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Rozmowy z laureatami XXII edycji konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa 

Lipskiego, przeprowadzone przez Tomasza Żukowskiego 

 

Paweł Knut – nagroda pierwszego stopnia 

Reakcje polskiego prawa na zjawisko mowy nienawiści w polskiej sztuce po 1989 r. 

 

1) Czym jest mowa nienawiści? Jak polskie prawo ogranicza zjawisko mowy 

nienawiści?  

 

W pierwszej kolejności warto zasygnalizować, że nieco inaczej rozumie się mowę nienawiści 

w języku potocznym, a inaczej na gruncie nauki, a szczególnie nauki prawa. O ile potocznie 

przez mowę nienawiści rozumie się takie wypowiedzi, które są wulgarne i mogą obrazić 

drugą osobę, o tyle prawo wymaga posiadania przez taką wypowiedź określonych cech, aby 

możną ją było tak zaklasyfikować. W pewnym uproszczeniu, przez mowę nienawiści w nauce 

prawa należy rozmieć każdy przejaw ekspresji człowieka, który posiada trzy cechy. Po 

pierwsze, zawiera w sobie pewien potencjał wyrządzenia jakiejś formy przykrości osobie 

będącej jego odbiorcą. Po drugie, jest on kierowany do tej osoby z intencją wyrządzenia takiej 

przykrości. Po trzecie, powodem skierowania tego komunikatu do osoby jest rzeczywiste lub 

choćby domniemane posiadanie przez nią jednej lub kilku cech szczególnie silnie negatywnie 

ocenianych w danym społeczeństwie. Do takich cech zalicza się współcześnie posiadanie 

określonej przynależności narodowej, rasowej, etnicznej, wyznaniowej, bezwyznaniowości, 

orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, płci, niepełnosprawności czy wieku. 

 

W polskim ustawodawstwie, podobnie zresztą jak w większości innych państw, mowa 

nienawiści traktowana jest jako szczególnie niekorzystne zjawisko społeczne.  Korzystanie  

z mowy nienawiści jest ograniczane przez prawo. W głównej mierze ograniczenia te zawarte 

są w prawie karnym, które np. zakazuje nawoływania do nienawiści, grożenia czy 

znieważania pojedynczej osoby lub grupy osób, z powodu przynależności narodowej, rasowej 

czy etnicznej. Narzędzia do sankcjonowania mowy nienawiści można jednak odnaleźć 

również na gruncie prawa cywilnego, które np. pozwala osobie pokrzywdzonej mową 

nienawiści dochodzić ochrony prawnej w ramach postępowania o naruszenie dóbr osobistych. 

Pewne elementy tego podejścia do mowy nienawiści można również zidentyfikować  

w prawie administracyjnym, np. w przepisach regulujących zasady korzystania ze środków 

masowego przekazu. 

 

2)  Jakie praktyki artystyczne odwołują się do mowy nienawiści?  

 

W swoich badaniach skupiłem się na praktykach artystycznych, które pojawiły się w polu 

polskiej sztuki po 1989 r. Mają one zróżnicowany charakter. Dają się jednak 

przyporządkować do dwóch stosunkowo pojemnych kategorii. Pierwsza z nich obejmuje 

praktyki o charakterze lewicowo-liberalnym, zaś druga praktyki o charakterze prawicowo-

konserwatywnym. Praktyki mieszczące się w pierwszej kategorii służą krytyce mowy 
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nienawiści, która traktowana jest przez tych artystów jako zjawisko wywołujące niekorzystne 

konsekwencje zarówno dla jednostek jak i dla całych grup społecznych. Z kolei praktyki, 

które można zakwalifikować do drugiej grupy odwołują się do mowy nienawiści aby wyrazić 

niezadowolenie, niechęć, lęki oraz obawy wobec zachodzących w Polsce po 1989 r. przemian 

społecznych i kulturowych. Innymi słowy mowa nienawiści jest tym drugim przypadku 

wykorzystywana w celu pogłębiania wykluczenia osoby lub grupy, do której jest kierowana. 

 

3)  Dlaczego mowa nienawiści stanowi problem dla prawników i sądów?  

 

Wydaje mi się, że główną przyczyną może być trudność w jednoznacznym zdefiniowaniu 

tego zjawiska. Zarówno praktycy jak i teoretycy prawa nadal próbują opracować test, którego 

przeprowadzenie pozwalałoby efektywnie oddzielać te rodzaje ekspresji, które są mową 

nienawiści od tych, które być może są wulgarne i krzywdzące ale nie można ich uznać za 

mowę nienawiści. Ta trudność w uchwyceniu istoty mowy nienawiści, bierze się stąd, że jest 

ona zjawiskiem językowym, a przez to jest bardzo kontekstowa. Ta sama wypowiedź  

w jednej sytuacji może być przejawem mowy nienawiści, a w innej już nie mieć takiego 

charakteru. Innym problemem szeroko dyskutowanym w środowisku prawniczym, który 

również nie ułatwia radzenia sobie z mową nienawiści, jest dylemat czy za wypowiedzi – 

choćby szkodliwe – w ogóle należy karać. Jest to zatem dylemat dotyczący granic wolności 

słowa. Dobrym wyrazem tego jak kwestia ta może być rozmaicie rozumiana w prawie jest 

chociażby zupełnie inne podejście do karania za mowę nienawiści w USA oraz w Europie. 

Podczas gdy Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA wprowadza dość szerokie granice dla 

ochrony prawnej wolności słowa, systemy prawne państw Europy, Rady Europy czy Unii 

Europejskiej w większym stopniu ograniczają wolność słowa w sytuacjach gdy dochodzi do 

stosowania mowy nienawiści. 

 

4)  Kiedy nienawistna wypowiedź mieści się w definicji sztuki i w związku z tym nie 

powinna być karana?  

 

Chciałbym zacząć odpowiedź na to pytanie od podkreślenia, że mowa nienawiści nie 

wyklucza artystycznego charakteru danej pracy. Artysta, który posługuje się mową nienawiści 

musi liczyć się jednak z tym, że może ponieść za swoją twórczość konsekwencje prawne.  

W powszechnym odbiorze nadal popularne jest traktowanie artysty w sposób, który 

dominował w czasach romantyzmu, a więc jako osoby, która posiada szczególny status, 

również w sensie prawnym. Innymi słowy często intuicyjnie przyjmujemy, że artysta może 

więcej i jednocześnie nie powinien ponosić za to odpowiedzialności prawnej.  

W rzeczywistości polski system prawa nie przyznaje artystom tego rodzaju immunitetu. Jeśli 

zatem artysta korzysta z wypowiedzi artystycznej np. w celu nawoływania do nienawiści 

względem gejów, grożenia muzułmanom czy znieważania Żydów, musi się on liczyć z tym, 

że jego twórczością zainteresują się organy ścigania. W mojej ocenie pewnym – 

niewłaściwym – odstępstwem od tej reguły było dodanie do Kodeksu karnego w art. 256 § 3 

tzw. kontratypu sztuki. Przepis ten może być niestety odczytywany jako furtka wyłączająca 

odpowiedzialność karną artysty, który w ramach swojej działalności artystycznej znieważa, 
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nawołuje do nienawiści lub grozi, jeżeli tylko wykaże on artystyczny charakter swojej 

aktywności. 

 

5) Jak działa prokuratura? Na jakie zjawiska reaguje i w jaki sposób? 

 

Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań wskazują, że prokuratura reaguje na mowę 

nienawiści, również w sytuacji gdy występuje ona w polu sztuki. Stosunkowo dobrze chroni 

praktyki lewicowo-liberalne. Co interesujące, w większości przypadków prokuratura potrafi 

również trafnie zidentyfikować i wszcząć postępowania wobec praktyk artystycznych, które 

mieszczą się w nurcie prawicowo-konserwatywnym, a więc tych praktyk, które odwołują się 

do mowy nienawiści w celu pogłębiania wykluczenia pewnych grup społecznych.  

W odniesieniu do tego nurtu praktyk artystycznych niektóre początkowe decyzje o odmowie 

ścigania nie zawsze okazują się jednak trafne. Uzyskane wyniki uwidaczniają jednak 

konieczność znowelizowania Kodeksu karnego oraz pewnej modyfikacji sposobu stosowania 

prawa tak aby zapewniona została większa skuteczność ochrony prawnej przed mową 

nienawiści. 

 

Emila Rydel – nagroda drugiego stopnia 

Diaspora żydowska w Szanghaju w pespektywie postkolonialnej. Przypadek Anki Votickiej. 

 

1) Zajmuje się Pani diasporą żydowską w Szanghaju w czasie II wojny światowej. Jaka 

była jej specyfika?  

 

Pierwsze wzmianki o pojawieniu się Żydów w Szanghaju dotyczą już X wieku, lecz 

faktycznie można mówić o istnieniu diaspory żydowskiej na tym terenie od czasów wojen 

opiumowych, a zatem od czasów kolonialnych. Na mocy międzynarodowych traktatów 

Szanghaj stał się miastem eksterytorialnym i pozwolił przybywającym z Zachodu migrantom 

na prowadzenie handlu. Dzięki swojemu położeniu handlowemu Szanghaj stał się także 

miejscem w którym swoje działalności prowadziły słynne żydowskie rodziny, m.in. Sasoon  

i Kadoor. Jednak są to Żydzi sefardyjscy, a moje zainteresowania naukowe skupiają się na 

opisie aszkenazyjskiej diaspory żydowskiej, która przybyła do Szanghaju w kilku falach, tj. 

od czasów wojen domowych w Rosji po czasy II wojny światowej. Żydzi z Europy 

Środkowej wykształcili wiele wspólnych elementów życia codziennego w okupowanych 

Chinach, które często nazywa się – na zasadzie analogii do mitu habsburskiego –  „Małym 

Wiedniem”.  Żydzi wydawali czasopisma w języku hebrajskim, niemieckim, także polskim, 

prowadzili kawiarnie, restauracje, spotykali się w osobnych „kołach”, a nawet należeli do 

drużyn piłkarskich. Nie sposób tutaj ująć całej – niezwykle ciekawej – specyfiki tej 

mniejszości. Niemniej należy podkreślić, że Japonia, która – jak wiadomo – była 

sojusznikiem nazistowskich Niemiec, nie stosowała polityki eksterminacji względem Żydów. 
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2) Pisze Pani o japońskim imperializmie. Czy ten projekt miał elementy rasistowskie?   

 

To pytanie, na które nie mam jednoznacznej odpowiedzi. Nie ulega wątpliwości, że 

imperialistyczny projekt „Wielkiej Azji” zawierał pewne wzmianki dotyczące wykorzystania 

Żydów w polityce, zwłaszcza na poziomie negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. W historii 

Japonii znana jest metafora fugu, którą odnosi się do ludności żydowskiej. Mięso z rozdymka 

uznawane jest za bardzo wykwintne, a jego nieumiejętne sporządzenie może spowodować 

śmiertelne zatrucie. Powstała książka na ten temat „The Fugu Plan. The Untold Story of the 

Japanese and the Jews During World War II”, ale nie jest ona uznawana przez wszystkich 

historyków za rzetelną. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zastanowić się też nad 

ideologią hakko ichiu zgodnie z którą Japonia miała pełnić rolę rodziny wszystkich narodów 

świata. Poza tym Żydzi byli dla Japończyków przedstawicielami białej rasy, a kryterium 

etniczne nie pełniło funkcji dyskryminującej. Niemniej, w wizji imperialnej panowało 

przekonanie, że Azję należy wyzwolić spod wpływów białej rasy. 

 

3) Kim była Anka Voticka? 

 

Anka Votická to główna bohaterka mojej praca magisterskiej. Anka urodziła się w Pradze  

w żydowskiej rodzinie, ale czasy II wojny światowej spędziła w Szanghaju. Jej historię 

odnalazłam przypadkiem, studiując historię Holokaustu w Czechach. Jej świadectwo uznaję 

za wyjątkowe, gdyż jest to jedyne spisane świadectwo o czeskich Żydach w Szanghaju. 

Zaciekawił mnie także sam proces powstawania jej wspomnień. Anka zdecydowała się na 

pisanie wspomnień w języku angielskim, a wersję czeską przekazała do tłumaczenia, co 

więcej, wersję okrojoną. Ten proces przekładu analizuję z perspektywy postkolonialnej 

zaproponowanej m.in. przez Marię Tymoczko. Ciekawostką jest, że Anka zdecydowała się na 

publikację swoich wspomnień w wieku 90 lat, w dodatku poprzez Twittera. Można to 

zinterpretować jako gest przekazania swojej opowieści nie lokalnej czy narodowej, ale 

globalnej społeczności. 

 

4) Jak stosuje Pani instrumentarium postkolonialne do analizy jej przypadku? 

 

Wychodzę od myśli Michaela Rothberga, którego postulat „pamięci rywalizującej” stał się dla 

mnie inspiracją do śledzenia momentów stycznych, historii wiktymizacji Żydów, ale  

i Chińczyków na terenie tzw. getta. Przywołuję termin „orientalizm” i wykazuję jego 

inklinacje z figurą Żyda w kulturze. Następnie wykorzystuję pojęcie „imperializmu 

lingwistycznego” do badania procesów adaptacji językowej i kulturowej, a także istnienia 

pidżynowej odmiany angielskiego używanego w Szanghaju. Na końcu zaś zwracam uwagę na 

postkolonialną topografię miasta, którą odczytuję jako wyraz mimikry, a zatem używając 

kategorii zaproponowanej przez Bhabhę. 
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5) Czym jest imperializm lingwistyczny? 

 

Imperializm lingwistyczny to pojęcie wprowadzone przez Roberta Phillipsona w 1992 roku, 

który wykazuje, że jednym z najtrwalszych przejawów dziedzictwa kolonialnego jest język 

angielski. Autor używa przy tym subkategorii kulturowego imperializmu, co pozwoliło mi – 

jak sądzę – na interpretowanie go z perspektywy zwrotu kulturowego w badaniach nad 

przekładem. Diaspora żydowska w Szanghaju i historia Anki Votickiej jest dla mnie 

swoistym case study, ukazującym postkolonialne aspekty życia na poziomie języka.  

 

Filip Walczyna – nagroda drugiego stopnia 

Imigranci irlandzcy w przestrzeni miejskiej wiktoriańskiego Londynu 

 

1) W XIX wieku Irlandczycy bardzo licznie emigrowali z wyspy. Co się stało?  

 

Już mniej więcej od lat 20-tych XIX wieku obserwujemy zjawisko migracji ekonomicznej, 

które możemy nazwać masowym, ale w Irlandii tragiczny skutek miały wydarzenia lat 40-

tych. Mowa o katastrofie spowodowanej nieznaną wówczas chorobą ziemniaka.  

W historiografii okres ten nazywa się Wielkim Głodem, choć ludzie umierali nie tylko  

z głodu, ale i z powodu powiązanych z niedożywieniem chorób. Była to być może jedna  

z największych klęsk humanitarnych w historii i już współcześni tym wydarzeniom zdawali 

się być tego świadomi – jeden z raportów skierowany do brytyjskiego rządu na temat sytuacji 

w Irlandii mówi o „ludzkich szkieletach”, którymi utkany był krajobraz kraju, żywych 

jeszcze,  choć niezdolnych do ruchu, czekających na śmierć. Szacuje się, że około miliona 

osób padło ofiarą Wielkiego Głodu, a kolejne milion uciekło z wyspy w latach 1845-1852.  

W drugiej połowie XIX wieku ten milion emigrantów stopniowo ściągał z Irlandii swoje 

rodziny do USA, Anglii czy Australii, gdzie dziś łącznie około 80 milionów osób przyznaje 

się do irlandzkich korzeni. Migranci i ich potomkowie mieli także niebagatelny wpływ na 

tworzenie społeczeństw tych krajów.  

 

2) Jak wyglądała irlandzka społeczność wiktoriańskiego Londynu?  

 

Przede wszystkim była to społeczność bardzo liczna – w kluczowym momencie, kiedy 

imigrantów było najwięcej, a więc w latach 50-tych i 60-tych XIX wieku, było ich od 150 do 

200 tysięcy. To wciąż niewielki procent całej populacji miasta (poniżej 6% – Londyn miał 

wówczas aż 4 miliony mieszkańców!), ale Irlandczycy byli grupą doskonale widoczną  

i obecną także w debacie publicznej. Łatwo było odróżnić ich od innych imigrantów po 

ubiorze, języku, którym mówili (mało kto mówił po angielsku – wówczas Irlandia była 

jeszcze niemal całkowicie irlandzkojęzyczna), a także rolach ekonomicznych, jakie pełnili.  

W Londynie, inaczej niż w przemysłowych miastach północy Anglii, nie było dużo miejsc 

pracy dla niewykwalifikowanych robotników fizycznych, a takimi byli w zdecydowanej 

większości Irlandczycy. Ponadto byli oni dyskryminowani na rynku pracy. Wielu z nich 
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musiało więc trudnić się handlem ulicznym, i to najprostszymi dostępnymi produktami – 

głównie owocami, ale także kawałkami sznurka, zapałkami. Szczególnie „irlandzkim” 

przedmiotem zbytu były szmaty, czyli kawałki materiału, na które też znajdowali się kupcy. 

Irlandczycy w Londynie byli niezwykle biedni, często balansując na granicy egzystencji, ale – 

słowami jednego z emigrantów podsłuchanych przez wiktoriańskiego badacza Henry’ego 

Mayhew – tutaj, inaczej niż w Irlandii, przynajmniej było jedzenie, nie było tylko pieniędzy, 

za które można by je kupić.  

 

3) Jak postrzegano imigrantów?  

 

Wiktoriańskie mieszczaństwo zdawało sobie sprawę, że Irlandczycy stanowią najuboższą 

część klasy robotniczej. W ich rozumieniu zaś ubóstwo wiązało się nie tyle z czysto 

materialnym, ekonomicznym statusem, co z pewnym upodleniem moralnym. Biedę 

utożsamiano więc z przestępstwem czy prostytucją, bano się mitycznego „zła” które czaiło się 

w dzielnicach robotniczych. O ile wszyscy przedstawiciele klasy robotniczej byli postrzegani 

jako „wrzód”, którego należy się pozbyć z wiktoriańskiego społeczeństwa, o tyle  

w przypadku Irlandczyków dochodził jeszcze szereg uprzedzeń natury religijnej, politycznej, 

czy rasowej. Umacniająca się już w Londynie wśród emigrantów tożsamość Irlandczyka-

katolika była postrzegana jako zagrożenie, podobnie jak powtarzające się próby odzyskania 

niepodległości przez irlandzkich nacjonalistów. Z kolei ekspansja darwinizmu społecznego  

i pseudonauk w rodzaju frenologii umacniała wśród Wiktorian przekonanie, że Irlandczycy są 

niżej w hierarchii ras niż Anglicy. W prasie wiktoriańskiej nieraz przedstawiano wyspiarskich 

sąsiadów po prostu jako małpy.  

 

4) Jak kształtowała się tożsamość imigrantów?  

 

W przestrzeni miejskiej Irlandczycy byli szczególnie narażeni na werbalne i fizyczne ataki ze 

strony miejscowych. Także wykluczenie z rynku pracy kreowało frustrację wśród 

imigrantów, skazanych na balansowanie na granicy egzystencji. Wobec tego w Londynie  

i innych miastach brytyjskich powoli zaczęła się formować wspólnota wszystkich 

Irlandczyków, oparta na ponadlokalnych wartościach etnicznych i narodowych. Jej bardzo 

wyraźnym elementem był anty-angielskość. Co prawda już wcześniej fundamentem 

tożsamości irlandzkiej były przekazywane w ramach kultury oralnej pieśni o bohaterach walk 

z brytyjskim najeźdzcą, ale poszczególni Irlandczycy identyfikowali się przede wszystkim 

raczej z daną wioską czy hrabstwem, niż z jakimś szerszym terytorium czy tymbardziej 

abstrakcyjnym pojęciem narodu. Powszechne były walki fakcyjne między danymi 

społecznościami terytorialnymi, kontynuowane następnie na emigracji. Niebagatelny wpływ 

na zmianę tego stanu rzeczy miał w Anglii odradzający się właśnie w połowie XIX wieku 

Kościół katolicki. Nie bez powodu upatrywał on swojej szansy w Irlandczykach, nominalnych 

katolikach, choć w praktyce wciąż bliższych pogańskim wierzeniom niż doktrynie rzymskiej. 

Świadome wykorzystywanie przez przedstawicieli Kościoła symboli religijnych takich, jak 

celtycki krzyż, czy też używanie w kazaniach retoryki narodowej stopniowo wypleniło 

zabytki ludowego modelu religijności oraz wprowadziło w sposobie myślenia Irlandczyków 

nowoczesną definicję narodu.   
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Monika Podkówka – wyróżnienie 

Alla scoperta dell’ <<avventura>> giornalistica di Gustav Herling sulle pagine di „Tempo 

Presente” 

 

1)  Zajmuje się Pani mało znaną częścią twórczości Herlinga. Na jakim korpusie tekstów 

Pani pracuje? 

 

W mojej pracy skupiłam się na włoskich tekstach Herlinga, które pozostają zdecydowanie  

w cieniu twórczości znanej polskiemu czytelnikowi. Tymczasem dzięki nim można poznać 

nieco inne oblicze polskiego pisarza – takie, jakie mieli okazję poznać Włosi. Wiedziałam, że 

Herling pisał dla włoskiej prasy… Chciałam dotrzeć chociaż do części tych tekstów. Zbiór 

publikacji z czasopisma „Tempo Presente” okazał się bardzo atrakcyjnym wycinkiem dzieła 

autora „Innego świata”, tworzącym spójną całość. Uznałam, że warto przyjrzeć się jej pod 

różnym kątem. Wzięłam na warsztat wszystko, co Herling opublikował w „Tempo Presente”, 

czyli nieco ponad setkę mniejszych i większych tekstów. Starałam się wybrać spośród nich 

najciekawsze i najbardziej reprezentatywne dla relacji polsko-włoskich. 

 

2)  Czym było „Tempo Presente” dla ówczesnych Włoch? 

 

Na początku każdego numeru „Tempo Presente” można przeczytać, że jest to 

międzynarodowe czasopismo informacyjno-dyskusyjne oparte na fundamencie wolności 

krytyki. Jego założeniem było promowanie krytycznego spojrzenia na różne sposoby 

myślenia i konfrontowanie ich z rzeczywistością. Program ten konsekwentnie realizowano 

przez trzynaście lat (1956-1968). Jeśli chodzi o aspekt polityczny, wydaje się, że „Tempo 

Presente” było raczej niewygodnym czasopismem, trudnym do sklasyfikowania. Dość dalekie 

od rządzącej w ówczesnym czasie centroprawicy, otwarcie krytykowało komunizm, zatem nie 

cieszyło się popularnością również wśród włoskiej lewicy, w znacznej większości 

komunistycznej (w latach 50. liczba członków Włoskiej Partii Komunistycznej sięgała  

2 miliony!). W wywiadach Herling lubił mawiać, że komuniści brzydzili się wręcz „Tempo 

Presente”, mówili, że nie wzięliby go do ręki, tymczasem w bliższych rozmowach okazywało 

się, że czytali uważnie każdy numer. Pismo mogło pochwalić się nie tylko wysokim 

poziomem publikowanej literatury włoskiej i światowej, ale przede wszystkim świetną 

publicystyką, tekstami krytycznymi z różnych dziedzin, aktualnością podejmowanych 

tematów. Wśród wysokiej klasy współpracowników znalazło się także wielu młodych ludzi, 

dla których kontakt z kręgiem „Tempo Presente” był ważnym elementem rozwoju 

zawodowego i nie tylko. Dziś są poważanymi specjalistami w świecie nauki, literatury, 

mediów. 

 

3)  Jaka była pozycja Herlinga w tym piśmie? 

 

Badacze wymieniają Herlinga wśród najważniejszych współpracowników czasopisma.  

W jednym z opracowań nazywany jest wręcz „trzecim umysłem” w kręgu „Tempo Presente” 
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– zaraz po Silonem i Chiaromontem, założycielach czasopisma. Zaangażowanie autora 

„Innego świata” było dla nich bardzo istotne – jako naoczny świadek tego, co działo się  

w Związku Radzieckim, ekspert od Europy Środkowej i Wschodniej, ponadto emigrant 

polityczny, świetny obserwator współczesności i oczywiście znakomity pisarz, Herling okazał 

się wręcz wymarzonym współpracownikiem. Dla niego kontakt z tym środowiskiem też był 

zresztą bardzo ważny, jeśli nie najważniejszy, w kontekście włoskich przyjaźni i okazji do 

wymiany poglądów i dyskusji. 

 

4) Jakimi tematami się zajmował? 

 

Z racji swojego pochodzenia, doświadczeń i wiedzy Herling uznawany był w „Tempo 

Presente” przede wszystkim za eksperta od Europy Środkowej i Wschodniej. Nie tylko 

przybliżał czytelnikom najnowszą literaturę polską czy rosyjską, ale też informował o tym, co 

dzieje się za żelazną kurtyną i komentował bieżące wypadki polityczne. Chciał, by odbiorcy 

włoscy mieli rzetelny obraz zmian w krajach bloku wschodniego, by rozumieli sytuację,  

w jakiej znaleźli się Polacy czy Węgrzy. Niekiedy publikował również recenzje włoskich 

nowości wydawniczych, ukazało się też kilka jego opowiadań, m.in. „Wieża”. 

 

Jonathan Scovil – wyróżnienie 

W krainie Ulro. Wyobraźnia religijna polskich katolików a światopogląd naukowy. 

 

1) Jak rozumie Pan tytułowe kategorie – światopogląd naukowy i wyobraźnię religijną? 

 

Termin „światopogląd naukowy” zaczerpnąłem z „Ziemi Ulro”, stanowiącej moją główną 

inspirację do podjęcia tych badań i dlatego starałem się zanadto nie oddalać od znaczenia, 

które nadawał mu Czesław Miłosz. Mówiąc bardzo ogólnie, chodziło tu o pewien typ idealny 

sposobu postrzegania rzeczywistości opartego na spopularyzowanych, powszechnie dziś 

przyjmowanych w zachodnich społeczeństwach teoriach i ustaleniach nauk ścisłych (czasem 

również nauk społecznych). Postępująca od czasów nowożytnej rewolucji naukowej 

ekspansja „naukowego światopoglądu”, o której pisał Miłosz, wiąże się nie tyle  

z upowszechnieniem szczegółowej wiedzy o otaczającym nas wszechświecie, ile raczej  

z przemianą potocznych wyobrażeń – czyli np. przeciętny mieszkaniec Zachodu zupełnie 

inaczej niż jeszcze kilkaset lat temu wyobraża sobie otaczający nas kosmos, początki 

człowieka, czy przypisaną człowiekowi we wszechświecie rolę itd. Istotnym aspektem 

ekspansji „naukowego światopoglądu” jest też to, co Max Weber nazywał „odczarowaniem 

świata”. Chodzi tu m.in. o upowszechnienie się przekonania, że światem rządzą bezosobowe 

zasady, które da się naukowo poznać i opanować przez kalkulację, że na tym świecie nie 

istnieją – i nie mogą istnieć – żadne tajemnicze i nadprzyrodzone moce wywierające realny 

wpływ na bieg rzeczy. Co istotne, to przekonanie nie opiera się bezpośrednio na naukowej 

wiedzy, ale raczej na wierze czy też na daleko posuniętym zaufaniu do naukowej metody 

wyjaśniania rzeczywistości, która pozwala nam ją opanowywać. Jeśli chodzi o „wyobraźnię 
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religijną”, to tutaj opierałem się przede wszystkim na uwagach Johna Henry’ego Newmana 

oraz Ludwiga Wittgensteina. Podobnie jak w przypadku „naukowego światopoglądu”, 

poświęciłem osobny rozdział na wyjaśnienie znaczenia, jakie nadaję temu terminowi w pracy 

i dlatego mam pewne opory przed jego skrótowym opisem. Mówiąc znów bardzo ogólnie, 

chodziło mi tutaj przede wszystkim o zdolność wierzącego do obrazowego, żywego 

przedstawienia sobie podstawowych pojęć swojej wiary, tak by wywoływały w nim one silne 

emocje, a nie stanowiły jedynie abstrakcyjnych kategorii, poddających się co najwyżej 

intelektualnej akceptacji. Miłosz twierdził, że ekspansja „naukowego światopoglądu” 

przyczynia się do uwiądu wyobraźni religijnej wśród chrześcijan i całe moje badanie 

stanowiło próbę odniesienia się do tej tezy. 

 

2) Postanowił Pan zbadać sprawę empirycznie. Przeprowadził Pan rozmowy  

z katolikami. Kogo Pan wybrał i o co pytał? 

 

Część badawcza mojej pracy opiera się na 17 pogłębionych wywiadach z polskimi 

katolikami, odnoszących się do obszarów, w których nauka i religia mogą dostarczać 

odmiennych zestawów wyobrażeń. Należy więc podkreślić, że z moich analiz nie można 

wysnuwać żadnych ogólnych wniosków na temat polskiej religijności, przeprowadziłem 

badanie jakościowe o charakterze eksploracyjnym i chodziło mi raczej o wyróżnienie kilku 

pojawiających się w takich rozmowach „strategii” godzenia wiary z „naukowym 

światopoglądem”. Zresztą decydując się na ten obszar badawczy, nie miałem chyba innego 

wyjścia. Zastosowanie metody badań ankietowych wydawałoby mi się w tym przypadku po 

prostu śmieszne i nie dałoby z pewnością żadnych interesujących wyników. Moich 

rozmówców pytałem o ich wyobrażenia nieba i piekła, wizję końca świata i Sądu 

Ostatecznego; pytałem o ich stosunek do cudów, a także o to, czym jest ludzkie sumienie  

i jaki może być cel istnienia świata – jeśli mogłem żywić nadzieję na uzyskanie szczerych  

i rozbudowanych odpowiedzi, to tylko poświęcając moim rozmówcom czas i uwagę, a nie 

prosząc ich o wypełnianie kwestionariuszowych okienek. Chociaż moje badanie – ze względu 

na niewielką próbę badawczą – nie mogło być reprezentatywne dla ogółu społeczności 

polskich katolików, to mimo wszystko starałem się rozmawiać z osobami z bardzo różnych 

środowisk. Spotykałem się więc z reprezentantami zarówno liberalnego (KIK, Oaza), jak  

i konserwatywnego skrzydła Kościoła (Koło Przyjaciół Radia Maryja, Odnowa w Duchu 

Świętym), istotną grupę stanowili też tutaj wierzący naukowcy działający w obszarze nauk 

przyrodniczych. 

 

3) Jak polscy katolicy godzą światopogląd naukowy z religijnością? 

 

Jak już wcześniej sugerowałem, mógłbym powiedzieć co najwyżej jak „światopogląd 

naukowy” z religijnością godzili moi rozmówcy. Najwięcej sensu ma tutaj chyba mówienie  

o „strategiach” pojawiających się w wywiadach, które rzeczywiście mogą mieć bardziej 

ogólny charakter. Najczęściej natrafiałem na zabiegi metaforyzacji oraz historycyzacji treści 

Pisma Świętego, polegające na niedosłownym traktowaniu fragmentów Biblii szczególnie 

trudnych do pogodzenia z powszechnie przyjmowanymi naukowymi ustaleniami – uznawano 

je co najwyżej za metafory lub symbole, ewentualnie za nieaktualne opisy lub wskazania 
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dostosowane do wyobraźni ludzi sprzed tysięcy lat, których w dzisiejszym świecie nie sposób 

traktować poważnie. Ciekawymi „strategiami” przewijającymi się w moich rozmowach były 

też próby „unaukowienia” wyobrażeń religijnych (np. połowa moich rozmówców mówiąc  

o współczesnych przypadkach cudów, powoływała się na bezradność naukowców w próbach 

ich podważenia, traktując to jako swego rodzaju „naukowy dowód” na ich prawdziwość),  

a także „ureligijnienia” wyobrażeń naukowych (np. Wielki Wybuch czy teoria ewolucji 

uzupełniane religijną „Pierwszą Przyczyną”). 

 

4) Jakie są dominujące cechy wyobraźni religijnej polskiego katolika? 

 

Nie mogę udzielić poważnej odpowiedzi na tak postawione pytanie wyłącznie na podstawie 

moich badań. Wydaje mi się natomiast, że na ich podstawie można stwierdzić, że problem 

napięcia między religijnymi i naukowymi wyobrażeniami nie jest wydumany, że jest 

najzupełniej realny. Niezależnie od tego, jak ten problem rozwiążą teologowie, konflikt nadal 

będzie istniał – i istnieje – w świadomości wielu wierzących, niekoniecznie obeznanych ani  

z naukami przyrodniczymi, ani z teologią, ale zmuszonych poradzić sobie np. z niezgodnością 

powszechnie wokół nich przyjmowanej wizji „małpiej” genealogii człowieka z wizją zawartą 

w Księdze Rodzaju, lub starających się uwierzyć w możliwość zmartwychwstania Chrystusa 

w świecie, w którym prawa przyrody podobno nie mogą być łamane. Do tego zagadnienia 

podchodzę nie jak filozof, ale właśnie jak socjolog, tzn. w moim badaniu interesowało mnie 

nie to, jak jest naprawdę, ale jak ludzie to „naprawdę” sobie wyobrażają. W tym sensie nie 

interesuje mnie to, czy rzekomy konflikt między religią i nauką da się rozwiązać na 

płaszczyźnie intelektualnej, tylko to, jak radzą sobie z nim zwykli wierzący, czy dla nich jest 

on realny. To, że Kościół ogłosił, że coś należy sobie wyobrażać w pewien określony sposób 

(np. że konflikt między religijną i naukową wizją świata należy uznawać za fikcyjny), nie 

oznacza, że wierzący tak to sobie właśnie wyobrażają – socjologowie religii wiedzą o tym 

najlepiej. Wracając do wyjściowego pytania – wpływ „naukowego światopoglądu” na 

religijne wyobrażenia większości moich rozmówców był na pewno więcej niż zauważalny. 

Zarazem jednak ich wypowiedzi świadczą wyraźnie o tym, że podstawowe pojęcia 

chrześcijaństwa nie stanowiły dla nich jedynie abstrakcyjnych kategorii. Choć ich wyobraźni 

niewątpliwie wytyczono granice, których nie znała wyobraźnia średniowiecznego 

chrześcijanina, często okazywała się ona niezwykle twórcza (a przez to często wykraczająca 

daleko poza granica ortodoksji). Niektóre z wizji piekła, nieba czy końca świata, o których 

miałem okazję słuchać, z pewnością pozostaną ze mną na długo. 
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Piotr Krajewski – wyróżnienie specjalne im. Joanny Wiszniewicz 

Muzyka wobec Zagłady. Muzyczno – historyczny projekt edukacyjny. 

 

1)  Jak muzyka może być medium pamięci o Zagładzie?  

 

Muzyka może stanowić medium pamięci o Zagładzie przede wszystkim na poziomie emocji. 

Wieloznaczność, a zarazem niewyrażalność językowa sprawia, iż muzyka stanowi innego 

rodzaju medium pamięci. Oprócz łatwo (jak się wydaje) odczytywanych, wspólnych dla 

określonej wspólnoty, pokolenia emocji, wynikających z ekspresji, istnieją również 

dookreślenia, które wpływają na kształtowanie się i odbieranie tego medium pamięci. 

Osobiste historie ocalonych muzyków, po raz kolejny nakładające się emocje i próba ich 

przekazania w utworze muzycznym stanowią polifoniczne medium pamięci o Zagładzie. 

 

2)  Co to jest „historia niekonwencjonalna”?  

 

Historie niekonwencjonalne to wszelkiego rodzaju przejawy historyczności, które zaburzają 

ustalony porządek przyczynowo-skutkowy znany z dyskursu historii akademickiej. W ramach 

historii niekonwencjonalnej oddajemy głos świadkom (w tym świadkom dotychczas 

marginalizowanym: kobietom, dzieciom, niepełnosprawnym, mniejszościom etc.), którzy 

według własnych wyznaczników, wspomnień tworzą osobiste, wielowątkowe narracje.  

W historię niekonwencjonalną wpisują się również m.in. historia ratownicza, ekohistoria, 

historia forensyczna czy muzyka w historii Zagłady. 

 

3)  Jak analizować dzieło muzyczne jako medium pamięci? Jakimi narzędziami?  

 

W analizie utworów muzycznych posługiwałem się teorią interpretacji integralnej 

Mieczysława Tomaszewskiego. Badacz ten zakłada wieloaspektowy proces interpretacji 

utworu muzycznego, od koncepcji do recepcji. Jednakże najważniejszym elementem teorii 

Tomaszewskiego jest zachwyt nad utworem (wynikający z wielokrotnej lektury partytur, 

odsłuchań). Poszukiwanie historycznych kontekstów, wątków biograficznych, po raz kolejny 

emocjonalnych reakcji, komentarzy, nagrań i wykonań koncertowych przybliżało mnie do 

zaprezentowania integralnej interpretacji. Na tyle szerokiej, by w ramach dyskursu pamięci 

prześledzić funkcjonowanie poszczególnych utworów odnoszących się do Zagłady.   

Kolejnym ważnym zadaniem była próba przeniesienia dość hermetycznej analizy 

teoretycznomuzycznej na grunt edukacji, by utwory te mogły zaistnieć w rzeczywistości 

szkolnej w ramach projektu edukacyjnego. 

 

4)  Jakie dzieła analizuje Pan jako media pamięci o Zagładzie?  

 

Wybrałem trzy utwory: III Kwartet smyczkowy Szymona Laksa, Different trains Steve’a 

Reicha i III Symfonię „symfonię pieśni żałosnych” Henryka Mikołaja Góreckiego. Szymon 

Laks, jako ocalony z Zagłady obozowy kapelmistrz z Birkenau już w 1945 roku pisze kwartet 
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smyczkowy „osnuty na polskich melodiach ludowych”. Aktualizując melodie ludowe włącza 

je w szerszy kontekst wojny i Holokaustu, a jednocześnie nawiązuje kontakt z odbiorcami, 

którzy znając je mogą odnieść się do własnej sytuacji. Steve Reich, urodzony w USA syn 

żydowskich emigrantów z Europy Środkowej, dopiero w latach 70., gdy jest już dojrzałym 

kompozytorem, zaczyna poszukiwać swoich korzeni. To wówczas podróżuje do Izraela, 

przegrywa Psalmy Dawida. Reich jednocześnie włącza swoją osobistą historię  

z podróżowania pociągami między Chicago a Nowym Jorkiem w czasie wojny i uzmysławia 

sobie, iż gdyby żył wówczas np. w Budapeszcie podróżowałby „innymi” pociągami.  

W Different trains Reich wykorzystuje głosy ocalonych, które wyznaczają pozostałe 

parametry muzyczne. Rytm, wysokość, tempo wypowiadanych wspomnień, w połączeniu  

z zarejestrowanymi na taśmie odgłosami pociągu (szumy, gwizdy, świsty) tworzą obrazową  

i przerażającą wizję Zagłady. Trzeci utwór – II część III Symfonii Henryka Mikołaja 

Góreckiego poniekąd wpisana została w kontekst Zagłady. Jej recepcja, głośny film Palmera 

nadały jej miano symfonii Holokaustu. I pomimo, że kompozytor był zaskoczony 

popularnością swojego utworu w latach 90. (prawie dwadzieścia lat po premierze w 1976 

roku) jego wypowiedzi świadczą o osobistych i emocjonalnych związkach z Zagładą. 

Zerwanych więziach choćby z dziadkiem, który zginął w jednym z obozów koncentracyjnych. 

Górecki wykorzystuje inskrypcję z katowni Palace w Zakopanem: „Mamo nie płacz, nie. 

Niebios przeczysta królowo, Ty zawsze wspieraj mnie” i wprowadza ją w szeroki kontekst 

lamentu w kulturze, więzi łączącej matkę i dziecko, więzi, której Góreckiemu tak bardzo 

brakowało. Te trzy zróżnicowane gatunkowo utwory, ujęte w szerokie konteksty historyczne, 

kulturowe, muzyczne stanowią również szkielet projektu edukacyjnego. 

 

5)  Pisze Pan o audialnym projekcie edukacyjnym. Opowie Pan o nim? 

 

Utwory muzyczne czy wspomnienia muzyków nie są zbyt często ujmowane w scenariuszach 

lekcji, projektach edukacyjnych, warsztatach dla młodzieży. Stąd też moim pomysłem było 

zaprezentowanie źródeł muzycznych, wspomnień w szerokim nurcie pamięci i postpamięci  

w muzyczno-historycznym projekcie edukacyjnym, który podkreślałby podejmowane przeze 

mnie aspekty. W audialnym projekcie edukacyjnym chodziło również o zainteresowanie 

uczniów „muzyką klasyczną”, o sposoby jej funkcjonowania na lekcjach historii. Oprócz 

trzech wcześniej wspomnianych utworów ukazywanych w szerokich kontekstach, do projektu 

włączyłem choćby spóźnione świadectwa kobiet: Alice Herz-Sommer i Heleny Dunicz 

Niwińskiej czy refleksję nad przejawami muzyczności w obozach (zwłaszcza Auschwitz-

Birkenau). Osobnym założeniem audialnego projektu było doświadczanie historii i muzyki, 

zagłębianie się we wspomnienia, słuchanie i interpretowanie muzyki, ale i przetwarzanie, 

własne próby przekazania, opisania tego, co niewyrażalne. Refleksje pojawiające się po 

częściowej realizacji projektu są zaskakująco optymistyczne – uczniowie oprócz 

zaangażowania i różnorodnie wyrażanych emocji, wielokrotnie podkreślali, że osobiste 

historie więźniów, a zwłaszcza analizowane utwory na dłużej pozwolą im zapamiętać  

i przekazywać dalej informacje o Zagładzie. 

 

 


