, wielopłaszczyznowy roz-
wój, liczne wynalazki, przemysłowy postęp, przyczyniły się do wykreowania nowego 
porządku świata, w którym prym wiedzie inżynieria, technika.  

Techniczne oblicze świata z jednej strony fascynuje, zachwyca, z drugiej strony bu-
dzi niepokój, by nie powiedzieć, grozę. Te odczucia świetnie widoczne są w twórczości 
Stefana Grabińskiego, autora Demona ruchu.

1 Na temat mimesis zob. m.in.: E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zacho-
du, t. 1-2, przeł. Z. Żabicki, Warszawa 1968;  Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem, Warszawa 1997; 
M. Januszewicz, O pojęciu mimesis w poetyce Arystotelesa, „Sztuka i Filozofia” nr 21, 2002, s. 137-152; 
Mimesis: metaphysics, cognition, pragmatics, red. G. Currie, P. Koťátko, M. Pokorný, London 2012; Słownik 
terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1998 (hasło: Mimesis); Słownik literatury polskiej XIX 
wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991 (hasła: Mimesis i Realizm); Słownik literatury 
polskiej XX wieku, red. J. Sławiński, Wrocław 1993 (hasło: Mimetyzm). Oczywiście zagadnienie to z racji 
rozległości, jedynie sygnalizuję, jednakowoż jego wartość w badaniu zjawisk literackich jest fundamen-
talna.

2 Na temat oryginalności literackiej pisał sam bohater niniejszego artykułu – Stefan Grabiński w swo-
im tekście Zagadnienie oryginalności w twórczości literackiej, zauważając: „Oryginalność jest zasadniczym 
elementem twórczości literackiej – nie powiem wyłącznym lecz nieodzownym. Jest tym koniecznym 
żywiołem, bez którego nie może wyłonić się żadne prawdziwe dzieło sztuki”. S. Grabiński, Zagadnienie 
oryginalności w twórczości literackiej, „Pamiętnik literacki” 1925/26, nr XXII-XXIII, s. 1. Pisarz wyróżniał 
trzy odmiany oryginalności: absolutną (fikcję), druga polega „na swoistym i odrębnym ujmowaniu zja-
wisk życiowych” – autor mówi o przekształceniu mniejszym lub większym rzeczywistości, trzecia – czer-
pie tematykę z przeszłości – historycznej i kulturowej. Zob. Tamże, s. 3-4.
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„Twórca czarokręgu kolejowego”3

Wspomniany tytuł Demon ruchu jest nazwą zbioru nowel, który przyniósł Grabiń-
skiemu sławę i uznanie oraz uczynił go w powszechnej opinii w zasadzie autorem nie-
stety tego właśnie jednego tomu. Niestety, bo dorobek tego pisarza, to poprzedzające 
Demona ruchu z 1919 roku4, dwa zbiory nowel Z wyjątków. W pomrokach wiary – 1909 
oraz  Na wzgórzu róż – 1918, a po Demonie napisał i wydał kolejne tomy nowelistycz-
ne: Szalony pątnik – 1920 Niesamowita opowieść – 1922, Księga ognia – 1992, Namięt-
ność  – 1930. Stworzył także powieści (Salamandra  – 1924, Cień Bafometa  – 1926, 
Klasztor i morze – 1928, Wyspa Itongo – 1936) oraz teksty teoretycznoliterackie Za-
gadnienie oryginalności w twórczości literackiej – 1925, O twórczości fantastycznej. Jej 
geneza i źródła – ok. 1928). Wśród tych tekstów znajdują się utwory wybitne, znajdują 
się także słabsze. Ich ocenianie i porównywanie nie jest celem niniejszego artyku-
łu. Warto jednak pamiętać, że twórczość literacka Stefana Grabińskiego to nie tylko 
tom z 1919. To wiele ciekawych i różnorodnych tematycznie tekstów. Poczyniwszy 
to zastrzeżenie, należy zauważyć, że zbiór opowieści kolejowych był rzeczywiście 
czymś nowatorskim na gruncie literatury polskiej, zarówno pod względem tematyki, 
jak i sposobu realizacji; było to czymś innym. Całe jego pisarstwo było rozpatrywane 
przez pryzmat Demona ruchu, który uznany został za wyjątkowe na gruncie polskiej 
literatury dzieło. Zachwyceni krytycy (Karol Irzykowski, Wilam Horzyca, Wilhelm 
Feldman, Tadeusz Sinko) zwracali uwagę na nowatorski, oryginalny charakter cyklu 
kolejowego, a popularność5 Grabińskiego wzrosła z dnia na dzień. 

Tym, co niewątpliwie wyróżnia tom opowieści o kolei, jest zwrócenie ku zagadnie-
niom technicznym, ewokującym u Grabińskiego problematykę ontologiczną6.

3 Tak nazywa autora Demona ruchu Karol Irzykowski w dedykacji do Kowadło Morda, pochodzącego  
z tomu Spod ciemnej gwiazdy, w którym znajduje się również korespondujący z kolejkowymi utworami 
Grabińskiego Wagon astralny. Zob. K. Irzykowski, Pisma. Nowele, red. A. Lam, Kraków 1979.

4 Drugie wydanie ukazało się już w 1922 z przedmową Józefa Jedlicza.
5 O tej popularności pisze Jerzy Eugenisz Płomieński, przywołując pierwszy kontakt z autorem Księgi 

ognia: „Postanowiliśmy zaprosić do współpracy w jednodniówce szereg pisarzy o znanych nazwiskach 
literackich. Wtedy to zaprosiłem również Grabińskiego; popularność jego dosięgła w owym czasie szczy-
towego nasilenia. Miał już za sobą głośnego Demona ruchu. Pisano o nim bardzo często w superlatywach. 
(…) Wywiady z nim i jego podobizny w ówczesnych pismach polskich pojawiały się dosyć często. Zapra-
szając Grabińskiego do współpracy w jednodniówce nie bardzo wierzyłem, by ten głośny i modny wtedy 
pisarz, pieszczony niemal jednozgodnie przez krytykę literacką i prasę, zdecydował się na współpracę 
w prowincjonalnej efemerydzie literackiej”. J. E. Płomieński, Suweren polskiej fantastyki, [w:] J. E. Pło-
mieński, Twórcy bez masek. Wspomnienia literackie, Warszawa 1956, s. 108. Wybuch zainteresowania 
Grabińskim odnotowuje też Artur Hutnikiewicz, zob. A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Gra-
bińskiego (1877-1936), Toruń 1959, s. 81.

6 We wstępie do zbioru nowel pisarza, Hutnikiewicz, jego badacz, zauważał: „Wokół codziennej, sza-
rej, odartej z wszelkich uroków niezwykłości kolejarskiej roboty rozsnuł Grabiński dziwnie niepokojącą 
aurę tajemnic i swoistej, osobliwej, groźnej poezji. Wszystkie najprostsze akcesoria środowiska – linie 
dróg żelaznych wyprężone ku horyzontom, stacje i dworce pogrążone w sennej nudzie oczekiwania, ner-
wica podróżnych tłumów, jednostajny rytm nadbiegających i odchodzących pociągów, a jednocześnie ta 
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To zwrócenie się w kierunku techniki jest dwojakiej proweniencji – zewnętrznej, 
czyli współczesnej autorowi tendencji rozwoju techniki i jej wpływu na życie codzien-
ne7 i wynikającej z przemian 2. połowy XIX wieku8 oraz immanentnej, czyli wynikają-
cej z zainteresowań samego pisarza koleją9. Grabińskiego interesuje kolej. Interesują 

nadbudowa fantastyczna, jaką wznosiła imaginacja poety na prozaicznym podścielisku codzienności: 
błękitne mity „ślepych torów”, rozszalałe maszyny, pędzone wolą obłąkańców w bezkres przestrzeni – 
wszystko to stanowiło jedyną w swoim rodzaju literacką transpozycję bergsonowskiej élan vital, energii 
życiowo-twórczej, przenikającej wszechświat w nie znającym spoczynku podążaniu ku ciągle nowym 
i nie dającym się przewidzieć manifestacjom bytu”. A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński i jego dziwna opo-
wieść, [w:] S. Grabiński, Nowele. Utwory wybrane, t. I, wstęp, wybór i komentarz A. Hutnikiewicz, Kraków 
1980, s. 14. Na temat Demona ruchu zob. też: A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego, 
dz. cyt., s. 79-81.

7 O znaczeniu rozwoju technicznego na codzienność zwracał uwagę na przykład Marinetti w 1913 
roku, pisząc w manifeście Zniszczenie składni. Wyobraźnia bez drutu. Słowa na wolności: „Ten, kto się dzi-
siaj posługuje dalekopisem, telefonem, gramofonem, pociągiem, rewerem, motocyklem, autem, tran-
satlantykiem, zeppelinem, samolotem, kinem, wielkim dziennikiem (syntezą jednego dnia na świecie), 
nie myśli o tym, że owe rozmaite rodzaje komunikacji, transportu oraz informacji wywierają decydujący 
wpływ na ludzkie psyche. Dzięki dwudziestoczterogodzinnej jeździe pociągiem każdy człowiek może 
się przenieść z małego, martwego miasteczka z opustoszałymi placami, na których cicho zabawiają się 
pył, słońce i wiatr, do wielkiej metropolii pełnej światła, ruchu i hałasu. (…) Świat się skończył z powodu 
szybkości.” Cyt. za: S. Jaworski, Awangarda, Warszawa 1992, s. 27-28. Grabiński nie zgodziłby się z tym 
końcem świata, będąc odmiennego zdania, lecz nową wrażliwość, której źródłem były właśnie wynalazki 
techniczne, a której istnienie wskazywał Marinetti, z pewnością dostrzegał, czego efektem jest właśnie 
Demon ruchu.

8 Zdaniem Hutnikiewicza okres ten, to: „Epoka niebywałego dotąd i nadal szybko rosnącego bogac-
twa, powszechnej koncentracji dóbr materialnych, dla której jedyne w swym rodzaju przesłanki stwo-
rzył nie widziany dotychczas w dziejach Europy rozwój przemysłu i wymiany handlowej, zwycięska eks-
pansja kolonialna przodujących narodów, rozmach w pokonywaniu przestrzeni i względnie długi okres 
pokoju, którego nie mąciły nazbyt głęboko wojny lokalne i krótkotrwałe. Stabilizacji ekonomicznej i po-
litycznej mieszczaństwa sprzyjał i wydatnie dopomagał rozkwit nauk ścisłych i co za tym idzie błyska-
wiczny i olśniewający rozwój techniki”. I dodaje: „Przypomnijmy kilka dat i faktów pierwszych z brzegu, 
bez szczególnego porządku i dla ilustracji jedynie spod ręki wziętych. Oto w przeciągu czterdziestolecia 
Darwin ogłasza swoją teorię o pochodzeniu gatunków, Pasteur tworzy bakteriologię, powstają pierwsze 
podstawy nowej psychologii i psychopatologii eksperymentalnej, której patronują znakomite nazwiska 
Charchota i Ribotta. Odkrycie promieni x przez Roentgena, radu przez małżonków Curie i radia przez 
Marconiego, rewelacyjne badania uczonych angielskich, francuskich i niemieckich w dziedzinie chemii 
i fizyki doprowadzają do rewolucyjnych przemian w nauce, do stworzenia nowego poglądu na fizyczną 
strukturę świata. Z sukcesów myśli teoretyzującej korzysta życie praktyczne. W r. 1869 rusza pierwsze 
dynamo inicjując przewrót w technice, w przemyśle i w komunikacji. Świat się kurczy i jednoczy, prze-
obraża się w jakimś zawrotnym tempie, wobec którego rytm przemian w wiekach minionych można by 
przyrównać zaledwie do szybkości żółwia”. A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego, dz. 
cyt., s. 10-11.

9 Tematyka rozwoju technicznego kolei w XIX i XX wieku to zagadnienie niezwykle obszerne, z tej 
racji nie omawiam szczegółów, podkreślam jedynie, że w tym czasie kolej okazała się monumentalnym 
znaczeniowo dokonaniem ludzkości, zmieniającym sposób przemieszczania się i patrzenia na świat. Na 
temat kolei i jej ewolucji, w tym ze szczególnym uwzględnieniem na terenie Polski – zob. m.in.: F. Tanel, 
Historia kolei. Od lokomotyw parowych do kolei magnetycznej, przeł. A. Sroczyński, wyd. 2, Warszawa 2013; 
A. Dylewski, Historia kolei w Polsce, Bełchatów 2018; Kolejnictwo polskie. Polish railways, red. A. Bochen, 
Bydgoszcz 2017; D. Keller, Kolej między wojnami 1918-1939, Księży Młyn 2016; T. Lijewski, Geografia 
Transportu Polski, Warszawa 1986; J. Godwod, E. Kowalski, L. Nowosielski, Zarys kolejnictwa, Warszawa 
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go pociągi. Co ciekawe, Grabiński zdaje się być odporny na inne zdobycze techniki. 
Zdaje się ich nie zauważać. Ale kolej zajmuje go wybitnie. 

Grabiński nie krył swej fascynacji wszystkim, co z  koleją było związane. Pisząc 
o genezie jednego z utworów omawianego tomu, przyznawał nawet, że myślał o wstą-
pieniu do służby kolejowej:

(…) kolej lubię bardzo i jeżdżę z upodobaniem; swego czasu nosiłem się nawet z za-
miarem wstąpienia w jej służbę. Była dla mnie zawsze symbolem życia i jego ogniście 
pulsujących tętn  – symbolem demonizmu ruchu, przepotężnej siły, znikąd rodem, 
co pędzi światy przez międzyplanetarne przestworza w kręgach wirów bez początku 
i końca – symbolem nikłym wprawdzie i miniaturowym w stosunku do pierwowzoru, 
le nie mniej drogim, bo swoim, bo ludzkim, bo ziemskim. 
„Maszynista Grot” uświadomił mi go w pełni i zachęcił do stworzenia cyklu p.t. „De-
mon ruchu”, w którym zajął miejsce poczesne”10.

 
Wspomniana przez pisarza nowela w sposób szczególnie intensywny pokazuje, co 
najmocniej pociągało go w pociągach.

Ruch
Tym, co Grabińskiego pasjonuje w  stopniu najwyższym w  kolei, w  pociągach, jest 
ruch. I można rozpatrywać to w dwóch kategoriach: fizycznej, jak i metaforycznej. 
Pociągi u Grabińskiego mkną, szybko przecinają przestrzeń – ich prędkość budzi za-
chwyt – tak jak budziła go wśród ówczesnych pisarzowi ludzi przemieszczających się 
koleją. Rzeczywistość przyspieszyła, świat przyspieszył, człowiek dzięki temu wyna-
lazkowi cywilizacji mógł przemieszczać się szybciej i dalej. Utwór W przedziale zaczy-
na się od następujących, znaczących słów:

Pociąg czhał przestrzenią szybki jak myśl.
Zapadające już podnocny mrok pola, puste jak okiem sięgnąć ugory zataczały pod 
oknami wagonów szerokie kręgi, gdzieś wstecz posłuszne. Wyprężone druty telegrafu 
to szły  w górę, to spadały w dół, to znów snuły się jakiś czas w jednakim poziomie: 
uparte, śmieszne, sztywne linie…
Godziemba patrzył przez okno wagonu. Przywarte do lśniącej szyny oczy upajały się jej 
pozornym ruchem, zaparte o ramę okna ręce jakby pomagały pociągowi odpychać poza 

1986; J. Richards, J. M. MacKenzie, The Railway Station. A Social History, Oxford-New York 1986.
10 S. Grabiński, Z mojej pracowni, „Skamander” 1920, nr 2, s. 112.
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siebie przestrzeń przebytą. Serce biło wzmożonym tętnem, niby chcąc przyspieszyć 
tempo jazdy, podwoić rozpęd rzegoczących głucho kół… (W przedziale, DR, s. 22)11.

 
W utworze o identycznym tytule, co nazwa całego cyklu kolejowego, pojawia się opis 
mknącego w deszczu pociągu:

Błyskawiczny „Continental” w drodze z Paryża do Madrytu pędził co sił w  tłokach. 
Pora była już późna, śródnocna, czas słotny, deszczowy. Mokre bicze dżdżu chłostały 
oświetlone jasno szyby i rozbryzgiwały się na szkle w łzawe różańce kropel. Skąpane 
w ulewie kadłuby wagonów, połyskując pod światło przydrożnych latarń niby wilgotne 
pancerze, wyrzygiwały rynnami pluszczącą wodę. Od czarnych ich ciał szedł w prze-
strzeń głuchy postęk, zmieszany rozhowor kół, potrącających się zderzaków, tratowa-
nych bez litości szyn. (…) pociąg mknął dalej w wichurze wiatru, w tańcu jesiennym 
liści, wlokąc za sobą wydłużoną tuleję wirów wstrząśniętego powietrza, leniwo wiesza-
jących się na tyłach dymów, kopciu i sadzy, pędził dalej bez tchu, rzucając poza siebie 
krwawe wspomnienie iskier i węglowych odmiotów… (Demon ruchu, NUW, s. 119).

Obraz pędu pociągu wzmocniony zostaje poprzez plastyczne opisy późnej pory, ulew-
nej pogody oraz dźwięków pojazdu, przy czym odgłosy te zostają unaocznione także 
onomatopejami. Tekst świszczy, mruczy, pędzi niczym opisywana maszyna. Zabiegi 
te potęgują wrażenie jej monumentalności i potęgi płynącej z faktu, że ma zdolność 
przemieszczania się, pokonywania przestrzeni. Dla współczesnych autorowi Cienia 
Bafometa pociąg i  jego rozwijające się możliwości techniczne były spektakularnym 
osiągnięciem ludzkości. 

Z możliwościami tego wynalazku wiąże się drugie, czyli metaforyczne ujęcie ruchu 
w badanej twórczości. Ruch, przede wszystkim jazda kolejowa – jest u Grabińskie-
go metaforą samego istnienia, życiowego pędu, siły oraz tajemnicy, która dana jest 
tym, którzy z koleją obcują. Takie widzenie kolei wpisuje się w dynamiczną koncepcję 
świata, panującą za czasów pisarza i przez niego mocno artykułowaną w całej jego 
twórczości prozatorskiej.

Pociąg jako unaocznienie ruchu, tej wszechpotężnej siły, może wpływać na nie-
których pasażerów czy kolejarzy. Tak jest w  przypadku przywołanego Godziemby, 
nazwanego „fanatykiem ruchu” (DR, s. 22), który z nieśmiałego człowieka, gdy tylko 
wejdzie do wagonu, zmienia się. Jego zachowanie zostaje nazwane „nerwicą kolejo-

11 Przywołane fragmenty utworów autora Salamandry podaję za wydaniem: S. Grabiński, Nowele. 
Utwory wybrane, t. I, dz. cyt. – NUW, S. Grabiński, Demon ruchu, posłowie opatrzył K. Varga, kolażami 
ilustrował P. Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1999 – DR, podając w nawiasie tytuł noweli, skrót tytułu wy-
dania, z którego pochodzi oraz numer strony.
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wą” (DR, s. 22-23), przyrównane do uzależnienia, a jego narkotykiem (por. DR, s. 23) 
jest jazda koleją:

Tkwiło coś w istocie pędzącego pociągu, coś co galwanizowało słabe nerwy Godziem-
by – podniecało silnie choć sztucznie nikłą energię życiową (W przedziale, DR, s. 22).

Pisarz próbuje zgłębić to „coś”, przyglądając się w swoich utworach elementom kolei, 
jej działaniu, jej życiu. Poprzez to co znajome, próbuje poznać to, co tajemnicze.

Kolej
Ruch jest integralnym składnikiem kolejowej egzystencji. Przypisany zostaje nie tyl-
ko przemieszczającym się pociągom, ruchem przepełnione są dworce, perony – pi-
sarz wiernie oddaje w swoich tekstach obraz codzienności dworcowej przełomu XIX 
i XX wieku:

Na dworcu w Horsku panował gorączkowy ruch. (…) Wrzało bujne życie i ujęte w zbyt 
ciasne ramy dworca przelewało się z szumem poza jego brzegi. Chaotyczny gwar pasa-
żerów, nawoływania tragarzy, gwizd świstawek, szum wypuszczanej pary zlewały się 
w zawrotną symfonię, w której traciło się siebie, oddawało zmalałą, ogłuszoną jaźń na 
fale potężnego żywiołu, by niósł, kołysał, odurzał… (Błędny pociąg, NUW, s. 177).

Takie sceny obyczajowe są elementem jego opowieści kolejowych, opis tłoczących się 
przed odjazdem pasażerów znajdzie się w Wiecznym pasażerze, w innym z kolei utwo-
rze pojawia się scena opuszczania składu:

Wśród tego zajechał pociąg. Fala podróżnych zakołysała się zgodnym rytmem, pomy-
kając ku wagonom. Rozpoczęła się stereotypowa bousculade; przewracanie się na pa-
kunkach, tłok, ciżba, zgiełk (Po stycznej, NUW, s. 31).

Grabiński zwraca uwagę na czynności personelu kolei, sposób kontrolowania przy-
jazdów i odjazdów składów (np. w utworach Błędny pociąg, Engramy Szatery, Fałszywy 
alarm). Wykonywane czynności składają się na działający organizm jakim jest kolej:

Konduktorzy uwijali się bez przerwy, przebiegając nerwowym krokiem długie pierzeje 
wagonów; blokmistrze – piloci stacji – spełniali instrukcje krótkie a sprawne jak trąb-
ki – hasła odlotu. Wszystko szło w tempie raźnym, odmierzonym na minuty, sekun-
dy – wszystkich oczy odruchowo kontrolowały czas na podwójnej białej tarczy zegara 
tam w górze (Błędny pociąg, NUW, s. 177).
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Świat kolei ukazany w cyklu Demon ruchu12 to mknące pociągi, dworce zapchane 
podróżnymi, to czynne stacje kolejowe, ale także zamknięte stacje (chociażby w Głu-
chej przestrzeni, Dziwnej stacji), stacje na odludziu (np. Ultima Thule), tytułowy Ślepy 
tor czy nieistniejący przystanek, gdzie chodzi na spacer główny bohater Engramów 
Szatery. 

Pisarz malowniczo i realistycznie, z dbałością o szczegóły opisuje elementy prze-
strzeni składające się na świat kolei przełomu stuleci. Pedantycznie opisuje wystrój 
wnętrz, nieraz drobiazgowo, przedstawiając nawet miękkość poduszek i ich czerwo-
ny kolor jak w Demonie ruchu (por. NUW, s. 119-120), opisuje przedział. Skupia się na 
atmosferze panującej w pociągu, na zachowaniu pasażerów:

W pociągu osobowym zmierzającym późną jesienną porą do Gronia ścisk był ogromny; 
przedziały pozapełniane po brzegi, atmosfera parna, gorąca. Z braku miejsca zatarły 
się różnice klas, siedziano i stano, gdzie się udało, prawem prastarego kaduka. Nad cha-
osem głów paliły się lampy mdłym, przyćmionym światłem, które spływało z pułapów 
wagonowych na twarze znużone, profile wymięte. Dym tytoniu unosił się kwaśnym 
wyziewem, wyciągał pod długi, siwawy sznur w korytarzach, kłębił tumanami w czelu-
ściach okien. Jednostajny łomot kół nastrajał nasennie, przytwierdzał monotonnym 
stukaniem drzemocie, która rozpanoszyła się po wozach (Ślepy tor, NUW, s. 185).

W tryby kolei zostaje wrzucony człowiek, któremu bacznie przygląda się Grabiński, 
opisując jego zachowania, wpływ terytorium kolejowego na zachowania ludzi w nim 
się pojawiających. W badanych nowelach człowiek jest istotą, która chwilowo istnie-
je w przestrzeni kolejowej, natomiast ta ostatnia jest czymś trwałym, wiecznym jak 
ruch. Kolej jest potencją ruchu, człowiek świadomie bądź nieświadomie go konotuje, 
a kolej staje się unaocznieniem ruchu.

Człowiek 
Grabiński w swoich utworach (nie tylko kolejowych) wskazuje na osmozę przestrzeni 
i znajdującego się w nich człowieka. 

12 Zdaniem Krzysztofa Vargi: „Demon ruchu, najsłynniejszy tom nowel Grabińskiego, zawiera opo-
wiadania, których motywem przewodnim były pociągi i związane z nimi niewytłumaczalne katastrofy. 
Pasażerami owych pociągów często byli tajemniczy osobnicy i zjawy nie z tego świata. Kolej jest w tych 
nowelach ideą samą w sobie, trochę futurystyczną w duchu realizacją hasła „sztuka dla sztuki”, gdyż to 
nie o konkretny cel podróży chodziło, lecz o samą ideę jazdy, najlepiej w nieznane. Nie dla zwykłych pa-
sażerów były przeznaczone owe widmowe kursy, lecz dla samego ruchu, doskonałej i samowystarczalnej 
jego dynamiki, pędu, jakiejś pół mechanicznej, pół mistycznej siły, zmuszającej do opętańczego gnania 
przed siebie. Doskonałym pasażerem był ten, który jechał donikąd, byle przed siebie”. K. Varga, Kocha-
nek upiorów, [w:] S. Grabiński, Demon ruchu, dz. cyt., s. 138.
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W Demonie ruchu relacja pomiędzy terytorium kolejowym a istotą ludzką w nim 
przebywającą opisywana jest dwojako. Po pierwsze zbiorowo, po drugie jednostkowo.

W perspektywie zbiorowej mowa jest o użytkownikach kolei, przedstawianych jako 
tłum przepychający się do i z pociągów, ludzie śpieszący się, żeby zająć miejsce, tłum 
krzyczących, pędzących, dla których jazda pociągiem jest tylko formą transportu:

Ludzie wciąż wsiadali i wysiadali na stacjach, wciąż cisnęli się z taką samą zapalczywo-
ścią, zawsze w tych samych praktycznych zamiarach (Smoluch, NUW, s. 94).

O ile ruch jest w tej twórczości czymś aprobatywnym, a nawet wartością najwyższą, 
to zachowanie pasażerów (ich wsiadanie, wysiadanie, przepychanie, pośpiech) jest 
w tych utworach oceniane pejoratywnie, jako przejaw nie tyle ruchu, co ruchliwości13, 
przypisanej przez Grabińskiego tłumowi, ale może to być także pośpiech konotowany 
charakterem przestrzeni, w której się znajdują. Terytorium, w którym człowiek prze-
bywa, rzutuje na zachowanie osób, które się w nim pojawiają. Warto zauważyć, że 
zdecydowanie intensywnie działa kolej w przypadkach indywidualnych (przykładem 
może być metamorfoza bohatera noweli W przedziale). 

W ujęciu jednostkowym mówić można o wyjątkowych pasażerach i pracownikach 
kolei, którzy przedstawiani są jako indywidualności posiadające specyficzną wrażli-
wość wzmożonej koegzystencji z koleją, czy mówiąc inaczej postacie wychylone w kie-
runku tajemniczej i potężnej siły jaką Grabiński przypisuje środowisku kolejowemu. 
Podatne na jego wpływ są to osoby, które są fanatykami ruchu jako wartości samej 
w sobie. Do nich należy Godziemba, Boroń, Szatera, Bytomski z Fałszywego alarmu, 
odkrywający tajemnicę zapowiadających, ostrzegających przed katastrofą alarmów 
(por. NUW, s. 109), maszynista Grot czy Boroń, który:

(…) zasadniczo nie cierpiał pasażerów; irytowała go ich „praktyczność”. Dla niego ist-
niała kolej dla kolei, nie dla podróżnych. Zadaniem kolei było nie przewożenie ludzi 
z  miejsca na miejsce w  celach komunikacyjnych, lecz ruch jako taki i  pokonywanie 
przestrzeni. (…) Stacje były nie na to, żeby na nich wysiadać, lecz by mierzyły przebytą 
drogę; przystanie kolejowe były probierzem jazdy, ich kolejna zmiana, jak w kalejdo-
skopie, dowodem postępów ruchu (Smoluch, NUW, s. 93).

To właśnie jadący pociąg, który jest unaocznieniem pokonywania przestrzeni, cza-
su, jest kwintesencją ruchu fascynującego autora Szalonego pątnika. Stąd też w wie-

13 Por. E. Krzyńska-Nawrocka, Ciemne terytoria. Człowiek i świat w prozie Stefana Grabińskiego, Kraków 
2012, s. 212.
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lu utworach, oprócz pełnych poetyckich sformułowań, można odnaleźć precyzyjne, 
techniczne opisy maszyn kolejowych i ich działania. 

Maszyna 
Pociągi opisywane są w trakcie jazdy, zachwyt wzbudza ich zdolność pokonywania 
przestrzeni. Nowele Grabińskiego ukazują pragnienie ludzi końca XIX i  początku 
następnego wieku, by przemieszczać się szybciej i rozwój ówczesnej techniki, która 
naprzeciw tym marzeniom wychodziła.

W noweli Dziwna przestrzeń (Fantazja przyszłości)14 mknąca maszyna o nazwie  „In-
fernal Méditerrané nr 2” zostaje określona jako „piekielny pociąg” (NUW, s. 156), 
„pijany ruchem pociąg” (NUW, s. 157), a jego sposób pokonywania przestrzeni po-
równany do pasji szaleńca czy nazwany jazdą potępieńczą (zob. NUW, s. 157). Obok 
siebie znajdują się opisy precyzyjne technicznie: „zmierzał z zawrotną chyżością prze-
szło 300 km na godzinę” i obrazy poetyckie: „Stalowa wstęga wozów jak wąż w po-
tężnych przegubach śmigała ruchem strzały wzdłuż wybrzeża” (NUW, s. 156). Opis 
szybkości pociągu spotęgowany zostaje przez drobiazgową i bardzo plastyczną enu-
merację miejsc, które mija, stacji, na których na moment się zatrzymuje, by pędzić 
dalej. Z utworu czytelnik dowiaduje się, że pociąg poruszany jest „prądem elektro-
magnetycznym o olbrzymim napięciu” (NUW, s. 156), że ma „anormalną chyżość” 
(NUW, s. 158), jest efektem międzynarodowego projektu stworzenia pociągu, któ-
rego:

(…) siłą poruszającą miał być prąd dynamoelektryczny, którego zadaniem było wytwo-
rzenie potężnej chyżości przeszło 300 km na godzinę, przeto i konstrukcja pociągu 
odbiegała znacznie od dotychczasowej normy i wymagała niezwykłej precyzji w wyko-
naniu całości (Dziwna stacja, NUW, s. 159).

Autor Cienia Bafometa w swojej bacznej literackiej rekonstrukcji pociągu skupia się 
na samej maszynie, na sposobie jej działania, to ona jest jego istotą, ponieważ ona 
wprawia go w ruch:

Maszyna pracowała ciężko, oddychając co chwila kłębami kłaczastego, zmierzwione-
go dymu. Podsycana wciąż gorliwą ręką palacza para rozlewała się piszczelami rur po 
kośćcu żelaznego olbrzyma, popychała suwak, parła o tłoki, pędziła koła. Gruchotały 

14 Zdaniem Hutnikiewicza: „Z dwu źródeł wyrosła ta »fantazja przyszłości«: z natchnień nowoczesnej 
nauki, coraz wyraźniej skłaniającej się ku koncepcji wszechświata skończonego, w którym potężne, ko-
smiczne procesy życiowe, tak jak miały kiedyś początek, będą miały nieuchronnie swój koniec – i z suge-
stii podsuniętych Grabińskiemu przez filozofię Wschodu, tak popularną w początkach naszego wieku”. 
A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego, dz. cyt., s. 152.
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szyny, skrzypiały, przerzucały się z trzaskiem dźwignie i heble rewersujące… (Maszy-
nista Grot, NUW, s. 135). 

Opis ten nie jest efektem fantazji pisarskiej, lecz wynikiem zdobytych przez pisarza15 
informacji technicznych, które posłużyły mu w pisaniu tego tekstu – wyznawał on:

(…) zwróciłem się po poradę fachową do mego szwagra, Wiktora Sankowskiego, tech-
nika z zawodu. Narysował mi dokładny model maszyny i wyjaśnił funkcjonowanie jej 
części składowych. Wchłaniałem uważnie wykład, przyswajając sobie na miejscu wy-
rażenia techniczne16.

Maszyna przestawiana jest w momencie działania, podczas jazdy, to wtedy jest czymś 
godnym opisania, jest czymś doskonałym, bo umożliwia pęd. W dalszym fragmencie 
Maszynisty Grota zostaje przedstawiona za pomocą nagromadzonych czasowników 
opisujących jej funkcjonowanie, to jak wygląda w ruchu. 

Maszyna rozpętała się. Obłąkane chyżością koła wykonywały nieuchwytne, fanta-
stycznie chybkie obroty, uznojone tłoki cofały się, to znów parły w przód skwapliwym 
gestem, tłukły się opętańczo zziajane kolby. Wskazówka na manometrze szła wciąż 
w górę – rozżarzony do czerwoności kociół zionął skwar, przepalał skórę, parzył dło-
nie. Nic to! Jeszcze! Dalej! Prędzej! W cwał! W cwał!
Nowy dorzut węgla zniknął w czeluści pieca i prysnął snopem krwawych iskier – nowa 
falanga pary wstrzyknęła ognisty war w topniejące rury…
Grot wlepił przesłonione gorączką oczy w  rubinową gardziel i  pił jej żar, wsysał jej 
krew… (Maszynista Grot, NUW, s. 145-146).

Ta hiperbolizacja dynamizuje obraz pociągu, natężenie słów, wykrzyknień, konotuje 
eskalację jazdy szalonej, opętanej, bez tchu i postojów (por. NUW, s. 137), jazdy dają-
cej upojenie, jazdy ekstatycznej.

15 Hutnikiewicz zauważał, że: „Pracując nad wspomnianym cyklem opowiadań pisarz zaznajamiał 
się bardzo rzetelnie z realiami życia kolejowego. (…) Grabiński przeprowadzał wywiady z ludźmi kolei, 
wysiadywał godzinami na przemyskim dworcu śledząc ruch pociągów, badał technikę budowy parowo-
zów, błądził wśród labiryntu szyn i zwrotnic, by się wprawić w nastrój i nasycić aurą tego innego, ob-
cego życia.” Komentator pisarstwa autora Salamandry wprawdzie nie widzi, że taka obserwacja miała 
przełożenie na poruszane tematy, jednak odnotowuje przynajmniej fakt dokonywanych przez pisarza 
obserwacji. A. Hutnikiewicz, Twórczość literacka Stefana Grabińskiego, dz. cyt., s. 149.

16 S. Grabiński, Z mojej pracowni, dz. cyt., s. 111. Dalej dodaje: „Wreszcie kazałem się zaprowadzić zna-
jomemu kolejarzowi w labirynt szyn i zwrotnic przed dworcem dla wywołania potrzebnego nastroju”. 
Takie działania, w relacji samego autora, poprzedzały napisanie Maszynisty Grota, którego pomysł zaczął 
się od usłyszanej autentycznej historii z życia kolej, która zainspirowała pisarza do poznania tajników 
kolei.
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Technika – zachwyt
Dokonania techniki końca XIX i początku XX stulecia, w tym w zakresie transpor-
tu kolejowego, dawały człowiekowi możliwości dotąd niewyobrażalne – mógł prze-
mieszczać się na skalę dotąd niepojętą dla niego. Przyspieszająca technicyzacja życia, 
z racji przemian społecznych, trafiająca do coraz szerszej grupy odbiorców, dawała 
im dostęp do świata dotąd im nieznanego. Dawała im możliwość pokonywania prze-
strzeni – otwierała przed nimi rzeczywistość. Taki stan rzeczy prowadził do fascyna-
cji, czego wyrazem jest historia maszynisty Grota i jego pragnienie jazdy bez zatrzy-
mywania się, bez końca:

Maszynista czuł niemal fizycznie rozkosz tego ciągłego zdobywania, co nigdy niesyte 
wypuszcza lekceważąco dopadnięty już łup i mknie dalej na nowe podboje. Grot lubiał 
pokonywać przestrzeń!… (Maszynista Grot, NUW, s. 134).

To marzenie o nieustannym byciu w ruchu realizuje się w jego przypominającej obłęd 
jeździe pociągiem:

Grot szalał z upojenia. Wyszedłszy z labiryntu szyn, wpadł na główny, mknący prosto 
przed siebie jak strzała tor i runął w przestrzeń!
Rozpoczął się wichrowy pęd, nie krępowany niczym, nie przerywany przystankami, 
nudą postojów. Grot mijał piorunem jakieś stacje, przemykał jak demon mimo jakieś 
miasta, przelatywał jak huragan przez jakieś przystanie. Bez przerwy czerpał szuflą 
węgle, wrzucał je w palenisko, sycił ogień, zgęszczał parę; jak opętany biegał od jasz-
czyka do kotła, od kotła do jaszczyka, stwierdzał stan wody w wodomiarze, badał ci-
śnienie pary.
Nie widział nic, nie słyszał nic – upajał się tylko pędem, żył tylko wichrzycą ruchu, 
tonął w  gigantyzmie rozmachu. Zatracił rachubę czasu, pory, godzin. Nie wiedział, 
jak długo już trwa piekielna jazda, czy dzień, czy dwa, czy tydzień… (Maszynista Grot, 
NUW, s. 145).

Jest to ostatnia wyprawa prowadzącego pociąg, jego zatracenie się w pędzie prowa-
dzi do katastrofy. Opis jazdy Grota z jednej strony jest eskalacją zachwytu, z drugiej 
ewokuje grozę, jest wyrazem tego, że kolej stanowi dla człowieka obszar niebezpie-
czeństwa.

Technika – zagrożenie
Osiągnięcia przełomu wieków niosły ze sobą ogromne możliwości rozwoju cywili-
zacji. Jednocześnie nagły skok cywilizacyjny budził niepokój. Ten ostatni nieraz był 
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mocno sprecyzowany, podsycony realnymi powodami – katastrofami17. Sugestywny 
opis jednej z nich to uwieńczenie szaleńczej jazdy tytułowego maszynisty Grota:

Wtem… zakotłowało coś, zawyło szatańskim skowytem – rozległ się huk, jak z tysiąca 
armat, zaryczał grzmot, jakby stu piorunów… Wytrysnął w górę ognisty, splątany kłąb, 
zgmatwany słup odłamków, żelaznych skorup, pogiętych blach – prysnęła pod niebo ra-
kieta szczątów, rozprutych przęseł, rozpękłych dzwon… (Maszynista Grot, s. 145-146).

I choć „purpurowy finał Grota” (NUW, s. 146) jest spektakularny, ponieważ stanowi 
eskalację opisywanej w utworze jazdy maszynisty, to inne opisy wypadków w swej 
dokładności są także intensywne, a także przerażające. Pisarz skupia się w nich na 
warstwie dźwiękowej, by wyolbrzymić ogrom katastrofy. Podobnie jak w opisie pę-
dzącego pociągu wykorzystuje dźwięki, tak i tutaj do obrazowania wykorzystuje od-
głosy, mamy odgłosy ludzkie i  dźwięki maszyny, oba zaświadczające o  nieludzkim 
nieszczęściu – wypadku kolejowym:

(…) oto od strony stacji wstrząsnął okropny łoskot, głuchy, dudniący huk detonacji, 
a potem piekielna wrzawa, zgiełk i jęki – lament, płacz i wycie splecione w jeden dziki 
chaos ze szczękiem łańcuchów, trzaskiem druzgotanych kół, łomotem miażdżonych 
bezlitośnie wagonów (Smoluch, NUW, s. 102).

W analizowanej twórczości pojawiają się również opisy wypadków, które są dosad-
ne, naturalistyczne, aczkolwiek mniej poetyckie, ich charakter jest sprawozdawczy. 
Pokazują ogrom niebezpieczeństwa wiążącego się z koleją. Ta szczegółowość i bezo-
sobowy styl relacji przypomina informacje z ówczesnej prasy18 o różnych, mających 
miejsce w rzeczywistości, katastrofach kolejowych. Zabieg ten wzmacnia ogrom tra-
gedii. Ponadto potęguję ją posługiwanie się terminologią techniczną – na przykład 
w Fałszywym alarmie: „na 15 wagonów »garnituru« ledwie 2 uszły cało, reszta uległa 
niemal zupełnemu zniszczeniu”, mowa jest o maszynie „z jaszczykiem, które pierw-
sze wpadły na tyły ciężarowego”, pojawiają się opisy wagonów bez kół oraz: „poszat-
kowanych na szczapy przepierzeń, poskręcanych w trąby platform”. Opisane zosta-

17 Przypadki katastrof kolejowych stawały się przedmiotem informacji w rozwijającej się wówczas 
prasie codziennej, która miała mocną siłę oddziaływania. Na temat kolejowych karamboli interesują-
cych treści dostarcza książka R. Garbarciak, R. Stankiewicz, Katastrofy i wypadki kolejowe w Polsce, Ryb-
nik 2016.

18 Grabiński do takich prasowych doniesieniach nawiązuje w Fałszywym alarmie, pisząc: „(…) wypa-
dek zdarzył się w r. 1880, czyli niespełna 11 lat temu. Było to przed głośnym swego czasu karambolem 
pod Iglicą, w którym zginęło przeszło 100 osób. Katastrofa narobiła wiele hałasu po dziennikach; pocią-
gnięto do odpowiedzialności kilku urzędników, zawieszono w służbie maszynistę i jednego z dróżników; 
wreszcie zbadano „przyczynę” i wyświetlono powody.” (Fałszywy alarm, NUW, s. 109).
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ły „kikuty rur przewodowych, jakieś szczerbate, powyginane śmiesznie blachy (…) 
sztaby, laski, wyważone z zawiasów drzwi ze śladami skrzepłej posoki, wywleczone 
z przedziałów ławki, sofki i fotele oblepione strzępami ludzkiego ciała…” (Fałszywy 
alarm, NUW, s. 103-104).

Opisy zawierają informacje co do ilości ofiar (np. „zginął niemal cały personel po-
spiesznego, dziesięciu funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę przy osobowym, i stu 
pasażerów”, Engramy Szatery, DR, s. 129), sposobach poniesionej śmierci (np. w „że-
laznych uściskach zderzaków”, Fałszywy alarm, NUW, s. 103), miejscowości, gdzie 
zdarzył się wypadek, biorących w karambolu pociągach, ich rodzajach, kierunkach 
jazdy:

(…) karambol na stacji w Zakliczu w dniu ósmego lipca 1920 roku. Wskutek niewia-
rygodnej pomyłki funkcjonariusza z  wieży Nr 2, który wystawił na semaforze nie-
właściwy sygnał „wolnego wjazdu”, nastąpiło zderzenie osobowego z Pochmarza i po-
śpiesznego z Wygnanki. Natarcie tego ostatniego na stojący już przed peronem pociąg 
osobowy było tak gwałtowne, że obie maszyny wtargnąwszy nawzajem w swe organi-
zmy, zaryły się jedna w drugą i utworzyły chimeryczny stop nastroszony konwulsyjnie 
powykręcanymi kikutami żelaza. Osiem wagonów pociągu napadniętego, a dziesięć ze 
strony atakującego uległo zupełnemu zniszczeniu; pozostała z nich tylko zmieszana 
dziko z krwawymi szczątkami ciał ludzkich duśba żelaza i drzewa (Engramy Szatery, 
DR, s. 129).

Ten rzeczowy ton referujący wypadki, a co za tym, nadający im pozorną autentycz-
ność w połączeniu z metaforyką wtargnięcia, napadu, ataku, poprzedza u Grabiń-
skiego opisy tajemniczych przyczyn owych katastrof. Niewyjaśnione sytuacje, nieraz 
tylko zasygnalizowane zostają enigmatyczną frazą „coś” lub „jakiś” – jak np. w utwo-
rze Błędny pociąg: 

Coś jakby wkradło się w unormowany przepisami i tradycją bieg czynności; jakaś nie-
określona, choć ważka zawada stanęła w poprzek regularności uświęconej ruchu. (…) 
Jakiś niezdrowy, niesamowity prąd krążył po jego stokrotnie arteriach i przesiąkał na 
powierzchnię w półświadomych wybłyskach (Błędny pociąg, NUW, s. 178).

W Fałszywym alarmie potencjalne niebezpieczeństwo związane jest z czymś, co zo-
staje określone jako „jakieś złośliwe dajmonium” i które „czaiło się po wnękach kole-
jowego życia przykucłe w półmroku, czyhające, gotowe w chwili sposobnej do zdra-
dzieckiego wypadu…” (NUW, s. 109). Znakami niewyjaśnionych, tragicznych zwykle 
w skutkach zdarzeń są bardziej skonkretyzowane obrazy: znikające składy, tytułowy 
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„błędny pociąg”19 nazywany intruzem, szalonym i obłąkanym pociągiem (zob. Błędny 
pociąg, NUW, s. 180, 183), fałszywe sygnały na stacji, wreszcie dziwny stwór materia-
lizujący się w pociągu.  

Poza realistycznymi opisami, wiernie oddającymi świat kolei przełomu XIX i XX 
wieku, w tym kolejowe karambole, ilustruje on w swoich utworach to co nienazwane, 
co niepoznawalne rozumem. Dla autora Wyspy Itongo kolej w każdym ze swoich prze-
jawów, a najmocniej w postaci pociągu, stanowi materializację siły, pędu życiowego, 
w jego tekstach jest przejawem metafizycznym niezgłębionym przez człowieka, prze-
jawem dynamicznej koncepcji świata20, która w niniejszych rozważaniach była przy-
woływana jako ważny czynnik kreacji myślenia twórczości Grabińskiego. Pojawiający 
się w jego utworach ludzie mogą obcować z tą pierwotną siłą, zwykle nie wiedząc o jej 
istnieniu, do momentu kiedy sama się im nie ukaże. 

Sposób objawiania się ma różne stopnie materializowania: od przeczuć bohaterów, 
że coś innego jest obecne w ludzkiej rzeczywistości, świadomości, że w pociągu tkwi 
ukryta siła, tytułowy demon ruchu, poprzez zaprezentowane wcześniej: błędne sy-
gnały kolejowe, ginące w niewyjaśnionych okolicznościach (jak np. diabelski pociąg 
z Dziwnej stacji), po katastrofy kolejowe i pełną personifikację, czyli Smolucha – „dzi-
wadło” (Smoluch, NUW, s. 97) pokazujące się jednemu z konduktorów. Co ważne, to 
inne, co się materializuje, stanowi zagrożenie dla człowieka.

Warto zwrócić uwagę na ten ostatni sposób unaocznienia – tytułowy Smoluch:

(…) tkwił w organizmie pociągu, przepajał sobą jego wieloczłonowy kościec, tłukł się 
niewidzialny w tłokach, pocił w kotle lokomotywy, włóczył po wagonach. Boroń wy-
czuwał jego bliskość wkoło siebie, obecność stałą, ciągłą, lubo nie naoczną. Smoluch 

19 Warto dodać, że o błędnych pociągach, znikających w niewyjaśnionych okolicznościach  pisano 
także w  prasie tamtych czasów, był to temat, którym interesowano się, zarówno w  ramach anegdot 
i plotek, ale na gruncie poważniejszym – w kontekście irracjonalizmu, mocno obecnego na przełomie 
XIX i XX wieku. Wspomina o tym Hutnikiewicz, zwracając uwagę, że młodość Grabińskiego to rozwój 
nauk, nowoczesnej psychologii, psychopatologii, nauk fizycznych, a także wiedzy tajemnej, co odbijało 
się w jego pisarskim projektowaniu świata. Por. A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński i jego dziwna opowieść, 
dz. cyt., s. 8.

20 Zdaniem Hutnikiewicza: „Z takiej to dynamicznej koncepcji bytu narodził się cykl nowel kole-
jowych Grabińskiego Demon ruchu, który w polskiej opinii literackiej i czytelniczej znalazł najwyższy 
bodaj i najgłośniejszy rezonans. Obraz środowiska, wystudiowany w realiach aż do najdrobniejszych 
szczegółów, nie prowadził tu jednak do jakiejś realistycznej wizji tego świata. Był on równie niezgłębio-
ny i niedocieczony w swej niepokojące tajemniczości, jak cała rzeczywistość dokoła. Grabiński dostrze-
gał w nim obecność zagadkowego, niesamowitego czynnika, owego „demona ruchu”, który przyczajo-
ny w organizmie kolei kieruje niewidzialnie jej wewnętrznym życiem i aby uświadomić swą absolutną 
suwerenność, dezorganizuje niekiedy uświęcony nawykiem ład i porządek, wywołuje tragiczne, groźne 
katastrofy, przekreśla raz po raz wszystkie ludzkie rachuby i obliczenia. Kolej stawała się symbolem 
immanentnej zasady życia, potężnej siły (…)”. A. Hutnikiewicz, Stefan Grabiński i jego dziwna opowieść, 
dz. cyt., s. 12.
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drzemał w duszy pociągu, był jego tajemnym potencjałem, który w chwilach groźnych, 
w momencie złych przeczuć wydzielał się, zgęszczał i przybierał ciało (Smoluch, NUW, 
s. 97).

Zmaterializowanie się Smolucha jest zapowiedzią katastrofy, jego przepowiednie są 
nieomylne, „był jak przeznaczenie…” (NUW, s. 97). Widzący go konduktor Boroń nie 
wie, kim jest ten stwór, przypomina mu człowieka, ale nie jest nim. Obserwacja po-
jawiającego się Smolucha prowadzi do rozpoznania przez pracownika kolei kim jest 
potwór i czego stanowi preludium. Smoluch, jak i inne dziwne postaci i zagadkowe 
zjawiska, są w prozie Grabińskiego czymś, co nie wpisuje się w ludzki porządek, co 
jest nadrzędne wobec człowieka, pierwotne wobec niego. Istnieją one niekoniecznie 
na sposób znany człowiekowi. Ten jednak próbuje sobie wytłumaczyć niezrozumiałą 
rzeczywistość, opisać w  ludzkim języku. I  tak to drugie, metaforyczne, symbolicz-
ne pojmowanie kolei staje się ujęciem ontologicznym. Ruch, którego imaginacją jest 
w badanych utworach kolej, pociągi, jest zasadą istnienia. Kolej jest ruchem, jest ist-
nieniem.

Wynalazek, jakim była lokomotywa parowa, pozwolił ludzkości urzeczywistnić 
marzenia o  dalekich podróżach. Dla współczesnych Stefanowi Grabińskiemu kolej 
okazała się nie tylko formą transportu, ale także formą, unaocznieniem ruchu, za-
gadki techniki, sferą nie do pojęcia poza znawcami, ludźmi związanymi z koleją – wy-
brańcami. Jak każde nowe dokonanie ludzkości intrygowała i stanowiła przestrzeń 
nieznanego. To z kolei prowadzić mogło do utożsamienia jej z czymś fenomenalnym, 
tajemniczym, fantastycznym. A takie zjawisko można próbować wytłumaczyć racjo-
nalnie, można spróbować pojąć je irracjonalnie. I  takie pojmowanie rzeczywistości 
kolejowej, obok niemal fotograficznych obrazów kolei XIX/XX wieku, znajduje wyraz 
w omawianej twórczości. 

Ta dwutorowość widzenia i opisywania techniki u Grabińskiego nie wyklucza się, 
łączy się w jedno – fascynację koleją, w której oprócz cywilizacyjnego wynalazku pi-
sarz widzi urzeczywistnienie odwiecznych pragnień człowieka do wznoszenia się wię-
cej, wyżej. Do przerastania samego siebie, a bez tego nie ma nowych odkryć. 

Naśladowanie rzeczywistości przez prezentowanego pisarza znalazło wyraz w ory-
ginalnym zaadaptowaniu świata kolei jego czasów. Zabieg ten umożliwił autorowi 
nie tylko opisanie znanej mu rzeczywistości, ale poprzez jej zobrazowanie, pozwo-
lił mu unaocznić to, co nierealne. A to, jak pociągi, pociągało Stefana Grabińskiego, 
w stopniu wyjątkowym. Bowiem, zdaniem pisarza, poza tym, co widzimy, znajduje 
się rzeczywistość innego rzędu, w której kryje się tajemnica istnienia. I właśnie za-
gadnienie istnienia i  jego przejawy znajdują się w centrum całej twórczości autora 
Demona ruchu.
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Streszczenie
Przedmiotem analizy zawartej w prezentowanym artykule są utwory składające się na tzw. 
cykl kolejowy Stefana Grabińskiego. Zaprezentowano podejmowaną przez niego problema-
tykę ruchu, zainteresowanie pociągami w kontekście rozwoju techniki na przełomie XIX i XX 
wieku. Zwrócono uwagę na wpływ znajomości przez pisarza technicznych aspektów pracy 
kolei, na tematykę Demona ruchu i sposób jej realizacji. Omówione zostały najbardziej charak-
terystyczne dla tej twórczości sposoby obrazowania techniki. W obrębie opisywanego zagad-
nienia skupiono się na kwestii literackiej kreacji rzeczywistości wpisującej się w zagadnienie 
mimesis.  
Słowa kluczowe: kolej, ruch, pęd życiowy, naśladowanie, ontologia

Summary
The subject of analysis contained in the presented article are works that make up Stefan 
Grabiński’s railway cycle. The issues of movement and interest in trains in the context of the 
development of technology at the turn of the 19th and 20th century are presented. Attention 
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was drawn to the influence of the writer’s knowledge of the technical aspects of railway work 
on the subject of The Motion Demon and the way of its implementation. The most characteris-
tic ways of depicting technology were discussed. Within the scope of the problem described, 
the focus was on the issue of literary creation of reality inscribed in the issue of mimesis. 
Keywords: railway, movement, life momentum, imitation, ontology
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Wpływ optymalizacji systemu pomiarowego  
na dokładność określania charakterystyk źródeł 
niskich częstotliwości w polu bliskim

Charakterystyki czasowe i częstotliwościowe przetwornika elektroakustycznego opi-
sują jego dynamikę. Do określenia charakterystyk obiektów elektroakustycznych, ta-
kich jak głośniki czy zespoły głośnikowe, konieczne jest zasilenie ich odpowiednim 
sygnałem referencyjnym, którego parametry zależą od wykorzystanej metody po-
miarowej, a następnie rejestracja ich odpowiedzi. Współczesne metody pomiarowe 
bazują na sygnałach harmonicznych, szumowych oraz sekwencjach pseudolosowych. 
Podczas pomiarów elektroakustycznych, bardzo istotna jest rejestracja bezpośredniej 
fali dźwiękowej, która dociera najkrótsza drogą od badanego źródła dźwięku do mi-
krofonu pomiarowego. W przypadku pomiarów, realizowanych w zwykłym pomiesz-
czeniu, poza falą bezpośrednią rejestrowane są również fale odbite od ścian podłogi 
oraz sufitu. Wspomniane fale odbite powodują fałszowanie uzyskanych wyników, za-
tem pomiary powinny być przeprowadzane w tzw. polu swobodnym. Warunki pola 
swobodnego spełnia specjalnie wytłumione pomieszczenie, jakim jest komora beze-
chowa. Bardzo wysokie koszty budowy oraz utrzymania tak mocno specjalizowanego 
laboratorium przyczyniły się do rozwoju tzw. quasi-bezechowych metod pomiaro-
wych [1]. Ostatnimi laty, najpopularniejszą tego typu metodą jest metoda bazująca 
na pseudolosowej sekwencji MLS (ang. Maximum Length Sequences) [2]. Wspomniana 
metoda, poprzez aproksymację delty Diraca, umożliwia określenie odpowiedzi impul-
sowej obiektu. Odpowiedź impulsowa zawiera wszystkie informacje o obiekcie i na 
jej podstawie możliwe jest obliczenie odpowiedzi tego obiektu na inny, dowolny sy-
gnał wymuszający oraz obliczenie charakterystyk częstotliwościowych. W przypad-
ku pomiaru głośników czy zespołów głośnikowych, dodatkową zaletą jest możliwość 
zastosowania tzw. bramkowania uzyskanej odpowiedzi impulsowej (rys.  1), które 
pozwala na usunięcie odbić od powierzchni pomieszczenia. Niestety, zastosowanie 
bramkowania odpowiedzi impulsowej generuje też efekty niepożądane. Podstawo-
wym problemem jest fakt, że okno czasowe musi być na tyle długie, aby zawarta 
w nim była informacja o najniższej analizowanej składowej częstotliwości. Przykłado-
wo, dla częstotliwości f = 10 Hz wymagany odcinek czasowy powinien wynosić co naj-
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mniej 100 ms. Co za tym idzie, podczas pomiaru pierwsze odbicie powinno dotrzeć 
do mikrofonu pomiarowego nie wcześniej niż po 100 ms, po sygnale bezpośrednim. 
Aby powyższy warunek został spełniony, droga od badanego głośnika do najbliższej 
powierzchni odbijającej i  dalej do mikrofonu pomiarowego musi być co najmniej 
o 35 metrów dłuższa niż droga fali bezpośredniej od głośnika do tego mikrofonu. Tak 
duża powierzchnia pomieszczenia pomiarowego jest praktycznie nieosiągalna. Po-
miar w typowym pokoju umożliwia zastosowanie okna czasowego o długości 3÷7 ms, 
co pozwala na uzyskanie charakterystyki częstotliwościowej w pasmie powyżej kil-
kuset Hz. Brakujący fragment charakterystyki uzyskuje się na podstawie pomiaru 
w tzw. polu bliskim, a następnie dokonuje się ręcznego ich połączenia. W przypadku 
zespołu głośnikowego konieczny jest pomiar każdego przetwornika niskotonowego 
z osobna oraz portów bass-reflex, jeśli takie w nim występują. Następnie dokonuje się 
ważonego sumowania uzyskanych charakterystyk [3].

W przypadku standardowych torów pomiarowych (rys. 2), realizowanych w oparciu 
o przetworniki analogowo-cyfrowe (A/C) i cyfrowo-analogowe (C/A) typu sigma-delta, 
pomiar w zakresie niskich częstotliwości zwykle przeprowadzony jest z wykorzysta-
niem sygnału sinusoidalnego. Bezpośrednie określanie charakterystyki częstotliwo-
ściowej z wykorzystaniem sygnału sinusoidalnego jest znacznie bardziej czasochłonne 
i mniej dokładnie niż obliczenie jej na podstawie odpowiedzi impulsowej. Niestety, 
wspomniane przetworniki sigma-delta, podczas przetwarzania sygnałów o stromych 
zboczach, jakim jest sekwencja MLS, powodują powstawanie oscylacji (tzw. efekt 
dzwonienia), które diametralnie pogarszają dokładność dokonywanych pomiarów. 
Degradacja sygnału pomiarowego jest na tyle duża, że praktycznie wyklucza sekwen-
cję MLS z pomiarów w zakresie najniższych częstotliwości oraz obiektów cechujących 
się bardzo liniowymi charakterystykami częstotliwościowymi, jak np. wzmacniacze 
elektroakustyczne [4, 5, 6].

Rys. 1. Bramkowanie odpowiedzi impulsowej
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Rozwiązaniem, które poprawia zarówno dokładność jak i szybkość pomiaru jest 
przeprojektowanie toru pomiarowego w celu dokładniejszego przetwarzania sygna-
łu MLS. Na rysunku 3. przedstawiono schemat blokowy toru pomiarowego, który 
zoptymalizowano pod kątem dokładnego przetwarzania sygnału MLS. Najważniej-
szą modyfikacją jest zastąpienie przetwornika A/C typu sigma-delta, szybkim rów-
noległym przetwornikiem typu SAR (ang. Successive Approximation Register) oraz 
całkowita eliminacja przetwornika C/A. Ta ostatnia jest możliwa dzięki własności 
sekwencji MLS, która przyjmuje tylko dwie wartości +1 oraz -1. Co za tym idzie, ge-
nerowany sygnał może zostać wyprowadzony z portu mikrokontrolera i za pośred-
nictwem prostego konwertera napięć podany na wejście wzmacniacza wyjściowego. 
W konwerterze napięć zastosowano prosty filtr RC, którego zadaniem jest tłumienie 
ewentualnych zakłóceń, pochodzących z samego mikrokontrolera.

Rys. 2. Schemat blokowy standardowego toru pomiarowego

Rys. 3. Schemat blokowy zoptymalizowanego toru pomiarowego
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Porównanie charakterystyk czasowych obydwu torów pomiarowych przedstawio-
no na rysunku 4. Zarówno w odpowiedzi impulsowej (rys. 4 a), jak i w obliczonej na 
jej podstawie odpowiedzi skokowej (rys. 4 b) wyraźnie widoczne są oscylacje, genero-
wane przez przetworniki typu sigma-delta. Z kolei charakterystyki uzyskane zopty-
malizowanym torem pomiarowym są zbliżone do charakterystyk idealnych. Charak-
terystyki częstotliwościowe, w pasmie 1 Hz do 48 kHz, przedstawiono na rysunku 5. 
Charakterystyki oznaczone SAR MLS oraz S-D MLS zostały obliczone na podstawie 
odpowiedzi impulsowych, przedstawionych na rysunku 4. Charakterystyka oznaczo-
na S-D Sinus została uzyskana metodą klasyczną, opartą na przestrajanym logaryt-
micznie sygnale sinusoidalnym, przy wykorzystaniu tego samego, profesjonalnego 
systemu z  przetwornikami sigma-delta. Zoptymalizowany tor pomiarowy cechuje 

Rys. 4. Fragmenty odpowiedzi impulsowych (a) oraz skokowych (b), torów pomiarowych  
z przetwornikiem równoległym (SAR) oraz sigma-delta (S-D)

Rys. 5. Charakterystyki częstotliwościowe torów pomiarowych z przetwornikiem równoległym (SAR MLS)  
oraz sigma-delta (S-D MLS), uzyskane metodą MLS oraz sygnałem sinusoidalnym (S-D Sinus)
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znacznie większa liniowość charakterystyki przetwarzania niż tor klasyczny, co bez-
pośrednio przekłada się na dokładność pomiaru badanych nim obiektów. W przypad-
ku toru klasycznego obserwuje się różne kształty charakterystyk uzyskanych sygna-
łem MLS i sinusoidalnym, co dodatkowo potwierdza wady techniki sigma-delta.

Porównanie charakterystyk elektroakustycznego wzmacniacza mocy, uzyskanych 
z wykorzystaniem profesjonalnego systemu pomiarowego oraz zoptymalizowanego 
systemu prototypowego, przedstawiono w pozycji [6]. W niniejszym artykule skupio-
no się na możliwości zastosowania sekwencji MLS w celu dokładniejszego określenia 
charakterystyk częstotliwościowych, a także czasowych źródeł niskich częstotliwo-
ści. Analizę porównawczą przeprowadzono w oparciu o pomiary podstawkowego ze-
społu głośnikowego Wharfedale Diamond 9.1, przedstawionego na rysunku 6. Jest to 
dwudrożny zespół głośnikowy, posiadający dwa porty typu bass-reflex na przedniej 
ściance.

Jak już wspomniano, dla uzyskania dolnego zakresu charakterystyki przetwarza-
nia, konieczny jest pomiar w polu bliskim każdego źródła niskich częstotliwości w ba-
danym zespole głośnikowym. W związku z powyższym przeprowadzono pomiar gło-
śnika niskotonowego oraz portu bass-reflex. Ponieważ obydwa porty są identyczne, 
wystarczy dokonać pomiaru jednego z nich a następnie odpowiednio przeskalować 
uzyskaną charakterystykę [3]. Na potrzeby określenia charakterystyki głośnika ni-
skotonowego, mikrofon pomiarowy umieszczono w centralnym punkcie membrany, 
w odległości 1 cm (rys. 7 a). Z kolei podczas określenia charakterystyki tunelu bass-
-refleks, mikrofon pomiarowy został umieszczony w odległości 1 cm od jego wylotu 
(rys. 7 b). 

Rys. 6. Zespół głośnikowy Wharfedale Diamond 9.1, wykorzystany w pomiarach
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Odpowiedzi impulsowe głośnika niskotonowego (rys. 8) i  tunelu bass-reflex 
(rys. 11), uzyskane standardowym (S-D) oraz prototypowym (SAR) systemem pomia-
rowym, nie ujawniają większych różnic. Znaczne różnice, będące wynikiem z błędów 
wprowadzanych przez przetworniki sigma-delta, widoczne są dopiero w  odpowie-
dziach skokowych (S-D), które obliczono przez całkowanie odpowiedzi impulsowych 
i przedstawiono na rysunkach 9 oraz 12, odpowiednio dla głośnika niskotonowego 
i tunelu bass-reflex.

Charakterystyki częstotliwościowe (S-D MLS) głośnika niskotonowego (rys. 10) 
oraz tunelu bass-reflex (rys. 13), uzyskane metodą MLS z wykorzystaniem standar-
dowego toru pomiarowego, posiadają silne zafalowania w dolnym zakresie często-
tliwości. W  przypadku standardowego interfejsu pomiarowego, otrzymane wyniki 
potwierdzają zalecenia, dotyczące pomiaru charakterystyk w dolnym zakresie czę-
stotliwości sygnałem sinusoidalnym. Pomiary (SAR MLS), głośnika niskotonowego 
(rys. 10) oraz tunelu bass-refleks (rys. 13), metodą MLS z wykorzystaniem zoptyma-
lizowanego interfejsu pomiarowego, dają niemal identyczne rezultaty jak pomiary 
przy użyciu sygnału sinusoidalnego (S-D Sinus), który jest tu traktowany jako pomiar 
referencyjny [4, 5].

Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że przy wykorzystaniu metody MLS 
oraz odpowiednio zaprojektowanego interfejsu pomiarowego możliwe jest osiągnie-
cie znacznej poprawy dokładności oraz szybkości określania charakterystyk czaso-
wych i częstotliwościowych również w zakresie najniższych częstotliwości. Ponadto, 
w  odróżnieniu od pomiaru sygnałem sinusoidalnym, na podstawie uzyskanej od-
powiedzi impulsowej, możliwe jest obliczenie wszelkich charakterystyk czasowych 
i częstotliwościowych.

Rys. 7. Pomiar źródeł niskich częstotliwości w polu bliskim, a) głośnika niskotonowego, b) portu bass-reflex



Wpływ optymalizacji systemu pomiarowego na dokładność określania charakterystyk źródeł… 45

Rys. 8. Odpowiedzi impulsowe głośnika niskotonowego (a) oraz ich pierwsze 25 ms (b), uzyskane w polu bliskim

Rys. 9. Odpowiedzi skokowe głośnika niskotonowego uzyskane w polu bliskim

Rys. 10. Charakterystyki częstotliwościowe głośnika niskotonowego uzyskane w polu bliskim
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Rys. 11. Odpowiedzi impulsowe tunelu bass-reflex (a) oraz ich pierwsze 25 ms (b), uzyskane w polu bliskim

Rys. 12. Odpowiedzi skokowe tunelu bass-reflex uzyskane w polu bliskim

Rys. 13. Charakterystyki częstotliwościowe g tunelu bass-reflex uzyskane w polu bliskim



Wpływ optymalizacji systemu pomiarowego na dokładność określania charakterystyk źródeł… 47

Literatura
1. G. Dodd, G. Schmid, Can We Save the Cost of Building Anechoic Chambers?, New Zealand 

Acoustics, vol. 25, no. 1, pp. 14-18, 2012.
2. J. Hee, Impulse response measurements using MLS, http://jenshee.dk, August 2003.
3. Klippel, Near Field Measurement of Systems with Multiple Drivers and Ports, Application 

Note to the KLIPPEL R&D SYSTEM, AN38, 2012.
4. S. Müller, P. Massarani, Transfer-function measurement with sweeps, Journal of the Audio 

Engineering Society, 2001, pp. 443-471.
5. L. Kirchner, Loudspeaker measurement technology, Braunschweig Patents pending, 2007.
6. D. Król, Optimization of Signal Processing System for Precision Measurements using Maxi-

mum Length Sequences, International Conference on Signals and Electronic Systems, IC-
SES’16, 5-7 September 2016, Kraków, Poland.

Streszczenie
W artykule przedstawiono wpływ optymalizacji systemu pomiarowego na poprawę dokład-
ności oraz szybkości określania charakterystyk zespołów głośnikowych w polu bliskim. Spe-
cjalnie zaprojektowany interfejs pomiarowy umożliwił precyzyjny pomiar odpowiedzi impul-
sowej zespołu głośnikowego z wykorzystaniem metody MLS. Precyzyjny pomiar odpowiedzi 
impulsowej przekłada się na dokładne obliczenie innych charakterystyk czasowych oraz czę-
stotliwościowych.
Słowa kluczowe: MLS, odpowiedź impulsowa, głosik, zespół głośnikowy

Summary
The paper describes optimization influence of audio measurement system for improvement 
of accuracy and speed of loudspeaker measurement in near-field. Specially designed meas-
urement interface enabled precise measurement of the impulse response of the loudspeaker 
based on MLS method. Precise measurement of the impulse response translates into the ex-
act calculation of other time and frequency responses.
Keywords: MLS, impulse response, speaker, loudspeaker
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„Trzeci sens” Rolanda Barthesa –  
próby odczytania

Wstęp
Do napisania tego tekstu skłoniła mnie lektura artykułu Rolanda Barthesa, opubli-
kowanego w 1970 roku w „Cahiers du Cinema”1, w którym autor stworzył pojęcie 
„trzeciego sensu” i podjął próbę określenia czym on jest. Pojęcie to ewoluowało u nie-
go w późniejszych latach, a zwieńczeniem wydaje się być publikacja La chambre claire. 
Note sur la photographie z 1980 roku2. Od powstania tegoż terminu, trwa nieustanna 
próba wyjaśnienia i określenia, czym jest „trzeci sens”. 

Niniejsze omówienie nie jest opracowaniem naukowym, nie zamierzam poruszać 
tutaj tak obszernych i  niełatwych zagadnień jak semiologia czy symbolika3  – chcę 
zasygnalizować temat, który zawładnął wyobraźnią Barthesa do tego stopnia, że po-
święcił mu ostatnie lata swego życia. Zainteresowanych teorią zagadnienia odsyłam 
do dostępnych opracowań, m.in. Rafał Koshany, „Trzeci sens” – pomiędzy potencją zna-
czenia a teorią interpretacji4. 

W artykule postaram się przedstawić, jak ja rozumiem to pojęcie – jako fotograf, 
wydawca, fotoedytor i dziennikarz – a uczynię to na przykładzie kilku zdjęć – ikon 
światowej fotografii.

Dyskurs medialny
Czym jest dyskurs medialny i związany z nim tytułowy „trzeci sens”? Aby podjąć pró-
bę odpowiedzi na to pytanie, najpierw należy przyjąć jakąś definicję samego dyskur-
su, a jak się wkrótce okaże, nie jest to takie proste.

Dyskurs, wg słownika języka polskiego, „to dyskusja lub wypowiedź, w której jakiś 
poważny temat omawiany jest w sposób uporządkowany i logiczny (…)”5. 

1 R. Barthes, Trzeci sens, „Kino”, nr 11, 1971, przeł. R. Wyborski.
2 R. Barthes, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. J. Trznadel, Warszawa 2008.
3 Celowo pominąłem późniejsze teorie Barthesa na temat spectrum oraz punctum, jako nieistotne 

dla niniejszego opracowania. Więcej w: R. Barthes, Światło obrazu…, dz. cyt.
4 R. Koschany, „Trzeci sens” – pomiędzy potencją znaczenia a teorią interpretacji, „Studia de Cultura”, 

II (2011), [na:] http://studiadecultura.up.krakow.pl/article/view/1568/1359 (12.11.2018).
5 Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 1, Warszawa 2000, s. 343.



Dariusz Kobylański50

Zwracam uwagę na słowo „poważny”, gdyż Małgorzata Lisowska-Magdziarz jako 
motto do swojej książki przytoczyła definicję ze Słowniczka słów modnych i niemod-
nych (w humanistyce) autorstwa Pawła Śpiewaka, w której czytamy, że: 

Wszyscy prowadzą dyskurs. Są do niego włączani i zeń eliminowani. Każdy dyskurs 
ma swoje reguły prawomocności i reguły wykluczania, już nie rozmawiamy i nie gawę-
dzimy, ale prowadzimy dyskurs. Oczywiście dyskurs prowadzi się nie tylko za pomocą 
słów, ale i za pomocą strojów, konstruując wystawy w muzeach, urządzając polityczne 
manifestacje, wypisując receptę w przychodni, zamykając więźnia6.

Zauważmy, że już na poziomie samej definicji pojawia się problem, czym w zasadzie 
jest sam dyskurs. Dla jasności przekazu proponuję przyjąć zasadę, że dyskursem jest 
wszystko, co powoduje powstanie komunikacji między nadawcą a odbiorcą – przekaz 
i  jego odbiór – bez względu na rodzaj zastosowanego medium. Zatem, pomimo że 
słownik ogranicza pojęcie dyskursu tylko do słowa, pisanego lub mówionego, bardziej 
adekwatnym byłoby rozszerzyć jego znaczenie do języka, dzięki czemu poszerzamy 
definicję o obraz, sytuację, wydarzenie, symbol, znak itd. U wspomnianej wyżej Mał-
gorzaty Lisowskiej-Magdziarz czytamy: 

Charakterystyczne dla współczesnych mediów jest duże nasycenie elementami wizu-
alnymi, definicja języka może być zatem bardzo szeroka. Badacza mogą interesować 
dyskursy w mediach wyrażane za pomocą języka naturalnego (mówionego i pisanego), 
ale także języka komunikacji wizualnej (obrazów, grafiki, filmów, wizualnej organizacji 
komunikatu w mediach itp.)7. 

Takie podejście jest zgodne z tym, co już dawno napisał Teun van Dijk, uważany za 
twórcę krytycznej analizy dyskursu medialnego. Twierdzi on, że badacze, próbując 
wykroczyć poza potoczne definicje, przyjmują, że dyskurs jest formą użycia języka, 
ale poszerzają analizę o inne składniki, mianowicie „kto używa danej formy języko-
wej, jak, dlaczego i kiedy”8. Jak twierdzi autor, w takim rozumieniu można określić 
dyskurs jako zdarzenie komunikacyjne. Tak sformułowane założenie, nieogranicza-
jące pojęcia dyskursu jedynie do języka mówionego, jest bliższe prawdy, szczególnie 
w obecnym świecie, zdominowanym przez obraz, a w przypadku niniejszego opra-
cowania ułatwia wyjaśnienie, czym jest tytułowy „trzeci sens”. Dla ułatwienia zro-
zumienia zagadnienia pominę tutaj tzw. triadę van Dijka, która określa trzy główne 

6 M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Kraków 2006, s. 4.
7 Tamże, s. 15.
8 T. A. van Dijk, Badania nad dyskursem, [w:] Dyskurs jako struktura i proces, red. T. A. van Dijk, 

T. Dobrzyńska, przeł. G. Grochowski, Warszawa 2001, s. 10.
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wymiary dyskursu: użycie języka, przekazywanie idei oraz interakcję w  sytuacjach 
społecznych. Skupię się tylko na trzech poziomach określonych przez Barthesa, które 
jednak, jak się okaże, w taki czy inny sposób korelują ze wspomnianą triadą.

Trzeci sens
Barthes w analizie dyskursu medialnego wyróżnia trzy etapy. Dwa z nich są oczywi-
ste:

1.  Poziom informacyjny – na nim uzyskujemy pełną wiedzę wynikającą z prze-
kazu (czyli to, co widać na obrazie). Możemy ten etap odnieść do użycia języka 
van Dijka.

2.  Poziom symboliczny – zwany poziomem znaczeniowości, czyli to, co „czytamy” 
z obrazu w oparciu o wiedzę uniwersalną (analogicznie – przekazywanie idei).

Pozostał etap trzeci, już nie tak oczywisty, zwany przez van Dijka „interakcją w sy-
tuacjach społecznych”, a  przez Barthesa nazwany „trzecim sensem” lub „sensem 
otwartym”9. Czy pojęcia te są tożsame spróbujemy określić później. Wg Barthesa 
ten etap odbioru przekazu nie wynika wprost i powoduje, że przy jednych obrazach 
zatrzymujemy się na dłużej, a inne pomijamy. Kluczowym tutaj jest właśnie wybór 
fotografii jako medium, gdyż na jej przykładzie łatwiej jest dokonać analizy zjawi-
ska. Zresztą sam Barthes, mimo że przede wszystkim był krytykiem literackim, po-
jęcie trzeciego sensu stworzył na podstawie analizy obrazów – kadrów z filmu „Iwan 
Groźny” z 1944 roku, w reżyserii Siergieja M. Eisensteina. Na tej analizie opiera się 
wspomniany wyżej artykuł z 1970 roku. Sam Barthes od początku swej działalności 
zafascynowany był fotografią i jej fenomenem10, mimo że stanowiła ona tylko margi-
nes jego zainteresowań naukowych. 

Postaram się teraz przenieść tezy Barthesa na wybrane fotografie, przez co, mam 
nadzieję, przybliżę pojęcie „trzeciego sensu”. Postaram się opisać, co JA dostrzegłem 
na obrazach, co przykuło MOJĄ uwagę.

9 R. Barthes, Trzeci sens, dz. cyt., s. 38.
10 P. Zawojski, Barthes, Horowitz, aparat, fotografia, [w:] Estetyka sensu largo, red. F. Chmielowski, 

Kraków 1998, s. 117-127.
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Fotografia 1. 
Dorothea Lange, Migrant Mother (Migrująca matka)

Fakty: fotografia wykonana w 1936 roku, w czasie wielkiego kryzysu. Ukazana na 
fotografii kobieta – Florence Thompson – pracowała w  Nipomo w  Kalifornii przy 
zbiorze grochu, ale ze względu na złą pogodę, nie było pracy. Z powodu biedy, kobie-
ta sprzedała opony od samochodu oraz namiot. Matka siedmiorga dzieci. Fotografia 
pozowana, do czego przyznała się autorka11.
Poziom informacyjny – matka trojga dzieci.
Poziom symboliczny – kompozycja fotografii nawiązuje do piety.
Trzeci sens – matka zatroskana o los swoich dzieci, jednak patrząca w przyszłość, 
jeśli nie z dumą, to na pewno z wiarą i siłą. Dzieci po bokach ze schowanymi twarzami 
mogą przywodzić na myśl łotrów otaczających Chrystusa na krzyżu – czują się winne 
lub zawstydzone. Z drugiej strony dzieci te przywodzą na myśl aniołki, ukrywające 
twarze przed światem. Dziecko na kolanach, to alegoria Jezusa – cierpiącego za grze-
chy świata, ale ufnego w siłę Matki.

11 Za: I. Jeffrey, Jak czytać fotografię. lekcje mistrzów fotografii, przeł. J. Jedliński, Kraków 2009, s. 208.
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Fotografia 2.
Steve McCurry, Sharbat Gula (Afgańska dziewczyna12)

Fakty: portret nieznanej Afganki wykonany w 1984 roku, w obozie dla uchodźców 
w Afganistanie, podczas trwającej inwazji rosyjskiej. Zdjęcie opublikowano w czerw-
cu 1985 roku na okładce magazynu „National Geographic”. W roku 2002 kobieta zo-
stała zidentyfikowana jako Sharbat Gula. Na zdjęciu ma 12 lat13. 
Poziom informacyjny – portret młodej dziewczyny.
Poziom symboliczny – alegoria Maryi, matki Chrystusa. Fotografia jest również 
porównywana do obrazu Mony Lisy Leonarda da Vinci.
Trzeci sens – oczy. To oczy tworzą tę fotografię. Przerażone, dzikie, a równocześnie 
piękne spojrzenie młodej dziewczyny hipnotyzuje odbiorcę. Może się wydawać, że 
przez te oczy zaglądamy do jej wnętrza i widzimy jej duszę.

12 Pod takim tytułem ta fotografia jest znana na świecie, imię i nazwisko dziewczyny poznaliśmy 
dopiero w 2002 roku.

13 N. Strochlic, Famed‚ Afghan Girl’ Finally Gets a Home, „National Geographic”, 12/2017, [na:] https://
news.nationalgeographic.com/2017/12/afghan-girl-home-afghanistan (12.11.2018).
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Fotografia 3.
Autor nieznany, Likwidacja getta w Warszawie

Fakty: fotografia wykonana w  1943 roku, podczas likwidacji getta warszawskiego. 
Jest to jedno z najbardziej znanych zdjęć z raportu gen. Jurgena Stroopa, dowodzą-
cego akcją likwidacji14. Zdjęcie jest symbolem okrucieństwa wojny, czego dowodem 
jest wykorzystanie tej fotografii przez oskarżycieli w  procesach norymberskich po 
II wojnie światowej15.
Poziom informacyjny – II wojna światowa, być może getto.
Poziom symboliczny – kwintesencja strachu.
Trzeci sens – w zasadzie na zdjęciu nie dzieje się nic strasznego – nawet niemieccy 
żołnierze stoją spokojnie, nie ma w nich agresji, wydaje się, że pozują do fotografii – 
tymczasem wyczuwamy strach i niepokój. Na obrazie widzimy kilkanaście postaci, 
różnie zachowujących się. Są dzieci, które wydają się nie zdawać sobie sprawy z powa-
gi sytuacji, są zdezorientowani dorośli, którzy jednak reagują spokojnie, bez paniki, 
jakby byli przygotowani na to, co ich wkrótce spotka. Ich spokój paradoksalnie pod-
kreśla grozę chwili. Kluczowym elementem obrazu jest chłopiec na pierwszym planie, 
który jest przestraszony, niemal sparaliżowany strachem. Ta postać przykuwa uwagę, 
wyrażając całe okrucieństwo wojny.

14 Getto warszawskie – największe getto okupowanej Europy, Nauka w Polsce, [na:] http://naukawpol-
sce.pap.pl/aktualnosci/news%2C390980%2Cgetto-warszawskie-%E2%80%93-najwieksze-get-
to-okupowanej-europy.html (11.11.2018).

15 A. Cymer, 100 najważniejszych zdjęć świata. Likwidacja getta w Warszawie, [na:] https://www.swia-
tobrazu.pl/100-najwazniejszych-zdjec-swiata-likwidacja-getta-w-warszawie-21026.html (11.11.2018).
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Fotografia 4.
Yousuf Karsh, Winston Churchill

Fakty: zdjęcie powstało 30 grudnia 1941 roku w Ottawie, w chwilę po tym, jak Chur-
chill wygłosił przemówienie w kanadyjskiej Izbie Gmin16. 
Poziom informacyjny – fotografia przedstawia, mimo trzymanej przez postać la-
ski, człowieka silnego, ale też przytłoczonego przez ciężar odpowiedzialności. Surowa 
twarz i elegancja. 
Poziom symboliczny – lewa ręka podparta w pasie symbolizuje niezłomność i siłę, 
a prawa wsparta na lasce, tworzy dodatkowy punkt podparcia, symbol stabilności. 
Chciałoby się rzec za Archimedesem – dajcie mi punkt podparcia a podniosę ziemię.
Trzeci sens – To jest KTOŚ! Silny i surowy. Ale gdzieś, pod tą maską, kryje się dobry 
człowiek, wymagający, ale sprawiedliwy ojciec, dziadek. Bije z tego zdjęcia mądrość 
i szlachetność, niezłomność i upór – bez względu na to, czy wiemy kim był model.

16 Za: A. Cymer, 100 najważniejszych zdjęć świata. Yousuf Karsh, Winston Churchill, [na:] https://
www.swiatobrazu.pl/100-najwazniejszych-zdjec-swiata-yousuf-karsh-winston-churchill-21097.html 
(10.11.2018).
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Fotografia 5.
Harold Edgerton, 10 nanosekund

Fakty: znamy czas naświetlania tej fotografii – mniej, niż 10 nanosekund. Dodajmy 
do tego, że zdjęcie pochodzi z 1964 roku (!)17. Był to przełom w fotografii naukowej. 
Trzeba dodać, że Edgerton już w latach 30. XX wieku pioniersko używał w fotografii 
lampy stroboskopowej18.
Poziom informacyjny – przestrzelone jabłko, wylatujący pocisk – fotografia po raz 
kolejny pozwoliła zarejestrować to, czego nie widać.
Poziom symboliczny – triumf techniki i kolejne osiągnięcie człowieka. 
Trzeci sens – jak napisałem powyżej – triumf, ale czy tylko? We mnie to zdjęcie wy-
wołuje również strach. Widzę, jakie spustoszenie może wywołać pocisk. Czuję też za-
dumę – czy kula kiedykolwiek może być użyta we właściwym celu, czy 10 nanosekund 
to krótko czy długo, by umrzeć. Dzięki fotografii wiem, jak wygląda przestrzelony 
owoc jabłoni, ale czy chcę wiedzieć jak wygląda przestrzelone ludzkie ciało? A prze-
cież broń palna nie powstała po to, by strzelać do jabłek…

17 Za: A. Cymer, 100 najważniejszych zdjęć świata. Harold Edgerton, 10 nanosekund, [na:] https://
www.swiatobrazu.pl/100-najwazniejszych-zdjec-swiata-harold-edgerton-10-nanosekund-21031.
html (10.11.2018).

18 A. H. Hoy, Wielka księga fotografii, przeł. M. Suwała-Posłuszna (i in.), Warszawa 2006, s. 231.
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Co z powyższego wynika?
Na przykładzie analizy powyższych fotografii starałem się w prosty sposób, bez sto-
sowania zawiłych definicji, pokazać, czym jest dla mnie tytułowy „trzeci sens”. 

Według mnie jest on tym, co nienazwane, co nie jest możliwe do opisania. Jest 
wrażeniem, jaki przekaz wywiera na odbiorcę – w moich przykładach obraz, ale może 
to być również tekst, wypowiedź – ale nie wiemy dlaczego? Wrażenie to jest wynikiem 
określonego zdarzenia komunikacyjnego, lecz nieprzefiltrowanego przez indywidu-
alne, nazwijmy to, predyspozycje odbiorcy (wiek, zaangażowanie w  postrzeganie, 
wiedzę, intelekt, wykształcenie, pochodzenie społeczne, kulturowe itp.). Czyli decy-
duje wrażliwość? Niedefiniowalne „coś”, swoiste ukłucie w nasze postrzeganie.  Wła-
śnie – ukłucie, bo o ile w powyższych przykładach używam wielu wyrazów, musimy 
pamiętać, że istota „trzeciego sensu” tkwi w jego nieokreśloności – on jest „czymś” 
nienazywalnym, impulsem, „strzałem” w nasze postrzeganie, który powoduje, że to 
„coś” nas zatrzymało. 

Jak napisał Rafał Koschany w przytaczanym wcześniej artykule:

„Trzeci sens” zatem – jeśli można w ten sposób powiedzieć, trawestując formułę Car-
tier-Bressona – to decydujący moment po drugiej stronie dzieła sztuki19.

Bo zastanówmy się, w jaki sposób moglibyśmy opowiedzieć komuś, kto nigdy nie spoj-
rzał w oczy Afganki z fotografii 2., o wrażeniu, jakie te oczy wywołują? Czy jesteśmy 
w stanie opisać, nawet, gdybyśmy dysponowali ponadprzeciętną sprawnością języko-
wą, strach chłopca podczas ewakuacji getta? Czy można opowiedzieć wyraz twarzy 
Churchila? Otóż, parafrazując wypowiedź bohatera filmu „Żółty szalik”, na wszystkie 
te pytania moja odpowiedź brzmi: nie. Wrażeń tych opisać się nie da – każdy odbior-
ca sam musi zobaczyć i odkryć, każdy na swój sposób, trzeci sens przekazu. Można 
zaryzykować twierdzenie, że różnice w odbiorze są wynikiem różnego „postrzegania 
społecznego”, które jest wynikiem społecznej przynależności odbiorców oraz spo-
łecznego uwarunkowania naszej wiedzy o świecie20, ale takie stwierdzenie pozostaje 
w sprzeczności z przytoczonym wyżej stwierdzeniem samego Barthesa, który twier-
dził, że „trzeci sens” rozwija się „poza kulturą, wiedzą i informacją”21.  

Nie ma żadnego znaczenia, że wyraz twarzy Churchila jest efektem tego, że foto-
graf wyrwał z ust modela cygaro, z którym ten zawsze pozował, przez co jego por-
trety były jednakowo nudne. „Tak powstało najlepsze zdjęcie Churchila, bez końca 
reprodukowane w albumach i książkach, na którym ten mąż stanu z twarzą zaciętego 

19 R. Koschany, „Trzeci sens” – pomiędzy potencją znaczenia a teorią interpretacji, dz. cyt., s. 10.
20 S. Condor, Ch. Antaki, Dyskurs a psychologia postrzegania społecznego, [w:] Dyskurs jako struktura 

i proces, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 2001, s. 243.
21 R. Barthes, Trzeci sens, dz. cyt., s. 36.
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buldoga wpatruje się groźnie wprost w widza”22. Na poziomie trzeciego sensu anali-
zujemy przekaz finalny i to, co do nas przemawia, bez świadomości okoliczności jego 
powstania.

W  tym miejscu docieramy do wyjaśnienia, dlaczego Roland Barthes, odkrywca 
trzeciego sensu, nazwał go otwartym, w  odróżnieniu od poziomu symbolicznego, 
któremu nadał miano sensu oczywistego23. Otwarty, czyli bez założonej odgórnie in-
tencjonalności. Inaczej mówiąc – sens zostaje odczytany dowolnie przez odbiorców, 
bez narzucania odautorskiego znaczenia. Barthes przyrównuje go do kąta rozwarte-
go, kąta stu stopni, który jest szerszy od kąta prostego, „otwiera on pole znaczeniowe 
całkowicie, tzn. nieskończenie”24. Dzięki temu na poziomie trzeciego sensu ten sam 
przekaz różnie oddziałuje na różnych odbiorców. Co więcej, poziom ten ma charakter 
uniwersalny – nie musimy posiadać wiedzy historycznej, nie musimy znać kulisów 
powstania przekazu – mówiąc kolokwialnie, odbieramy tę część przekazu bardziej 
sercem niż rozumem, więc z właściwą sobie wrażliwością. Poziom ten z założenia ma 
charakter ponadczasowy i ponadkulturowy. Podkreśla to dodatkowo fenomen samej 
fotografii, szczególnie w świetle tego, o czym napisał Roland Barthes w książce „Świa-
tło obrazu”: 

Dosłownie rzecz biorąc zdjęcie jest emanacją przedmiotu odniesienia. Od rzeczywi-
stego ciała, które tu było, pobiegły promienie, które dotykają mnie – mnie, który tu 
jestem. Nieistotna jest długość trwania przekazu; zdjęcie osoby, której już nie ma, do-
ciera do mnie jak zbłąkane promienie gwiazdy25.

Analiza dyskursu na poziomie trzeciego sensu ma jeszcze tę zaletę, kto wie czy nie 
najistotniejszą, że nie wpływa na nią pierwiastek uprzedzenia. W  każdej analizie, 
mimowolnie, oceniamy sytuację przez pryzmat własnych przekonań, choćby i poli-
tycznych, swoich doświadczeń, religii; tymczasem na tym poziomie one nie mają tak 
dużego znaczenia. Zamiast nich znaczenie ma wrażliwość i swoista poezja, o czym 
świadczy idealny przykład odnalezienia trzeciego sensu w  obrazie, przedstawiony 
przez Barthesa w pierwszych słowach wspomnianej wyżej książki: 

Pewnego dnia, dawno już temu, wziąłem do ręki fotografię najmłodszego brata Napo-
leona, Hieronima (1852). Zdziwiony powiedziałem sobie: Patrzę na oczy, które widzia-
ły Cesarza26.

22 J. Kosidowski, Zawód: fotoreporterzy, Warszawa 1984, s. 22.
23 R. Barthes, Trzeci sens, dz. cyt., s. 38.
24 Tamże.
25 R. Barthes, Światło obrazu…, dz. cyt., s. 144.
26 Tamże, s. 11.
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Postscriptum
Na zakończenie proponuję krótką analizę jednej z moich ulubionych fotografii, pt. 
„Walk to Paradise Garden” (1945), której autorem jest William Eugene Smith, ame-
rykański fotograf i dziennikarz. Zdjęcie pokazano na jednej z największych wystaw 
światowych – „The Family of Man” zorganizowanej przez Edwarda Steichena w 1955 
roku w Museum of Modern Art w Nowym Jorku27. Proszę, by każdy sam się zasta-
nowił, jakie emocje wzbudza w nim ta fotografia. Pomińmy poziomy informacyjny 
i symboliczny, nawet jeśli jesteśmy w stanie je określić, i skupmy sie tylko na odnale-
zieniu i zdefiniowaniu trzeciego sensu…
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Streszczenie
Artykuł ma służyć popularyzacji teorii „trzeciego sensu”, którą Roland Barthes sformułował 
w 1970 roku, na podstawie analizy kadrów z filmu Iwan Groźny z 1944 roku, w reżyserii Sier-
gieja M. Eisensteina. Starano się w prosty sposób przedstawić i objaśnić podstawowe założe-
nia teorii Barthesa na przykładzie wybranych obrazów – ikon światowej fotografii, w oparciu 
o krytyczną analizę dyskursu medialnego.
Słowa kluczowe: dyskurs medialny, fotografia, wrażenie, przekaz, interakcja

Summary
The paper aims to popularize The Third Sense theory put forward by Roland Barthes in 1970, 
based  on an analysis of frames extracted from the 1944 Sergei M. Eisenstein’s film Ivan 
the Terrible. The author attempts to present and explain in simple terms the main tenets of 
Barthes’ theory, on the basis of selected images – world photography icons, supported by 
a critical analysis of media discourse.
Keywords: media discourse, photography, impression, message, interaction
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Tarnowskie wydawnictwa podziemne  
jako środowisko kultury opozycyjnej

Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie związku pomiędzy tworzeniem się w Tar-
nowie dekady lat 80. ubiegłego stulecia zorganizowanej opozycji politycznej, a uka-
zującymi się w tym okresie wydawnictwami podziemnymi. Wydawnictwami ukazują-
cymi się w tzw. drugim obiegu, czyli poza zasięgiem instytucji cenzury. Wydawnictwa 
podziemne stały się narzędziem konsolidacji środowisk opozycyjnych, zauważalnym 
w społeczeństwie znakiem ich aktywności. Dzięki drukom drugoobiegowym możliwe 
stało się dotarcie z postulatami opozycji do tarnowskiego społeczeństwa, a w pierw-
szej kolejności środowisk robotniczych. Przełamanie monopolu informacyjnego pań-
stwa ułatwiło organizowanie grup i środowisk stawiających czynny lub bierny opór 
reżimowi.

Aktywność wydawnicza
Pojawienie się publikacji niezależnych w Tarnowie w  latach osiemdziesiątych nale-
ży łączyć z tworzeniem się organizacji opozycyjnych. Brak na terenie miasta uczel-
ni wyższej, a więc zarazem dużego ośrodka inteligencji, spowodował, że w Tarnowie 
działalność opozycyjna związana była ze środowiskiem robotniczym. Istniały ku 
temu sprzyjające okoliczności, w mieście funkcjonowały duże zakłady pracy, takie jak 
Zakłady Azotowe (w 1951 r. nadano im imię Feliksa Dzierżyńskiego1, obecna nazwa 
to Grupa Azoty SA), Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych „Ponar” (obecnie Zakła-
dy Mechaniczne „Tarnów” S.A.), Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel”, a  także 
wiele innych, mniejszych, np. Fabryka Maszyn Pralniczych „Pralfa”, huty szkła „Vi-
tropol” oraz „Laura”. Dlatego dziwić może fakt, że próby organizowania działalności 
opozycyjnej odnotowujemy dopiero w  drugiej połowie lat siedemdziesiątych2. Czy 
wcześniej dochodziło choćby do protestów lub manifestacji? Wszakże środowiska 
niepodległościowe, które działały w czasie II wojny światowej oraz tuż po niej w Tar-

1 J. Gołębiewski, Stosunki społeczno-ekonomiczne Tarnowa, [w:] Tarnów. Dzieje miasta i regionu, red. 
F. Kiryk, Z. Ruta, Tarnów 1987, tom III, s. 263.

2 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, Tarnów 1994, s. 16.
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nowie, były bardzo aktywne. W okresie tym wydawano podziemną prasę, zorganizo-
wano tajne nauczanie, prowadzono także walkę zbrojną z okupantem niemieckim. 
W pierwszych latach po wojnie aktywne były grupy, które stawiały czynny opór no-
wej władzy ludowej, korzystając z doświadczeń i struktur okupacyjnych. Urząd Bez-
pieczeństwa okazał się jednak w walce z podziemiem skuteczniejszy od niemieckiego 
Gestapo. Tarnowskie środowiska niepodległościowe w wyniku aresztowań zaprzesta-
ły działalności. W latach 50. i 60. nie odnotowano w Tarnowie większych wystąpień 
przeciwko władzy państwowej. Bunty polskiego społeczeństwa w roku 1956 czy 1970 
choć zapewne szeroko omawiane w domach, w prywatnych rozmowach, nie stawały 
się pretekstem do wystąpień i protestów ulicznych. Poszukując wzmianek na temat 
wystąpień społecznych, czytamy w monografii Tarnów. Dzieje miasta i regionu3:

(…) burzliwy rozwój przemysłowy Tarnowskiego – spowodował, że pewne niedomogi 
przyjętej wówczas koncepcji rozwoju, w tym również w dziedzinie polityki społecznej 
nie były odczuwane tak, jak w niektórych innych regionach kraju4. 

Fakt, iż w grudniu 1970 r. w Tarnowie panował „całkowity spokój”, autorzy przy-
pisują wysokiemu autorytetowi lokalnej organizacji partyjnej. Podkreślają także, 
że „ludność miasta i powiatu tarnowskiego wielokrotnie manifestowała swe popar-
cie dla władzy ludowej”5. Być może jednak samym autorom taki jednoznaczny ob-
raz tarnowskiej społeczności wydawał się mało prawdopodobny i wspominają: „Nie 
brak było głosów niepokoju i wątpliwości na zebraniach organizacji partyjnych, oraz 
w rozmowach prywatnych”6. Uwadze cenzora, jak zauważa Rafał Bednarczyk w pracy 
Tarnowska Solidarność w podziemiu, uszło także inne ważne zdanie:

(…) masowe poparcie ludności wszelkich poczynań władz miało miejsce w całym dzie-
sięcioleciu i prowokacyjna próba demonstracji ulicznej przez nieliczną grupę młodych 
ludzi w marcu 1968 r. nie może zmienić tego obrazu”7. 

Wzmianka ta dotyczy zamieszek, które wywołała młodzież studencka. W ich trakcie, 
na głównej ulicy Tarnowa – Krakowskiej, doszło do starć z oddziałami milicji.

Nie wiadomo czy i w jaki sposób wydarzenia te wpłynęły na proces organizowania 
się opozycji w Tarnowie. Działalność tę możemy jednak odnotować dopiero w drugiej 

3 F. Kiryk, Z. Ruta, Tarnów. Dzieje miasta i regionu, Tarnów 1987.
4 W. Paryła, Przemiany polityczne i społeczne w latach 1945-1975, [w:] Tarnów. Dzieje miast i regionu, 

dz. cyt., s. 220.
5 Tamże.
6 Tamże.
7 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 16.
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połowie lat siedemdziesiątych, wraz z powstaniem Komitetu Obrony Robotników. 
Pod Kartą Praw Robotniczych Komitetu Samoobrony Społecznej KOR widnieją pod-
pisy dwóch mieszkańców Tarnowa: Wacława Mojka i Zbigniewa Stanucha8. Widocz-
nym przejawem ich działalności było wydanie w październiku 1979 r. „Wiadomości 
Tarnowskich”, które redagowali wraz z działaczem Studenckiego Komitetu „Solidar-
ności” z Krakowa Leszkiem Maleszką9 (7 listopada 2001 r. Lesław Maleszka przyznał, 
że był tajnym współpracownikiem o pseudonimie Ketman10). Fakty te pozwalają Ra-
fałowi Bednarczykowi na stwierdzenie, że tarnowska „Solidarność” ma KOR-owski 
rodowód. Do utworzenia w  Tarnowie wolnych związków zawodowych przyczyniły 
się także „Wiadomości Tarnowskie”, które wywołały zainteresowanie pewnej grupy 
osób, tym co się działo w różnych częściach kraju11.

Pierwszą próbę utworzenia w Tarnowie wolnych związków zawodowych podjęto 
w roku 1980. Komitety założycielskie zawiązały się samodzielnie w największych za-
kładach pracy Tarnowa. Zaistniała więc konieczność stworzenia wspólnej międzyza-
kładowej organizacji, należało także nieustannie popularyzować starania o tworzenie 
niezależnych związków zawodowych. Zadania te wzięła na siebie redakcja „Wiado-
mości Tarnowskich”. W marcu 1980 r. „Wiadomości” przeprowadziły akcję ulotkową, 
której celem było: „uświadomienie mieszkańców Tarnowa, by się wstrzymali od gło-
sowania w nadchodzących wyborach do Sejmu: chcesz głodować: idź głosować12 . Ulotki 
te zostały wykonane na terenie Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjne-
go przez Bolesława Jasielca i Zbigniewa Mojka13. Kolejnym przejawem aktywności 
grupy skupionej wokół „Wiadomości” było zorganizowanie obchodów 40. rocznicy 
zbrodni katyńskiej. Wydany z  tej okazji numer „Wiadomości Tarnowskich” oprócz 
spraw poświęconych tej zbrodni, zawierał także informację o Mszy św. jaką księża 
kościoła OO. Filipinów odprawić mieli w  intencji pomordowanych. Podobna msza 
odbyła się również kilka dni wcześniej w bazylice katedralnej, jednak jak relacjono-
wał Wacław Mojek: „z przyczyn technicznych nie zdołano powiadomić mieszkańców 
Tarnowa”14. Na obu mszach śpiewał chór męski „Harmonia”, który nie ograniczał się 
wyłącznie do działalności wokalnej; w latach 1979-80 rozprowadzano za jego pośred-
nictwem niezależną prasę, która w ten sposób docierała do tarnowskich zakładów 

8 Tamże.
9 Tamże.
10 E. Zając, „Ketman” i „Monika” – żywoty równoległe, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, 

nr 1 (2)/2005.
11 Tamże.
12 Z. Sumara, Tarnowska Solidarność od stycznia 1980 r. do grudnia 1981 – w świetle dokumentów i prasy 

związkowej w Tarnowie, Tarnów 2000, s. 10.
13 Tamże, s. 11.
14 Tamże.
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pracy15. Wzrastająca aktywność Mojka, spowodowała zainteresowanie się służb bez-
pieczeństwa grupą osób skupionych wokół pierwszego w Tarnowie pisma drugoobie-
gowego. Przeprowadzano rewizje, dokonywano tymczasowych aresztowań, Służbie 
Bezpieczeństwa udało się nawet pozyskać agenta, którym był Zbigniew Stanuch16. 
Wszystkie te działania nie przeszkadzały w  działalności opozycyjnej grupy „Wia-
domości”. Na przełomie sierpnia i września 1980 roku Wacław Mojek wyjeżdża do 
Warszawy, skąd przywozi materiały stanowiące instrukcję, w jaki sposób organizo-
wać niezależne związki zawodowe. To pozwoliło redakcji „Wiadomości Tarnowskich” 
wydać we wrześniu 1980 r. ulotki, które informowały o tym, że w mieszkaniu Mojka 
działało Biuro Organizacyjne Związków Zawodowych, w którym „można było się do-
wiedzieć, jak założyć wolne związki”17. Wszystkie te działania doprowadziły do próby 
połączenia wspólnych sił przy organizowaniu Komitetów Założycielskich Niezależ-
nych Samorządnych Związków Zawodowych. Najpierw w połowie września 1980 r. 
z inicjatywy „Wiadomości” odbyło się spotkanie na terenie basenu kąpielowego przy 
dzisiejszej ulicy Piłsudskiego. Następnie 7 października tego samego roku powoła-
no Tarnowską Komisję Koordynacyjną, która miała zająć się organizacją współpracy 
pomiędzy wszystkimi nowo powstającymi komitetami założycielskimi w mieście jak 
i w województwie18. Szybko powstające Komitety, ukazały potrzebę zaistnienia cza-
sopisma niezależnego, gwarantującego niczym nieskrępowany dostęp do informacji, 
które moglibyśmy określić jako wewnętrzne – czyli takie, które dawałyby wiedzę na 
temat sytuacji i działań podejmowanych w tarnowskich zakładach, oraz informacje 
zewnętrzne – czyli ogólnokrajowe. Ukazujące się w tamtym okresie „Wiadomości Tar-
nowskie” nie mogły w pełni sprostać tym potrzebom. Głównie z powodu dokonania 
się rozłamu – w Tarnowie zaczynają funkcjonować dwa niezależnie od siebie działa-
jące ośrodki konsultacyjne dla organizatorów „Solidarności”. Rozłam ten spowodo-
wany był niemożnością porozumienia się w sprawie kluczowej dla tarnowskiego Mię-
dzyzakładowego Komitetu Założycielskiego – czy włączyć się w struktury regionalne, 
koordynowane przez ośrodek krakowski, czy działać samodzielnie19. Jak pisze Rafał 
Bednarczyk:

Po burzliwej dyskusji i wymianie poglądów zadecydowano, że z punktu widzenia tak-
tyki Związku celowe jest stworzenie silnego, dużego regionu, w wyniku czego zadecy-
dowano o rejestracji zakładów Tamowa i województwa w Krakowie20.

15 Tamże.
16 Tamże, s. 10.
17 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 17.
18 Tamże, s. 18.
19 Z. Sumara, Tarnowska Solidarność…, dz. cyt., s. 20
20 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 18.
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Ośrodek proponujący niezależność tarnowskiego Komitetu Założycielskiego, zwią-
zany był ściśle z grupą wydającą pismo „Wiadomości Tarnowskie”, Fabryką Silników 
Elektrycznych „Tamel” i mniejszymi Komisjami Założycielskimi NSZZ, za włączeniem 
się w struktury krakowskie opowiedziały się największe zakłady Tarnowa, a szcze-
gólnie Zakłady Azotowe21. W związku z zaistniałymi faktami, oprócz „Wiadomości” 
w  Tarnowie zaczęły się ukazywać nowe pisma, które możemy określić jako związ-
kowe. Były to: broszurowe wydanie „Informacja Solidarność” drukowane nakładem 
Komisji Przedsiębiorstwa NSZZ „Solidarność” Zakładów Azotowych oraz „Tarnowski 
Informator Związkowy Solidarność”, który był organem Tarnowskiej Komisji Koordy-
nacyjnej22. Ich pierwsze numery zaczęto wydawać na przełomie roku 1980/81.

Warto wspomnieć, że Tarnowska Komisja Koordynacyjna oprócz działalności ty-
powo związkowej, prowadziła również działalność, która nie była związana bezpo-
średnio z celami stawianymi sobie przez związek zawodowy. Były to między innymi 
spotkania z przedstawicielami opozycji, niezależnymi pisarzami i publicystami, orga-
nizowane w ramach Wszechnicy Robotniczej, działającej przy MZK Małopolska oraz 
utworzenie biblioteczki i czytelni wydawnictw niezależnych23.

Organizacja Wszechnicy Robotniczej miała na celu zmienienie oblicza oferty kul-
turalnej docierającej do społeczeństwa, kierowanie do niego wartościowych propo-
zycji. Wspomnieć należy, że w obradach Komisji Kultury Regionu Mazowsze, która 
powzięła decyzję o organizacji wszechnic, brał udział przewodniczący Komisji Kul-
tury, powołanej w ramach Komisji Przedsiębiorstwa Zakładów Azotowych – Jerzy 
Sosin24. W ramach działalności Wszechnicy, do Tarnowa przyjeżdżali z wykładami 
pisarze, dziennikarze, naukowcy. W październiku 1981 r. w Domu Kultury Zakładów 
Azotowych w Tarnowie (obecnie siedziba Centrum Sztuki Mościce), zorganizowano 
spotkanie z Kazimierzem Orłosiem25.

Wszechnica wznowiła swoją działalność w roku 1985, kiedy to w jej ramach zor-
ganizowano dwa spotkania. Pierwsze odbyło się w domu Jerzego Sosina. Jak podaje 
Rafał Bednarczyk, wykład wygłosiła wtedy Maria Kulig z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, a dotyczył on istniejących systemów prawnych26. Okoliczności drugiego spotka-
nia, podobnie jak Bednarczykowi, nie udało się autorowi niniejszego artykułu ustalić.

21 Z. Sumara, Tarnowska Solidarność…, dz. cyt., s. 20.
22 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 19.
23 Tamże, s. 20.
24 Z. Kulpa, Solidarność w Zakładach Azotowych, „Tarnowskie Azoty” 2000, nr 44, s. 2.
25 Jak podaje Zdzisław Sumara w swojej pracy: „(…) prelegent mówił o literaturze niezależnej w la-

tach 1977-1981, poruszył także kwestię wciąż intensywnie działającej w kraju cenzury mimo ratyfi-
kowanych przez Radę Państwa Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka m.in. prawa swobodnego 
posługiwania się słowem”. Z. Sumara, Tarnowska Solidarność…, dz. cyt., s. 35.

26 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 75.
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Zgodnie z uchwałą rozpoczęto także organizację biblioteki i czytelni wydawnictw 
niezależnych. W Tarnowie taką bibliotekę postanowiono umiejscowić za zgodą zarzą-
du Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Klubie Środowiskowym „Pegaz”. Biblio-
teka ta zaczęła funkcjonować pod koniec maja 1981 r., a już 25 czerwca do Komisji 
Tarnowskiej wpłynęło od zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej pismo anulujące po-
przednią decyzję dotyczącą wydania zgody na umiejscowienie w „Pegazie” biblioteki 
i czytelni. Jako powód podano argument, iż 

(…) ob. Wacław Mojek... sam bez żadnych upoważnień, pragnie wprowadzić do czytel-
ni wydawnictwa niezależne, a nie związkowe27. 

Ponadto Zarząd Spółdzielni przypominał: 

(…) organizacje spółdzielcze, społeczne i inne instytucje niepaństwowe mogą publicz-
nie udostępniać posiadane zbiory materiałów bibliotecznych po ich rejestracji w orga-
nie ds. kultury i po uzyskaniu zezwolenia tego organu28. 

Wacław Mojek taki stan rzeczy komentował następująco: 

(…) nastąpił nawrót złej woli. Wszelkie bowiem wydawnictwa związkowe – pisma, bro-
szury itp. – posiadały jedną wspólną cechę: są niezależne i trudno te dwa pojęcia tutaj 
rozdzielić29. 

Wobec tak niesprzyjającej atmosfery bibliotekę zlikwidowano.
Po tym niepowodzeniu organizację biblioteki rozpoczęła grupa związana z TKK. 

Została ona założona najprawdopodobniej w drugiej połowie 1981 r. Nie udało się 
ustalić czy była wprost kontynuacją biblioteki zorganizowanej w „Pegazie”. Niewielka 
odległość czasowa może sugerować, że była to samodzielna inicjatywa. Leonard Łącki 
twierdzi, że pomysłodawcami byli Elżbieta i Kazimierz Zarańscy: 

(…) na temat zorganizowania tej biblioteki była rozmowa między mną a państwem 
Zarańskimi. To był pomysł Zarańskich, nie mój, ale byłem wielkim orędownikiem tej 
biblioteki. Miała ona być założona przy Zakładach Azotowych30. 

27 Z. Sumara, Tarnowska Solidarność…, dz. cyt., s. 54.
28 Tamże.
29 Tamże.
30 L. Łącki, Relacja z dnia 28 grudnia 2001 r., zbiory własne.
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Planowano także, że biblioteka oprócz wypożyczalni i czytelni będzie pełnić funk-
cję archiwum gromadzącego wydawane w Tarnowie pisma niezależne31. Organizacją 
biblioteki na terenie Zakładów zajęli się Jerzy Sosin i Józef Boryczko. Dla sprawne-
go działania biblioteki opracowano jej regulamin, który opublikowano w  „gazecie 
zakładowej”, czyli zapewne w  „Tarnowskich Azotach”  – czasopiśmie pracowników, 
wydawanym w obiegu oficjalnym. Spowodowało to wezwanie Boryczki i Sosina na 
przesłuchanie aż do Bochni, główny zarzut dotyczył nielegalnego zorganizowania 
biblioteki, co groziło karą kolegium32. Biblioteka w swych zbiorach posiadała wydaw-
nictwa paryskiej „Kultury”, wydawane w drugim obiegu książki Orwella, Sołżenicy-
na, Herlinga-Grudzinskiego, Miłosza. Gromadzono także opracowania historyczne, 
literackie mogące służyć nauczycielom33. Na 13 grudnia 1981 r. jej zbiory liczyły ok. 
100 książek a korzystało z niej ok. 30-40 stałych czytelników34. Po wprowadzeniu 
staniu wojennego zbiory w pośpiechu wywieziono z Zakładów, część ukryto na ich 
terenie w  kanałach telefonicznych, szafkach sprzętowych, zakamarkach warszta-
tów35. Książki, które udało się wywieźć ukryto u Anny i Jana Lorenowiczów, a część 
u Jerzego Sosina, który wypożyczał je do roku 1985. Potem z obawy przed rewizjami, 
a i zważywszy na fakt, że zbiory uległy rozproszeniu, biblioteka przestała działać36.

Oprócz działalności lokalnej, związanej z redagowaniem pism i organizacją związ-
ków zawodowych, osoby zaangażowane w tworzenie pism ukazujących się poza za-
sięgiem cenzury brały udział także w działaniach o zasięgu krajowym. 9 i 10 maja 
1981  r. odbył się Ogólnopolski Zjazd Dziennikarzy Pism Związkowych. Jednym 
z delegatów z Tarnowa, był Zbigniew Mojek, reprezentujący redakcję „Wiadomości 
Tarnowskich”. W trakcie Zjazdu zatwierdzono statut pisma związkowego, w którym 
zawarto między innymi następujące stwierdzenia:

–  redakcja pisma związkowego ma nieskrępowane prawo do dysponowania środ-
kami poligraficznymi,

–  redakcja samodzielnie redaguje pismo i ponosi odpowiedzialność za teksty w nim 
zamieszczone,

–  redakcja ma obowiązek zamieszczania stanowisk i uchwał władz związkowych 
bez względu na treść,

–  redakcje pism związkowych pozostają w pełnej dyspozycji wobec władz Związku 
odpowiedniego szczebla w razie ogłoszenia gotowości strajkowej37.

31 Tamże.
32 Z. Kulpa, Solidarność w Zakładach Azotowych, dz. cyt., s. 2.
33 Tamże.
34 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 74.
35 Z. Kulpa, Solidarność w Zakładach Azotowych, dz. cyt., s. 2.
36 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 74.
37 Z. Sumara, Tarnowska Solidarność…, dz. cyt., s. 37.
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W trakcie dyskusji zjazdowych Mojek poruszył kwestię prób utrudniania prac re-
dakcji przez tarnowską Komisję Koordynacyjną, która miała w  pewnych okresach 
przejawiać wrogość do „tego typu inicjatyw”. Zgłosił także wniosek, by Komisja jak 
najszybciej opracowała metody interweniowania na szczeblach władz związkowych 
w przypadku prób występowania represji wewnątrzzwiązkowych38. Prośba ta była za-
pewne następstwem pojawienia się rozbieżności w kształtowaniu polityki nowo po-
wstałych tarnowskich związków. Konflikt ten przeniósł się na łamy czasopism. 20 maja 
1981 r. w wydaniu specjalnym „Wiadomości Tarnowskich” ukazało się oświadczenie, 
w którym wydawcy tegoż pisma zamieścili informację o przypadkach szykanowania 
redakcji przez Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Tarnowie, a także nie-
które Komisje Zakładowe. Podano przykłady przeszkód stawianych przez działaczy 
nowo powstałych struktur związkowych. Jednym z głównych zarzutów był argument, 
iż „Wiadomości” związane były początkowo ze środowiskiem KOR-u: 

(…) jeszcze w trakcie zebrań założycielskich Związku w tarnowskich zakładach pracy, 
członek Komisji Koordynacyjnej w Tarnowie i członek Zarządu MKZ Małopolska – Jó-
zef Doroz – określał naszą działalność jako wywrotową i antysocjalistyczną, zmierza-
jącą do rozbicia ruchu związkowego w regionie. Wskazywał przy tym na bliskie po-
wiązania redakcji pisma z KSS KOR, co w jego mniemaniu stanowić miało argument 
obciążający39. 

Ponadto, według „Wiadomości”: 

Andrzej Nowicki, w rozmowie z Sekretarzem KW PZPR w Tarnowie złożył zobowiąza-
nie, że tarnowska „Solidarność” odcina się od działań podejmowanych przez Wiado-
mości Tarnowskie40. 

Miał także oświadczyć, że „dopóki on jest przewodniczącym, pismo nie będzie mia-
ło ukazywać się”41. Dodatkowo działacze tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej mieli 
podejmować działania mające na celu zbojkotowanie zorganizowanej przez redak-
cję „Wiadomości Tarnowskich” uroczystości 41. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 
twierdzić, że wszelkie działania podejmowane przez „Wiadomości” są „walką o fotele 
w Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej”42.

38 Tamże.
39 Tamże, s. 41.
40 Tamże.
41 Tamże, pisownia oryginalna.
42 Tamże, s. 42.
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Odpowiedzią na te zarzuty były artykuły Wacława Sikory oraz Tadeusza Wickie-
go „Huzia na Dózia” i „Huzia na Józia”, opublikowane na początku czerwca w „Tar-
nowskim Informatorze Związkowym”43. Sikora w swym tekście, twierdził, że zarzuty 
stawiane Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej są „gołosłowne i zbyt mętne jeśli cho-
dzi o źródła ich pochodzenia”44. Uważał, że celem autorów tekstu wydrukowanego 
w „Wiadomościach” nie jest próba poprawy ewentualnej złej sytuacji w Komisji Ko-
ordynacyjnej lecz dyskredytacja jej członków. Sikora przypominał także, że Komisja 
złożyła propozycję współpracy redakcji „Wiadomości”, lecz ta została odrzucona45. 
W  drugim artykule Tadeusz Wieki przyznawał, że redakcja „Wiadomości Tarnow-
skich” zasługuje na szacunek ze względu na wysiłek i odwagę w tworzeniu pierwszego 
w Tarnowie pisma wydawanego poza zasięgiem cenzury, lecz nie potrafi ona działać 
w specyficznej sytuacji roku 81., która wymagała nie pracy konspiracyjnej, lecz związ-
kowej na rzecz członków związków zawodowych:

„Wiadomości Tarnowskie”, związane ze środowiskiem opozycji demokratycznej, są 
pierwszym w Tarnowie pismem wydawanym poza cenzurą. Wiadomo, że prowadzenie 
tego typu działalności przed Sierpniem wymagało dużej odwagi, stąd autorytet i sza-
cunek, jakim cieszą się redaktorzy pisma u sporej części społeczeństwa tarnowskiego, 
jest słuszny i zasłużony46. 

Wicki stwierdzał także: 

(…) czytając oświadczenie miałem wrażenie, że autorzy tak bardzo przyzwyczaili się 
do działalności w warunkach permanentnego zagrożenia i walki, że teraz, gdy sytuacja 
pod tym względem zmieniła się radykalnie nie potrafili jeszcze przestawić się na dzia-
łalność systematyczną, konstruktywną dla dobra związku i w ramach zasad prawdzi-
wej demokracji, której musimy się uczyć. Teraz gdy bezpośrednio przestały im zagrażać 
takie instytucje jak SB i MO, upatrują swych wrogów wśród działaczy związkowych i to 
tych najaktywniejszych, bo członków władz regionalnych, przypisując im stosowanie 
metod właściwych dotychczas dla SB47.

Numer 8. „Wiadomości Tarnowskich” z dnia 30 czerwca 1981 r. przyniósł dalszy ciąg 
tej polemiki, ale jej nie rozwiązał. Strony obstawały przy swoich argumentach i zgo-
dziły się tylko co do tego, że: 

43 Tamże, s. 44.
44 Tamże.
45 Tamże.
46 Tamże, s. 45.
47 Tamże.
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(…) konflikt bierze swój początek w czasach, kiedy tarnowska „Solidarność” dopiero 
się rodziła i sprawa ta dotyczy tylko i wyłącznie kilkunastoosobowej grupy założyciel-
skiej ruchu związkowego i próby wyciągnięcia na forum, gdzie większość zgromadzo-
nych nie była niczego świadoma, jest po prostu błędem48. 

Co ciekawe, redakcja „Wiadomości” dla udowodnienia prawdziwości swoich argu-
mentów, posiłkowała się cytatami z referatu wygłoszonego 20 czerwca 1981 r. przez 
Stanisława Opałkę podczas Wojewódzkiej Konferencji Partyjnej w Tarnowie”49.

Podsumowując – do 13 grudnia 1981 r. w Tarnowie ukazywały się trzy czasopisma 
wydawane poza zasięgiem cenzury. Pierwszym były „Wiadomości Tarnowskie”, ich 
ostatni numer, do którego udało się dotrzeć autorowi niniejszego artykułu ukazał się 
1 grudnia 1981 r. Kolejnym była „Informacja” – Biuletyn Komitetu Założycielskiego 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego w Zakładach Azotowych w Tar-
nowie, a trzecim i ostatnim – „Tarnowski Informator Związkowy Solidarność”; jego 
29. numer, ukazał się 10 grudnia 1981 r. Oprócz wydawania czasopism, tarnowska 
opozycja zajmowała się także drukiem i kolportażem ulotek. Były one zwykle tworzo-
ne przez osoby zajmujące się prasą, ze względu na możliwość korzystania z urządzeń 
poligraficznych. Ulotki przygotowywano najczęściej w związku z wydarzeniami rocz-
nicowymi.

W roku 1981 działała Tarnowska Oficyna Wydawnicza, związana z redakcją „Wia-
domości Tarnowskich” i kierowana przez Wacława Mojka – zajmowała się ona dru-
kiem książek i broszur.

Warto jeszcze wspomnieć o pewnej specyfice prasy wydawanej w Tarnowie. Ściśle 
rzecz ujmując, prasą drugoobiegową były tylko „Wiadomości”, które początkowo rze-
czywiście drukowano i rozpowszechniano w tzw. podziemiu. Dwa pozostałe tytuły 
ukazywały się w okresie 1980-81, a więc w latach, kiedy to wydawcy i kolporterzy 
nie napotykali na większe trudności ze strony służb bezpieczeństwa, a już na pewno 
nie na takie, które zdarzały się przed sierpniem 1980. Przyjmując jednak definicję 
Adama Rolińskiego50 możemy zarówno „Informację”, jak i  „Tarnowski Informator 
Związkowy” określić wydawnictwami drugiego obiegu, gdyż z całą pewnością były 
one drukowane i kolportowane bez wiedzy i zgody aparatu cenzury.

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. rozpoczęło nowy rozdział 
w historii tarnowskiej prasy podziemnej. Wydarzenia, które rozegrały się w Polsce 
wywołały „głód” wiadomości u społeczeństwa. Państwowe radio i  telewizja nie za-
spakajały potrzeby informacji, gdyż nie podawały prawdziwych wiadomości. Prasa 

48 Tamże, s. 55.
49 Tamże.
50 A. Roliński, Drugi Obieg wydawniczy w Polsce powojennej, [w:] Drugi obieg wydawniczy w Polsce 

1976-1990 w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. J. Brzeski, A. Roliński, Kraków-Wilno 1994, s. 18.
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podziemna, niezależna i wolna od cenzury była potrzebna nie tylko jako wyraz prote-
stu, miała także przynosić prawdziwe i rzetelne informacje na temat wydarzeń w ca-
łej Polsce. Dlatego pisma niezależne czytywali nie tylko sympatycy „Solidarności”, 
ale także funkcjonariusze milicji, wojska czy aparatu partyjnego i to nie ze względu 
na obowiązki służbowe51. Potrzeby czytelnicze spowodowały gwałtowny rozwój tar-
nowskiej prasy, o ile przed grudniem ukazywały się trzy czasopisma, to od początku 
1982 r. do roku 1989 powstało ich ponad 10. Nie stało się to jednak natychmiastowo. 
Najpierw tarnowska opozycja musiała przystosować się do nowej rzeczywistości, któ-
ra uległa nagłym i daleko idącym zmianom. W nocy z 12 na 13 grudnia aresztowano 
szereg działaczy, gdyż według władzy państwowej mogli oni zakłócić spokój społecz-
ny. Internowania udało się uniknąć Wacławowi Mojkowi, który przez pierwszy dzień 
stanu wojennego ukrywał się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Tarnowie. Jednak na drugi dzień zrezygnował on z pozostawania w ukry-
ciu. Zgłosił się więc do pracy, gdzie od razu został zatrzymany i odesłany do miejsca 
internowania.

Działalność wydawnicza została przerwana we wszystkich pismach ukazujących 
się do tej pory w  Tarnowie, gdyż w  pierwszych dniach stanu wojennego była ona 
utrudniona i  bardzo ryzykowna. Służby bezpieczeństwa na pewno brutalnie prze-
rwałyby w tym okresie taką aktywność, koszty mogły okazać się niewspółmierne do 
zysków. O tym jak bardzo Służba Bezpieczeństwa chciała kontrolować wszelkie for-
my masowego przekazu informacji, świadczy fakt, iż w Zakładach Azotowych unie-
ruchomiono radiowęzeł, mimo że był on nadzorowany przez dyrekcję fabryki, a więc 
podlegał pośrednio aparatowi partyjnemu. Zamknięto także redakcję „Tarnowskich 
Azotów” i to jak relacjonowali świadkowie: „dosłownie – drzwi wejściowe zostały za-
spawane”52.

Działalność wydawnicza opozycji ożywiła się na wiosnę 1982 r. Wpływ na to oży-
wienie mogły mieć też pierwsze zwolnienia zatrzymanych osób (maj 1982 r.). Prasa 
podziemna odradza się wraz z tworzącą się podziemną „Solidarnością”. Pierwsze spo-
tkanie grupy inicjatywnej „Solidarności” odbyło się w marcu 1982 r. w Woli Rzędziń-
skiej k. Tarnowa. Wzięli w nim udział przedstawiciele Zakładów Azotowych i Fabryki 
„Ponar”. Ustalono, że głównymi celami ich działania będzie dotarcie do innych zakła-
dów pracy w Tarnowie i tworzenie w nich podziemnych struktur oraz wydawanie pi-
sma53. Prace te prowadzono intensywnie i już w marcu tegoż roku ukazał się pierwszy 
numer pisma „Wolni i Solidarni”, wydawanego przez Leonarda Łąckiego. Początkowo 
czasopismo było przygotowywane i przepisywane na maszynie do pisania. Później 

51 M. Łopiński, M. Moskit, M. Wilk, Konspira. Rzecz o podziemnej „Solidarności”, Warszawa 1985, 
s. 136.

52 Z. Kulpa, Solidarność w Zakładach Azotowych, „Tarnowskie Azoty” 2000, nr 38, s. 2.
53 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 41.
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Łącki nawiązał kontakt z Kazimierzem Gackiem i Zdzisławem Sumarą, wówczas stu-
dentem, którzy zajęli się przepisywaniem pisma na maszynach. Z biegiem czasu druk 
przeniesiono do Grabna, gdzie powielano czasopismo na matrycach białkowych. Jak 
wspomniano wcześniej, pismo „Wolni i Solidarni” było przeznaczone dla pracowni-
ków tarnowskich zakładów. Aby osiągnąć cel, redakcja rozszerzała systematycznie 
sieć kolportażu. Zajmowała się tym Marta Mojek, a także Elżbieta i Kazimierz Za-
rańscy. Pismo to wydawano do maja 1982 r. Przerwa w ukazywaniu się prasy pod-
ziemnej w Tarnowie nie trwała długo. Już 7 lipca 1982 r. Jerzy Sosin wspólnie z Anną 
i Janem Lorenowiczami zaczął przygotowywać „Biuletyn Informacyjny KOS” (Komi-
tetu Obrony Solidarności). Pierwsze numery były przepisywane w domu Lorenowi-
czów na maszynie do pisania. Nakład wynosił ok. 30-40 egzemplarzy, a od czwartego 
numeru wzrósł do 100, gdyż redakcja dysponowała powielaczem skonstruowanym 
przez Sosina54. Biuletyn ten zaprzestano wydawać w kwietniu 1983 r.

Pismo „Wolni i Solidarni” nie zniknęło bezpowrotnie, miało swojego kontynuatora 
w postaci „Tarniny”, której pierwszy numer ukazał się 22 września 1982 r. Jej redago-
waniem zajął się Bronisław Wiatr. Do pisma materiały opracowywali wszyscy człon-
kowie Komisji, a za druk odpowiedzialni byli: Marian Kogut, Zbigniew Król, Jerzy 
Lizak i Stanisław Pyrcz. 15 kwietnia ukazał się pierwszy numer „Tarniny II”, która 
przygotowywana była przez Zdzisława Sumarę. Ukazywała się ona do marca 1984 r.55

Kolejne pismo wydawała grupa niezwiązana z Komisją Koordynacyjną. Należeli 
do niej: Marian Chuchrowski, Józef Kuczera, Antoni Lis i Andrzej Olejnik. Redago-
wali oni pismo Podaj Dalej i jednocześnie zajmowali się jego kolportażem prowadzo-
nym na terenie Zakładów Mechanicznych, Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel”, 
Huty Szkła „Laura”. Poza tym docierało ono także do miejscowości podtarnowskich: 
Zakliczyna, Łętowic, Bogumiłowic, Dąbrowy Tarnowskiej, Wierzchosławic, Zgłobic. 
„Podaj Dalej” ukazywało się w okresie od lutego 1983 do listopada 1985 r., kiedy za-
przestano druku, gdyż zespół redakcyjny zajął się przygotowaniem nowego pisma – 
„Świata Pracy”56. W latach 1983-85 w Tarnowie pojawiły się kolejne tytuły, których 
żywot z reguły nie był długi – powstawały one na fali entuzjazmu. Takimi pismami 
były „Tamelowiec”, „Jednodniówka Tajnej Komisji Zakładowej Solidarność”, „Nadzie-
ja” oraz „Feniks”.

„Tamelowiec” był pismem adresowanym do pracowników Fabryki Silników Elek-
trycznych „Tamel”, ukazał się tylko jeden numer pisma w  grudniu 1983 r. Dalsze 
prace zarzucono, gdyż Służba Bezpieczeństwa wpadła na trop redakcji i  dokonała 
aresztowań57. Żywot „Jednodniówki” był dłuższy, gdyż ukazały się jej dwa numery. 

54 Z. Kulpa, Solidarność w Zakładach Azotowych, „Tarnowskie Azoty” 2000, nr 44, dz. cyt., s. 2.
55 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 91.
56 Tamże, s. 48.
57 Tamże, s. 94.
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Również dwa numery liczyła „Nadzieja”, którą redagowali Karol Krasnodębski i Le-
onard Łącki, po wypuszczeniu ich na wolność w lipcu 1984 r.58

Pojawienie się tych efemeryd możemy tłumaczyć sytuacją zaistniałą w roku 1984, 
kiedy to 23 lutego w Koszycach aresztowano grupę działaczy Komisji Koordynacyj-
nej. Był to celny cios wymierzony w tarnowską opozycję, gdyż spowodował spadek jej 
aktywności, co przejawiało się także w jakości ukazujących się pism. Dodatkowo po 
tym wydarzeniu doszło do wzajemnych oskarżeń o współpracę ze służbami bezpie-
czeństwa59. Powstałą w ten sposób „pustkę” próbowała zapełnić grupa, która zajmo-
wała się wydawaniem „Podaj Dalej”. Nowe pismo nazywało się „Świat Pracy” i ukazy-
wało się od września 1985 do 1989 r. i osiągnęło liczbę 34 numerów.

Po roku 1985 możemy też zauważyć, że w działalność podziemną zaangażowali 
się ludzie młodzi, dotychczas nieuczestniczący w  życiu opozycyjnym. W  Tarnowie 
pojawiają się takie organizacje jak Konfederacja Polski Niepodległej, Federacja Mło-
dzieży Walczącej, działalnością opozycyjną interesują się także licealiści. Zjawisko to 
przekłada się na konkretne tytuły czasopism. KPN w lipcu 1988 r. zaczyna wydawać 
„Konfederata Tarnowskiego”, który ukazywał się aż do lutego 1989 r. Federacja Mło-
dzieży Walczącej od października 1988 r. redaguje „Biuletyn Informacyjny Młodzieży 
Szkolnej Tarnowa”. Ostatnim udokumentowanym czasopismem drugoobiegowym, 
które ukazało się w Tarnowie jest nr 7. „Konfederata Tarnowskiego”, datowany na 
wrzesień-październik 1989 r. Ta data zamyka historię prasy i wydawnictw drugiego 
obiegu w Tarnowie60.

Kolportaż
Omawiając czasopisma, książki, broszury drugoobiegowe w Tarnowie, nie możemy 
zapomnieć o tym, że niedaleko Tarnowa znajduje się duże centrum miejskie jakim 
jest Kraków. Oddziaływał on na Tarnów niewątpliwie i w zakresie wydawnictw nieza-
leżnych. Oprócz „bibuły” redagowanej i drukowanej w Tarnowie, w mieście pojawiały 
się pewne ilości wydawnictw niezależnych, drukowanych w Krakowie, a także innych 
dużych ośrodkach, jak np. Warszawa czy Wrocław. Wydawnictwa te przywożone 
były przez działaczy „Solidarności”, ale także studentów czy osoby, które nie były 
związane w  jakikolwiek sposób z opozycją. Dla tych materiałów należało stworzyć 
odpowiednie kanały dystrybucyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego 
i szerokiego kolportażu prasy lokalnej. Próbę stworzenia takiego dużego systemu kol-
portażu podjęli członkowie Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Od wiosny 1982 r. 
do roku 1983 w mieszkaniu Grażyny Zielińskiej zorganizowano główny punkt, do 

58 Tamże.
59 Tamże, s. 102.
60 Tamże.
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którego dostarczano „bibułę”. Był to tzw. „punkt zero”. Przywożono do niego książki 
i wydawnictwa z Krakowa, niekiedy i innych miast, a także aktualne wydania „Tar-
niny”. Pisma drugoobiegowe dostarczał najczęściej Leonard Łącki, który przywoził 
je własnym samochodem z Krakowa. Dla uniknięcia podejrzeń w razie kontroli dro-
gowej zabierał niekiedy ze sobą córkę. Czasem nielegalne wydawnictwa przywoziły 
młode studentki. Ilość czasopism przyjmowanych na „punkt zero” zależała od dwóch 
czynników: możliwości wchłonięcia tychże czasopism przez „rynek”, a także od ich 
ceny. Leonard Łącki relacjonował:

(…) na teren miasta przyjmowaliśmy od 200 do 400 sztuk „Tygodnika Mazowsze”, 
„Wiadomości” przywożone z  Mazowsza rozprowadzaliśmy w  wielkości 800-1000 
sztuk. Ale np. za „Tygodnik” trzeba było płacić 20 zł. za sztukę – dopóki byłem wypła-
calny to płaciłem z pieniędzy własnych. Potem czasem ktoś dał, ale najczęściej nie, bo 
jak powiedziało się, że gazeta kosztuje 20 zł. to osoba nie brała61. 

Z tych powodów część materiałów do ludzi nie docierała. Do odbioru „bibuły” wyzna-
czone były odpowiednie osoby, które o określonej porze pojawiały się w mieszkaniu 
państwa Zielińskich. Zabierały materiały i przekazywały je dalej lub tylko rejestro-
wały fakt zgłoszenia. Takie regularne pojawienie się łączników, niezbędne było dla 
utrzymania całego systemu kolportażu w stanie sprawnego funkcjonowania. Zebra-
nia w celu odbioru materiałów organizowano co tydzień, zawsze w środę. Łącznicy 
przekazywali otrzymane materiały dalej do zakładów pracy takich jak: „Azoty”, „Po-
nar”, „Tamel”, Huta Szkła „Laura” oraz dla tzw. czwórki, czyli pomniejszych zakładów 
pracy.

Oprócz punktu zero, zorganizowany był jeszcze jeden punkt kontaktowy, zlokali-
zowany na tej samej ulicy (Pułaskiego) u Anny Jamróz. Był to punkt awaryjny, który 
jednocześnie stanowił rodzaj zabezpieczenia technicznego. W nim załatwiano strony 
techniczne druku – farby, matryce, papier itp. Mieszkanie to wykorzystywano rów-
nież do większych spotkań62.

Ponieważ system kolportażu zorganizowany przez Komisję Koordynacyjną działał 
tylko do września 1983 r., Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidar-
ność” Ziemi Tarnowskiej próbowała zorganizować własne kanały kontaktowe i dys-
trybucyjne. Kontakty z Regionalnym Komitetem „Solidarność” Małopolska utrzymy-
wał Andrzej Olejnik, który co miesiąc jeździł do Krakowa na spotkania odbywające się 
w Kościele Ojców Dominikanów przy ul. Stolarskiej63. Drugoobiegowe wydawnictwa 

61 Tamże, s. 4.
62 L. Łącki, Relacja z dnia 28 grudnia 2001 r., dz. cyt., zbiory własne.
63 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 49.
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docierały także do Tarnowa za pośrednictwem Alojzego Warchoła, który był łączni-
kiem Andrzeja Olejnika. Warchoł mieszkał w Koszycach Małych, podobnie jak Olej-
nik, pracował natomiast w Hucie im. Lenina. Dzięki temu mógł z Krakowa przewozić 
czasopisma takie jak: „Mazowsze”, „Arka”, „Hutnik”, a także książki i wydawnictwa 
drugiego obiegu. Materiały te rozprowadzano w tarnowskich zakładach. W Zakła-
dach Azotowych zajmowali się tym Marian Chuchrowski i Antoni Lis, w „Tamelu” 
Ryszard Strach i Daniel Mosio, w „Ponarze” Ryszard Zięcina. Kontaktowano się także 
ze szpitalem w Dąbrowie Tarnowskiej. Często materiały te kolportowane były równo-
legle z wydaniami „Podaj Dalej”64.

Niejednokrotnie w sieć kolportażu nieświadomie włączały się osoby przypadko-
we, takie, które samodzielnie zdobywały i  rozprowadzały wydawnictwa drugiego 
obiegu. Tak właśnie postępowała Władysława Szmid, pracownica Zakładów Azoto-
wych. Udało się jej dotrzeć do krakowskich punktów dystrybucyjnych poprzez syna 
Jerzego Szmida  – studenta i  działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów, który 
w latach 1983-89 zorganizował i prowadził sieć kolportażu prasy i książek na terenie 
Krakowa i Małopolski. Władysława Szmid wydawnictwa drugiego obiegu przywoziła 
z Krakowa w torbach turystycznych, a następnie samodzielnie rozprowadzała na te-
renie Tarnowa. W późniejszym okresie, poprzez Jerzego Sosina, nawiązała kontakt 
z podziemnymi strukturami „Solidarności” Zakładów Azotowych, której dostarczała 
materiały65.

Ulotki
Jednym z przejawów podziemnej działalności wydawniczej były ulotki. Pojawiały się 
one zwykle przy okazji ważniejszych rocznic, np. rocznicy zbrodni katyńskiej, roczni-
cy rejestracji „Solidarności”, kilkukrotnie ulotki pojawiały się także w związku z wy-
borami lub zapowiadały strajki.

Ulotki z reguły przygotowywane były przez te grupy osób, które redagowały nieza-
leżną prasę, a więc posiadały dostęp do maszyn i urządzeń poligraficznych. Tak więc 
akcje ulotkowe prowadziła redakcja „Wiadomości Tarnowskich” – w marcu 1980 r. 
zachęcała ona społeczeństwo tarnowskie, by powstrzymało się od głosowania w zbli-
żających się marcowych wyborach do sejmu66. Kolejne ulotki rozpowszechniono we 
wrześniu tegoż roku, kiedy to informowano w jaki sposób można uzyskać informacje 
na temat zakładania wolnych związków zawodowych67.

Ulotki przygotowywała także grupa skupiona wokół Tymczasowej Komisji Koor-
dynacyjnej. Treść ulotek ustalano zwykle na spotkaniach TKK. Ilość powielanych ulo-

64 Tamże.
65 Z. Kulpa, Solidarność w Zakładach Azotowych, „Tarnowskie Azoty 2000, nr 46, s. 2.
66 Z. Sumara, Tarnowska Solidarność…, dz. cyt., s. 10.
67 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność w podziemiu, dz. cyt., s. 17.
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tek była różna. Sięgała niekiedy i 2000 sztuk, ale bywało i tak, że drukowano ich tyl-
ko 50 egz. TKK akcje ulotkowe przeprowadzała przy kolejnych rocznicach rejestracji 
„Solidarności” w roku 1981 i 82, z okazji rocznic zbrodni katyńskiej, a także z apelem 
o strajk w dniu 13 maja 1981 r. o godz. 12.00. Rok później zostaje przeprowadzona 
podobna akcja, lecz dochodzi wtedy do zatrzymania w tarnowskim szpitalu 7 osób, 
za kolportaż ulotek nawołujących do strajku 13 maja. Wśród aresztowanych była Elż-
bieta Zarańska, którą skazano na 6 miesięcy więzienia.

Zdarzało się, że ulotki wykonywano bez użycia maszyn powielających. Ulotki 
w formie plakatów przygotowane przez Andrzeja Kaczora w związku z rocznicą mor-
du w Katyniu, zrobione były przy użyciu papieru światłoczułego68. Niekiedy ulotki 
dostarczano z innych regionów. W kwietniu 1983 r. Leonard Łącki wraz z Francisz-
kiem Simajchlem rozwiózł ok. 2000 sztuk ulotek-plakatów poświęconych rocznicy 
katyńskiej. W ciągu kilku godzin zostały one rozprowadzone w Tarnowie, Krośnie, 
Jaśle, Mielcu, co zrobiło duże wrażenie na Służbie Bezpieczeństwa. Dużą ilość ulotek, 
blisko 1800 szt., przygotowano z  okazji 2. rocznicy podpisania porozumień sierp-
niowych. Z powodu niedotrzymania terminu przez Stefana Jurczaka, wykonano je 
na powielaczu białkowym Stanisława Gawła. Nie doszło jednak do ich rozpowszech-
nienia, gdyż 24 sierpnia 1983 r. ulotki zostały znalezione przez SB przy Wiesławie 
Kowalskim, który je przenosił. W następstwie tego zatrzymania, aresztowani zosta-
ją Stanisław Gaweł, Jerzy Lizak i Leonard Łącki, ale po pewnym czasie prokuratura 
zwalnia ich, stosując jedynie dozór milicyjny.

Po rozpoczęciu stanu wojennego przygotowywanie ulotek, podobnie jak i  prasy 
podziemnej, było niebezpieczne. Co prawda po 13 grudnia 1981 r. ukazała się w Tar-
nowie ulotka sygnowana przez „OKO”, ale nie wiadomo kto ją przygotował69. 

W latach późniejszych ulotki zaczęli drukować także ludzie młodzi, którzy włączyli 
się w działania opozycyjne. 19 sierpnia 1988 r. z dachu budynku PKO S.A. w Tarnowie 
przy ul. Kościuszki Marek Kurzyniec, Andrzej Migała i Artur Rogala rozrzucali ulotki, 
za co trafili przed kolegium i zostali skazani na kary grzywny, których nie zapłacili, 
gdyż sprawę umorzono70. W tym samym roku, 11 listopada, na skrzyżowaniu ulic 
Krakowskiej i Malczewskiego zatrzymano Marka Migałę za rozrzucanie ulotek wzy-
wających do uczestniczenia we mszy św. z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. 
Migała został przez kolegium skazany na karę grzywny, lecz podobnie jak poprzednio 
sprawę umorzono71. W tamtym okresie w Tarnowie rozpowszechniano także ulotki 
sygnowane przez Konfederację Polski Niepodległej. Podobnie jak i w przypadku prasy 
drugoobiegowej, drukowanie ulotek zarzucono na przełomie lat 1988/89.

68 L. Łącki, relacja z dnia 28 grudnia 2001 r., zbiory własne.
69 R. Bednarczyk, Tarnowska Solidarność…, s. 89.
70 Tamże, s. 35.
71 Tamże.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia zaistniały w Tarnowie związek pomiędzy powstawaniem na przełomie 
lat 70./80. środowisk opozycyjnych i rodzącą się jednocześnie prasą podziemną. Wydawnic-
twa drugiego obiegu sprzyjały konsolidacji środowisk niezależnych, dostarczały wiadomości 
na temat aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej kraju, proponując jednocześnie nową 
ofertę kulturalną, która docierała za jej pośrednictwem do części tarnowskiego społeczeń-
stwa. W artykule przedstawiono również największe punkty zajmujące się kolportażem wy-
dawnictw niezależnych, a także dziedzinę podziemnej działalności wydawniczej, którą stano-
wią ulotki. 
Słowa kluczowe: wydawnictwa poza cenzurą, drugi obieg, opozycja polityczna, prasa pod-
ziemna

Summary
The article presents the relationship between the formation of opposition circles at the turn 
of the 1970s and the emerging underground press in Tarnów. Second circulation publications 



Wojciech Nowak78

facilitated consolidation of the independence circles and provided information about the cur-
rent economic and political situation in Poland. At the same time, they brought a new cultural 
offer that reached a certain part of the society in Tarnów. The article also introduces the main 
centres which dealt with the distribution of independent publications and, furthermore, talks 
about leaflets, which constituted a separate field of the underground publishing activities.
Keywords: publications outside censorship, second circulation, political opposition, under-
ground press
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Reprezentacje młodzieży w samorządzie terytorialnym 
oraz rola młodzieżowych organów doradczych 
w aktywizacji społecznej młodzieży

 

Wstęp
Aby rozpocząć rozważania na temat reprezentacji młodzieży powinniśmy określić do 
kogo – jakiej grupy społecznej – odnosi się określenie „młodzież”. Niestety, trudno 
o  jednoznaczną definicję tego pojęcia oraz określenie wieku, na podstawie którego 
można daną jednostkę do tej grupy zaklasyfikować. 

Zdania badaczy – psychologów, psychiatrów czy socjologów – są mocno podzielo-
ne. Według Stefana Baleya młodość przypada na okres od 13. do 20. roku życia, Mie-
czysław Kreutz uważał, że młodość przypada pomiędzy 11. a 21. rokiem życia, zaś 
Maria Żebrowska umieszczała czas młodości w przedziale od 12. do 18. roku życia1. 
W Encyklopedii Socjologii hasłu „młodzież” towarzyszy wskazanie na kryterium wie-
ku: „O przynależności do grupy młodzieży decyduje kryterium biologiczne – wiek”2. 
Również w aktach prawnych nie ma zgodności co do wieku młodzieży. Ustawa za-
sadnicza nie precyzuje w jakim wieku obywatel przynależy do grupy „młodzież”, ale 
wskazuje, że dzieckiem przestaje się być po ukończeniu 18. roku życia. I tak w  zawar-
tym w art. 68. pkt. 5. zapisie: „Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.” trudno określić kogo to postanowienie dotyczy, 
gdyż uchwałodawca nie precyzuje terminu „młodzież”3. Uchwała Rady Ministrów 
w sprawie okresowych badań stanu zdrowia młodzieży wskazuje okres pomiędzy 14. 
a 30. rokiem życia4.

W publikacji dotyczącej polityki młodzieżowej autorzy podają definicje, które moż-
na znaleźć w dokumentach międzynarodowych. Definicja Zgromadzenia Ogólnego 

1 W. Pawliczuk, The definitions of the term “youth”. A review of conceptions, „Postępy Nauk Medycz-
nych” 2000, nr 6, s. 311-315.

2 K. Koseła, Młodzież, [w:] Encyklopedia socjologii, red. A. Kojder, t. 2, Warszawa 1999, s. 252.
3 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w Dz.U. 1997, nr 78 poz. 483.
4 Uchwała Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1987 r. w sprawie okresowych ocen stanu zdrowia 

młodzieży http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19870020009/O/M19870009.pdf 
(01.11.2018).
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ONZ wskazuje, że do grupy młodzieży zalicza się „(…) osoby w wieku pomiędzy 15 
a 24 rokiem życia”5. 

W ostatnich latach zaangażowanie w życie społeczno-polityczne młodzieży pełni 
coraz ważniejszą rolę w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego. Małgorzata Mań-
ka-Szulik w swojej pracy zaznacza rolę samorządu w rozwoju społeczeństwa obywa-
telskiego: „Samorząd terytorialny, wypełniając przypisane prawem funkcje, stanowi 
strukturę, która w najpełniejszy sposób umożliwia rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego”6. Jest on szczególnie ważny w kształtowaniu się młodego obywatela, który 
już od początku edukacji powinien być świadomym uczestnikiem życia społecznego 
i politycznego. Nie można wymagać od osoby, która nie została do tego przygotowa-
na już na wczesnym etapie edukacji, aby aktywnie brała udział w życiu lokalnym bądź 
regionalnym, ani też aby włączała się w podejmowanie decyzji jeżeli jej zdanie we 
wczesnym etapie rozwoju było lekceważone7. 

Tworzenie reprezentacji młodzieży przy samorządzie gminnym.  
Podstawa prawna działania reprezentacji młodzieży  
przy samorządzie terytorialnym
Aktywność polskiej młodzieży kształtowała się przez lata. Nie byłoby to możliwe bez 
zmian w sposobie patrzenia na „młodego obywatela” – nie na dziecko, które ma być 
podporządkowane decyzjom dorosłych – ale jako podmiot równy w dyskusji oraz jako 
obywatela, który tworzy społeczeństwo. To właśnie młodzież w wielu ważnych mo-
mentach historii stawała do walki z wartościami czy przekonaniami, z którymi się nie 
identyfikowała. 

Młodzież licznie angażowała się w przemiany z roku 1956 oraz była głównym fila-
rem demonstracji w 1970 roku w Polsce. Ożywienie ruchów młodzieżowych można 
obserwować od roku 1976, a w kolejnych latach to właśnie ludzie młodzi budowali 
ruchy opozycyjne8. Nie sposób nie wspomnieć próby tworzenia pierwszych repre-
zentacji młodzieży przy samorządzie terytorialnym z  roku 1988 w  województwie 
tarnowskim, kiedy to młodzież zabiegała o utworzenie Wojewódzkiego Parlamentu 
Młodzieży w Tarnowie przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej9. 

5 M. Skocz, K. Postawa, M. Prokopowicz, Czym jest polityka młodzieżowa?, Wrocław 2009, s. 4.
6 M. Mańka-Szulik, Samorząd terytorialny, jako czynnik rozwoju lokalnego i  regionalnego, „Zeszyty 

Naukowe Politechniki Śląskiej”, 2015, s. 167.
7 Preambuła. Znowelizowana europejska karta uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regional-

nym, Strasburg 2003, s. 7, [na:] https://rm.coe.int/16807038eb (01.11.2018).
8 E. Karpowicz, Aktywność społeczna młodzieży, Warszawa 2015, s. 88-89.
9 W. Ziobro, Drogie ciało opiniodawcze, „Dziennik Polski” 1988, nr 238 (131515), s. 3, [na:] http://

mbc.malopolska.pl/Content/89990/dp_1988_238.pdf?fbclid=IwAR24G4Svsd_xzxr3P6hVDTbA-
dYDGY667BZrRtPyffR4qV1neKfTX8BhV-W0 (01.11.2018).
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W roku 1989 rozpoczęły się zmiany, które dały możliwość zakładania organizacji 
młodzieżowych, niebędącymi reprezentacjami młodzieży przy samorządzie teryto-
rialnym10.

Pierwszą reprezentacją młodzieży przy samorządzie była Młodzieżowa Rada Mia-
sta Częstochowy powołana 19 kwietnia 1990 roku. Inspiracją do powołania tej jed-
nostki były francuskie reprezentacje, które działały we Francji. Do 2000 roku powsta-
ło jeszcze kilkadziesiąt na terenie całego kraju. 

Najważniejszym aktem prawnym, który jest podstawą funkcjonowania większo-
ści reprezentacji młodzieży jest artykuł 5b Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 
8 marca 1990 roku z jej nowelizacją z dnia 11 kwietnia 2001 roku, która to nowela 
dała możliwość powoływania i funkcjonowania młodzieżowych reprezentacji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że młodzieżowe reprezentacje powstały i działały 
przed utworzeniem przepisów, które dawały możliwość ich powołania11.

W dokumentach międzynarodowych przyjętych przez państwa Unii Europejskiej 
znajdujemy poparcie i zobowiązanie samorządów do umożliwienia uczestnictwa mło-
dych ludzi w opracowaniu nowych reguł12. Autorzy wskazują, że efektywne uczestnic-
two wymaga stałej reprezentatywnej struktury, takiej jak rada młodych, parlament 
młodych lub forum młodych oraz sposób w jaki będą powoływani członkowie. Wła-
dzom samorządowym zostały zaproponowane: wybory, mianowanie przedstawicieli 
z istniejących młodzieżowych organizacji lub ochotników, którzy wyrażą taką wolę. 
Jednak samorządy powinny pamiętać, że taka struktura musi odzwierciedlać profil 
socjologiczny danej społeczności13. W dokumentach znajdujemy nie tylko poparcie 
dla organów konsultacyjnych, ale również dla organizacji młodzieżowych, które zda-
niem przedstawicieli państw członkowskich powinny być wspierane przez dodatko-
we źródła finansowania oraz poprzez pomoc merytoryczną14. 

Ustawodawca zobowiązuje radę gminy do nadania statutu młodzieżowej radzie. 
Statut ten określa wybór jej członków i zasady działania15. 

Struktura reprezentacji młodzieży w samorządzie terytorialnym
W reprezentacjach młodzieży w samorządzie terytorialnym możemy wyszczególnić 
trzy rodzaje analogicznie do szczebli władzy samorządowej: 

10 E. Karpowicz, Aktywność społeczna młodzieży, dz. cyt., s. 90.
11 M. Brol, Młodzieżowa rada gminy jako przykład uczestnictwa młodzieży w życiu społeczno-politycz-

nym, „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2013, nr 10, s. 30-52.
12 Znowelizowana europejska karta uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnym i regionalnym, dz. cyt., 

2003, s. 7.
13 Tamże, s. 26.
14 Tamże, s. 23.
15 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, art. 5b. 
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–  na poziomie regionalnym – Młodzieżową Radę Województwa lub Młodzieżowy 
Sejmik Województwa,

–  na poziomie powiatu – Młodzieżową Radę Powiatu,
–  na poziomie gminnym: Młodzieżową Radę Miasta, Młodzieżową Radę Gminy 

lub Młodzieżową Radę Dzielnicy.
 

Najliczniejszą grupą reprezentacji młodzieży są młodzieżowe rady gmin, które po-
woływane są na podstawie art. 5b ustawy o samorządzie gminnym przez radę gminy. 
Pod koniec 2017 roku w Polsce funkcjonowało 408 młodzieżowych rad gmin16.

Wykres 1. 
Ogólna liczba młodzieżowych rad w Polsce

Źródło: P. Wasilewski, M. Borkowski, S. Adamiak Analiza Młodzieżowych Rad w Polsce na rok 2018, dz. cyt.

Kompetencje, cele rola oraz działania podejmowane przez reprezentacje 
młodzieży przy samorządzie terytorialnym
Ustawa, dzięki której powoływane są młodzieżowe reprezentacje określa radę jako 
organ o  charakterze wyłącznie konsultacyjnym17. Ustawodawca w  klarowny spo-
sób określił cel powoływania i działania rad gmin. Omówienie i wyrażanie opinii do 

16 P. Wasilewski, M. Borkowski, S. Adamiak, Analiza Młodzieżowych Rad w Polsce na rok 2018, War-
szawa, 17 kwietnia 2018 r. Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji 
Narodowej.

17 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95, art. 5b. 
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proponowanych regulacji stanowi metodę pozyskiwania informacji od młodzieży, 
a w procesie decyzyjnym jest próbą ich aktywizacji i włączania młodego pokolenia do 
nadawania kierunku rozwoju podejmowanych działań18. 

Rola konsultacyjna reprezentacji młodzieży jest nie tylko przestrzenią do eduka-
cji obywatelskiej, ale przede wszystkim powinna pełnić przestrzeń dialogu dwóch 
stron – władz samorządowych i młodych19. Do dialogu potrzebna jest otwartość obu 
stron, dlatego tak ważne jest, aby samorząd brał pod uwagę wnioski płynące ze śro-
dowiska młodzieżowego, które artykułowane są przez reprezentacje młodzieżowe 
w imieniu całej społeczności ludzi młodych.

Obszarami, które powinny zostać skonsultowane z  reprezentacją młodzieży są 
wszelkie sprawy dotyczące młodzieży oraz gminy. Rady posiadają możliwość skła-
dania interpelacji, opiniowania projektów uchwał rady gminy, formułowania pism 
i petycji, wyrażania opinii w trakcie trwania sesji rady oraz podczas trwania komisji, 
a także przygotowania własnych projektów uchwał rady gminy20. 

Samorządy, w których rada gminy bądź prezydent lub burmistrz składają z wła-
snej inicjatywy prośbę do reprezentacji młodzieży o wyrażenie opinii wykazują się 
wyższym zaangażowaniem członków reprezentacji młodzieży. Obecnie tylko 1 na 4 
spośród młodzieżowych rad gmin spełnia funkcje konsultacyjne21. Sytuacja ta nie jest 
zadowalająca, ponieważ odbiera ona możliwość współdecydowania młodych o dzia-
łaniach i kierunku tych działań wobec ludzi młodych. Sytuacja ta często jest podyk-
towana brakiem chęci wysłuchania młodych przez samorząd, co powoduje spadek 
zaangażowania młodych w działania. Tak niska aktywność na polu konsultacji może 
być również spowodowana brakiem kompetencji młodych do tworzenia projektów 
uchwał oraz do merytorycznego formułowania postulatów, które chcą przekazać. 
Badania prowadzone przez członków Rady Dzieci i  Młodzieży RP na grupie 127 
młodzieżowych rad gmin obrazują, że obecność władz samorządowych podczas po-
siedzeń młodzieżowych rad jest pomocna w procesie przekazywania informacji, ale 
i produktywnością młodzieżowych rad – na co wskazało 85,5% badanych rad. W tym 
samym badaniu możemy uzyskać informacje jak wygląda obecność młodzieży pod-
czas sesji rady gminy. Tylko 60,2% badanych uczestniczy w sesjach rad gmin, a tylko 
34,1% uczestniczy w pracach komisji rady gminy22. Jak wskazują badani najczęściej 

18 K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, P. Dobosz (i in.), Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, 
Warszawa 2004, s. 66.

19 M. Owczarek, J. Pietrasik, J. Radzewicz, Partycypacja obywatelska młodzieży. Przykład Młodzieżo-
wych Rad Gmin, Warszawa 2012, s. 26

20 E. Gierach E., Rola samorządu terytorialnego w  tworzeniu warunków uczestnictwa młodych ludzi 
w życiu społeczności lokalnych, Warszawa 2015, s. 120-121.

21 P. Wasilewski, M. Borkowski, S. Adamiak, Analiza Młodzieżowych Rad w Polsce na rok 2018, dz. 
cyt.

22 Tamże.
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ich bierność podczas sesji rad gmin spowodowana jest odbywaniem się posiedzeń 
w czasie zajęć szkolnych. 

W omawianym badaniu zostały określone cele działalności reprezentacji młodzie-
ży, które są kluczowe dla jej członków oraz dla grupy, którą reprezentują. Głównymi 
celami wskazanymi przez rady są:

–  poprawa jakości życia młodych,
–  poprawa partycypacji młodzieży w życiu społecznym,
–  aktywizacja i integracja młodzieży,
–  organizacja wydarzeń kulturalnych,
–  działalność charytatywna.
Cele, które dzisiaj przyświecają młodym działającym w reprezentacjach młodzieży 

są często dalekie od zakładanych przez ustawodawcę. 

Podsumowanie i rekomendacje dla zmian
Młodzieżowe reprezentacje przy samorządzie terytorialnym w  Polsce działa-
ją dobrze, a  ich liczba ciągle wzrasta. Potrzebna jest nowelizacja przepisów, któ-
re nadadzą młodzieżowym reprezentacjom przy samorządzie więcej kompeten-
cji niż tylko obecną funkcję konsultacyjną, która przez większą część organów 
doradczych nie jest wypełniana. W  badaniu z  kwietnia 2018 r. młodzieżowe rady 
przyznają, że dużym problemem jest kontakt z  samorządem23, co często może 
uniemożliwiać pełnienie im funkcji konsultacyjnej, a  lekceważenie ich głosu 
może powodować spadek aktywności młodych w  życiu polityczno-społecznym.  
Ważną informacją, którą znajdujemy w badaniu Rady Dzieci i Młodzieży RP to go-
towość samorządów do tworzenia nowych reprezentacji w sytuacji, kiedy sami za-
interesowani wyjdą z inicjatywą. Jak obrazuje to samo badanie najczęściej młodzie-
żowe rady powoływane są z  inicjatywy urzędów  – aż 67,6%. Z  inicjatywy zostało 
utworzonych 31% rad24. Rudolf Taubenszlag napisał, że inicjatywa zawsze powinna 
wychodzić ze strony uczniów. Musi być dobrowolna i najlepiej bez wcześniejszych 
ograniczeń w postaci statutów i regulaminów25. I to chyba może być sposób na lepsze 
funkcjonowanie młodzieżowych organów doradczych. 

23 Tamże.
24 Tamże.
25 R. Taubenszlag, Samorząd uczniowski jako czynnik wychowania społecznego, Warszawa 1960, s. 75.
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Streszczenie
W  niniejszej pracy podjęto próbę analizy różnych aspektów reprezentacji młodzieży w  sa-
morządzie terytorialnym w Polsce, takich jak: struktura reprezentacji, kompetencje, cel oraz 
działania jakie podejmują. W artykule nakreślono temat powstawania jednostek konsultacyj-
nych przy samorządzie terytorialnym w Polsce. W ostatniej części podjęto próbę określenia 
potrzebnych zmian dla usprawnienia działania reprezentacji młodzieży przy samorządzie te-
rytorialnym.
Słowa kluczowe: młodzież, reprezentacja młodzieży, samorząd terytorialny, gmina, samo-
rząd
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Summary
This paper attempts to analyze various aspects of youth representation in local government 
in Poland, such as the structure of representation, competences, purpose and actions they un-
dertake. The article outlines the topic of the creation of consultative units with local self-gov-
ernment in Poland. In the last part, an attempt was made to identify the necessary changes to 
improve the youth representation at the local government.
Key words: youth, youth representation, local government, community, self-government



Tomasz Sobczak
Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne

Co z tym plagiatem?

Wstęp
Z terminologią Prawa Autorskiego spotkałem się blisko piętnaście lat temu. Doświad-
czyłem wówczas przykrego procederu wykorzystania moich zdjęć w publikacji bez 
stosownej zgody, że o wynagrodzeniu nie wspomnę. Walka o swoje była dość trudna, 
gdyż ja byłem sam, a przeciwko sobie miałem dużą ogólnopolską firmę. Próbowa-
no mi wmówić, że to ja powinienem wykazać dokumenty, że owa firma zamawiała 
u mnie zdjęcie itp. Finał sprawy był dla mnie jednak korzystny – zakończył się ugodą 
oraz zadośćuczynieniem finansowym.

W późniejszym czasie wielokrotnie zwracali się do mnie znajomi z prośbą o radę. 
Prowadziłem także kilka wykładów związanych z tym zagadnieniem. Zawsze uczci-
wie zaznaczam, że nie jestem prawnikiem i moja wiedza w tym temacie wynika z do-
świadczenia życiowego, gdyż z różnego rodzaju kradzieżami własności intelektualnej 
spotykałem się wiele razy.

Ciekawym jest fakt, że bardzo często osoby, dla których temat jest bliski, nie mają 
za wiele pojęcia o sprawie. Mało tego, spotkałem się także z powtarzanymi sformuło-
waniami, które nie miały odzwierciedlenia w przepisach, a tak mocno weszły w życie, 
że wygłaszali je znani, szanowani zawodowi fotoreporterzy. 

Zakaz fotografowania
Słynny znak „Zakaz fotografowania” przestał obowiązywać z  chwilą wejścia w  życie 
ustawy z 29 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych1. Jednak nadal był on 
stosowany i dopiero w 2006 roku ówczesny szef MON Radosław Sikorski w obecności 
mediów zdjął ową tabliczkę z ogrodzenia obiektu wojskowego2. W zasadzie fakt ten nie 
powinien dziwić, gdyż dziś technika pozwala robić zdjęcia satelitarne, po ulicach jeżdżą 
samochody, robiąc zdjęcia panoramiczne, które możemy zobaczyć w mapach google. 
Zatem nie stanowi to problemu, a chronić trzeba prawdziwe tajemnice Państwa, a nie 
to jak wygląda ogrodzenie jakiegoś obiektu. Oczywiście możemy jeszcze dziś spotkać 
ów znak przymocowany w różnych miejscach, ale w zasadzie niczego on nie zabrania.

1 https://wiadomosci.wp.pl/mozna-fotografowac-koszary-6036252650919041a (15.10.2018).
2 Tamże.
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Z robieniem zdjęć w miejscach publicznych zresztą nie powinniśmy mieć żadnych 
problemów. Bardzo kontrowersyjnym jest próba wymuszenia zakazu fotografowa-
nia podczas koncertów odbywających się w miejscu publicznym. Podkreślam kwestię 
miejsca publicznego, bo już fotografowanie podczas różnego rodzaju imprez, na któ-
re do wejścia uprawnia zakupiony bilet, określa regulamin imprezy. Ale jeśli koncert 
ma miejsce na ulicy, w parku, na rynki itp. to organizator może jedynie prosić o to, 
aby nie fotografować w jakimś momencie, niemniej nie mamy konieczności stosowa-
nia się do owej prośby. Jakąkolwiek próbę zaprzestania fotografowania wymuszaną 
przez np. ochronę możemy ignorować. Jeśli wspomniane służby są zbyt natarczywe, 
możemy zwyczajnie wezwać policję.

Zasada jest prosta, fotografować w miejscu publicznym możemy wszystko i wszyst-
kich. Tak, zgadza się, wszystkich! Bo czym jest zrobienie zdjęcia? Jest to rysowanie 
za pomocą światła3, można by powiedzieć, uwiecznianiem. Łapaniem tego, co owe 
światło narysowało. I tyle, nic ponadto.

Wizerunek
Odnosząc to do nas samych, to i nam można zrobić zdjęcie, jeśli jesteśmy w miejscu 
publicznym. Nikt nie będzie nas pytał o zgodę i nie powinniśmy z tego powodu pod-
nosić larum. Jesteśmy częścią świata i przebywając w miejscu publicznym możemy 
zostać uwiecznieni. Zresztą często dzieje się to bez nawet naszej świadomości. Wie-
le systemów monitoringu stale nas obserwuje i utrwala nasz wizerunek. Jesteśmy 
o tym informowani poprzez tabliczki z napisem obiekt monitorowany czy też inne 
znaki. Zatem mamy już świadomość, że można nas fotografować. 

Ale co dalej? Co dalej dzieje się z naszym zdjęciem? Możemy rozważyć kilka scena-
riuszy. Jednym z nich, dość powszechnym, jest to, że nie dzieje się nic. W erze cyfrowej 
fotografii ludzie robią miliony zdjęć. Do ilu z nich później wracamy? Ile drukujemy czy 
wywołujemy? Pytanie jest raczej retoryczne. Zatem, jak widać, wiele z nich po prostu 
ląduje na jakimś nośniku, do którego nie wracamy. Rozważmy jednak kolejny przypa-
dek: ktoś zrobił nam zdjęcie, które potem trafia na plakat reklamowy. Sprawa wydaje 
się być ewidentną. W tym przypadku potrzebna jest nasza zgoda, a zapewne czytelnik 
domyśla się, że może nawet gratyfikacja. Gdy to samo zdjęcie z naszym wizerunkiem 
trafi do gazety lub do internetu z opisem „Dzisiejszy poranek na ulicy Marszałkow-
skiej”, to można domniemywać, że raczej nie chodziło bezpośrednio o nas, a stanowi-
my raczej część większej całości. Czyli mowa o osobie „stanowiącej jedynie szczegół 
całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”4. Oczywiście prezen-

3 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/fotografia;3902212.html (15.10.2018).
4 Art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.
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towane zdjęcie jest ilustracją faktycznego stanu pokazanego na nim. Nie może ono 
przedstawiać nieprawdziwie czyjegoś wizerunku i tego także nie powinien sugerować 
opis. Dla przykładu nie możemy zrobić zdjęcia kobiety na ulicy i zamieszczając je w ga-
zecie podpisać „Pani Krysia – pielęgniarka z Tarnowa” – chyba, że jest to prawda.

Pewnym mitem jest głoszenie, jakoby nie była potrzebna zgoda na rozpowszech-
nianie wizerunku, jeśli na zdjęciu jest X osób. W miejsce X najczęściej wstawiana jest 
3 lub 5. Nie potrafię odszukać genezy owego poglądu i czasem nawet o to pytałem, 
ale z pewnością takiego sformułowania nie znajdziemy w ustawie. Więc należy się 
kierować zapisem, który przytoczyłem wyżej. Pamiętajmy o tym, że wizerunek to nie 
tylko twarz. Słownik języka polskiego PWN podaje taką definicję:

wizerunek
1. «czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.»
2. «sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana»5.

Można zatem przytoczyć tu powiedzenie „Jak cię widzą, tak cię piszą”.
Lubię zadawać pytanie czy można sprzedać wizerunek? W zasadzie jakiej odpo-

wiedzi nie udzielimy będzie ona poprawna. Nie można sprzedać wizerunku, przecież 
ktoś, kto go kupi, nie przyjdzie za mnie jutro do pracy i nie powie, że jest mną. Można, 
bo przecież robią to ludzie w reklamach, zleceniodawca płaci, aby swoim wizerun-
kiem polecać jakiś produkt.

Ustawa
Samo słowo „plagiat” działa na nas jak płachta na byka. Mam nieodparte wrażenie, 
że w kwestii przywołanego terminu funkcjonuje zasada pewnego rodzaju przyzwo-
lenia. Sobie pozwalamy, na innych przymykamy oko. Efektem takiego stanu rzeczy 
jest to, że każdy z nas na tym traci. Aby opisać szerzej temat trzeba pokusić się o pew-
ne wprowadzenie do prawa autorskiego. To nazwa potoczna, gdyż przepis, który re-
guluje kwestie własności twórców, w tym własność intelektualną, to Ustawa z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z niej dowiadujemy się, 
że wprowadzono tam podział na prawo osobiste i prawo majątkowe. Istnieją między 
nimi bardzo zasadnicze różnice.

W Art. 1. 1. Czytamy, że:

5 https://sjp.pwn.pl/sjp/;2579940 (16.10.2018). 
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Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidu-
alnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przezna-
czenia i sposobu wyrażenia (utwór)6.

Słowo utwór może kojarzyć się bardzo mocno z muzyką, a tymczasem ustawodawca 
nadaje mu znacznie szersze znaczenie:

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 
publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
2) plastyczne;
3) fotograficzne;
4) lutnicze;
5) wzornictwa przemysłowego;
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
7) muzyczne i słowno-muzyczne;
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
9) audiowizualne (w tym filmowe)7.

Jak zatem widać jest to pojęcie bardzo szerokie i myśląc o utworze w rozumieniu 
ustawy, myślimy o dziele jako wytworze ludzkim. 

Prawo osobiste
Prawo osobiste to uprawnienie do ojcostwa utworu8; to prawo ważne nie tylko dla 
twórcy, ale także dla odbiorców. Po prostu chcemy znać prawdę, kto jest autorem ja-
kiegoś dzieła. Jest ono wieczyste, czyli autorem tego tekstu będę ja. Tak za rok jak i za 
100 czy 1000 lat. Jest także niezbywalne, czyli nikt nie ma możliwości jego nabycia 
i podpisywania się jako autor. W tym miejscu należy wskazać, że jeśli ktoś podpisuje 
czyjąś pracę swoim nazwiskiem, jako własną, łamie właśnie to prawo. Nie ma tu zna-
czenia, że prawowity autor się na to zgadza. Innymi słowy: jeśli Pan X pisze dla Pana 
Y referat, pracę licencjacką itp. łamane jest autorskie prawo osobiste. Prawo osobiste 
daje też twórcy prawo do decydowania o tym, jak podpisze on swoje dzieło. Jak za-
pewne się domyślamy może je podpisać swoim imieniem i nazwiskiem, może zde-
cydować się na pseudonim. Ma także prawo do niepodpisywania utworu. Zwracam 
szczególną uwagę na ten ostatni przypadek i podkreślam, że to autor o tym decyduje! 

6 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 nr 24 poz. 
83.

7 Tamże.
8 https://zaiks.org.pl/139,65,prawa_osobiste_tworcy (17.10.2018).
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Niestety, spotkałem bardzo wiele sytuacji, kiedy to wydawca decyduje się nie podpi-
sać dzieła, co jest niezgodne z ustawą. Słyszałem także wielokrotnie takie oto zdanie 
„udostępnij nam twoje dzieło, a my je podpiszemy”. Czyli wydawca niemal jak bonus 
daje nam to, co z mocy ustawy jest nasze.

Prawo majątkowe
Prawa majątkowe zabezpieczają interesy twórcy lub posiadających prawa do utwo-
ru. Często sam autor owe prawa posiada. Są jednak wyjątki, jeśli dzieło powstaje na 
zlecenie. Ktoś zlecił nam jego wykonanie lub tworzenie dzieła bezpośrednio wynika 
z naszego stosunku pracy. W takim wypadku prawa osobiste posiada autor, a prawa 
majątkowe pracodawca. Mogą tu także obowiązywać dodatkowe ustalenia na linii 
twórca – zleceniodawca. Powyższe pokazuje nam, że prawo majątkowe jest zbywal-
ne. Ktoś kto posiada je w całości może decydować o jego sprzedawaniu. Co ciekawe, 
zbywając je, nie musi tego robić kompleksowo. Dla przykładu – może sprzedać zdjęcie 
do publikacji w książce. Jeśli zostaną określone warunki, że chodzi o konkretny na-
kład i wydanie w danym roku, to jeśli wydawca zechce zrobić dodruk, powinien znów 
zwrócić się do właściciela praw do zdjęcia, aby nabyć prawa do publikacji w dodru-
ku. Podany przykład zabezpiecza interesy obu stron. Kupując ograniczone prawa do 
publikacji wydawca z pewnością zapłaci kilkukrotnie mniej, niż gdyby miał zakupić 
wyłączne prawa majątkowe. 

Dla uproszczenia przyjmijmy, że prawa posiada autor, zatem ów autor może to 
samo zdjęcie sprzedać wielokrotnie. Warto w tym miejscu dodać, że na fakturze, któ-
ra może być dowodem zakupu dzieła nie ma miejsca na określenie wszystkich wa-
runków korzystania z dzieła. Dokumentem, który opisuje owe warunki, jest licencja. 
Warto w takowej bardzo precyzyjnie określać co dokładnie było przedmiotem trans-
akcji.

Prawo majątkowe jest też ograniczone w czasie, to kolejna różnica wobec prawa 
osobistego. Obowiązuje ono przez 70 lat od śmierci autora lub najdłużej żyjących 
współautorów. W przypadku gdy autor nie jest znany 70 lat od pierwszej publika-
cji9. W  przypadku fonogramów, wideogramów oraz audycji RTV okres ten wynosi 
50 lat. Wspomniałem o możliwości zbywania, ale prawo majątkowe może być także 
dziedziczone. Zatem wyjaśniła się należność praw po śmierci autora. Ale co dzieje się 
z dziełami po tym jak prawo majątkowe wygaśnie, gdy minie już odpowiedni czas? 
Owe utwory przechodzą wówczas do domeny publicznej. A czym ona jest? Domenę 
publiczną możemy rozumieć jako dobro wspólne całego społeczeństwa, a nawet całej 

9 https://zaiks.org.pl/171,0,6_czas_trwania_autorskich_i_pokrewnych_praw_majatkowych 
(17.10.2018).
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ludzkości10. Czyli są to zbiory i zasoby, z których może korzystać każdy w dowolnym 
celu. Zatem jeśli jakieś dzieło, np. powieść, przeszła do domeny publicznej, to może-
my opracować jego wydanie, zlecić drukarni jego produkcję i sprzedawać. Pomysł ten 
nie jest już jednak nowy i był wiele razy stosowany w wielu dziedzinach. 

Poniższe zestawienie ilustruje różnice między opisanymi prawami:

Tabela 1. 
Różnice w prawach autorskich

Autorskie prawa osobiste Autorskie prawa majątkowe

bezpośrednio związane z osobą 
autora

pośrednio związane z osobą autora

dotyczą relacji twórcy z utworem
dotyczą dysponowania utworem i zarabiania 
na jego rozpowszechnianiu lub na innej formie 
wykorzystania

umożliwiają zachowanie 
niemajątkowej więzi z utworem

dają prawo kontroli nad korzystaniem z utworu

nieograniczone w czasie
ograniczone w czasie (standardowo trwają 
przez 70 lat od śmierci autora lub od daty 
rozpowszechnienia utworu)

nie można z nich zrezygnować 
ani nikomu przekazać, zawsze 
przysługują twórcom

mogą być przeniesione przez autora w ramach 
umowy o przeniesieniu praw lub w ramach 
spadku, we wskazanych w ustawie przypadkach 
przysługują innej osobie niż twórca, uprawniony 
z autorskich praw majątkowych może upoważnić 
inną osobę do korzystania z nich (licencja)

Źródło: https://prawokultury.pl/kurs/autorskie-prawa-osobiste (12.10.2018)

Bardzo ważną kwestią jest to, kiedy prawo autorskie zaczyna chronić utwór. To 
też zapisane jest w ustawie: „Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili 
ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną”11. To cenna informacja. W przypad-
ku wynalazków twórca musi postarać się o patent. Przebrnąć niełatwą drogę, gdzie 
sprawdzane jest wiele czynników. W przypadku wytworów podlegających pod prawo 

10 https://domenapubliczna.org/co-to-jest-domena-publiczna (17.10.2018).
11 Art. 1. 3. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 

nr 24 poz. 83
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autorskie autor nie musi robić kompletnie nic. „Ochrona przysługuje twórcy nieza-
leżnie od spełnienia jakichkolwiek formalności”12. Prawda, że pięknie? Nic tylko two-
rzyć. 

Plagiat
Niestety, mimo tak wielkiego przywileju są osoby, które przypisują sobie cudzą twór-
czość. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „plagiat”, aby przekonać się jak po-
wszechna jest jego skala. Pozytywny jest fakt, że obecnie rośnie świadomość ludzi 
i  dlatego przypadki takie są rzadsze. Świat jest też globalną wioską, a  informacje 
dosłownie o wszystkim rozpowszechniane są błyskawicznie. Dlatego przypadki nie-
uczciwości mogą być ujawnione. Skandal, strach przed wstydem to czynniki, które 
zniechęcają. 

Ale gdzie jest geneza problemu? Pewną wskazówką jest rym „ctrl+c ctrl+v referacik 
będę miał” (czyt. Kontrol c, kontrol v). Co to oznacza? W przybliżeniu, że można od-
szukać cudzą pracę, skopiować do swojej i przypisać sobie cudze autorstwo. Brzmi ab-
surdalnie i nieetycznie, ale niestety jest to częsty proceder. O ile problem piętnowany 
jest mocno w przypadku wszelkich prac i publikacji naukowych, o tyle w szkołach jest 
on marginalizowany. A to poważny błąd. Elementy prawa autorskiego powinny być 
wprowadzone tuż po nauce pisania i czytania. Tak, aby zagadnienie pojawiało się już 
od początku kształcenia. W dalszych latach edukacji nauczyciele wszystkich przed-
miotów powinni wymagać stosowania zasad zgodnych z prawem. Niestety, obserwu-
ję wręcz odwrotną tendencję. Widywałem referaty w całości kopiowane z internetu 
i podpisywane własnym nazwiskiem. Co ciekawe za takie prace uczniowie otrzymy-
wali wysokie oceny. Takie zachowanie uczących powoduje pogłębienie problemu. Bo 
zamiast piętnować zachowanie nieetyczne, daje na nie ciche przyzwolenie. Nie jest 
to oczywiście regułą i  jest bardzo duża grupa pedagogów należycie podchodzących 
do sprawy. Niemniej jednak problem istnieje i należałoby potraktować go poważnie.

Czy to co opisałem oznacza, że nie możemy wcale skorzystać z cudzego dzieła? Nic 
bardziej mylnego. Z pomocą przychodzi tu prawo cytatu, musimy jednak wyraźnie 
oznaczać cytowany tekst, podajemy źródło oraz autora. Dobrze jednak pamiętać, że 
nasza praca nie może także składać się z samych cytatów.

Dozwolony użytek
To kolejna ważna kwestia, bo daje nam jako konsumentom spore uprawnienia. Są 
to ograniczenia prawne autorskich praw majątkowych, dające możliwość korzystania 
z utworu bez uzyskiwania zgody posiadacza wspomnianych praw.

12 Art. 1. 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 
nr 24 poz. 83.
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Rys. 1. Schemat obrazujący zakres pojęcia dozwolony użytek
Źródło: http://legalnakultura.pl/files/prawo_w_kulturze_pomocne_schematy/

DOZWOLONY_UZYTEK5.jpg (18.10.2018)

Wymienić należy tu dozwolony użytek publiczny, który daje nam powyższe prawa 
przez wzgląd na ważny interes publiczny, potrzeby kulturalno-oświatowe oraz do-
zwolony użytek osobisty, który uprawnia nas to bezpłatnego niekomercyjnego ko-
rzystania z dzieł na własne potrzeby. Warunkiem jest to, że dzieło musiało być wcze-
śniej legalnie opublikowane. Dotyczy to także kwestii związanych z naszą rodziną 
lub osobami pozostającymi z nami w relacjach towarzyskich. Zatem możemy koledze 
pożyczyć książkę, możemy pobrać plik mp3 z internetu (podkreślam, że z legalnego 
źródła), czy puszczenie płyty CD na prywatnej imprezie.

Warto w  tym miejscu poczynić kilka ważnych wyjaśnień dotyczących plagiatu. 
Jeśli przypisujemy sobie całość cudzego utworu popełniamy plagiat całkowity, jeśli 
część – częściowy. Ciekawą kwestią jest plagiat ukryty. Do jego popełnienia docho-
dzi wówczas, gdy twórca stara się zatuszować korzystanie z cudzego utworu. Czyli 
przysłowiowy zwrot „napisz to samo, ale własnymi słowami” bez podania autora da-
nej myśli będzie plagiatem ukrytym. Wspomnę tu jeszcze o twórczości równoległej. 
Plagiat może powstać tylko w sposób świadomy. Czyli plagiator wie, że korzysta z cu-
dzego utworu. Co, jeśli w różnych miejscach dochodzi do powstania kilku utworów 
podobnych różnych autorów? Ano nic. Żadne z dzieł nie jest plagiatem. Po prostu 
może się tak zdarzyć. Warunek jaki musi być spełniony zapisałem wyżej.
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Konsekwencje prawne
Trzeba też wyjaśnić co nam grozi za łamanie prawa autorskiego. Osoba, której prawa 
zostały naruszone, może domagać się naprawienia wyrządzonej szkody na podsta-
wie kodeksu cywilnego. Istnieje też odpowiedzialność karna – opisuje ją rozdział 14. 
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są tam opisane przypadki doty-
czące pozbawienia wolności nawet do lat 313. Zatem, jak widać, sprawa jest poważna.

Antyplagiat
Istnieją specjalne systemy i programy pozwalające w szybki sposób sprawdzić tekst 
prac na ewentualność plagiatu. Coraz częściej z takiej weryfikacji korzystają uczelnie 
i szkoły. Zagadnienie to, z racji rozległości tematu, domagałoby się osobnego artyku-
łu, jednak w tym miejscu wspominam o nim, jako sposobie radzenia sobie z procede-
rem plagiatorstwa. 

Podsumowanie
Jak widać poruszone zagadnienia nie są proste. Co jakiś czas należy je sobie przypo-
minać, a w związku z tym, że większość opisana została w ustawie to musimy prze-
strzegać zapisów w niej znajdujących się. Nie ma znaczenia czy ową tematykę znamy 
czy nie. Podobnie jak nie każdy ma prawo jazdy, jednak musi przestrzegać ustawy 
o ruchu drogowym. Trzeba też wspomnieć, że wzrasta świadomość społeczeństwa 
w przedstawionym temacie, więc jest szansa, że będzie tylko lepiej. Są jednak kraje 
borykające się z wieloma innymi problemami. Tam prawem autorskim nikt się nie 
przejmuje. Znam przypadek przywłaszczenia sobie zdjęć polskiego artysty, z których 
powstała wystawa w Meksyku. Był piękny wystawny wernisaż z udziałem „autora”. 
Prawdziwy autor był w tym czasie w Polsce.
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Streszczenie 
W  artykule przedstawiono najważniejsze kwestie związane z  omawianym tematem prawa 
autorskiego. Punktem odniesienia są codzienne przypadki jego stosowania nie stanowiące 
paradygmatu, lecz kierujące poprzez aparat pojęciowy po stronę poznawczą i wskazujące na 
praktyczny wymiar omawianego zagadnienia.
Słowa kluczowe: ustawa, prawo autorskie, dozwolony użytek, dzieło, utwór

Summary
The article presents the most important questions of intellectual property rights. As a point 
of reference here, serve cases of everyday use of copyright, given not as a fixed paradigm, but 
rather understood in a practical aspect, constituted by a combination of both: theoretic con-
cepts and empirical knowledge.
Keywords: act, copyright act, fair use,work, writing
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Nazewnictwo muzyczne jako dział onomastyki. 
Założenia wstępne 

Projektowana tutaj subdyscyplina badawcza wpisuje się w  krąg analiz nazw wła-
snych denotujących obiekty związane z kulturą muzyczną. Nie ulega wątpliwości, że 
muzyka odgrywa bardzo istotną rolę w życiu kulturalnym i społecznym, zwłaszcza 
w  ostatnich dziesięcioleciach. Stanowi przedmiot zainteresowań wielu badaczy re-
prezentujących rozmaite dyscypliny naukowe oraz ma niepomierny wpływ na dużą 
część społeczności, zwłaszcza młodzież, kształtuje niejednokrotnie światopoglądy 
i wyznacza systemy aksjologiczne. Z kolei onomastyka jest działem językoznawstwa 
skupiającym badania rozmaitych nazw własnych: antroponimów, toponimów, hydro-
nimów, chrematonimów, ideonimów i wielu innych. Uważam, że istnieje potrzeba 
wyróżnienia odrębnego działu onomastyki, którym byłoby nazewnictwo muzyczne 
obejmujące zespół onimów mających bezpośredni lub pośredni związek z tym prze-
jawem kultury, jakim jest muzyka. A zatem będą to nazwy zespołów muzycznych, 
tytuły utworów, nazwy wytwórni czy salonów i sklepów muzycznych. Obok istnie-
jących już terminów: nazewnictwo medialne1 czy onomastyka sportowa2, może rów-
nocześnie funkcjonować pojęcie nazewnictwo muzyczne wraz z propozycjami badań, 
aparatem terminologicznym oraz stosowną metodologią opisu. 

Ustalenia o charakterze terminologicznym 
By właściwie opisać przedmiot dociekań nazewnictwa muzycznego, należy stworzyć 
odpowiedni plan pojęciowy. Jak już wcześniej wspomniałem, projektowana subdy-
scyplina obejmuje konkretne typy jednostek nazewniczych, z tego też względu ko-
nieczne staje się opracowanie rozwiązań terminologicznych. Proponuję następujące 
definicje: 

1 Por. K. Skowronek, M. Rutkowski, Media i nazwy. Wprowadzenie do onomastyki medialnej, Kraków 
2001.

2 Np. B. Dunaj, Teoretyczne problemy onomastyki sportowej. Sposoby identyfikacji klubów, [w:] Nowe 
nazwy własne. Nowe tendencje badawcze, red. A. Cieplikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kra-
ków 2008, s. 489-494; K. Jaruszewski, Nazewnictwo polskich klubów i organizacji sportowych, [w:] Ono-
mastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, red. M. Czachorowska, Ł. M. Szewczyk, Bydgoszcz 2000.
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Nazwa zespołu muzycznego – jednostka onimiczna denotująca grupę osób 
prowadzących działalność artystyczną, opartą na przekazie dźwiękowo-tekstowym, 
mieszcząca się na przecięciu kategorii chrematonimu oraz ideonimu, stanowiąca za-
równo mikro, jak też makroelement językowy. 

Przy tak zaprojektowanej definicji mogą się zrodzić pytania: m.in. dlaczego nazwa 
zespołu muzycznego lokuje się na pograniczu dwóch kategorii onomastycznych oraz 
jakie względy przemawiają za tym, by onim ten uznać zarówno za mikroelement, jak 
też makroelement językowy? 

Pierwsza kwestia to nazwa grupy muzycznej jako kategoria pośrednia między chre-
matonimem i ideonimem3. Nazwy zespołów muzycznych mają dwojaką postać, bo-
wiem propria te wpisują się zarówno w kategorię ideonimów, jak też chrematonimów, 
dlatego proponuję, by jednostki te uznać za kategorię pośrednią, nieprototypową, 
gdyż prototypowymi ideonimami będą propria denotujące dzieła wytworów kultury, 
czyli tytuły dzieł literackich, filmowych itp. Grupy muzyczne natomiast budują pe-
wien typ działalności artystycznej, muzyka i teksty piosenek są przejawami działań 
kulturalnych, jednakże nazwy zespołów nie denotują twórczości (konkretnych pio-
senek) tylko grupy osób będących autorami tych przekazów dźwiękowo-tekstowych, 
zatem omawiane jednostki proprialne są tylko po części ideonimami. Z kolei prototy-
powe chrematonimy to nazwy produktów rękodzielniczych lub przemysłowych, za-
kładów produkcyjnych lub obiektów handlowych. Charakter pracy zespołów muzycz-
nych opiera się zarówno na działalności artystycznej, jak też dochodowej. Zespoły 
są poniekąd producentami, ale nie wytworów przemysłowych tylko artystycznych. 
Z tego względu propria formacji muzycznych mieszczą się w obrębie chrematonimii, 
ale będą nieprototypowymi reprezentantami tej kategorii nazewniczej. 

Natomiast jeżeli chodzi o kwestię mikro i makroelementu językowego w odniesie-
niu do opisywanej jednostki proprialnej, to proponuję tu następujące rozwiązanie: 
nazwa zespołu to najczęściej pojedynczy wyraz, np.: Dezerter, Kobranocka, Wilki lub 
dwuczłonowa konstrukcja składniowa o charakterze nominalnym, np. Róże Europy, 
Oddział Zamknięty, Uliczny Opryszek, Pidżama Porno lub werbalnym, np. Nigdy nie 
trzeźwieć, rzadziej struktury wielowyrazowe. Z tego też względu nazwę formacji moż-
na postrzegać jako mikroelement językowy, onim ma niewielką budowę w porówna-
niu do np. tekstu utworu muzycznego, który ma charakter zdecydowanie bardziej 

3 Problem co wliczać, a  czego już nie do kategorii chrematonimów był wielokrotnie omawiany, 
nie będę tu przedstawiać całości powszechnie znanych tez, odsyłam do konkretnych tekstów m.in.: 
E. Breza, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] Nazwy 
własne – encyklopedia, Wrocław 1998; Cz. Kosyl, Odrębność chrematonimów wśród nazw własnych, [w:] 
Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001; A. Gałkowski, Chrematonimy w funkcji kul-
turowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź 
2011.
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rozbudowany. Nazwa zespołu jednakowoż może też być postrzegana jako makroele-
ment językowy, gdyż niesie duży ładunek semantyczny, konotuje szereg treści, budzi 
mnóstwo skojarzeń u odbiorców, stanowi swego rodzaju „zaproszenie do interpreta-
cji”, nader często wprowadza także w twórczość grupy, można by rzec: jest pierwszą 
wypowiedzią muzyczną. Nazwy zespołów to realizacje językowe, zza których „wy-
zierają” określone obrazy świata, założenia ideologiczne, systemy aksjologiczne oraz 
nurty subkulturowe tworzące wspólnoty dyskursywne. Onimia ta jest komunikatem 
wysyłającym treść semantyczną, niczym urządzenia elektryczne wysyłające energię. 
Nazwa grupy muzycznej mimo niewielkiej budowy formalnej jest bardzo bogata pod 
względem semantycznym, dlatego określam ją zarówno jako mikro, jak też makroele-
ment językowy. 

Jeśli zaś chodzi o nazwę utworu muzycznego4, to wysuwam tu następującą pro-
pozycję terminologiczną: jednostka nazewnicza denotująca utwór artystyczny opar-
ty na przekazie dźwiękowo-tekstowym, należąca do kategorii ideonimu, stanowiąca 
integralną część owego utworu, będąca zarówno makrotekstem, choć minitekstem. 
Należy tutaj (podobnie jak w przypadku definicji nazwy zespołu muzycznego) spre-
cyzować założenia terminu opisywanej jednostki proprialnej. Ową jednostkę przy-
dzieliłem do kategorii ideonimu, ponieważ jest to nazwa wytworu kultury duchowej 
człowieka, podobnie jak tytuł dzieła literackiego czy filmowego, tak też tytuł pio-
senki jest nazwą utworu artystycznego, więc posiada cechy ideonimu. Tytuł utworu 
muzycznego stanowi jego integralną część, zawsze wprowadza do piosenki, posiada 
duży ładunek semantyczny, konotuje określone treści, które mają związek z tematy-
ką piosenki, dlatego onim tu opisywany można określić jako makrotekst, choć mi-
nitekst. Dość istotną kwestią, moim zdaniem, jest rozróżnienie tu dwóch rodzajów 
nazw, mianowicie ideonimów piosenek oraz ideonimów albumów muzycznych. Są to 
grupy onimiczne bardzo podobne, jednakże sądzę, ze nazwa albumu muzycznego za-
sługuje na oddzielny opis. W moim przekonaniu nazwa albumu jest to specjalny typ 
ideonimu, nazywającego całość produktu muzycznego. Tytuł płyty najczęściej jest też 
tytułem jednej z piosenek mieszczących się w obrębie płyty, jest to nazwa utworu, 
który zespół uważa za szczególnie ważny, np. ideonimy albumów grupy Róże Europy: 
Stańcie przed lustrami, Kolor, Krew Marylin Monroe są też tytułami piosenek znajdują-
cych się na owych albumach (nota bene piosenki te stały się przebojami, najbardziej 
znanymi utworami pochodzącymi z tych płyt). Zdarza się również, że tytuł albumu 
funkcjonuje wyłącznie jako nazwa denotująca album, a zespół w swym repertuarze 
nie posiada utworu zatytułowanego tak jak onim płyty. Przykładem może być czwar-

4 Problem ten poruszam w artykule Ideonimy polskich piosenek rockowych (na przykładzie repertuaru 
zespołu Róże Europy), [w:] Dialog z tradycją II. Język-kultura-komunkacja, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, 
Kraków 2015.
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ty album wspomnianej grupy Poganie! Kochaj i obrażaj! Ta jednostka funkcjonuje tylko 
jako nazwa płyty, natomiast zespół nie posiada takiej piosenki w swym repertuarze. 
Onim utworu wprowadza w treść tegoż utworu i nazywa tylko ten jeden utwór, nato-
miast onim albumu denotuje całość twórczości znajdującej się w obrębie płyty. 

W zakres nazewnictwa muzycznego wchodzą także nazwy wytwórni płyt oraz 
onimy salonów muzycznych. Pierwszy typ proprialny określam jako nazwy orga-
nizacji przemysłowych zaliczane do chrematonimów, które są powiązane z działalno-
ścią muzyczną polegającą na produkcji oraz dystrybucji płyt audio i video. Przykłady 
to: PolyGram, Fonografika, Gigant Records, Omega Music. 

Natomiast nazwy sklepów i salonów muzycznych określam jako nomina propria 
denotujące obiekty zajmujące się działalnością handlową, oferujące akcesoria mające 
związek z muzyką (płyty, instrumenty muzyczne itp.), np.: Ada Music, Fan, Gama, 
Music Center, Rockman. 

Nazewnictwo muzyczne może też obejmować propria wytworów medialnych po-
święconych muzyce. Ten obszar onimiczny wchodzi w obręb nazewnictwa muzycz-
nego, ale przede wszystkim lokuje się w granicach nazewnictwa medialnego, bowiem 
to tytuły magazynów prasowych i telewizyjnych, audycji radiowych czy rozmaitych 
przekazów internetowych. Z tego też względu ten typ nomina propria tylko częścio-
wo wchodzi w skład onomastyki muzycznej, w pierwszym rzędzie jednak wpisuje się 
w onomastykę medialną. 

Cele badań nazewnictwa muzycznego 
Jak już wcześniej wspomniałem, zaproponowany termin „nazewnictwo muzyczne” 
ma odsyłać do kategorii onimów tematycznie skupionych wokół działalności muzycz-
nej, a obejmujących pewne rodzaje ideonimów, chrematonimów, bądź antroponimów 
(np. pseudonimów muzyków). W polu zainteresowań badaczy nazewnictwa muzycz-
nego najczęściej będą pojawiać się nazwy zespołów oraz utworów muzycznych, gdyż 
są najbardziej reprezentatywne pod względem liczbowym, istnieje mnóstwo grup 
muzycznych oraz przekazów dźwiękowo-tekstowych oznaczonych jednostkami na-
zewniczymi, nie jest też trudne zdobycie materiału z tego zakresu, bowiem za sprawą 
prasy muzycznej, audycji radiowych lub telewizyjnych oraz, rzecz jasna, Internetu 
możemy zgromadzić mnóstwo rozmaitych nazw zarówno formacji, jak też utworów. 
Zdecydowanie mniejszą frekwencję można odnotować wśród nazw wytwórni czy sa-
lonów muzycznych, ale te jednostki proprialne również znajdą się w obszarze badań 
nazewnictwa muzycznego. 

Proponuję, by analizy materiału przebiegały na wyznaczeniu wzajemnych relacji 
między: 

1. nazwą a konkretnym obiektem, który ona desygnuje, czyli zespołem, utwo-
rem, wytwórnią, salonem itp.; 
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2. nazwą a słownictwem pospolitym, stanowiącym dla niej budulec, co ma ukazać 
proces onimizacji polegającej na przeniesieniu apelatywów lub transonimizacji 
obejmującej przeniesienie innych onimów do kategorii nazw muzycznych; 

3. nazwą a  twórczością danych zespołów lub nazwą piosenki a  jej tekstem, 
w przypadku nazw salonów muzycznych, relacja: nazwa – asortyment salonu; 

4. nazwą a fanami poszczególnych nurtów muzycznych (rzeszami fanów nazy-
wam tu subkultury młodzieżowe, do których dane formacje adresują teksty 
piosenek zawierających określony przekaz ideologiczny); 

Przy badaniu tego rodzaju kategorii onimicznych konieczne jest ukazanie określo-
nych właściwości obiektów denotowanych przez owe nazwy, bowiem w przypadku 
wielu onimów zachodzą wzajemne oddziaływania, dane imię konotuje muzykę i tek-
sty, z kolei twórczość wielu grup wpływa niejednokrotnie na model treściowy i kształt 
językowy nazw. Czynniki takie jak: nazwa zespołu, gatunek muzyki, twórczość tek-
stowa, działania subkultur stanowią pewien kompleks zjawisk przynależnych do 
kultury, którą zwykło się określać jako popularną. Kultura popularna zawsze wy-
wierała duży wpływ na odbiorców, w ostatnich dziesięcioleciach jej obecność w życiu 
społecznym wyraźnie się nasiliła. Zbyszko Melosik stwierdza, że kultura popularna 
„w znacznie większym stopniu niż nauczyciel i szkoła wpływa na sposób postrzegania 
świata przez młodzież, na akceptowane przez nią wartości”5. Rola jaką pełni kultura 
popularna jest ogromna, gdyż wypełnia ona niejednokrotnie czas wolny, wpływa na 
kreację rozmaitych wzorców, stanowi nierzadko środek popularyzacji wiedzy o róż-
norodnych ideologiach, światopoglądach, systemach aksjologicznych lub zwyczajach 
poszczególnych jednostek czy społeczności. Według Bogusława Skowronka:

(…) w społeczeństwach demokracji komunikacyjnej, nie mamy do czynienia z „kulturą 
wysoką” czy „kulturą popularną” – „elitami” czy „masami”. Istnieje po prostu kultu-
ra – termin ścierania się różnorodnych znaczeń, funkcjonujących w określonych wa-
runkach socjo-kulturowo-politycznych. W kulturze „wszystko” znaczy, posiada jakąś 
wartość semiotyczną. Kulturę trzeba więc widzieć jako system praktyk symbolicznych 
zakorzeniony w określonej ideologii oraz oparty na produkcji i wymianie znaczeń. Naj-
ważniejsi zaś są użytkownicy kultury, kierujący się odmiennymi protokołami kulturo-
wymi, różnymi strategiami uczestnictwa6. 

Właśnie w  takim szerokim kontekście kultury sytuuję badania nazewnictwa mu-
zycznego. Nazwy zespołów, utworów, salonów muzycznych czy mediów poświęco-

5 Z. Melosik, Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań-Toruń 
1996, s. 18.

6 B. Skowronek, Nie elitarna, nie popularna – po prostu kultura, „Polonistyka” 2010, nr 5, s. 12. 
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nych muzyce nie są samoistnymi substancjami, niezależnymi od otaczających je zja-
wisk kulturowych, lecz będące w istocie swoistą emanacją tychże zjawisk, wchodzą 
w  związki z  innymi elementami językowymi i  kulturowymi tworzącymi pewnego 
rodzaju konglomerat, skupiający szereg płaszczyzn nie tylko stricte muzycznych. To 
podstawowe cele badań nazewnictwa muzycznego – analizy nazw, będących języko-
wo-kulturowymi realizacjami konkretnych zjawisk wchodzących w określone relacje. 

Metody badań nazewnictwa muzycznego 
Niniejszy artykuł nie ma charakteru kulturoznawczego czy muzykologicznego, propo-
nuję jako główny plan analiz językoznawczych, jednakże osadzenie onimów muzycz-
nych w wyłącznie lingwistycznych – wąskich strukturalnych kategoriach i terminach, 
spowodowałoby niepełny ogląd omawianych zjawisk. W  badaniach nazewnictwa 
muzycznego konieczne staje się połączenie kilku obszarów naukowych, aspektów ję-
zykoznawczych z kulturoznawczymi, psychologicznymi, socjologicznymi, muzykolo-
gicznymi. W wyniku podejścia interdyscyplinarnego muzyczne nomina propria jawią 
się w znacznie szerszym świetle, nie tylko jako samodzielne struktury wyrazowe, ale 
także jako pewne obrazy różnorakich ideologii, twórczości i konceptualizacji świata 
prezentowanych przez muzyków. Dlatego językoznawczymi metodologiami, moim 
zdaniem, najwłaściwszymi do opisu językowo-kulturowego fenomenu nazewnictwa 
muzycznego są lingwistyka kulturowa (zwłaszcza koncepcja językowego obrazu świa-
ta) oraz lingwistyka kognitywna. 

Lingwistyka kulturowa zakłada, że język postrzega się nie tylko jako środek wyra-
zu i przekazu informacji, lecz także, a może przede wszystkim, jako medium, twór, 
a zarazem proces zawierający dorobek kulturowy danej wspólnoty komunikatywnej. 
Twórcą określenia „lingwistyka kulturowa” i założeń tego kierunku na gruncie pol-
skim był Janusz Anusiewicz. W jego ujęciu jest ona „nauką badającą związki między 
językiem a kulturą. Język jest tu traktowany jako jej warunek wstępny, implikator, 
składnik, rezerwuar, „pas transmisyjny” oraz interpretator i  interpretant zawiera-
jący najistotniejsze treści kultury. Podstawowym zadaniem lingwistyki kulturowej 
jest badanie czteroczłonowej relacji: język – kultura – człowiek (społeczeństwo) – rze-
czywistość”7. Lingwistykę kulturową charakteryzuje mocne podkreślenie aspektu se-
mantycznego, czyli aspektu znaczenia – próba odpowiedzi na pytanie, jak ludzie kon-
ceptualizują świat i za pomocą jakich form językowych konceptualizacje te wyrażają. 
Istnieje tu wyraźne powiązanie lingwistyki kulturowej z semantyką kognitywną. 

Analiza rozmaitych nazw (także muzycznych) umożliwia rekonstrukcję ich języ-
kowego obrazu. Pojęcie językowego obrazu świata (JOS) może być z powodzeniem 
wykorzystane w badaniach nazewnictwa muzycznego, bowiem JOS to:

7 J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995, s. 10.
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(…) określony sposób ujmowania przez język rzeczywistości (zarówno pozajęzyko-
wej, jak i  językowej), istniejący w  semantycznych, gramatycznych, syntaktycznych 
i pragmatycznych kategoriach danego języka naturalnego, innymi słowy – jest to okre-
ślony sposób odwzorowania świata dany w pojęciowym rozczłonkowaniu zawartym 
w języku ujmującym ten świat8. 

Dla Ryszarda Tokarskiego JOS to:

(…) zbiór prawidłowości zawartych w kategorialnych związkach gramatycznych (flek-
syjnych, słowotwórczych, składniowych) oraz w semantycznych strukturach leksyki, 
pokazujących swoiste dla danego języka sposoby widzenia poszczególnych składników 
świata oraz ogólniejsze rozumienie organizacji świata, panujących w  nim hierarchii 
i akceptowanych przez społeczność językową wartości9.

Ten sam badacz podkreśla:

Językowe obrazy świata są pewnymi idealizacjami, w których na drodze obserwacji 
przesłanek językowych dociera się do ogólniejszych tendencji postrzegania świata 
bądź jego fragmentów przez wyodrębnione grupy ludzi10. 

A zatem lingwistyka kulturowa i semantyka kognitywna stanowią doskonałe na-
rzędzia do analiz stosowanych w  prezentowanej tu koncepcji onomastycznej, jaką 
jest nazewnictwo muzyczne. Jak już wcześniej sygnalizowałem, projektowany dział 
onomastyki oprócz nazw zespołów czy salonów muzycznych ma za zadanie badać 
także nazwy utworów, czyli ideonimy piosenek. Chcę mocno zaakcentować fakt, że 
analiza semantyczna i lingwistyczno-kulturowa tytułów utworów muzycznych musi 
wiązać się z całościowym odczytaniem tekstu utworu, gdyż ideonim nie funkcjonuje 
w oderwaniu od piosenki, ale stanowi do niej wprowadzenie, jest integralną częścią 
tekstu, który nazywa. Bogusław Skowronek pisząc o tytułach prasowych, stwierdza: 

(…) nie są one jedynie werbalnym „dodatkiem” do mediów czy innych wytworów kultu-
rowych, lecz wywierają wpływ na ich funkcjonowanie na wielu poziomach i w różnym 
wymiarze. Są więc integralnym, niezbywalnym elementem współczesnego komuniko-
wania. W taki kulturowo-lingwistyczny sposób można analizować tytuły czasopism11. 

8 Tamże, s. 113. 
9 R. Tokarski, Słownictwo jako interpretacja świata, [w:] Współczesny język polski, dz. cyt., s. 366. 
10 R. Tokarski, Światy za słowami. Szkice z semantyki leksykalnej, Lublin 2013, s. 321.
11 B. Skowronek, Mediolingwistyka. Wprowadzenie, Kraków 2013, s. 188-189. 
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Identyczna sytuacja występuje w przypadku badań tytułów piosenek, które nie są 
tylko dodatkiem lub etykietką nadaną utworom, ale wywierają istotny wpływ na ich 
funkcjonowanie. Często się zdarza, że nazwa utworu ma charakter przewrotny, zu-
pełnie odmiennych znaczeń możemy doszukać się w tekście, niż sygnalizuje to tytuł, 
z tego też względu przed przystąpieniem do analiz jednostek onimicznych denotu-
jących teksty należy dokładnie przyjrzeć się owym tekstom, by właściwie odczytać 
znaczenie tytułu. Podzielam pogląd Stanisława Gajdy, który zaznacza: 

Pełna analiza zawartości informacyjnej tytułu wymaga wzięcia pod uwagę nie tylko 
złożonej relacji tytuł-tekst, ale także układu wzajemnych stosunków zachodzących 
między autorem, odbiorcami, rzeczywistością odbijaną w tekście, tekstem i tytułem, 
a więc w zasadzie całej sytuacji aktu komunikacyjnego, w której tekst i tytuł powstały 
oraz funkcjonują12. 

W badaniach nad nazewnictwem muzycznym z powodzeniem może być stosowane 
pojęcie ramy interpretacyjnej, która stanowi „kulturowo zinterpretowany obraz świa-
ta (jego fragmentu) skorelowany z daną jednostką leksykalną”13. Ryszard Tokarski 
zaznacza, że w teorii ram interpretacyjnych „bezpośrednim partnerem słowa staje się 
coś, co wykracza poza język, a wiąże się z konwencjami kulturowymi, ludzką wiedzą 
i doświadczeniem”14. Analizując nazwy zespołów czy utworów muzycznych, można 
wykorzystać całościową ramę interpretacyjną podzieloną na ramę językową i  kul-
turową. W ramie językowej znajdą się propria muzyczne oraz wszystkie powiązane 
elementy językowe, czyli tytuły piosenek oraz teksty utworów, natomiast kulturowa 
rama interpretacyjna obejmuje wszystkie komponenty mające związek z analizowa-
nymi propriami, czyli: subkultury młodzieżowe, okładki płyt, teledyski oraz warstwę 
dźwiękową poszczególnych odmian muzyki. Takie badania dają szeroki wszechstron-
ny obraz jednostek onimicznych wchodzących w obręb nazewnictwa muzycznego.

Analizy semantyczne i lingwistyczno-kulturowe stanowią, w moim przekonaniu, 
punkt centralny w  prezentowanej dziedzinie onomastyki – nazewnictwie muzycz-
nym. Jednakże nie można pominąć też roli badań formalno-gramatycznych, gdyż 
muzyczne jednostki proprialne są konkretnymi znakami językowymi mającymi okre-
śloną budowę formalną. Duża liczba onimów ma postać derywatów słowotwórczych 

12 S. Gajda, Społeczne determinacje nazw własnych tekstów (tytułów), „Socjolingwistyka” 1987, nr 6, 
s. 84. 

13 R. Tokarski, Ramy interpretacyjne a  problemy kategoryzacji (przyczynkido tak zwanej definicji 
kognitywnej), [w:] Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Gajdzińska, Lublin 1996, 
s. 108.

14 R. Tokarski, Pola znaczeniowe i ramy interpretacyjne – dwa spojrzenia na język, „LingVaria” 2006, 
nr 1, s. 38. 
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oraz (w  przypadku nazw złożonych) konstrukcji syntaktycznych, które nierzadko 
niosą większy ładunek informacyjny ze względu na rozbudowaną strukturę danej 
jednostki nazewniczej. Propria złożone w  większości posiadają bogatszą treść se-
mantyczną, choć nie jest to regułą. Czasem nazwa jednowyrazowa ze względu na swą 
oryginalność może wydawać się bardziej intrygująca niż onim będący nawet rozbu-
dowaną grupą imienną. Jednak raczej konstrukcje atrybutywne lub grupy werbalne 
wykazują szerszą treść, zastosowanie dwóch lub trzech leksemów w celu nazwania 
formacji lub utworu muzycznego daje szersze konteksty, ewokuje więcej skojarzeń 
i  osadza nazywany obiekt w  konkretnym przekazie ideologicznym, stanowiąc do 
niego doskonałe wprowadzenie. Podobnie rzecz się ma z nazwami mającymi postać 
derywatów, czasem nazwa nabiera odpowiedniego kolorytu semantycznego właśnie 
z powodu motywującego ją wyrazu będącego derywatem augmentatywnym lub de-
minutywnym. A zatem analizy nazewnictwa muzycznego powinny mieć charakter 
całościowy uwzględniający opis semantyczny, lingwistyczno-kulturowy i formalno-
gramatyczny, przy czym charakterystyka formalna winna uzupełniać wiodący lingwi-
styczno-kulturowy typ badań. 

Powyższe rozważania mają charakter rekonesansu. Zaproponowany termin „na-
zewnictwo muzyczne” może być stosowany na oznaczenie tych jednostek proprial-
nych, które mają przynajmniej częściowy związek z muzyką. Chcę tu podkreślić, że nie 
można tej kwestii traktować wybiórczo, nie ograniczam własnych propozycji tylko do 
wybranych gatunków muzycznych np. rocka. Uważam, że poszczególni badacze mogą 
prowadzić analizy rozmaitych onimów powiązanych z danymi odmianami muzyki, 
stosując proponowane terminy, narzędzia i metody badawcze. Nie ulega wątpliwości, 
że analizy konkretnych nazw własnych wciąż się rozwijają i są uzupełniane o nowe 
rozwiązania. Sądzę, że obok istniejących obszarów onomastycznych, jak np.: nazew-
nictwo osobowe, medialne czy onomastyka sportowa może funkcjonować dyscyplina 
określana jako nazewnictwo muzyczne z własną terminologią i metodami opisu. 
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Streszczenie
Artykuł obejmuje tematykę nazewnictwa muzycznego jako jednego z obszarów badań onoma-
stycznych. Nazwy zespołów, utworów czy salonów muzycznych stanowią dość duży materiał 
do analiz, z tego względu została podjęta refleksja nad aparatem terminologicznym, celami 
i metodami badań projektowanej subdyscypliny onomastyki. Tekst przedstawia propozycje 
definicji jednostek nazewniczych związanych z  tym przejawem kultury jakim jest muzyka 
oraz narzędzia badawcze, zwłaszcza założenia lingwistyki kulturowej i koncept językowego 
obrazu świata, które z powodzeniem mogą zostać wykorzystane do opisu omawianej dzie-
dziny  – nazewnictwa muzycznego. W  artykule zostały wyraźnie podkreślone semantyczne 
aspekty badań przy jednoczesnym zachowaniu tradycyjnych strukturalno-gramatycznych 
sposobów opisu, co ma ukazać propozycje całościowych językoznawczych analiz onimii mu-
zycznej. 
Słowa kluczowe: nazwa własna, muzyka, chrematonim, ideonim, lingwistyka kulturowa 

Summary
This article covers the subject of musical nomenclature as one of the fields of onomastic stud-
ies. The names of groups, songs or music stores constitute significantly large material for 
analyses, therefore, a consideration was given to the terminological apparatus, objectives and 
methods of studies of the designed sub-discipline of onomastics. This text presents certain 
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proposals of definitions of terminological units connected with music, which is a manifesta-
tion of culture, and research tools, in particular the assumptions of cultural linguistics and 
the concept of linguistic image of the world, which can be successfully used for describing the 
subject in question – musical nomenclature. This article expressly emphasises the seman-
tic aspects of studies while maintaining traditional structural and grammatical methods of 
description and this is aimed at showing proposals of comprehensive linguistic analyses of 
musical nomenclature.
Keywords: proper noun, music, chrematonym, ideonym, cultural linguistics
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Stronnictwa polityczne w Radzie Miejskiej Tarnowa 
w latach 1867-1918 

Pierwsze wybory do Rady Miejskiej w Tarnowie, przeprowadzone w oparciu o au-
stro-węgierską ustawę gminną, dały podstawę do funkcjonowania samorządu na 
ziemiach byłej Galicji. Odzyskanie niepodległości to czas, kiedy władze polskie podej-
mowały próbę unifikacji przepisów określających ramy prawne działania samorządu. 
Wówczas radni Miasta Tarnowa, realizując szereg zadań własnych oraz zleconych, 
w praktyce podejmowali również określone decyzje. Te, poza konkretnym wpływem 
na funkcjonowanie samorządu, rozpatrywać należy także z uwzględnieniem okolicz-
ności, w których zapadały, jak i procesów, jakie do ich podjęcia doprowadziły. Każ-
da z podejmowanych przez Rady poszczególnych kadencji decyzji, rodziła określone 
skutki społeczne i była odczuwalna dla mieszkańców Tarnowa. Oni też w pierwszej 
kolejności oceniali prace radnych podczas kolejnych wyborów lub też na bieżąco ży-
wiołowo komentując samorządową rzeczywistość na łamach licznych tytułów pra-
sowych funkcjonujących w omawianym okresie w mieście. Decyzje radnych często 
miały związek z tym, do jakiego stronnictwa politycznego przynależał dany „ojciec 
miasta”. 

W Radzie Miejskiej Tarnowa istniały dwa konkurujące ze sobą stronnictwa poli-
tyczne. W jednym z numerów „Pogoni” możemy przeczytać ciekawą ich charaktery-
stykę: 

Oba stronnictwa mają może najlepsze chęci, lecz zarażona epidemiczną chorobą na 
popularność i żądzę panowania, marnują swe żywotne siły w gonieniu za takowemi 
i w ustawicznej walce o rządy miasta i zasługi, w czem niepoślednią rolę odgrywa także 
egoizm osobisty1.  

W  1877 roku między innymi walka „zwaśnionych” stronnictw oraz inspirowanie 
wystąpień do władz nadzorczych, było powodem, iż prezydium c.k. Namiestnictwa 

1 „Pogoń”, 28 stycznia 1884, s. 2.
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rozwiązało Radę Miejską w Tarnowie i wprowadziło reskryptem z 24 marca2 Tymcza-
sowy Zarząd Komisaryczny3. 

W pierwszych kadencjach Rady Miejskiej najbardziej wyraźny podział rajców na 
stronnictwa wytworzył się wokół budzącego wówczas największe emocje tematu 
propinacji. Jednak wybory z 1881 roku przyniosły wzmocnienie osobowe dla stron-
nictwa „przeciwników własnego zarządu propinacji miejskiej”4. Miało ono w  swo-
ich szeregach burmistrza Aleksandra Wisłockiego oraz czterech z sześciu asesorów. 
W stronnictwie opozycyjnym był wiceburmistrz Leopold Walter oraz dwóch aseso-
rów.

Stronnictwa, zdaniem opinii publicznej, miały jedną cechę wspólną:

(…) to jest w robieniu długów z tą różnicą, że gdy tamto [związane z pierwszymi eki-
pami rządzącymi miastem, zwane „magistratualnem”] zaciągało długi drobne na za-
łatanie każdorazowego budżetu, to [Kaczkowski – Merz] nosi się z planami pożyczki 
milionowej, która ma uszczęśliwić miasto5.

To, jak zacięty spór toczyły stronnictwa przeciwników i zwolenników własnego za-
rządu propinacji miejskiej, można było również zauważyć w ówczesnej prasie. Już 
w pierwszym numerze „Pogoni” czytamy o kłótniach wewnątrz Rady jako motywach, 
które powstrzymywały autorów od wcześniejszego wydawania pisma:

Żeśmy pierwej na posiedzeniach naszej Rady nie bywali, pochodziło to ztąd, iż nie 
chcieliśmy przyglądać się zapasom dwóch obozów, zużywających swe siły w walkach, 
które właściwie dla dobra miasta powinny być użyte i aby nie dolewać oliwy do ognia 
wstrzymaliśmy się z  wydawaniem naszego pisma. Widząc jednak, że moglibyśmy 
z naszym wydawnictwem tak długo czekać, jak izraelici na Mesyasza, postanowiliśmy 
przerwać milczenie (…)6.

Stosunek do tematu propinacji odzwierciedlał jednocześnie podział na stronnictwa 
wewnątrz Rady. Do pierwszej grupy – zwolenników wydzierżawienia miejskiej pro-
pinacji piwnej, wódczanej i miodowej7 – zaliczali się radni: Maksymilian Grabowski, 
dr Feliks Jarocki, Józef Nedok, Karol Rudolf, Henryk Szancer, ks. dr Adam Kopyciń-

2 L. 13271.
3 F. Herzig, Tarnów od r. 1567 do r. 1907, [w:] Dzieje miasta Tarnowa, J. Leniek, F. Herzig, F. Leśniak, 

Tarnów 1911 r., s. 214.
4 Tamże, s. 218.
5 „Pogoń”, 28 stycznia 1884, s. 2.
6 „Pogoń”, 1 maja 1881, rok 1, nr 1, dn. s. 2.
7 Opracowanie własne na podstawie „Pogoń”, 1 czerwca 1881, rok 1, nr 3.
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ski, Jan Breitser, Joel Margolies, dr Karol Kaczkowski (lider stronnictwa), Mojżesz 
Kochane, Franciszek Lorber, Herman Merz (lider stronnictwa), Mojżesz Rubin, dr 
Zygmunt Schützer, Jan Smalec, Wawrzyniec Wiśniowski, Ignacy Wróblewski. 

Przeciwnikami wydzierżawienia propinacji byli zaś radni: dr Henryk Kowalski, ks. 
Józef Martusiewicz, dr Ludwik Pietrzycki, ks. Stanisław Walczyński, Feliks Boczkow-
ski, dr Eliasz Goldhammer, Jozua Maschler, Mojżesz Orange, Józef Szebesta, Sta-
nisław Szeligiewicz, Leopold Walter, Salomon Zins, Franciszek Łazarski, Abraham 
Westreich. 

W wyniku wyborów roku 1884 większość w Radzie uzyskało stronnictwo Kacz-
kowskiego i Merza, które przejęło władzę w Tarnowie. Ten fakt, jak też i wcześniejsze 
zwycięstwo w głosowaniu „propinacyjnym”, nie ostudziły emocji i walk politycznych. 
Doprowadziło to do sytuacji, w której radny dr Karol Kaczkowski, niedługo po wybo-
rach, 17 marca 1884 roku popełnił samobójstwo, gdyż nie wytrzymał presji i szykan 
ze strony politycznych oponentów i lokalnej prasy8.

Wzajemne walki pomiędzy stronnictwami były odbierane przez opinię publiczną 
jednoznacznie negatywnie. Na łamach „Pogoni” ukazał się tekst zakończony stwier-
dzeniem: 

(…) życzyć by należało, aby w imię patriotyzmu i dobra miasta, oba stronnictwa lub 
wybitniejsi ich przywódcy, porzucając ambicyjki a powodując się jedynie sumieniem 
i dobrem ogółu, podali sobie dłonie w miłej zgodzie do wspólnej pracy i połączonemi 
siłami podjęli dzieło odrodzenia miasta9.

Z biegiem lat i kolejnych kadencji z posiedzenia na posiedzenie dawało się odczuć 
coraz większe napięcie na linii stronnictwa radnych opozycyjnych i  popierających 
działania magistratu. Czarę goryczy przelały jednak wydarzenia, jakie miały miejsce 
w Tarnowie podczas posiedzenia 28 października 1912 roku. Według dostarczonego 
radnym porządku obrad miano wybrać na nim trzynastu przedstawicieli do Wydzia-
łu Miejskiej Kasy Oszczędności. Podczas sesji pojawił się jednak wniosek radnego 
Wojciechowskiego o  zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie wspomniane-
go punktu na koniec posiedzenia. Dalej idący wniosek, zmierzający do wykreślenia 
z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru przedstawicieli do Kasy Oszczędno-
ści, zgłosił z kolei radny ks. inf. Walczyński. Swój postulat argumentował trwającymi 
jeszcze konsultacjami pomiędzy rajcami w tej sprawie. Takiej propozycji sprzeciwili 
się radni opozycyjni Artur Margulies i Herman Merz, którzy twierdzili, że Burmistrz 

8 B. Sawczyk, M. Sąsiadowicz, E. Stańczyk, Ocalić od zapomnienia... Patroni tarnowskich ulic, t. 1, 
Tarnów 2003, s. 95.

9 „Pogoń”, 28 stycznia 1884, s. 4.
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miał dostatecznie dużo czasu na przygotowanie głosowania. Ostatecznie radni prze-
głosowali propozycję Wojciechowskiego. Burmistrz Tertil ogłosił pięć minut „pauzy” 
celem wypracowania przez radnych stanowisk. Fakt ten wykorzystało dziesięciu rad-
nych opozycji, którzy opuścili salę, dekompletując posiedzenie i uniemożliwiając tym 
samym dokonanie wyboru10. 

Po tych wydarzeniach doszło do przetasowań w tarnowskim ratuszu. Burmistrz 
Tertil 31 października złożył na ręce wiceburmistrza Silbigera rezygnację z zajmowa-
nego urzędu. W następstwie tego Silbiger również złożył rezygnację z funkcji na ręce 
swojego zastępcy dr. Jana Zbiegniewicza. Wobec tak nieoczekiwanego obrotu spraw 
miejskich Zbiegniewicz jako przedstawiciel Magistratu zwołał posiedzenie Rady na 
dzień 7 listopada. Stawił się komplet radnych, a prowadzący obrady poinformował 
przybyłych o zaistniałej sytuacji i odczytał wniosek Magistratu. Głosił on „(…) aby 
rezygnacyi dr Tadeusza Tertila z godności burmistrza nie przyjąć, zaś rezygnacyę Ju-
liusza Silbigera z godności wiceburmistrza przyjąć”11. Następnie odbyła się ożywiona 
dyskusja, podczas której prym wiedli radni: Goldhammer, Rappaport, Schützer, Woj-
ciechowski, Margulies, Merz oraz Holzapfel. Po niej odbyło się głosowanie „kartkami 
uchwalono zgodnie z wnioskiem Magistratu”11. Po posiedzeniu Rady w lokalnej pra-
sie można było przeczytać obszerne relacje „ratuszowej wojny”. Na uwagę zasługuje 
fragment tej zamieszonej w „Pogoni”: 

Chociaż ślusarz nie zawinił, kowala i  tak powieszono: przyjęto rezygnacyę wicebur-
mistrza Silbigera. Bo to w Tarnowie, – bo trzeba było, ażeby naszym bliźnim, naszym 
współbraciom dać się znowu o co kłócić. Był pracowitym i sumiennym, był wiernym 
wykonawcą woli Magistratu, ale zawadzał innym. Więc go wygryziono! Poświęcił go 
bezkrytycznie, bez koleżeńskiej nawet kurtoazyi i przyzwoitości Magistrat, – strawiła 
go na poczekaniu Rada miejska (…)12.

Paradoksalnie odwołanie radnego Silbigera z  funkcji wiceburmistrza nie ułatwiło, 
a w jeszcze większym stopniu skomplikowało sytuację wewnątrz Rady. Na posiedze-
niu zwołanym przez Tertila na dzień 2 grudnia miano wybrać nowego wiceburmi-
strza i reprezentantów do Kasy Oszczędności. Tak się jednak nie stało, gdyż analo-
gicznie jak miało to miejsce ponad miesiąc wcześniej, pojawił się wniosek radnego 
Szantrocha o odroczenie posiedzenia. Radny uzasadnił go tym, że „nie doszło jeszcze 
do porozumienia w sprawie wyboru tak wiceburmistrza jak i Wydziału Kasy Oszczęd-
ności”13. Wniosek uzyskał większość w  głosowaniu. Burmistrz Tertil apelował do 

10 APT, MT 8 d), protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z 28 października 1912 r., s. 611-612.
11 APT, MT 8 d), protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z 7 listopada 1912 r., s. 613.
12 „Pogoń” 1912, nr 45 (10 listopada), s. 1.
13 APT, MT 8 d), protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z 2 grudnia 1912 r., s. 615-616.
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zgromadzanych rajców, aby mając na względzie dobro miasta, po zakończonym po-
siedzeniu pozostali w sali ratuszowej i podjęli próbę wypracowania kompromisu. Jed-
nak na taką propozycję „nie zgodzili się Radni”14. 

Burmistrz Tertil w oparciu o § 16 i 17 ustawy gminnej z 13 marca 1889 roku oraz 
§ 42 ordynacji wyborczej gminnej z 12 sierpnia 1866 roku zaprosił radnych na posie-
dzenie 19 grudnia, umieszczając w porządku dziennym sprawę wyboru wiceburmi-
strza i przedstawicieli do Kasy Oszczędności. Niestety przez nieobecność czternastu 
radnych (dwaj usprawiedliwili się wyjazdem, a  pięciu chorobą) Rada nie posiadała 
„kwalifikowanego kompletu do załatwienia wyborów”. Załatwiono sprawy najpilniej-
sze i wymagające zwykłej ustawowej większości15. 

23 grudnia burmistrz zwołał posiedzenie Rady z  takim samym porządkiem ob-
rad jak poprzednio. Tym razem jednak Tertil zabezpieczył się przed ewentualnym 
zdekompletowaniem składu Rady zapraszając na posiedzenie, w oparciu o § 39 i 78 
ustawy gminnej oraz § 4 regulaminu Rady Miejskiej, zarówno radnych, jak i zastęp-
ców ze wszystkich kół wyborczych. Intuicja burmistrza okazała się celna, bowiem na 
posiedzenie nie przybyli wszyscy radni i gdyby nie obecność i powołanie w ich miejsce 
zastępców, procedowanie nad wyborem wiceburmistrza i członków Wydziału Kasy 
Oszczędności nadal nie byłoby możliwe. Po dokonaniu przez burmistrza powołań za-
stępców w miejsce nieobecnych i w większości nieusprawiedliwionych radnych, pod-
dano pod osąd Rady tryb głosowania. Radni zadecydowali o głosowaniu przy użyciu 
kartek. Wybrano komisję, która czuwać miała nad prawidłowym przebiegiem głoso-
wania. Po sprawdzeniu urny przystąpiono do wyborów. W momencie ogłaszania ich 
wyników stała się rzecz zaskakująca. Na salę posiedzeń nadeszli opozycyjni radni: 
Baron, Holzapfel, Margulies, Maschler i Szatko. Opozycjoniści domagali się dopusz-
czenia ich do udziału w dalszych pracach Rady. Było to jednak utrudnione, bo w ich 
miejsce za zgodą Rady powołano już zastępców. Sytuacja wywołała burzliwą dysku-
sję, która nie doprowadziła jednak do żadnego kompromisu. Zbawienna okazała się 
jednak zarządzona przez burmistrza przerwa oraz zdrowy rozsądek niektórych za-
stępców radnych. Dwaj z nich (zastępcy radnych: Koniuszy i Kornmehl) dobrowolnie 
zrezygnowali z  udziału w  posiedzeniu jako zastępujący radnych, przez co przybyli 
przedstawiciele opozycji zostali ponownie dopuszczeni do pracy w Radzie16. 

Wybór wiceburmistrza oraz przedstawicieli Rady w Wydziale Kasy Oszczędności 
kończył niemal dwumiesięczną próbę obstrukcji prac Rady, wywołaną przez opozy-
cyjnych rajców. Jak komentowały lokalne media: „Walka nie o dobro miasta podjęta, 
rzeczowego celu na oku nie mająca, nie przyniosła zaszczytu stronie zaczepnej”17.

14 „Pogoń” 1912, nr 49 (8 grudnia), s. 4.
15 APT, MT 8 d), protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z 19 grudnia 1912 r., s. 617-618.
16 APT, MT 8 d), protokół z posiedzenia Rady Miejskiej z 23 grudnia 1912 r., s. 621-627.
17 „Pogoń” 1912, nr 52 (29 grudnia), s. 4.
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Zrywanie posiedzeń rady poprzez opuszczanie sali przez przedstawicieli jednego 
ze stronnictw stało się w owym czasie jedną z najczęstszych metod walki politycznej 
w Tarnowie. Przykładem potwierdzającym ów stan rozkładu obyczajów była na przy-
kład konieczność odroczenia jednego z posiedzeń rady w 1913 roku, z uwagi na to, że 
„komplet rozbili kahalnicy”. Do zgodnego z prawem procedowania uchwał brakowało 
obecności jednego radnego. Była to sytuacja o tyle zaskakująca, że inspiratorem dzia-
łań naruszających regulamin obrad był nowy lider stronnictwa kahalników – dr Bor-
nett, z zawodu adwokat18.

W jednym z numerów „Pogoni”, zamiast relacji z obrad rady, możemy przeczytać 
następujący komentarz: 

(…) szczegóły (…) dyskusyi pomijamy zupełnie, nie chcąc pogorszyć opinii tych Ojców 
miasta, którzy zamiast radzić nad dobrem miasta, nad budżetem, uczynili z sali obrad 
teren obskurnej walki, opartej na pobudkach czysto osobistych z dobrem miasta nic 
wspólnego nie mających. Uczciwa krytyka jest nie tylko wskazaną, ale i pożądaną, lecz 
to, co się teraz na posiedzeniach Rady m. dzieje, przechodzi po prostu w skandal19.

Częstym powodem sporów na linii koalicja–opozycja były tematy dotyczące miejskich 
finansów. Podczas jednej z debat budżetowych dr Merz zarzucił opozycji „uprawianie 
tak szkodliwej dla miasta polityki osobistej, skierowanej tendencyjnie przeciw osobie 
burmistrza (…)”. Biorąc pod uwagę fakt, że radny w swoim przemówieniu kilkakrot-
nie podkreślił, że on również nie we wszystkich działaniach zgadza się z burmistrzem 
Tertilem, były to tym bardziej przekonywujące słowa. Jak dodawał, mimo częstych 
różnic w poglądach pomiędzy nimi, nie jest przeciwny uchwaleniu budżetu, ponieważ 
dokument ten jest przeznaczony dla rozwoju Tarnowa, a nie burmistrza. Na zakoń-
czenie swojego wystąpienia Merz wezwał „by opozycya się opamiętała i zaprzestała 
raz tej osobistej, najeżonej obelgami walki”20. 

Jak zauważały lokalne media, przedstawiciele opozycji swoimi działaniami „sami 
sobie stawiają pomnik – niechwały”, a poczynaniami wymierzonymi w burmistrza 
wyświadczają mu de facto przysługę, gdyż „doprowadzając swą działalność do ab-
surdum pozycyę burmistrza w mieście właśnie wzmacniają. Miastu zaś pod którego 
interes podszywają własne zamiary – szkodzą tylko”21. Gazety donosiły, że obywa-
tele miasta Tarnowa potrafią być bardzo cierpliwi i wyrozumiali na ludzkie słabości 

18 „Pogoń” 1913, nr 5, (2 lutego) s. 5.
19 „Pogoń” 1913, nr 19 (11 kwietnia), s. 4. 
20 „Pogoń” 1913, nr 21 (25 maja), s. 3.
21 „Pogoń” 1913, nr 29 (20 lipca), s. 4.
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i przez to długo znosili „widok orgii, walk osobistych i partyjnych i niedoszłe do skut-
ku samobójstwo autonomii podczas debat budżetowych”22.

Przed wyborami uzupełniającymi w 1914 roku w „Pogoni” można było przeczy-
tać, że w trakcie kampanii „o programach, o  jakiejś zasadniczej, ideowej walce (…) 
nie było mowy”. Media zarzucały opozycji, że ta „mająca zazwyczaj wdzięczną rolę 
w zwalczaniu istniejącego porządku rzeczy, nie ma do wypisania na swym sztandarze 
żadnej idei, jak tylko nienawiść osobistą (…)”23. Ostatecznie głosowanie zakończyło 
się pomyślnie dla stronnictwa magistrackiego, które po wielu latach uzyskało zde-
cydowaną większość w radzie. W lokalnej prasie pisano, że „zwyciężyła zdrowa myśl 
i dobrze zrozumiany interes miasta, nad uczuciem nienawiści i chęcią zemsty, które-
mi kieruje się opozycya wobec burmistrza, za urojone krzywdy” oraz, że „sąd naszego 
obywatelstwa z dn. 23 lutego b.r. niechaj będzie »memento« dla tych opozycyjnych 
niedobitków, które dotąd zatruwały publiczne życie w Tarnowie, które niedorzeczną 
obstrukcyą paraliżowały wszelką czynność, zmierzającą do gospodarczego i kultural-
nego rozwoju naszego miasta”. Porażka opozycji była tym dotkliwsza, że stronnictwo 
kahalników od czasu wniesienia protestu przeciw ważności wyborów w 1912 roku 
przygotowywało się do starcia przy urnie w 1914 roku. Atmosferę napięcia pomiędzy 
konkurującymi ze sobą stronnictwami najlepiej oddaje komentarz w periodyku spo-
łeczno-politycznym: 

Stugębni mówcy w ratuszowej opozycyi nawoływali przez całe tygodnie do krucyaty 
przeciw burmistrzowi, przedstawianiem jako wszystko pożerającego molocha, ratu-
szowi socyaliści zawiesili na kołku na czas akcyi wyborczej swoje »zasady« i weszli mię-
dzy znienawidzonych »kamieniczników« i »burżujów« zagrzewając ich do walki, którą 
rozpoczęli wprawdzie z rozwiniętemi chorągwiami i pewni zwycięstwa, lecz nie mieli 
odwagi wytrwać aż do jej ukończenia. Uciekli z ratusza jeszcze przed dokonaniem aktu 
wyborczego, ścigani oburzeniem obywateli24.

Polaryzacja konkurujących ze sobą na forum tarnowskiej Rady stronnictw była tak 
duża, że praktycznie niemożliwe wydawały się jakiekolwiek formy współpracy czy 
dialogu pomiędzy zwaśnionymi obozami. Początkowo tym większym zaskoczeniem 
dla ówczesnych komentatorów życia samorządowego w Tarnowie była sytuacja, która 
miała miejsce podczas posiedzenia odbytego 10 czerwca 1914 roku. Radni omawiali 
wówczas zamknięcie rachunków elektrowni miejskiej za rok 1913 oraz budżet przed-
siębiorstwa na rok kolejny. Przedstawiciel stronnictwa opozycyjnego dr Schützer 

22 „Pogoń” 1913, nr 41 (12 października), s. 3.
23 „Pogoń” 1914, nr 8 (22 lutego), s. 1.
24 „Pogoń” 1914, nr 9 (1 marca), s.1.
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w trakcie dyskusji zaapelował do przewodniczącego komisji budżetowej dr. Merza, 
aby ten zaświadczył publicznie, że „członkowie opozycyi gorliwie w komisyi nad bu-
dżetem pracowali, kiedy większość przeważnie się absentowała”. Merz w odpowiedzi 
stwierdził, że „oponenci rzeczywiście na wszystkie posiedzenia komisyi przychodzili 
i przy wszystkich pozycyach głos zabierali”. Jednakże ocena końcowa owej aktyw-
ności była dużym zaskoczeniem dla stronnictwa opozycyjnego, gdyż jak argumento-
wał Merz, jego zdaniem „czynili to w celu przewlekania sprawy, którą ciągnęli przez 
osiemnaście posiedzeń, uprawiając w  ten sposób obstrukcyę przeciw budżetowi 
i szkodząc miastu”25. 

Omawiany przykład tarć pomiędzy stronnictwami w  Radzie Miejskiej Tarnowa 
ukazuje, iż wysoka temperatura sporu politycznego pomiędzy przeciwnymi sobie 
obozami nie jest jedynie domeną współczesności. Co więcej, jest ona zakorzeniona 
głęboko w historii grodu pod Górą św. Marcina i sięga tak daleko, jak historia na-
szej lokalnej samorządności. Warto jednak zaznaczyć, że w historii Rady Miejskiej 
w Tarnowie zdarzały się momenty – choćby opisane w niniejszym tekście odrzucenie 
rezygnacji burmistrza Tadeusza Tertila – gdy rajcy ponad dzielącymi ich na co dzień 
różnicami, odkładali na bok polityczne spory i działali ramię w ramę, w imię wspól-
nego dobra. 
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Streszczenie
Niniejszy artykuł porusza kwestie relacji pomiędzy stronnictwami politycznymi w  Radzie 
Miejskiej w Tarnowie w latach 1867-1918. Spory pomiędzy nimi dotyczyły głównie kwestii 
związanych z  zarządzaniem miejskimi finansami, przykładowo z  dzierżawieniem praw do 
propinacji czyli produkcji i  sprzedaży alkoholu, wyboru przedstawicieli Rady do Wydziału 
Kasy Oszczędności lub wynikami finansowymi miejskiej elektrowni. Przedstawiciele poszcze-
gólnych stronnictw stosowali różne metody, aby zdobyć polityczną przewagę nad oponenta-
mi – począwszy od opuszczania sali obrad i uniemożliwiania podejmowania uchwał wskutek 
braku kworum aż po próby odwołania poszczególnych członków zarządu miasta czy zaciętą, 
wyborczą rywalizację. 
Słowa kluczowe: Rada miejska, samorząd, wybory, polityka, radny, Tarnów, finanse, samo-
rządność, burmistrz

Summary
This article deals with the issue of relations between political parties in the City Council of 
Tarnów in 1867-1918. Disputes between them concerned mainly issues related to the man-
agement of municipal finances, for example lease of propination rights, production and sale 
of alcohol, selection of Council representatives to the municipal savings bank or the financial 
results of a municipal power plant. Representatives of individual factions used various meth-
ods to gain a political advantage over opponents - starting with leaving the city councils ses-
sions and preventing the accepting bills due to the lack of a quorum to the attempts to dismiss 
individual members of the city board or hard, electoral rivalry.
Keywords: City council, local government, elections, politics, councilor, Tarnow, finances, 
self-government, mayor
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Ile mówienia jest w wypowiedzi?1

Wprowadzenie
Prawidłowy językowy rozwój człowieka umożliwia mu przeprowadzanie czynności 
poznawczych, których efektem jest „zorganizowana pojęciowo wiedza” (Grabias 
2012: 16), komunikację z otoczeniem oraz socjalizację. To daje człowiekowi szereg 
możliwości jednostkowego i  wspólnotowego rozwoju. Użytkownik danego języka 
może, mówiąc lub pisząc, przekazywać innym członkom swojej społeczności języko-
wej szereg różnych informacji, zarówno związanych z nim samym, jak i dotyczących 
otaczającego świata czy też wybranych zjawisk językowych. Może więc mówić/pisać 
to, co chce, o tym, o czym chce, co więcej – do kogo chce. Jego zachowania językowe, 
które za Stanisławem Grabiasem określa się „komunikacją językową”, „interakcją ję-
zykową” bądź „dyskursem” (2012: 16), mogą przybierać różne postaci (zależne od 
sytuacji komunikacyjnej i jej uczestników). Bez względu na to, jaką postać przybierze 
zachowanie językowe danego użytkownika języka, jego wynik można nazwać wypo-
wiedzią.

Istnieje szereg definicji określających wypowiedź. W Encyklopedii językoznawstwa 
ogólnego termin „wypowiedź” jest traktowany jako synonim „wypowiedzenia”, któ-
re – za Zenonem Klemensiewiczem – zostaje odniesione do „zamkniętej i ukształto-
wanej składniowo jednostki komunikatywnej” (1999: 645). Termin ten bywa rozu-
miany również jako konkretne, wypowiedziane przez użytkownika danego języka, 
zdanie. Ujęcie to pozwala na odróżnienie terminów: wypowiedź – zdanie (EJO 1999).

Michaił Bachtin określa wypowiedź jako podstawową jednostkę językowego po-
rozumiewania się, której granice „wyznacza zmiana podmiotów mowy, tzn. zmia-
na mówiących” (1986: 363). To nadawca wypowiedzi decyduje o przekazaniu głosu 
swojemu odbiorcy. Ta wyraźna granica, „absolutny początek”, „absolutny koniec” 
(Bachtin 1986: 364), sprawia, że wypowiedź jest realnie istniejącą jednostką, łatwą 
do wyodrębnienia. Do czynników istotnie wpływających na kształt wypowiedzi za-
licza się: „rodzaj kontaktu, rodzaj przekazywanej treści, funkcję, jaką z punktu wi-

1 Fragmenty niniejszego artykułu pochodzą z pracy doktorskiej autorki Tempo wypowiedzi dziecię-
cych, która powstała w Zakładzie Neurolingwistyki Uniwersytety Pedagogicznego w Krakowie.
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dzenia nadawcy powinien pełnić komunikat, pozycję socjalną nadawcy i odbiorcy” 
(Bugajski 2007: 237).

Przyglądając się temu, co wypowiedź tworzy, należy pamiętać, że realizując wy-
powiedź, nie korzystamy wyłącznie ze składników dźwiękowych. W  wypowiedzi 
bowiem łączą się ze sobą dwa zjawiska: „mówienie” i  „niemówienie”. Wykluczenie 
któregokolwiek z  nich skutkuje powstawaniem dźwiękowych form trudnych bądź 
niemożliwych w odbiorze lub też zamianę takich form na milczenie. Jak pisze J. Ro-
koszowa: „Zachowanie językowe składa się w równym stopniu z dwu części – z dźwię-
ku i milczenia” (1994: 27). Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę zarówno 
jednego, jak i drugiego ze wskazanych zjawisk.

Zakres pojęcia „mówienie”
W językoznawstwie „mówienie” definiuje się jako: „jednostkowy akt nadawczo-od-
biorczy, w  którym nadawca, chcąc przekazać odbiorcy pewną informację, wybiera 
z kodu (systemu) językowego (znanego również odbiorcy) odpowiednie słownictwo 
i struktury gramatyczne, uruchamia narządy mowne mające zrealizować formę wy-
branych jednostek językowych, (a więc dokonuje tzw. fonacji i artykulacji), w wyniku 
czego wysyła fale akustyczne do ucha odbiorcy, w którego narządach odbiorczych do-
konuje się recepcja dźwięku i  jego interpretacja mentalna” (Grzegorczykowa 2007: 
14). Z kolei z neurolingwistycznego punktu widzenia „mówienie jest skomplikowa-
nym procesem cząstkowych funkcji neuronalnych rozgrywających się w różnych oko-
licach ludzkiego mózgu” (Zyss 2011: 35).

W artykule mówienie, będące realizacją wypowiedzi, utożsamiane jest z samą ar-
tykulacją dźwięków mowy, na którą nakładają się scharakteryzowane wcześniej zja-
wiska prozodyczne. Wytwarzanie dźwięków mowy odbywa się z  wykorzystaniem 
wszystkich części traktu głosowego, do którego należą: płuca, oskrzela, tchawica – 
część oddechowa traktu głosowego, która inicjuje czynność głosową; krtań – część fo-
nacyjna, wytwarzająca ton krtaniowy; gardło, jama ustna, jama nosowa, zatoki przy-
nosowe – część artykulacyjno-rezonacyjna, kształtująca dźwięk (Kuczkowski 2016).

W niniejszym tekście należy zwrócić uwagę na efekt zdefiniowanej czynności, czyli 
dźwiękową warstwę komunikatu. Tym samym pojęcie to wiązać trzeba z artykulacją 
dźwięków mowy, w trakcie której powstaje substancja foniczna. Franciszek Nieckula 
zjawisko to określa, jako bezwysiłkową i doraźną reakcję, często na błahą potrzebę, 
która „może odbywać się szybko i bez większego namysłu” (2014: 101). Hiperoni-
mem „mówienia” określić można „mowę”. Tę Grabias opisuje jako: „zespół czynno-
ści, jakie przy udziale języka wykonuje człowiek poznając świat i  przekazując jego 
interpretację innym uczestnikom życia społecznego” (2012: 15). Ma ona charakter 
psychofizjologiczny, z uwagi na to, że jest reakcją na określone językowe bądź poza-
językowe zdarzenie, mocno angażuje procesy umysłowe. Z przytoczonych definicji 
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wynika różnica między „mówieniem” a „mową”. Dotyczy ona czynności umysłowych, 
których występowanie nie jest podkreślane w przypadku pierwszego ze zjawisk.

Zakres pojęcia „niemówienie”
Uznając niemówienie za przeciwieństwo mówienia, można, przy próbie jego cha-
rakterystyki, wykorzystać formułę2 stworzoną na wzór znanej definicji „mówienia” 
Grzegorczykowej. Przecząca forma wskazanej definicji pozwala zjawisko niemówie-
nia wskazać w sytuacji, w której: „nadawca (nie?) chcąc przekazać odbiorcy pewną 
informację, nie wybiera z  kodu językowego odpowiedniego słownictwa i  struktur 
gramatycznych, nie uruchamia narządów mownych mających zrealizować formę wy-
branych jednostek językowych, w wyniku czego nie wysyła fal akustycznych do ucha 
odbiorcy, w którego narządach odbiorczych nie dokonuje się recepcja dźwięku i jego 
interpretacja mentalna” (za: Michalik, Cholewiak i  in. 2016; Michalik 2013; por. 
Grzegorczykowa 2007). Tym samym uznać można, że jest to „brak jednostkowego 
aktu nadawczo-odbiorczego mowy” (Michalik, Cholewiak i in. 2016).

W zakres pojęcia „niemówienie” wpisać należy następujące zjawiska: „milczenie”, 
„przemilczenie” oraz „pauza” (Michalik, Cholewiak i  in. 2016), które już wcześniej 
włączone zostały do rozważań nad językiem (Rokoszowa 1983, 1994; Handke 2008), 
a ostatnio również do indeksu zagadnień współczesnej teorii i praktyki logopedii (Mi-
chalik 2013; Michalik, Cholewiak i in. 2016).

Dla potrzeb podjętego tematu, poniżej zamieszczona została charakterystyka 
formalna pauz, które wpływają na kształt wypowiedzi, sposób jej odbioru, a także 
stanowią dostrzegalny, możliwy do dokładnego pomiaru element wypowiedzi, wa-
runkujący szybkość jej realizacji.

Postać dźwiękowa pauz pozwala wyróżnić: „pauzy milczenia (niewypełnione) 
i pauzy wypełnione” (Śniatkowski 2002: 15). Te postaci opisywane są w psycholin-
gwistycznej klasyfikacji pauz jako silent pauses i filled pauses (Zellner 1994: 44).

Do powyższego rozróżnienia S. Śniatkowski dodaje pauzy częściowo wypełnione. 
Autor wymienia więc trzy warianty realizacyjne pauzy w wypowiedzi, które krótko 
scharakteryzowano poniżej:

–  pauzy właściwe – czyli niewypełnione, realizowane są jako moment milczenia, 
ciszy, nastające pomiędzy kolejnymi językowymi składnikami wypowiedzi;

–  pauzy wypełnione całkowicie – elementy foniczne, pojawiające się w trakcie mó-
wienia. Mogą one przybierać jedną z trzech postaci:

2 Cytowana definicja została zaczerpnięta z artykułu Niemówienie, milczenie, przemilczenie, pauza, 
czyli wielkie nic w teorii i praktyce logopedycznej (Michalik, Cholewiak i in. 2016).
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a.  jednostki leksykalnej (tu najczęściej jako powtórzenie, któregoś z elementów 
wypowiedzi lub jednostka w funkcji fatycznej);

b.  dźwięku artykułowanego (w postaci przeciągniętej samogłoski lub grupy spół-
głosek);

c.  nieartykułowanego dźwięku paralingwistycznego (np. kaszlnięcia)3.
–  pauzy częściowo wypełnione  – czyli pauzy stanowiące niejednorodny element 

w ciągu brzmieniowym (Śniatkowski 2002: 15-18).

Rys. 1. Klasyfikacja pauz z perspektywy formalnej (za: S. Śniatkowski, 2002: 17)

Podjęty problem badawczy – prezentacja wyników badań
Postawione w tytule artykułu pytanie sugeruje, że wypowiedź to nie tylko mówienie. 
W tym wypadku nie poddano analizie warstwy na mówienie nadbudowanej, a więc 
warstwy prozodycznej wypowiedzi. Natomiast zbadano, jaką część wypowiedzi wy-
branej grupy uczniów stanowią pauzy.

Dzieci biorące udział w badaniu to uczniowie uczęszczający w latach 2014-2017 
do jednej z tarnowskich placówek. Badane trzy grupy liczyły po trzydziestu uczniów 
w wieku sześciu, siedmiu i dziewięciu lat. Pytanie badawcze dotyczyło tego, czy w po-
pulacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym istnieją różnice w procen-
towym udziale pauz wykorzystanych podczas trzydziestosekundowej wypowiedzi 
w podziale na wiek oraz płeć?

Przykładowa analiza ilościowo-jakościowa wypowiedzi ucznia siedmioletniego 
zastała zamieszczona poniżej. Analiza dziewięćdziesięciu wypowiedzi pozwoliła na 
zebranie danych, których analiza umożliwiła wnioskowanie o populacji.

3 Przykładami nieartykułowanych dźwięków paralingwistycznych są: sapanie, mlaskanie, śmiech, 
westchnienie, itp. (Śniatkowski 2002).
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Trzydziestosekundowy fragment wypowiedzi (wiek ucznia: 7;1)

tylko ras w tygodniu (-) [1,29 s] dlatego (-) [0,3 s] że ja chodzę na basen (-) [1,22 
s] i  wczoraj właśnie poszłem na basen (-) [0,78 s] a  potem trochę pograłem (-) 
[0,27 s] na komputerze to znaczy (yy-mój) [1,43 s] mój młodszy (-yy) [2,53 s] 
brat (-) [0,4 s] Ivek (-ym) [1,8 s] to znaczy nie młodszy tylko straszy (-) [0,56 s] 
powiedział mi (-) [0,2 s] jak się gra (-ym) [0,91 s] na komputerze i trochę zał

Liczba głosek 182
Liczba sylab 74

Tempo wypowiedzi: 6,06 głosek/s (2,46 sylab/s)

Liczba pauz Czas trwania pauz

Pauzy w wypowiedzi 12 11,69 s
Pauzy właściwe 8 5,02 s

Pauzy wypełnione 0 0 s
Pauzy częściowo wypełnione 4 6,67 s

Procentowy udział pauz w wypowiedzi: 38,96%

Wyniki otrzymane w  trakcie prowadzonych analiz ilościowo-jakościowych4 
w trzech grupach przedstawiono poniżej. W każdej grupie znalazło się piętnastu 
chłopców i piętnaście dziewczynek.

Tabela 1. 
Średni procentowy udział pauz w trzydziestosekundowych wypowiedziach uczniów 

(z podziałem na wiek i płeć)

Wiek
Średni procentowy udział pauz (%)

Chłopcy Dziewczynki
6-latki 44,5 41
7-latki 38 33
9-latki 34 36

4 Analizy te dotyczyły m.in. liczby pauz w wypowiedzi z uwzględnieniem podziału na poszczególne 
ich typy, liczby głosek, sylab użytych w wypowiedzi i tempa wypowiedzi. Były one prowadzone z wy-
korzystaniem programu Audacity.
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Dla postawionego wcześniej problemu badawczego wykonano badania statystycz-
ne, w których wykorzystano metodę analizę wariancji ANOVA dwuczynnikowa (Be-
dyńska, Brzezicka 2007)5. Test ten pozwolił wskazać: Czy istnieją istotne czynniki 
wpływające na średni procentowy udział pauz w wypowiedziach uczniów? Czy zacho-
dzi między nimi interakcja – oddziaływanie łączne?

Hipotezy: H0 i H1

• Hipotezy zerowe (H0);
    I:  Nie ma istotnej różnicy w przeciętnym procentowym udziale pauz wykorzy-

stanych przez dzieci podczas trzydziestosekundowej wypowiedzi w podziale 
na wiek.

  II:  Nie ma istotnej różnicy w przeciętnym procentowym udziale pauz wykorzy-
stanych przez dzieci podczas trzydziestosekundowej wypowiedzi w podziale 
na płeć.

III:  Nie występuje istotne współdziałanie, pomiędzy obydwoma czynnikami, 
tj. „poziomem wieku” i „rodzajem płci”, wpływające na przeciętny procento-
wy udział pauz wykorzystanych przez dzieci podczas trzydziestosekundowej 
wypowiedzi.

• Hipotezy alternatywne (H1);
    I:  Jest istotna różnica w przeciętnym procentowym udziale pauz wykorzysta-

nych przez dzieci podczas trzydziestosekundowej wypowiedzi w podziale na 
wiek.

  II:  Jest istotna różnica w przeciętnym procentowym udziale pauz wykorzysta-
nych przez dzieci podczas trzydziestosekundowej wypowiedzi w podziale na 
płeć.

III:  Występuje istotne współdziałanie, pomiędzy obydwoma czynnikami tj. „po-
ziomem wieku” i „rodzajem płci”, wpływające na przeciętny procentowy udział 
pauz wykorzystanych przez dzieci podczas trzydziestosekundowej wypowie-
dzi.

5 Przyjęty poziom istotności: α = 0,05, wynikający poziom ufności 1- α = 0,95. Kolorem czerwonym 
zaznaczono wyniki istotne statystycznie; p < 0,05, a czarnym nieistotne; p > 0,05.
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Tabela 2. Wyniki zastosowanej statystyki F dla postawionych hipotez

Analizowane efekty

Jednowymiarowe testy istotności i wielkości efektów:
Zmienna zależna: Procentowy udział pauz [%]

Stopnie swobody  
efektów

df
Wartość testu F

Wiek dziecka 2 8,791

Płeć dziecka 1 1,927

Wiek dziecka & płeć dziecka 2 1,416

Błąd 84

Badanie wykazały, że istnieją istotne statystycznie różnice w  procentowym 
udziale pauz w  wypowiedziach uczniowskich (kolor czerwony). Procentowy udział 
pauz wykorzystanych przez dzieci podczas trzydziestosekundowej wypowiedzi ma 
związek z  ich wiekiem. Zależność ta jest istotna statystycznie: p = 0,0003 < 0,05 
(Tab. 2). Można ocenić pewność podanej hipotezy alternatywnej aż na 99,97%  
[(1-0,0003)*100%=99,97%]. W związku z tym odrzucona została hipoteza zerowa.

Procentowy udział pauz, wykorzystanych przez dzieci w  trzydziestosekundowej 
wypowiedzi, nie ma natomiast związku z ich płcią. Zależność ta nie jest istotna sta-
tystycznie p = 0,1688 > 0,05 (Tab. 2). Pewność podanej hipotezy alternatywnej wy-
nosi 83,12% [(1-0,1688)*100%=83,12%]. W związku z tym należy przyjąć hipotezę 
zerową.

Badania nie wykazały również istotnego oddziaływania (interakcji) na siebie 
dwóch czynników głównych: wiek dziecka nie wchodzi w interakcję z płcią dziecka. 
Interakcja ta nie jest istotna statystycznie p = 0,2483 > 0,05 (Tab. 2). Pewność wska-
zanej hipotezy alternatywnej jest duża i wynosi 75,17% [(1-0,2483)*100%=75,17%]. 
Wynik nie przekroczył jednak wymaganego poziomu ufności. Należy więc przyjąć hi-
potezę zerową mówiącą o braku istotnej interakcji.

Z uwagi na to, że wiek różnicuje procentowy udział pauz w uczniowskich wypowie-
dziach, konieczne jest przeprowadzenie test post-hoc LSD Fishera. Test ten wykazu-
je, które średnie różnią się miedzy sobą istotnie. Analiza ta została przeprowadzona 
poniżej (Tab. 4).



Anna Solak126

Tabela 3. 
Ocena istotności różnic pomiędzy średnimi procentowymi udziałami pauz użytych 

w wypowiedziach dziecięcych w podziale na wiek

Numer podklasy

Test istotności LSD-Fishera (NIR)
Zmienna zależna: Procentowy udział pauz [%]

Przybliżone prawdopodobieństwa dla testów post hoc
Błąd: MS międzygrupowe = 64,121, df = 84,000

Wiek dziecka

Podklasa
{1}

Średnia 
42,71

Podklasa
{2}

Średnia 
35,78

Podklasa
{3}

Średnia 
34,74

1 sześciolatki 0,0012 0,0002

2 siedmiolatki 0,0012 0,6155

3 dziewięciolatki 0,0002 0,6155

Dla poziomów I czynnika (wiek dziecka), pomiędzy sześciolatkami i siedmiolatka-
mi, oraz pomiędzy sześciolatkami i dziewięciolatkami, średnie procentowego udziału 
pauz wykorzystanych przez dzieci w trzydziestosekundowych wypowiedziach, różnią 
się istotnie statystycznie między sobą, tj. odpowiednio: p = 0,0012 < 0,05 oraz p = 
0,0002 < 0,05 (Tab. 4). Nieistotna okazała się różnica analizowanej zmiennej zależ-
nej, pomiędzy siedmiolatkami i dziewięciolatkami: p = 0,6155 > 0,5.

Podsumowanie
Zaprezentowane w poprzedniej części artykułu wyniki badań pokazują, jaką część 
wypowiedzi uczniowskich stanowią pauzy, a także co warunkuje ich występowanie. 
Niemal na wszystkich poziomach istotne statystycznie różnice warunkowane są wie-
kiem uczniów (Tab. 3, Tab. 4).

Tabela 4. 
Średni procentowy udział pauz wykorzystanych przez uczniów w podziale na wiek

Poziom wieku Średni procentowy udział pauz

6-latki 42,71

7-latki 35,78

9-latki 34,74
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Nieistotne statystycznie okazały się różnice miedzy średnim procentowym udzia-
łem pauz wykorzystywanym przez uczniów w podziale na płeć (Tab. 5).

Tabela 5. 
Średni procentowy udział pauz wykorzystanych przez uczniów w podziale na płeć

Płeć Średni procentowy udział pauz

Chłopcy 38,91

Dziewczynki 36,57

Wracając jednak do pytania postawionego w tytule niniejszego artykułu, należy 
zwrócić uwagę na to, jak dużą część wypowiedzi stanowią pauzy. Można również 
z całą pewnością stwierdzić, że z wiekiem zajmują one coraz mniejszą część komu-
nikatów dziecięcych, co sugeruje, że doświadczenia językowe i edukacja, pozwalają 
dzieciom coraz sprawniej formułować wypowiedzi, czyniąc ją płynniejszą.
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Streszczenie
Realizacja wypowiedzi wiąże się z wykorzystywaniem różnego rodzaju środków. Wypowiedź 
to w końcu nie sama treść przekazana za pomocą elementów segmentalnych. Na jej znaczenie 
wpływa, rzecz jasna, także warstwa suprasgmentalna. Warto jednak przyjrzeć się wskazanej 
jednostce, wykorzystywanej w codziennej komunikacji, uwzględniając występowanie w niej 
dwóch typów zjawisk: „mówienia” i „niemówienia”.
Artykuł zawiera wyniki badań autorskich prowadzonych w latach 2014-2017, których uczest-
nikami były dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Po raz pierwszy badania te 
zostały opisane w dysertacji doktorskiej autorki „Tempo wypowiedzi dziecięcych”. Niniejsza 
praca porusza jedynie jeden z problemów badawczych zawartych we wspomnianej pracy.
Słowa kluczowe: wypowiedź, mówienie, niemówienie, pauzy

Summary
Language communication is related to the various types of resources. The utterance is not 
only content built with segment elements. Of course, suprasegmental elements affected its 
meaning. However, it is worth looking at the utterance, which is used in everyday communi-
cation, including the occurrence of two types of phenomena: speaking and mutism.
The article contains the results of author’s research conducted in 2014-2017, the participants 
of which were children in pre-school and early-school age. For the first time, these studies 
have been described in the doctoral thesis “Tempo of children’s utterances”. This article in-
cludes only one of the research problems contained in above work.
Keywords: utterance, speech, mutism, pauses
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Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca

Słowa, które robią największe wrażenie –  
o wartości słów w poezji Jana Pawła II

Badaczy literatury inspiruje poezja Jana Pawła II. Temu zagadnieniu poświęcono 
sporo uwagi1. Nie tylko literaturoznawcy, językoznawcy wypowiadają się na temat 
wierszy Karola Wojtyły. W  Tarnowie, o  czym mało kto wie, głoszony był cykl wy-
kładów na temat nauki płynącej z jego słów. Twórcą wykładów poświęconych poezji 
Jana Pawła II jeszcze za jego życia był ksiądz Zbigniew Adamek – zwolennik słowa 
i obrazu – pierwszy i wieloletni dyrektor „Gościa Tarnowskiego”.

W kilka dni, tygodni po śmierci Jana Pawła II zagadnienia dotyczące „interpretacji” 
jego liryki niejednokrotnie nie zostały przemyślane i przekazane w sposób wyraźny. 
Były to przekazy zbyt płytkie, suche, lakoniczne, nie poparte żadnymi przykładami, 
spisane wprost z  różnych omówień lub będące zlepkiem zasłyszanych zdań, które 
stały się jedynie zarysem – szkicem twórczości poetyckiej Jana Pawła II, nie do końca 
podnoszące kurtynę samej istoty wartości słowa, które miało jakże wielkie znaczenie 
w jego nauce.

Należy być świadomym, iż artykuły ukazujące się „na gorąco” zaraz po śmierci pa-
pieża w tych ciężkich i tragicznych dniach, tworzone były ze szczerymi intencjami, 
jednak w dużym pośpiechu, głównie o charakterze informacyjny. Postać Jana Paw-
ła II, jego twórczość, wymagała dużego pochylenia się nad myślą, przesłaniem, na-
uką, obecną w każdym słowie dzieła. Powierzchowne, jednozdaniowe wzmianki, że 
był poetą, aktorem, naukowcem – to stanowczo za mało. Podejmując się analizy dzieł, 
tak wybitnej osobowości, należało wcześniej te dzieła dobrze poznać, by móc poprzez 
swoją interpretację oddać klimat słowa obecnego w liryce Karola Wojtyły. 

1 Zob. m.in.: Z. Zarębianka, Spotkanie w słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły, Kraków 2018; 
Przestrzeń słowa. Twórczość literacka Karola Wojtyły – Jana Pawła II, red. Z. Zarębianka, J. Machniak, 
Kraków 2006; W. Smaszcz, Słowo poetyckie Karola Wojtyły, Warszawa 1998; Twórczość Karola Wojtyły: 
materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46 Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, red. Z. W. Solski, 
Wrocław 1998; B. Chrząstowska, Poezja Karola Wojtyły – „Sztuka widzenia myśli”, „Polonistyka” 2001, 
nr 8, s. 452-459; A. Wierzbicki, „Najgłębszy zapis mego bytu”: o roli poezji w myśli Karola Wojtyły, „Ak-
cent” 1998, nr 3, s. 126-132; K. Zagórska, Od performatywności do aksjologii: o mocy i wartości słowa na 
przykładzie utworów poetyckich Karola Wojtyły, „Poradnik Językowy” 2002, z. 1, s. 18-28; A. Z. Zmo-
rzanka, Poezja znaczeń ukrytych: uwagi o poetyce Karola Wojtyły, „Akcent” 1998, nr 3, s. 170-174.
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Rozważanie o śmierci w okresie Paschy
Znamienne jest, iż Jan Paweł II zmarł w okresie Paschy. Nikt z piszących artykuły, nie 
zwrócił uwagi na symbolikę słowa „krzyż”, tak dobitnie zaznaczoną w jego twórczości 
lirycznej, a równocześnie powiązaną z samym poetą. Drzewo, które zostało zranione, 
stało się oznaką miłości Boga do ludzi, a krzyż stał się znakiem męczeńskiej śmierci. 
Był symbolem zbawienia. Drzewo w Opowieść o drzewie zranionym jest zranione krwią 
Chrystusa – dzięki czemu przynosi owoce. Utwór głęboko powiązany jest z pontyfi-
katem Jana Pawła II naznaczonym krwią i cierpieniem. Nie bał się przyjąć cierpienia, 
nie czuł lęku przed własną śmiercią, gdyż wiedział, że „śmierć tylko dotknie kory”. 
Tymi owocami wyrosłymi na Zranionym Drzewie są: wiara, miłość, dawanie siebie 
innym, dobre wychowanie, rozumienie potrzeb innych, umiejętność słuchania, przy-
jaźń, piękno, prawda, sprawiedliwość – wartości, które powinny być respektowane 
przez każdego człowieka.

Spotkanie z  poezją Karola Wojtyły jest dziś dla odbiorcy wielkim wzruszeniem. 
Jest chwilą osobistego kontaktu z  jego „poetycką nauką”. Nie jest to poezja łatwa. 
To rodzaj rozmowy ze Stwórcą i człowiekiem. Po śmierci Jana Pawła II zespoły re-
dakcyjne, umieszczające informacje na temat jego twórczości poetyckiej, nie zwróciły 
uwagi na wartość symboliczną słów tejże liryki. Nie ma się czemu dziwić, bo mało kto 
miał wtedy okazję poznać bliżej tę twórczość poetycką. Inne dokonania Wojtyły były 
bardziej znane, niektórzy w ogóle nie wiedzieli, że był poetą. Media w okresie żałoby 
dość często powoływały się na wypowiedzi kardynałów, księży, przywołując słowo 
„przejście”. Wyrażenie to miało niezwykłe znaczenie w nauce Jana Pawła II i dla nie-
go samego. W żadnym artykule nie padło wyjaśnienie dotyczące źródła tego zwrotu 
z twórczości Wojtyły. Owo „przejście” pochodzi z poematu Rozważanie o śmierci – na-
leży tu przytoczyć następujące słowa:

Misterium paschalne –
tajemnica Przejścia,
w której
jest odwrócony porządek mijania,
gdyż przemija się od życia ku śmierci –
takie jest doświadczenie i oczywistość taka.
Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu jest tajemnicą. (…)
To Przejście nazywa się PASCHA2

2 K. Wojtyła, Misterium paschalne, [w:] K. Wojtyła, Poezje zebrane. Tryptyk rzymski. Jan Paweł II 25 
lat pontyfikatu, Kraków 2003, s. 255-257.
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Jan Paweł II umiera w okresie Paschy. W swoim poemacie pisze, że Pascha jest Przej-
ściem. Przez śmierć staje się udziałem poety. A odczytanie tegoż fragmentu w kon-
tekście czasu odejścia autora podkreśla i wzbogaca semantykę słowa „przejście” i po-
zwala odkryć jego dodatkowe znaczenia.

Poezja słowa
Poezja Karola Wojtyły, jak już to zostało przedstawione, to poezja słowa. Poezją słowa 
żył wspomniany homiletyk, polonista, publicysta i reżyser – ksiądz Zbigniew Ada-
mek. To on zauważał jak istotnym elementem tejże twórczości poetyckiej jest nie-
wątpliwie wnikliwość podejmowanych problemów oraz uroda i zdolność wywołania 
nastroju u odbiorcy.

Słowo w  poezji zajmuje najbogatsze miejsce w  funkcjach językowych: w  funkcji 
komunikatywnej, ekspresywnej, impresywnej oraz fatycznej, tworzącej nastrój. Po-
eta-teolog nie posługuje się tylko językiem teologicznym, ale wybiera takie formy 
artystyczne, które wyrażają tajemnicę ludzkiej miłości, cierpienia, śmierci, potoków 
i górskich strumieni. Poeta szuka słów, które pokazują wszystko to, co nieuchwytne. 
Należy w tym miejscu uwzględnić pojęcie symbolu i pokusić się o rozszyfrowanie jego 
znaczenia. Słownik terminów literackich prezentuje symbol jako motyw, obraz, który 
posiada ukryte znaczenie3. Można go interpretować na wiele sposobów, a odczyty-
wany bywa w kontekście całego utworu, gdyż cechuje się tajemniczością i zagadko-
wością. W poezji Jawienia4 ta zagadkowość i tajemniczość uwidacznia się w doskona-
łych tytułach. W poezji Wojtyły uderza głębia, mądrość tytułu jako wymowy wiersza: 
Pieśń o  słońcu niewyczerpanym, Pierwsza chwila uwielbienia ciała, Skupienie dojrzałe, 
Objęta nowym czasem. To tytuły łączą nas z utworem. A brzmienie każdego tytułu jest 
tak subtelne i delikatne.

Kilka lat temu w  Seminarium Duchownym w  Tarnowie bardzo popularne były 
wykłady księdza Zbigniewa Adamka poświęcone twórczości poetyckiej Andrzeja 
Jawienia – Karola Wojtyły. Podczas jednych z wykładów padło następujące stwier-
dzenie, które warto przypomnieć: Słowo przeznaczone jest do zawierania myśli i jej 
głoszenia, do ogarniania pewnej wizji umysłowej i  ilustracji problemu. To właśnie 
problem gra, on zaciekawia, niepokoi, wywołuje współczucie, domaga się rozumienia 
i rozstrzygnięcia. Na początku jest myśl. Te słowa odnoszą się jednak do twórczości 
szczególnej, bo teatralnej i w tej dziedzinie są słuszne. Odnoszą się one przeważnie 
i do metody twórczej tzw. poezji filozoficznej. Wydaje się jednak, że w wypadku tej 
poezji jest akurat odwrotnie.

3 Zob. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów 
literackich, red. J. Sławiński, wyd. III, Wrocław 2000, s. 545-546.

4 Karol Wojtyła publikował utwory pod pseudonimem Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej Gruda, 
Piotr Jasień i pod kryptonimem AJ.
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Zauważyć należy, iż poeta perfekcyjnie tworzy nastrój poprzez wykorzystanie ob-
razów i metafor, doskonale stosuje porównania ekspresyjne, toteż w Jego utworach 
nie ma stron błahych. Szacunek do wypowiadanego słowa ma wielką moc. Każde sło-
wo: „woda”, „drzewo”, „krzyż” stanowi wartość, niesie w sobie znaczenie symboliczne 
i etyczne przesłanie.

Jan Paweł II pisze nie tylko o Magdalenie, Szymonie Cyrenejczyku, o świętym Ja-
nie, ale i o robotnikach z fabryki samochodów, o robotnikach z fabryki broni. Poezja 
Karola Wojtyły jest przesiąknięta teologią. To poezja o zabarwieniu moralnym, a nie 
dydaktycznym.

Jeszcze jedna istotna cecha – odwołująca się do wartości słowa – dominuje w pre-
zentowanej twórczości poetyckiej, to cecha dotycząca postawy autora. To niezwykły 
szacunek i powaga z jaką traktuje on odbiorców poezji. Poezja ta w umiejętny sposób 
stawia pytania i nakazuje szukać odpowiedzi we własnych sumieniach.

Utwory poetyckie są odbiciem wnętrza duszy i  tego, co się w  niej kryje. Każdy 
utwór to opowiedziana historia uczuć, myśli, doznań, przeżyć. Dzięki nim wyłania 
się prawdziwy obraz człowieka, kreślony przez słowa. W poezji Karola Wojtyły, słowa 
malują także portret tego, którego człowiek jest obrazem – wizerunek Boga.

Człowieku, w którym ludzkie dno się spotyka i ludzki szczyt, w którym wnętrze nie 
jest ciężarem i mrokiem, lecz właśnie sercem. Człowieku, w którym każdy człowiek od-
naleźć może zamysł najgłębszy i korzeń własnych uczynków; zwierciadło życia i śmier-
ci wpatrzone w ludzki nurt (…)5.

Wiersze z Poezji wybranych są jakby notatkami przyszłych kazań, przemówień, bulli, 
encyklik o problematyce ładu moralnego. Niektóre posiadają formę modlitwy:

Zabierz mnie, Mistrzu do Efren i pozwól tam z sobą pozostać
gdzie w ciszy dalekie wybrzeża opadają na skrzydłach ptaków (…)6.

Wiersze Wojtyły pomagają w nawiązaniu duchowej łączności z Bogiem, w przekaza-
niu prośby lub wdzięczności:

Dzięki, żeś miejsce duszy tak daleko odsunął od zgiełku
i w nim przebywasz przyjaźnie otoczony dziwnym ubóstwem (…)
Bo jesteś samą Ciszą, wielkim Milczeniem,

5 K. Wojtyła, Właściwa inwokacja, czyli wołanie do człowieka, który stał się ciałem historii, [w:] K. Woj-
tyła, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 229.

6 K. Wojtyła, Zabierz mnie, Mistrzu, [w:] K. Wojtyła, Poezje wybrane, Warszawa 1997, s. 44.
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Uwolnij mnie już odgłosu, a przejmij tylko dreszczem Twojego
Istnienia…”7

oraz są niekiedy zwrotem do adresata. Kilka wierszy można nazwać psalmami wiel-
biącymi Boga – powiernika myśli człowieka. Ład moralny w wierszach z tomiku Poezje 
wybrane wynika z próby zrozumienia wnętrza ludzkiego. Poezja ta niejednokrotnie 
przypomina „złote myśli”. Napotykamy ciekawe aforyzmy, dowcipne powiedzon-
ka, ważne definicje np.: „Dłonie są krajobrazem serca” (Kamieniołom, 1959), bogate 
w treść sentencje np.: „ Kiedy umysł nie dźwiga przepaści, nie sądź, że już się zamknę-
ła” (Kościół, 1962), nauki: „Idź lepiej falą! Idź falą i nie rań stóp – fala ogarnie Cię tak, 
że nic nie poczujesz, jak toniesz” (Profile 1957), przestrogi.

Ja i Szymon z Cyreny
Widać w tej poezji ogromny wysiłek poety, który zmaga się z tajemnicą obecności 
Boga w człowieku i przyrodzie, który dzięki temu nadaje wszystkiemu właściwą treść 
i sens istnienia. W jednym ze swoich wierszy Karol Wojtyła pisze:

(…) w najpełniejszym świata wymiarze,
JESTEŚ;
I wtedy ja mam sens i moje w grób opadanie
i przechodzenie w śmierć – 
a rozpad, który mnie czyni prochem niepowtarzalnych atomów,
jest cząstką Twojej Paschy. (…)
… jestem wpisany w Ciebie nadzieją,
poza Tobą istnieć nie mogę –
(…) Wędruję więc po wąskim tej ziemi trotuarze,
nie odwracając uwagi od Twojego Oblicza,
którego nie odsłania mi świat.

Sam zaś człowiek porównany jest w tych wierszach do Szymona z Cyreny. Bardzo 
często idzie przez życie niosąc własny lub cudzy krzyż, chociaż wcale go nie pragnie.

Nie chciałem wziąć. Zbyt długo we mnie waży się ból, zrazu przyjęty dość słabo –waży 
się w wyobraźni i toczy z wolna jak mól, jak rdza zużywa żelazo. Ach, wypłynąć z nurtu 
ukrytego i przejść poza bólu przedsmak! Jest życie, proste i wielkie – jego głębia nie 
kończy się we mnie. Rzeczywistość bardziej jest wspaniała niźli bolesna. Zrównoważyć 

7 Tamże.



Katarzyna Macoń136

to wszystko nareszcie gestem dojrzałym i pewnym! Nie wracać po tyle razy, lecz iść 
i dźwigać, po prostu (…)8.

Niestety, podmiot liryczny, podobnie jak Cyrenejczyk, nie wiedział kogo krzyż dźwiga 
i nie chciał go nieść, tak i współczesny człowiek nie może pogodzić się z nieszczę-
ściem, bólem. Czasami tak bardzo ciąży nam nawet najlżejszy ciężar, a my nie mo-
żemy go udźwignąć. Zdarzają się chwile w których ciężko jest wydobyć z siebie głos.

A przecież są krzywdy inne, tak różne od naszych, są ludzie, którym trzeba pomóc, 
są cierpienia gorsze od tych, którymi jesteśmy obarczeni.

Więc pracuj po prostu i ufaj. A w siebie wchodź na tyle, by wiedzieć o swojej pysze (to 
już pokora). I raczej pilnuj woli. Uczuć gwałtownych wylew czasami tylko się zdarza 
i nie ogarnia Boga9.

Kiedy myślę: Ojczyzna – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam…10

Wiersze Papieża są również wyrazem miłości do Ojczyzny i troski o ziemię, na któ-
rej się urodził, wychował, wzrastał. Położona w dorzeczu Wisły, gdy śnieg topnieje 
w Karpatach a wiosna budzi się do życia. Jest to:

Ziemia trudnej jedności. Ziemia ludzi szukających własnych dróg.
Ziemia długiego podziału pośród książąt jednego rodu.
Ziemia poddana wolności każdego względem wszystkich.
Ziemia na koniec rozdarta przez ciąg prawie sześciu pokoleń, rozdarta na mapach 
świata! A jakżesz w losach swych synów!
Ziemia poprzez rozdarcie zjednoczona w sercach Polaków, jak żadna11.

Jest to ziemia, którą ukochał jak żadną inną, o której mówił: „Kiedy myślę: Ojczy-
zna – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam”12. Ziemia, której się poświęcił, Ziemia, 
za którą się modlił: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi”.

Dziś słowa Jana Pawła II są tak mocno zakorzenione w umysłach ludzkich, że po-
wstaje wiele tekstów inspirowanych jego słowami. Nie należy daleko szukać, bo tu 
w Tarnowie rozbrzmiewa hymn tarnowskiej młodzieży. Młodzieży, którą On tak umi-
łował. To hymn Tarnowskiej Marki Talentu Ziarna. Autorem hymnu jest Jacek Cud-

8 K. Wojtyła, Melancholik, [w:] Tamże, s. 185.
9 K. Wojtyła, Rysopis człowieka, [w:] Tamże, s. 191.
10 K. Wojtyła, Myśląc ojczyzna, [w:] Tamże, s. 245.
11 K. Wojtyła, Stanisław, [w:] Tamże, s. 277.
12 K. Wojtyła, Myśląc ojczyzna, dz. cyt.
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ny. Hymn nawiązuje do homilii wygłoszonej w Tarnowie przez Świętego Jana Pawła 
II 10 czerwca 1987 r. podczas pielgrzymki do Ojczyzny:

Od przeszło tysiąca lat rozbrzmiewało tutaj to orędzie, padając na glebę ludzkich dusz 
jak ziarno, które ci sami ludzie rzucali równocześnie w zagony tej ziemi. Czasem ziemi 
urodzajnej, która wydaje owoc, czasem ziemi trudnej, kamienistej, jak w górach, gdzie 
nie tak łatwo o urodzajny i obfity zbiór13.

Poezja przestrzeni
Marek Skwarnicki dostrzega, że w  omawianej poezji mało jest zwrotów, obrazów, 
fraz, które bezpośrednio nazywają po imieniu Boga. To jest też świadome zamie-
rzenie Poety. W żadnym wypadku ta poezja nie ma nic wspólnego z dewocją. Cała 
przestrzeń Karola Wojtyły wypełniona jest rzeczywistością ludzką: miłością, pracą, 
wysiłkiem, nadzieją i troską o losy Ojczyzny itd.

W  jednym z  wykładów Zbigniew Adamek, poruszył problematykę słowa „prze-
strzeń”, które wielokrotnie występuje w tej poezji, jako słowo-klucz. Myśl jest prze-
strzenią dziwną, człowiek jest domem  – przestrzenią, ojczyzna jest przestrzenią, 
o którą należy walczyć. Ta przestrzeń – bezmiar świata zdaje się początkowo przera-
żać. Przestrzeń ta jednak jest wypełniona:

W przestrzeni tej, w najpełniejszym świata wymiarze
JESTEŚ14.

W poezji Ojca Świętego nie brakuje również akcentów autobiograficznych. Pomiędzy 
utworami odnajdujemy wiersze z okresu II Wojny Światowej, kiedy to pracował w ka-
mieniołomie. Był wówczas świadkiem, jak przy wybuchu kamienie zabiły robotnika. 
Zrobiło to na Nim ogromne wrażenie, którego efektem był niezwykle poruszający 
wiersz pt. Pamięć towarzysza pracy. Jest to wiersz niezwykły. Nie mówi wprost o wo-
jennej machinie, a  jednak w  tak bardzo wyraźny sposób pokazuje znękanie ludzi, 
ich biedę, krzywdę i okrucieństwo tamtych czasów, których owa „przestrzeń” została 
zdławiona.

Nie był sam. Mięśnie jego wrastały w ogromny tłum,
dopóki dźwigały młot i pulsowały energią (…) 
dokąd kamień nie zmiażdżył mu skroni

13 https://ekai.pl/dokumenty/homilia-w-czasie-mszy-sw-beatyfikacyjnej-karoliny-kozkowny 
(20.10.2018).

14 K. Wojtyła, Nadzieja, która sięga poza kres, [w:] K. Wojtyła, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 259.
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i nie przeciął komór serca.
Wzięli ciało, szli milczącym szeregiem.
Trud jeszcze zstępował od niego i jakaś krzywda.
Mieli bluzy szare, buty wyżej kostek w błocie.
Ujawniali właśnie to wszystko,
co wśród ludzi powinno się skończyć. (…) 
Złożyli go milcząc plecami na płachcie żwiru.
Przyszła znękana żona i wrócił ze szkoły syn.
Czy dotąd? Czy jego gniew ma się tylko na innych przelać?
Czy nie dojrzewał w nim samym własną miłością i prawdą?
Czyż mają go jak tworzywo zużyć pokolenia
i wyzuć z treści najgłębszej, jedynej i własnej?
I znów ruszyły kamienie. Wagonik ginie w kwiatach. (…) 
Lecz człowiek zabrał ze sobą wewnętrzną strukturę świata, w której miłość tym wyżej 
wybuchnie, im większy nasyca ją gniew15.

Te krótkie końcowe refleksje na temat wartości słów w poezji Karola Wojtyły, należy 
zakończyć słowami poematu Stanisław:

Skąd wyrosło to imię, jakie otrzymał dla ludzi? Dla rodziców, dla narodu, dla stolicy 
biskupiej w Krakowie, (…)
dla dwudziestego stulecia?
To imię16.

Słowa fundamentem ludzkiego życia
Cała poezja Karola Wojtyły to poezja powołania. Stanowi fundament ludzkiej egzy-
stencji.

W podtytułach obecne są określenia: medytacja, rozważanie, myśl, dyskurs filo-
zoficzny. Pojawia się zanikająca w poezji polskiej, chociaż ożywiona przez Miłosza, 
forma traktatu poetyckiego.

Janusz Stanisław Pasierb recenzujący zbiorowe wydanie pism literackich Karola 
Wojtyły zatytułował swój artykuł: Poezja uniwersaliów. Stwierdza, że poezja ta zajmu-
je się sprawami ponadczasowymi, wiecznymi doskonale i precyzyjnie wbudowanymi 
w życie człowieka.

Twórczość poetycka, obok działalności naukowej, zwłaszcza filozoficznej, stała się 
jedną z wielu dróg poznania tajemnicy człowieczeństwa.

15 K. Wojtyła, Pamięć towarzysza pracy, [w:] Tamże, s. 179.
16 K. Wojtyła, Stanisław, dz. cyt.
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Wiersze Wojtyły – jak podkreśla mocno Janusz Stanisław Pasierb – cechuje niezwy-
kłe wyciszenie, spokojne rozważanie17. Zostało w nich wyciszone wszystko to, co za-
gubione jest na powierzchni naszego życia, co wpycha się pod nasze ręce, absorbując 
nasze oczy. Widoczny jest nakaz szukania równowagi ducha, wewnętrznej harmonii 
i zgody z własnym sumieniem. Omawiane utwory są bliskie medytacjom (stłumiona 
ekspresja, zintelektualizowana monologowość). Wiersze w Poezjach wybranych każ-
dym słowem potwierdzają działalność Jana Pawła II. Odsunięte zostały krajobrazy 
z  dzieciństwa, Tatry, wzgórza wadowickie. Brak w  nich przedmiotów niezbędnych 
w codziennych modlitwach jak: brewiarz, książeczka do nabożeństw, różaniec. Nie 
można dostrzec w nich Kościoła, ołtarza, figurek świętych, posągów.

Poezja Karola Wojtyły  zamyka się jak gdyby w klasycznej triadzie, do której klu-
czem są oto takie słowa:  Piękno – Dobro – Prawda. Wiersze te przebrzmiewają wy-
razistością, przejrzystością, precyzyjnością. Każde ze słów jest bardzo dokładnie, 
starannie dobrane, podobnie jak dźwięki w muzycznej kompozycji. Główną cechą tej 
poezji jest precyzja słowa. Każdy istotny szczegół wypowiedzianych słów jest dosko-
nale wyeksponowany. Nie ma słów niepotrzebnych, bądź zbędnych. Słowa tworzą 
dzieło sztuki, wewnątrz którego mieści się piękno, kunszt. Uwagę czytelnika przycią-
ga ciekawy układ strof. Stosowane pauzy i duże litery, liczne przemilczenia mają swo-
je uzasadnienie. Często o poezji Wojtyły mówi się jako o ,,poezji dialogu – spotkania’’.

W poezji Jana Pawła II obecna jest postawa zachwytu św. Franciszka Pieśń słonecz-
na, jak i głębia refleksji św. Jana od Krzyża. Najlepszą ilustracją tej drogi myślenia 
Karola Wojtyły i sposobu wyrażania prawdy o obecności Stwórcy w stworzeniu jest 
poemat – Pieśń o Bogu ukrytym:

Uwielbiam cię, siano wonne, bo nie znajduję w tobie
dumy dojrzałych kłosów.
Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie
Dziecinę bosą.

Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi
w twoich opadłych liściach.
Uwielbiam cię, drzewo surowe, boś kryło Jego barki
w krwawych liściach.

Uwielbiam cię, blade światło pszennego chleba,
w którym wieczność na chwilę zamieszkała,

17 Por. J. S. Pasierb, Poezja uniwersaliów, [w:] Poezja Karola Wojtyły – duchowe spojrzenia, wybór 
i oprac. J. Sochoń, Pelplin 2003, s. 30-36.
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podpływając do naszego brzegu
tajemną ścieżką18.

Czytelnik obcujący z utworami poetyckimi nie jest w stanie zapomnieć o poecie, któ-
ry tworzył poezję w  przeszłości   i  który był papieżem, człowiekiem wyciskającym 
piętno swojej osobowości na życiu całego świata.

Woda życia – łaska. Drzewo
Świat w poezji Karola Wojtyły maluje się w osobie człowieka, w postaci otaczających 
przedmiotów, żywiołów i zjawisk. Szczególne znaczenie w poezji Papieża Poety ma 
słowo „woda” i „drzewo”.

Woda – na co dzień spadająca z nieba, występująca w jeziorach i strumykach za-
spakaja pragnienie, uwalnia od brudu i gasi ogień. Bez wody nie ma życia. Słownik 
obrazów i  symboli biblijnych podaje, że „woda jest pramaterią, jest materią matką, 
z którą Bóg Ojciec mocą swojego słowa – ducha stworzył cały świat”19. Starożytni 
uważali wodę za jeden z  czterech podstawowych elementów tworzących Kosmos. 
Była elementem najistotniejszym – pierwotną pramaterią, z której wyłonił się świat, 
która dała początek życiu. Woda jest substancją dającą i podtrzymującą życie. Jest 
symbolem stworzenia, przeobrażenia. Ma moc oczyszczania i jako taka symbolizuje 
cielesną i duchową odnowę: „I wyleję na was wodę czystą, i będziecie oczyszczeni od 
wszystkich nieczystości waszych, i od wszystkich bałwanów waszych oczyszczę was” 
(Proroctwo Ezechiela 36,25). Woda to również symbol mądrości i wiedzy: „Wodą głę-
boką słowa z ust męża, a potokiem wylewającym zdrój mądrości” (Księga Przypowie-
ści 18,4). Aleksander Fredro w Ślubach panieńskich określił wodę jako myśl, mówiąc: 
„Bo myśl jak woda – im ciaśniej, tym wyżej”20.

Woda ma wielkie znaczenie w liryce Karola Wojtyły. Tytuł Pieśni o blasku wody wy-
jaśnia, że zasadniczym przedmiotem utworu jest „blask wody”. Autor dodaje motto 
z Ewangelii św. Jana, zawierające fragment epizodu spotkania Jezusa z Samarytan-
ką, w którym mówi On o wodzie wiecznego żywota zaspakajającej wszelkie pragnie-
nie ludzkie. Woda w Pieśni o blasku wody przeistacza się w motyw studni, zwierciadła, 
źrenicy, rybiej łuski. Wszystko zatopione jest w blasku i drżeniu tak, że nasuwa się 
definicja człowieka z przedstawianego dzieła.

Woda z Pieśni o Bogu ukrytym Karola Wojtyły jest wodą żywą, która nie ma końca, 
a więc wiecznością. Zanurzając się w wodzie, bohater tego mistycznego poematu tra-
ci poczucie „wszystkich głębi i wszystkich granic”, jego dusza zostaje zaś „porwana 

18 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym, [w:] K. Wojtyła, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 119.
19 M. Luker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 270.
20 R. Kuleszewicz, Słownik symboli literackich, Białystok 2000, s. 277.
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w prąd”. Nie zginął jednak w tym bezmiarze, a gdy już nic nie dostrzegał, poczuł, jaką 
został „objęty Miłością”.

Waldemar Smaszcz w książce Słowo poetyckie Karola Wojtyły twierdzi, że fascy-
nacja mistyką nie wygasła, ani po napisaniu Pieśni o Bogu ukrytym, ani po ukoń-
czeniu rozprawy doktorskiej poświęconej św. Janowi od Krzyża21:

Woda jednak miejsca zmęczone wokół twych oczu
przemywa,
gdy odbiciem szerokich liści dosięga twojej twarzy. Tak daleko do źródła –
Te oczy znużone to znak,
że ciemne wody nocy płynęły w słowach modlitwy
(– nieurodzaj, nieurodzaj dusz –)
a teraz światło studni pulsuje głęboko w tych Izach,
które – pomyślą przechodnie – wycisnął podmuch snu...
A tymczasem – 
ta studnia otwiera w twym wzroku tylko migot liści i  łuską odbitej zieleni zasnuwa 
miękko twą twarz tam – w głębi.
Czy daleko jeszcze do źródła? Przecież w Tobie drży tylu ludzi prześwietlonych bla-
skiem Twoich słów – jak źrenice prześwietla blask wody...
Tych ludzi znużeniem zarazem i światłem znasz 22. 

Autor, budując obraz poetycki, nawiązał do utrwalonej tradycji, tak wyraziście zazna-
czonej choćby w Świtezi Adama Mickiewicza:

Niepewny, czyli szklanna spod twej stopy
Pod niebo idzie równina.
Czyli też niebo swoje szklanne stropy
Aż do nóg swoich ugina23.

Karol Wojtyła pokazał studnię o bardzo ograniczonej zamkniętej przestrzeni. Stąd 
to porównanie do źrenicy „czującej dno obrazu”. Człowiek pochyla się nad studnią: 
w głębi „łuską srebrzystą nieustannie się wody odrywa” i „głębi brzmieniem drży”. 
Waldemar Smaszcz w Słowie poetyckim Karola Wojtyły, zauważa, że studnia zbudo-
wana została nad głębokim źródłem, która kryje w sobie wodę żywą, mieniącą się 
w refleksach słońca niby rybie łuski24. Twarz pochylającego jest niezmiernie zmęczo-

21 Por. W. Smaszcz, Słowo poetyckie Karola Wojtyły, dz. cyt.
22 K. Wojtyła, Pieśń o Bogu…, [w:] K. Wojtyła, Poezje i dramaty, Kraków 1979, s. 31.
23 A. Mickiewicz, Dzieła poetyckie, t. 1. Wiersze, oprac. Cz. Zgorzelski, s. 30.
24 Zob. W. Smaszcz, Słowo poetyckie Karola Wojtyły, dz. cyt.
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na. Znużenie w modlitwie, napływające łzy, niejednokrotnie skrywane, ale przecież 
widoczne.

Woda w studni ujawnia jednak swoją moc, jest wodą żywą. Zielone liście odbite 
w jej lustrze „zasnuwają miękko (…) twarz”. Zieleń, żywy kolor, usuwa szarość zmęczo-
nej twarzy, a światło napełnia blaskiem otwarte źrenice.

Woda w liryce Andrzeja Jawienia jest potokiem, źródłem, morzem, oceanem, falą 
i kroplą. Anna Karoń w książce Dramat spotkania z Bogiem i człowiekiem w myśli Karola 
Wojtyły Jana Pawła II25 tłumaczy, że Wojtyła używa symbolu wody jako żywiołu, siły, 
która opływa, ogarnia i w której się tonie. Warto przytoczyć opis przeżyć podmiotu 
lirycznego z poematu Pieśń o Bogu ukrytym, w którym żywioł wody spotyka się z ży-
wiołem światła i wtedy morze staje się świetliste, a droga – jak powiedział Karoń – 
jest światłem płynącym jak górski potok:

Póki morze przyjmiesz w swe otwarte źrenice
pod postacią falujących kół,
zdaje ci się, że utoną w tobie wszystkie głębie i wszystkie granice –
Lecz już stopą dotknąłeś się fali,
a tobie się zdawało:
to Morze we mnie mieszkało
taką ciszę rozlewając wkoło, taki chłód
Tonąć, tonąć! Przechylać się, potem obsuwać się z wolna,
nie wyczuwać w tym odpływie stopni,
po których zbiega się drżąc –
tylko dusza, dusza człowieka zanurzona w maleńkiej kropli,
dusza porwana w prąd26.

Drzewo jest ważnym i często używanym słowem w literaturze. Jest olbrzymią rośli-
ną. Drugiego dnia Bóg stworzył między innymi drzewa, które zostały wyodrębnione 
w  opisie stworzenia spośród innych roślin. Drzewa w  wielu kulturach były przed-
miotem kultu. Słownik symboli literackich Radosława Kuleszewicza podaje, iż „drze-
wo może być symbolem pogańskiego kultu. Za sprawą drzewa życia i drzewa wiado-
mości – drzewo wpisało się w symbolikę judaizmu i chrześcijaństwa. Rajskie drzewo 
wiadomości, którego owoc spożyli pierwsi rodzice, symbolizuje śmierć, utratę łaski 
bożej, moralny upadek, winę i wszelki grzech. Z kolei zaś drzewo życia symbolizuje 
życie duchowe, wieczne szczęście i uzdrowienie moralne”27.

25 Zob. A. Karoń, Dramat spotkania z Bogiem i człowiekiem myśli Karola Wojtyły Jana Pawła II, 
Kraków 1994.

26 K. Wojtyła, Wybrzeża pełne ciszy, [w:] K. Wojtyła, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 113.
27 R. Kuleszewicz, Słownik symboli literackich, dz. cyt., s. 52.
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Czym jest drzewo w liryce Wojtyły? Drzewo w jego utworach jest zawsze wielkie, 
mocne; jest drzewem, które głęboko w ziemi ukryte ma swe korzenie i którego buj-
ność rozgałęzień i listowia jest ogromna. Nazywa ją często gąszczem. Wojtyła wpa-
truje się w ciemność korzeni, dociera do nich i przygląda się licznym rozgałęzieniom. 
Drzewo staje się symbolem życia. Tak jak opisuje je Wojtyła w początkowym frag-
mencie poematu Wędrówka do miejsc świętych. Jest drzewem Życia, drzewem wiado-
mości Dobrego i Złego i wreszcie drzewem Krzyża – jest jednym z najistotniejszych 
motywów w jego twórczości poetyckiej.

W badanej poezji obecne jest poczucie zakorzenienia się, pojawiające się wielokrot-
nie w utworach lirycznych Wojtyły, którego dostrzegł Wiesław Paweł Szymański cy-
tując słowa poety:

Trafiam na k o r z e n i e własnego drzewa (…) K o r z e ń, z którego wyrastam, jest 
mną – do rozkwitu dochodzę: jest to rozkwit własny (…) Drzewo wiadomości dobrego 
i złego wyrastało nad brzegami rzek naszej ziemi, wyrastało wraz z nami przez wieki, 
wrastało w Kościół k o r z e n i a m i sumień28.

Szymański zwraca uwagę na fakt, iż drzewo u Wojtyły staje się symbolem krzyża.

DRZEWO mówiło tak:
nie lękaj się, gdy umieram – nie lękaj się ze mną umrzeć,
nie lękaj się śmierci – bo patrz, odżywam: śmierć tylko dotknęła
kory.
Nie lękaj się ze mną umrzeć i odżyć. Zasklepi się znak.
Dojrzeje w nim wszystko na nowo –
i owoc nie opadnie ciężarem własnym.
DRZEWO odda owoce temu, kto je szczepił –
Będziecie pożywać owoce wyrosłe na Mnie. Zranionym Drzewie29.

Drzewo, które zostało zranione staje się znakiem miłości. Jest znakiem miłości. 
Krzyż nie tylko jest symbolem męczeńskiej śmierci. Jest znakiem odkupienia. Drze-
wo jest zranione pod postacią krzyża, krwią Syna Bożego, zostało oderwane od ko-
rzeni i przemienione w krzyż.

W poemacie Myśląc ojczyzna słowo „drzewo” stanowi życie, trwanie, wzrost. Prze-
żywa jakby tajemnicę paschalną: zostaje zranione, zaszczepione, dzięki czemu przy-
nosi owoce. Słowo „drzewo” związany z kulturą polską:

28 W. P. Szymański, Z mroku korzeni, Kalwaria Zebrzydowska 1989, s. 59.
29 K. Wojtyła, Opowieść o drzewie zranionym, [w:] K. Wojtyła, Poezje zebrane, dz. cyt., s. 231.
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Był wokół sad, szczepione drzewa.
Mieszko przechadzał się w cieniu i patrzył
jak Adam w raju.

Janusz Stanisław Pasierb mówi: „Był to jednak raj polski. Pamiętajmy, „Był sad” 
z „Pana Tadeusza” i z „kwiatów polskich”, sad – topos polskiego raju, gdzie konopie 
wzbraniają wstępu wężom”30.

Słowo „drzewo” pojawia się wielokrotnie w poezji Andrzeja Jawienia. W poemacie 
Wędrówka do miejsc świętych do drzewa zbliża się Abraham:

(…) na pustyni własnego Ja widział tylko Jedno Drzewo, ku Niemu szedł. Drzewo roz-
łożyste! Użycz cienia wszystkim ludziom, zwierzętom i roślinom31.

Drzewo ma znaczenie naturalnej ochrony przed promieniami słońca, przynoszącej 
ulgę. A. Karoń32 zauważa, że drzewo pojawia się tu jako przynoszące cień, osłania-
jące, poprzez cień i  osłonięcie sobą stwarza możliwość wzrostu i  odpoczynek lu-
dziom, zwierzętom i roślinom. Użyczenie cienia ma znaczenie pozytywne – daje życie 
i  wzrost. Istotne miejsce obok drzewa zajmuje gleba. Glebą jest ziemia ojczystego 
kraju, w którą wrastamy. Stajemy się korzeniami. Gleba to również miejsce w którym 
rodzi się ludzkie życie, jest miejscem człowieka. I wreszcie gleba – ziemia duchowa, 
to gleba tradycji chrześcijaństwa, która chłonie naszą polską kulturę, gleba z której 
czerpiemy soki, w którą coraz głębiej wrastamy i poprzez którą rośniemy otaczając się 
bogactwem rozgałęzień, konarów i listowia. Wojtyła używa słowa w liczbie mnogiej 
„my”; owo „my” oznacza – jak twierdzi A. Karoń – historię człowieka, historię narodu, 
historię chrześcijaństwa – Kościoła33.

W innym jeszcze kontekście pojawia się Drzewo Życia i Drzewo Historii w poema-
cie Wigilia wielkanocna. Jest drzewem Wiadomości Dobrego i Złego. Drzewo uwidacz-
nia jedność, a zarazem opiekuńczość, moc i słabość:

Drzewo wiadomości dobrego i złego wyrastało nad brzegami rzek naszej ziemi, wyra-
stało wraz z nami poprzez wieki, wrastało w Kościół korzeniami sumień (…). W którą 
stronę rozgałęzi się pień? W którą stronę podążają sumienia? W którą narasta historia 
naszej ziemi? Drzewo wiadomości nie zna granic. Granicą jest tylko Przejście, które 

30 J. S. Pasierb, Poezja uniwersaliów, dz. cyt., s. 24.
31 K. Wojtyła, Jedno drzewo, [w:] K. Wojtyła, Poezje zebrane, dz. cyt., Kraków 2003, s. 221.
32 Por. A. Karoń, Dramat spotkania z Bogiem i człowiekiem myśli Karola Wojtyły Jana Pawła II, dz. cyt.
33 Por. Tamże.
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zmagania sumień i tajemnice dziejów połączy w jednym ciele – i drzewo wiadomości 
zamieni w źródło Życia wciąż wzbierające…34

Drzewo niesie także symbolikę walki i zmagania o to, w którą stronę rozgałęzi się 
pień. Karoń35 zauważa, że jest to walka wpisana w los człowieka, narodów, historii – 
walka dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, piękna z brzydotą.

Poezja Karola Wojtyły pokazuje, że słowa mają swoją wartość  – symboliczną 
i etyczną. Są nośnikiem znaczeń, które mogą, a nawet powinny wpływać na ludzkie 
życie. Śledząc uważnie myśl zawartą w tej poezji trzeba zauważyć, iż słowa pozostają 
dla człowieka tajemnicą, a zarazem przesłaniem.
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Streszczenie
Przedmiotem artykułu uczyniona została poezja Jana Pawła II, badana przez pryzmat warto-
ści słów. Analizie i interpretacji poddane zostały wyrażenia pojawiające się w jego twórczości 
poetyckiej, ich semantyka, szczególnie w wymiarze etycznym. Wzięto pod uwagę funkcje języ-
kowe słów użytych w tytułach, jak i samej treści omawianych tekstów lirycznych. Skupiono się 
na definicji symbolu i zbadano obrazy pojawiające się w tej twórczości, znaczenie ich użycia, ze 
szczególnym uwzględnieniem symbolu wody, drzewa i ich funkcjonowania w analizowanych 
utworach. Zaprezentowano także dialog interpretacyjny wybranych przez autorkę artykułu 
badaczy z poezją Karola Wojtyły.
Słowa kluczowe: etyka, symbol, nauka, przesłanie, myśl

Summary
The subject of the article was the poetry of John Paul II, examined through the prism of word 
values. The expressions appearing in his poetic work, their semantics, especially in the ethical 
dimension, have been analyzed and interpreted. The language functions of the words used in 
the titles as well as the content of the lyric texts were taken into account. The focus was on the 
definition of the symbol and the images appearing in this work were examined, the meaning 
of their use, with particular emphasis on the symbol of water, tree and their function in the 
analyzed works. Interpreted dialogue was also presented. It was selected by the author of the. 
article with the poetry of Karol Wojtyla.
Keywords: ethics, symbol, science, message, idea
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SIMP Oddział w Tarnowie

W służbie technice i nie tylko… – Stowarzyszenie 
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – 
pomiędzy przeszłością a teraźniejszością 

XXI wiek to czas wielkich zmian cywilizacyjnych, technicznych, przełomowych wy-
nalazków rewolucjonizujących naukę, przemysł i życie codzienne. Zmian, które za-
chodzą szybciej niż w poprzednim stuleciu. To czas wielkich korporacji, globalnych 
firm, produkcji, samochodów hybrydowych, wirtualnej rzeczywistości, rozwoju tech-
nologii informatycznych, energetycznych, logistycznych, ekologicznych… Można by 
bez końca wymieniać techniczne dokonania współczesności i dziedziny ludzkiej dzia-
łalności, w których znajdują one zastosowanie. Trzeba podkreślić, że sformułowa-
nia „bez końca” w tym przypadku jest w pełni zasadne, gdyż zapewne w momencie, 
gdy ten artykuł jest czytany, powstaje jakaś kolejna nowość techniczna i następna… 
Tym, co wyróżnia XXI wiek spośród wcześniejszych epok, oczywiście oprócz wyż-
szego poziomu zautomatyzowania, to niesamowite tempo technicznych przebrażeń 
świata. Można mówić o ciągłej, nieustającej rewolucji technicznej. Świat zmienia się 
na naszych oczach tak szybko, że nie zdajemy sobie z tego sprawy. Nie znaczy to, że 
te zmiany nie mają wpływu na nasze życie. Co należy podkreślić, nigdy jeszcze tak 
mocno świat technologii nie wpływał na odbiorcę, na człowieka, na społeczeństwa1. 
Ma to swoje dobre i złe strony. Zdając sobie sprawę, że rozwój ten wiąże się, może się 
wiązać z  różnorodnymi (nie tylko socjologicznymi) zagrożeniami, warto pamiętać, 
że postęp techniczny jest ważnym czynnikiem w wielu dziedzinach życia2. Jest i był. 

1 Zagadnienie to jest przedmiotem wielu fachowych opracowań, w ciekawy sposób zostało omó-
wione w książce: P. Szymański, Technologia, a wolność społeczeństw, Wrocław 2008.

2 Bardzo ważną dziedziną, z którą związana jest technika jest nauka. Są one ze sobą związane trwałe, 
wynikają z siebie i wpływają nazwajem. Efektem tego sprzężenia są nowe wynalazki, a także oprócz po-
jawiających się tradycyjnych i elektronicznych publikacji, najszybciej reagujących na szybkość dokonań 
w sferze techniki, publikacje książkowe, podręczniki – zob. m.in.: Automatyzacja pracy maszyn roboczych: 
metodyka i zastosowania, red. J. Szlagowskiego, Warszawa 2010; J. Honczarenko, Roboty przemysłowe: bu-
dowa i zastosowanie, wyd. 2, zm. i rozsz., Warszawa 2010; F. Krawiec, Energia. Zasoby, procesy, technologie, 
rynki, transformacje, modele biznesowe, planowanie rozwoju, Warszawa 2012; F. J. Dąbrowski, Kolektory 
słoneczne do podgrzewania wody użytkowej efektywność i opłacalność instalacji, Wrocław 2009; Współczesne 
technologie i konwersja energii, red. J. Szantyra, Gdańsk 2013; J. Falkowski, Wytrzymałość materiałów, 
wyd. 2 uzup. i popr., Koszalin 2014; J. Tchórzewski, Rozwój systemu elektroenergetycznego w ujęciu teorii 
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Dlatego warto też pamiętać o przeszłości techniki, na podwalinach której dzisiejszy 
rozwój jest możliwy. Bowiem technika zawsze odgrywała ważną rolę w kształtowaniu 
się ludzkości, społeczności w znaczeniu globalnym i lokalnym.

Warto pamiętać o tych, którzy z techniką są związani, którzy żyją techniką. Wśród 
nich, mówiąc o środowisku ogólnokrajowym oraz regionalnym, znajdują się stowa-
rzyszenia techniczne, które w  swojej działalności zajmują się popularyzowaniem 
techniki, jej rozwoju, szczególnie w danym regionie, a także dbaniem o pamięć o do-
tychczasowych dokonaniach w tym zakresie.

W Polsce w tych obszarach działa Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mecha-
ników Polskich (SIMP). Na jego oficjalnej stronie internetowej można znaleźć nastę-
pujący zapis:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowol-
ną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzesza-
jącą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz za-
wodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku3.

Rys. 1. Znak Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Źródło: http://simp.pl (30.10.2018)

Wspomniany rok, to data założenia Stowarzyszenia, do powołania którego prowadzi-
ła długa, nie zawsze łatwa (chociażby ze względów historyczno-politycznych) droga 
starań wielu zacnych przedstawicieli środowiska technicznego na ziemiach polskich.

Krótki rys historyczny, czyli początki SIMP
Początków SIMP należy szukać w drugiej połowie XIX wieku4, kiedy to działały ogól-
ne stowarzyszenia techniczne. Oczywiście ich istnienie uzależnione było wtedy od 

sterowania i systemów, Wrocława 2013; J. F. Biernat, Materiałoznawstwo, Gdańsk 2014.
3 http://simp.pl/stowarzyszenie (30.10.2018).
4 Zob. http://simp.pl/stowarzyszenie/historia (30.10.2018).
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sytuacji w poszczególnych zaborach. Technicy w Królestwie Polskim mimo zabiegów 
pozbawieni byli przez władze carskie możliwości zrzeszania się w stowarzyszeniu. 
Wreszcie udało im się zorganizować Koło Techników (przemianowane na Sekcję 
Techniczną) w grudniu 1898 roku5. 

Sekcja cieszyła się zainteresowaniem, jej szeregi rosły szybko; samo utworzenie 
i działalność sekcji nie wyhamowała jednak dążeń do utworzenia samodzielnego sto-
warzyszenia techników. Starania te uwieńczone zostały sukcesem – rok 1898 przy-
niósł zgodę władz zaborskich, by w Warszawie powstało Stowarzyszenie Techników. 
Znawcy techniki tamtych czasów, doświadczeni mechanicy pracowali na sukces sto-
warzyszenia. Ważnym aspektem działalności stowarzyszenia były odczyty dotyczące 
produkcji, sprzętu, przy czym zagadnieniem przewodnim odczytów od 1914 r. były 
obrabiarki i proces obróbki, a autorytetem w tym temacie stał się inż. Henryk Mie-
rzejewski67. Propagowano – najpierw przez Jana Piotrowskiego, a potem przez wspo-
mnianego Miejrzewskiego8 koncepcję zarządzania pracą Fredericka W. Taylora9.

Stowarzyszenie Techników rozwijało się, lecz, co oczywiste, na jego działalność 
mocno wpłynęła I wojna światowa, czego symbolicznym wyrazem jest początek wstę-
pu Pamiętnika Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich z 1917 roku:

Pierwszy w stolicy naszej Zjazd Techników Polskich odbył się w czasie od 12-tego do 
15-tego kwietnia r. b. Na zjazd nie mogli przybyc koledzy wojennym odcięci kordo-
nem…
Liczne grono kolegów sercem tylko i duchem było z nami, skromna jeno garstka z poza 
granic okupacyi niemieckiej przybyć mogła10. 

5 40 lat Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Tarnowie 1976-2016. 
Monografia, red. L. Świętochowski, Tarnów 2016, s. 7. 

6 Na temat dokonań Mierzejewskiego  – zob. J. Piłatowicz, Henryk Mierzejewski (1881-1929). 
Działacz polityczny, inżynier, naukowiec, pedagog, pierwszy prezes SIMP, cz. V, „Mechanik” 1988, 
nr 9, s. 445-446; H. Ślusarczyk, Profesor Henryk Mierzejewski, wybitny naukowiec i praktyk, założyciel 
SIMP, „Biuletyn SIMP” 2001, nr 4, s. 1-3.

7 Zob. Geneza SIMP, [w:] 40 lat…, dz. cyt., s. 7.
8 To właśnie Mierzejewski po raz pierwszy przełożył Taylora na język polski, a tłumaczenie ukazało 

się drukiem prz wsparciu finansowym Stowarzyszenia Technicznego w Warszawie. Zob. F. W. Taylor, 
Zasady organizacji naukowej zakładów przemysłowych, tłum. H. Mierzejewski, przedm. A. Rothert, 
Warszawa 1913.

9 Rozwiązanie Taylora w kwestii zarządzania było czymś niezwykle oddziałującym na kształtujące 
się formy pracy. O sile tego wpływu zob. P. Górski, The Principles of Scientific Management Fryderyka 
W. Taylora i ich recepcja w wybranych społeczeństwach, [w:] Nauki o zarządzaniu – u początków i współ-
cześnie, red. A. Czech, Katowice 2012, s. 49-65. Na temat dokonań Taylora zob. też: Z. Martyniak, 
Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, Warszawa 1993.

10 Pamiętnik Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich w Warszawie w roku 1917, red. W. Chromiński, 
Warszawa 1917, s. IX.
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Konsekwencją toczącej się wojny była ewakuacja zakładów przemysłowych, a co za 
tym idzie jej pracowników – mechaników11 w głąb Rosji. Tam też odbył się we wrze-
śniu 1917 Zjazd Techników Polskich, na którym powołano do życia Stowarzyszenie 
Techników Polaków w Rosji12.

Odzyskanie niepodległości przez Polskę przyczyniło się do powrotów kadry me-
chaników do Polski i reaktywacji Stowarzyszenia i działających w jego ramach kół na 
terenie wolnej ojczyzny. Nie było to jednak tak proste. Okres odbudowy krajowego 
przemysłu nie sprzyjał zainteresowaniu teoretycznym prelekcjom, konieczne było 
działanie nie tylko w sferze samego przemysłu, ale także szkolnictwa technicznego. 
Potrzebne było także wypracowanie konsensusu w kwestii organizacji stowarzyszeń 
technicznych13. 

W  pierwszej połowie lat dwudziestych spośród kół Stowarzyszenia wyróżniało 
się Koło Mechaników, to w nim dyskutowano na temat niezbędności reform gospo-
darczych, w  tym przemysłu zbrojeniowego i ważnego udziału w  tym przemianach 
stowarzyszeń zrzeszających techników polskich. To w nim zdobywali doświadczenie 
zawodowe i organizacyjne późniejsi założyciele i członkowie SIMP14.

Pojawiały się koncepcje powołania jednego wspólnego na całą Polskę stowarzysze-
nia inżynierskiego15. Szukano nowej formuły dla organizacji technicznych, czego wy-
razem jest na przykład wypowiedź z 1923 r. jednego z członków Koła Mechaników – 
Czesława Mikulskiego:

Wprawdzie technicy polscy od pół wieku już niemal łączyli się w zrzeszenia zawodowe 
i pomimo ciężkich warunków potrafili dokonać wielu cennych czynów, czy to na polu 
samopomocy, czy też w dziedzinie techniki i piśmiennictwa technicznego. Jednakże, 
oceniając tę ofiarną i trudną pracę starszego pokolenia naszych techników, musimy 
przyznać, że z chwilą powrotu do niepodległości, powinniśmy porzucić już te ciasne 
ramki, w które była dotychczas zamknięta działalność naszych zrzeszeń technicznych, 
i podjąć w nich pracę na szeroką skalę, na wzór tego, co widzimy u naszych sąsiadów 
zachodnich i w Ameryce16.

11 „Ewakuacją objęto ponad 155 zakładów przemysłowych oraz około 70 tys. robotników. Na ogół 
wraz z przedsiębiorstwami zabierano cały personel inżynieryjno-techniczny do majstrów włącznie”. 
Geneza SIMP, dz. cyt., s. 8.

12 Tamże.
13 Zob. Tamże.
14 Por. Tamże.
15 Ideę tę zrealizowano dopiero w połowie lat trzydziestych, powołując do życia Naczelną Organizację 

Inżynierów (NOI). Założenie SIMP, [w:] 40 lat…, dz. cyt., s. 9.
16 Tamże.
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To właśnie Czesław Mikulski i przywoływany już w tym artykule Henryk Mierzejew-
ski są osobami, które należy utożsamiać personalnie z  utworzeniem SIMP. Znając 
realia i nie bojąc się wskazać słabych stron nieprzystającej do nowych warunków or-
ganizacji stowarzyszeń technicznych (np. brak zainteresowania członków problema-
tyką techniczną, pracą na rzecz kół technicznych, brak funduszy), szukali konstruk-
tywnych rozwiązań w  tej materii. Konsekwencją był I  Zjazd Mechaników w  1923 
roku, podczas którego omawiano potrzebę utworzenia stowarzyszenia inżynierów – 
mechaników17. Ale dopiero rok 1926 – przewrót majowy Józefa Piłsudskiego – wpły-
nął na ostateczne wykrystalizowanie się idei utworzenia stowarzyszenia i jego powo-
łanie. 28 czerwca 1926 r. zorganizowano zebranie konstytucyjne, podczas którego 
wybrano zarząd SIMP – prezesem został Henryk Mierzejewski, a wiceprezesem Cze-
sław Mikulski. Ten ostatni tak wspominał pośmiertnie swojego kolegę i pierwszego 
prezesa SIMP:

(…) był pierwszym inicjatorem Stowarzyszenia, którego myśli, energii i zapałowi do 
pracy zawdzięcza nasza organizacja swe pierwsze lata rozwoju, i którego testament – 
jeśli tak rzec można – nadal wykonujemy. Główny twórca i pierwszy prezes SIMP, ś.p. 
profesor Henryk Mierzejewski, który nas tak przedwcześnie opuścił, był naprawdę 
mężem opatrznościowym naszej organizacji. Dzięki niemu SIMP nie tylko powstał. 
Pracą swoją profesor Mierzejewski pokierował pierwszymi, najważniejszymi krokami 
Stowarzyszenia, a rozwinąwszy bujną inicjatywę wytknął mu drogę rozwoju na dłuż-
szą metę. Obok jednak wdzięczności dla Niego, jako niezapomnianego przewodnika 
prac naszych, widzimy, w Nim typ wzorowego obywatela, który powinien być dla nas 
przykładem. Na każdym bowiem polu działalności dał nam liczne dowody swoich nie-
zwykłych cnót obywatelskich. Bezinteresowność, posunięta do najdalszych granic, 
umiłowanie pracy technicznej i naukowej, dla której gotów był zapomnieć o samym 
sobie, oddanie się nauce i bezgranicznie nauczaniu, umiejętność budzenia zaintereso-
wań u słuchaczy, niezwykły entuzjazm do pracy twórczej, udzielający się wszystkim, 
którzy z nim razem działali, a jednocześnie nie zasklepianie się w ramach działalno-
ści naukowej czy zawodowej, lecz głębokie zrozumienie zagadnień natury społecznej 
i społeczno-technicznej, gorący patriotyzm i nieprzeparta dążność do oddania wszyst-
kich swych sił pro publico bono18.

17 Por. Tamże. 
18 Tamże, s. 9-10.
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Statut zatwierdzony w roku 1926 określał cele i zadania Stowarzyszenia:

Dewizą Stowarzyszenia jest wytężona praca na polu techniki i wytwórczości, mająca 
na celu wyzyskanie bogactw przyrody ku zapewnieniu największego rozwoju gospo-
darczego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej19.

Rozbudowane priorytety działań SIMP sformułowano w statucie z 1935 r., w którym 
znalazł się zapis o celu Stowarzyszenia, którym miała być praca:

(…) nad podniesieniem poziomu techniki polskiej, nad jej usamodzielnieniem 
i usprawnieniem oraz nad podniesieniem kultury technicznej kraju przez udostępnie-
nie zdobyczy techniki najszerszym warstwom społecznym20.

Nakreślone cele i zadania miały być realizowane poprzez różnorodne formy ich reali-
zacji: 

(…) wydawnictwa książkowe, czasopisma, zjazdy, konferencje, zebrania odczytowo-
dyskusyjne, działalność sekcji, komisji i biur, organizowanie pokazów, kursów i wy-
staw, zakładanie bibliotek, zbiorów i laboratoriów, współpracę z instytucjami rządo-

19 Cele i zadania, [w:] 40 lat…, dz. cyt., s. 11
20 Tamże.

Henryk Mierzejewski –  
pierwszy Prezes SIMP  

Źródło: Założenie SIMP,  
[w:] 40 lat…, dz. cyt., s. 11

Czesław Mikulski –  
pierwszy Wiceprezes SIMP

Źródło: Założenie SIMP,  
[w:] 40 lat…, dz. cyt., s. 11
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wymi, samorządowymi, stowarzyszeniami krajowymi, tworzenie biur pośrednictwa 
pracy oraz funduszów zapomogowych i stypendialnych, zakładanie kół koleżeńskich21.

Tym, co przeszkodziło w rozwinięciu skrzydeł działalności SIP, był wybuch II woj-
ny światowej. Po raz kolejny historia wkroczyła w losy organizacji technicznej, tym 
razem w zasadzie unicestwiając Stowarzyszenie. Jego członkowie działali w podzie-
miu, zarówno ucząc na tajnych kompletach, kontynuując prace inżynierskie, walcząc 
wręcz z okupantem, oddając życie w obozach zagłady lub na froncie22. 

Po zakończeniu wojny ocaleli inżynierowie, technicy, włączyli się w  odbudowę 
Polski. Podjęto także próbę przywrócenia do życia Stowarzyszenia – w marcu 1946 
roku odbył się Najwyższy Walny Zjazd Delegatów i Członków SIMP, podczas które-
go uchwalono statut Stowarzyszenia oraz zadecydowano, że przystąpi ono do nowo 
utworzonej Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT)23. Pierwszym powojennym 
prezesem SIMP został Ludwik Uzarowicz. 

Ludwik Uzarowicz – pierwszy powojenny prezes SIMP
Źródło: SIMP po II wojnie światowej, [w:] 40 lat…, dz. cyt., s. 13.

W okresie powojennym wykrystalizował się podstawowy układ organizacyjny SIMP:

(…) trójszczeblowy układ organizacyjny w  Stowarzyszeniu: zarząd główny  – zarząd 
oddziału – koło zakładowe oraz drugi, równoległy układ: zarząd główny – sekcja na-
ukowo-techniczna, sięgający nieraz również do kół zakładowych24. 

21 Tamże, s. 12.
22 Na temat zaangażowania członków SIMP podczas II wojny światowej zob. Działalność mechani-

ków podczas okupacji, [w:] 40 lat…, dz. cyt., s. 12.
23 Zob. SIMP po II wojnie światowej, [w:] 40 lat…, dz. cyt., s. 12.
24 Tamże, s. 13.
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Oddziały Stowarzyszenia powstawały w  ówczesnych odbudowujących się i  wiodą-
cych ośrodkach przemysłowych. Wśród nich znalazł się Tarnów, w  którym powo-
jennie szybko rozwijał się przemysł elektromaszynowy. Ogromne znaczenie w tym 
względzie miały Zakłady Mechaniczne „Tarnów”25. Dobra koniunktura przemysłowa 
niosła za sobą zainteresowanie techniką, mocne środowisko techniczne, a co za tym 
idzie rozwój kół zakładowych SIMP w regionie tarnowskim. 

Zakłady przemysłowe, fabryki prosperujące w tym obszarze stały się punktami, 
wokół których organizowały się koła SIMP. Wymienić wśród nich należy: wspomnia-
ne Koło Zakładowe SIMP przy Zakładach Mechanicznych w Tarnowie (utworzone 
w 1952 r.), Koło Zakładowe SIMP przy Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy 
(również działające od 1952 r.), Koło Zakładowe SIMP przy Fabryce Silników Elek-
trycznych „Tamel” S. A. w Tarnowie (powołane do życia w 1954 r.), Koło Zakładowe 
SIMP przy Fabryce Farb i Lakierów „Polifarb” S. A. w Dębicy (istniejące od 1980 r.), 
Koła Zakładowe SIMP przy Zakładzie Produkcji Urządzeń Chłodniczych w Bochni 
(założone w 1967 r.). 

Koła rozwijały się, powstawały wyspecjalizowane sekcje, a  prężna działalność 
wszystkich kół26 miała pozytywny wpływ na aktywizowanie lokalnego środowiska 
technicznego. Członkowie poszczególnych kół, oddziałów coraz mocniej identyfiko-
wali się z danym ośrodkiem i czuli się współodpowiedzialni za jego dokonania i wi-
zerunek.

Przemiany polityczno-ustrojowe jakie dotykały Polskę, a co za tym idzie, rzutowa-
ły na jej gospodarkę, przemysł – ich organizację, znajdowały odzwierciedlenie w ogól-
nokrajowych, jak i miejscowych komórkach SIMP. Jedno pozostawało niezmienne, 
od początków Stowarzyszenia – zrzeszeni w jego szeregach ludzie dbali o rozwój tech-
niki, a co za tym idzie Polski. Nie inaczej było w regionie tarnowskim.

Istotnym dla dalszej działalności Stowarzyszenia w obszarze Tarnowa i okolic było 
utworzenie w 1976 roku oddziału SIMP w Tarnowie.

Tarnowski SIMP 
Koncepcja utworzenia tarnowskiego SIMP ujrzała światło dzienne w 1967 r., kiedy 
to podjęto uchwałę w tej sprawie. Decyzja o powstaniu Oddziału SIMP w Tarnowie 

25 Ich początki sięgają 1917 r., czyli utworzenia Warsztatów Kolejowych, które w 1951 r. zostają 
przemianowane właśnie na Zakłady Mechaniczne „Tarnów”. Profil przemysłowy został zmodernizo-
wany i rozbudowany. Na temat historii Zakładów zob.: http://www.zmt.tarnow.pl/wordpress/histo-
ria (30.10.2018); A. Kiński, 90 lat Zakładów Mechanicznych Tarnów SA, „Nowa Technika Wojskowa” 
2007, nr 9, s. 68-72; R. Noga, 100 lat Zakładów Mechanicznych Tarnów SA. 1917-2017, Tarnów 2017.

26 Kwestia działalności tych kół jest niezwykle istotna dla całokształtu rozwoju SIMP w Polsce. Z ra-
cji rozległości tematu zagadnienie to jest jednak jedynie sygnalizowane. O dokonaniach, członkach 
i historii poszczególnych oddziałów, kół zakładowych SIMP w regionie tarnowskim zob. Działalność 
kół zakładowych w regionie tarnowskim w latach 1951-2016, [w:] 40 lat…, dz. cyt., s. 15-52.



W służbie technice i nie tylko… – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich… 155

zapadła w 1976 r., na co niewątpliwie miało wpływ utworzenie województwa tarnow-
skiego i Wojewódzkiego Oddziału NOT w Tarnowie27. 

Tarnowski Oddział SIMP od samego swojego początku działał na różnych polach 
aktywności28. W latach 90. zajmował się propagowaniem etyki pracy29.Ten ważny te-
mat podjęto wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska technicznego. 

Prezesi Zarządu Oddziału SIMP w Tarnowie w latach 1976-2018.
Od lewej: Zdzisław Rak Świętochowski (1976-1986), Jerzy Jezierski (1986-1987), 

Stanisław Gurgul (1987-1990), Lesław Świętochowski (1990-nadal).
Źródło: Formy działalności Oddziału w latach 1976-2016, dz. cyt., s. 82.

Stałym elementem działalności SIMP w Tarnowie było wtedy (i co należy podkre-
ślić – jest nadal) upowszechnianie wiedzy technicznej, w tym aktualnych wiadomości 
w  tym zakresie. SIMP organizował wyjazdy na Międzynarodowe Targi Techniczne 
w Poznaniu, od 1995 r. także na Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe „PO-
LAGRA”, Krajową Wystawę Ogrodniczą oraz Międzynarodowy Salon Techniki Pako-
wania i Magazynowania „TAROPAK”. Stowarzyszeni w SIMP mieli także możliwość 
uczestniczenia w wyjazdach szkoleniowo-technicznych do Instytutu Obróbki Skra-
waniem w Krakowie oraz różnych firm, np. STOMIL Dębica, WUCH Dębica, WSK-
-PZL Mielec30. Obecnie członkowie SIMP uczestniczą również w licznych wyjazdach, 
wystawach technicznych.

W obrębie działających w ramach Oddziału SIMP w Tarnowie kół i sekcji prowa-
dzone były i są profesjonalne szkolenia zawodowe, które w sposób wydatny podnoszą 
kwalifikacje inżynierów-mechaników. Na szczególną uwagę zasługuje w  tej mierze 
aktywność szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Inżynierów Motoryzacji  – Oddział 

27 Zob. Utworzenie Oddziału SIMP w Tarnowie, [w:] 40 lat…, dz. cyt., s. 53.
28 Obszernie na temat prac Oddziału zob. Formy działalności Oddziału w  latach 1976-2016, [w:] 

40 lat…, dz. cyt., s. 55-136.
29 Zob.Tamże, s. 55.
30 Zob. Tamże, s. 56.
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w Tarnowie31. SIMP współpracuje ze Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techni-
ków jak również współdziała w ramach Porozumienia oddziałów SIMP w makrore-
gionie południowo-wschodnim (oddziały z Krakowa, Kielc, Krosna, Nowego Sącza, 
Przemyśla, Rzeszowa, Tarnobrzega, Starachowic, Sanoka i Bielsko-Białej, Lublina)32.

Istotna dziedzina aktywności tarnowskiego SIMP to konferencje naukowo-tech-
niczne – już w latach 90. XX wieku organizowano lub współorganizowano różnorod-
ne tematycznie konferencje poświęcone m.in. na temat jakości, norm i  systemów 
zapewniania jakości w przedsiębiorstwach33, patronowało seminiarum naukowym, 
np. o urządzeniach chłodniczych34. SIMP tematyką organizowanych konferencji wpi-
suje się w bieżące, aktualne tematy świata techniki – w 2015 roku odbyła się konfe-
rencja Hybrydowe źródła napędów (organizatorami Zarząd Oddziału SIMP z Polskim 
Towarzystwem Inżynierów Motoryzacji SIMP i Radą NOT w Tarnowie). Mówiono 
o  historii i  teraźniejszości napędów hybrydowych samochodów, autobusach, o  za-
stosowaniu ogniw paliwowych w  napędach silnikowych i  funkcjonowaniu ogniwa 
paliwowo-wodorowego35. Prelegentami byli specjaliści, a wśród uczestników znaleźli 
się licznie prezentowani reprezentanci nauki, techniki, branży samochodowej oraz 
członkowie innych stowarzyszeń technicznych z NOT. 

Z roku na rok przybywa wydarzeń o charakterze naukowym. W ramach działal-
ności popularyzującej naukę odbywają się w SIMP seminiaria naukowe z udziałem 
ekspertów, praktyków lokalnego przemysłu i firm.

Obecnie bardzo ważnym aspektem działalności tarnowskiego SIMP jest współ-
praca z Instytutem Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tar-
nowie. W ramach niej organizowane są seminiaria naukowe, konferencje, podczas 
których swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się ze słuchaczami wykładowcy tar-
nowskiej uczelni. Są to ciekawe prelekcje poświęcone aktualnej problematyce tech-
nicznej  – m.in. tematem dotychczasowych wykładów było m.in. zjawisko sponta-
nicznego pękania szkła hartowanego, a także zagadnienie cyfrowego kształtowania 
wiązki akustycznej. Ta kooperacja z PWSZ w Tarnowie jest doskonałą możliwością 
poznawania aktualnych trendów w badaniach naukowych i nowoczesnych rozwiązań 
w różnorodnych technicznych zagadnieniach.

Wszystkie opisane działania z jednej strony budują zaplecze naukowe SIMP, a sze-
rzej Tarnowa i okolic, jak równie integrują tarnowskie środowisko techniczne.

31 Na ten temat zob. Polskie Towarzystwo Inżynierów Motoryzacji SIMP. Oddział w Tarnowie, [w:] 40 
lat…, dz. cyt., s. 46-51.

32 Zob. Formy działalności Oddziału w latach 1976-2016, dz. cyt., s. 66, 67.
33 Zob. Tamże, s. 57-58.
34 Zob. Tamże, s. 58.
35 Zob. Tamże. s. 60.
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Technika i patriotyzm
Stowarzysznie Inżynierów i  Techników Mechaników Polskich kultywuje nie tylko 
ideę rozwoju techniki36, ale także wartości patriotyczne. Można mówić o dwutoro-
wym sposobie krzewienia patriotyzmu przez SIMP. Pierwszy jest związany z samą 
techniką – upowszechnianiem wiedzy, nauki. Drugi to popularyzacja wiedzy histo-
rycznej. Wiąże się to z faktem, że SIMP, wśród innych ważnych zadań, ma statuowym 
zapisem określeny W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości warto 
zwrócić uwagę czytelników na fakt, że SIMP ma w swoim Statucie między innymi 
zapis o pielęgnowaniu i propagowaniu naszej historii i tradycji. 

Stowaszyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Oddział w Tarnowie jest in-
stytucją, która interesując się techniką współcześnie rozwijaną, nie zapomina o do-
konaniach wcześniejszych czasów. Nie zapomina o twórcach techniki, o zasłużonych 
na tym polu poprzednikach. Dlatego też z potrzeby serca pod patronatem NOT (Na-
czelnej Organizacji Technicznej) organizowane są co roku w  listopadzie spotkania 
poświęcone pamięci zmarłych przedstawicieli Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 
prezesów i dyrektorów firm Tarnowa, prezesów NOT w Tarnowie, prezesów i wybit-
nych członków Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszonych w  Tarnowskiej 
Radzie FSNT-NOT.

SIMP wspomina również uczestników walk I Wojny Światowej 1914-1917, walk 
o niepodległość lat 1918, wojny bolszewickiej 1920 i II Wojny Światowej. Są to mię-
dzy innymi oficerowie i generałowie pochodzący z Tarnowa i ziemi tarnowskiej.Do 
tej pory przygotowano i  zaprezentowano postaci: Komandora Jerzego Karola Ko-
ziołkowskiego, Generała Tadeusza Apolinarego Klimeckiego, Generała Franciszka 
Ksawerego Latinika, Generała Aureliego (Aureliusza) Serda-Teodorskiego i Generała 
Franciszka Zarzyckiego.  

W ramach obchodów stulecia niepodległości Polski SIMP zorganizowało konferen-
cję naukowo-techniczno-historyczną pt. Twórcy niepodległości, której tematyka sku-
piała się na problematyce patriotyzmu, wkładu tarnowskiego środowiska techniczne-
go, jego przedstawicieli w walkę o wolną Polskę.

Obecnie zrzeszeni w SIMP pracują zgodnie z obowiązującą i aktualną nieustannie 
dewizą Stowarzyszenia:

36 Oprócz omówionej w zarysie działalności naukowej realizowanej podczas organizowanych konfe-
rencji wspomnieć należy o wydawanych przez SIMP czasopismach: „Advances in Science and Technology 
Research Journal”, „Advanced Technologies in Mechanics”, „Badania Nieniszczące i  Diagnostyka”, 
„Hydraulika i Pneumatyka”, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, „Mechanik”, „Przegląd Spawalnictwa”, 
„Tribologia” oraz „Wiadomości SIMP”. Zob. Wydawnictwa, [na:] http://simp.pl/dzialalnosc/wydawnic-
twa (30.10.2018).



Lesław Świętochowski158

Zapał, zaangażowanie i chęci młodych członków SIMP łączyć umiejętnie z dorobkiem, 
wiedzą i  doświadczeniem starszych Kolegów w  klimacie wzajemnego zrozumienia, 
szacunku i tolerancji37.

SIMP pracując nad teraźniejszością, nad współczesnym kształtem techniki i wiedzy 
o niej, pamięta o przeszłości. Bowiem pamięć o tych, którzy wsławili się w obronę Oj-
czyzny oraz rozwój polskiej techniki, a także tych, którzy dbali o rozwój tarnowskiego 
środowiska technicznego jest pomostem pomiędzy tym, co było, a co jest. Rozwój, 
w tym rozwój techniki nie może odbywać się bez pamięci o korzeniach, z których się 
wyrasta. 
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Streszczenie
Artykuł przedstawia historię stowarzyszenie technicznego SIMP od jego początków 
po czasy współczesne. W  artykule przedstawiono główne sfery działalności SIMP. 
Podkreślona została popularyzujący wiedzę charakter Stowarzyszenia, jego zaanga-
żowanie w tworzenie polskiej myśli technicznej. Wskazano na kultywowanie przez 
Stowarzyszenie tradycji, przeszłości, patriotyzmu. Skupiono się również na zapre-
zentowaniu działającego w Tarnowie oddziału SIMP i jego aktywności. 
Słowa kluczowe: SIMP, technika, historia, popularyzowanie wiedzy, patriotyzm
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Summary
The article presents the history of the technical association SIMP from its beginnings 
to the present day. The article presents the main areas of SIMP’s activity. It empha-
sizes the knowledge-raising character of the Association and its involvement in the 
creation of Polish technical thought. The Association cultivates tradition, past and 
patriotism. The focus was also on the presentation of the SIMP branch operating in 
Tarnow and its activities. 
Keywords: SIMP, technology, history, popularization of knowledge, patriotism
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