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

Lipskiego, przeprowadzone przez Tomasza Żukowskiego 

 

Julia Golachowska – nagroda pierwszego stopnia ufundowana przez Stowarzyszenie 

Otwarta Rzeczpospolita 

Nowe praktyki pamięci na przykładzie kultu żołnierzy wyklętych  

 

1) Poruszyła Pani niesłychanie ważny temat dla naszej współczesności, bo Żołnierze 

Wyklęci są właściwie wszędzie dzisiaj. Chciałem się zapytać, co takiego nowego jest  

w tym kulcie, który ma z 10 lat?  

 

Tak, to jest dosyć nowe faktycznie. Dużo jest nowego w praktykach, bo właśnie w tym, jaki on 

jest i jakie cechy przypisuje się wyklętym, to ja raczej uważam, że się raczej wpisuje, czasami 

na siłę, a czasami ma to sens, czasami jest to uzasadnione, czasem jest  okrojone  

w określony wzór. Sam kult Wyklętych jest on jest jakby mocno wtłaczany w ten retorykę 

powstań narodowych. I coraz silniejsza jest tendencja do nazywania Wyklętych, jakby całej 

zbrojnej opozycji powojennej, największym powstaniem antykomunistycznym w Europie. 

Oczywiście wśród historyków jest spór o to, czy oni byli powstańcami, czy nie. Nie jest to tylko 

kwestia języka publicystycznego. Także w samym myśleniu o tym, kim są Wyklęci  

i jakie wartości za sobą niosą, to tutaj wiele nowego moim zdaniem oni są bardziej, nie są 

zupełnie w wymiarze powstańców warszawskich. Raczej się ich uznaje za bezpośrednich 

spadkobierców i to też wpływa na to, jakie są praktyki pamięci z nimi związane, ale tutaj już 

widzę więcej różnic. To znaczy na pewno to, jak wyglądają praktyki pamięci związane  

z kultem Wyklętych wynika przede wszystkim z polityki Muzeum Powstania Warszawskiego, 

takiego właśnie komiksowo-rozrywkowego repertuaru edukacyjnego, który jest powszechnie 

akceptowany i od lat już oswojony. Ale jest jakby bardziej komercyjne. Jest to tutaj  

w znacznym stopniu oddolne. W dużym stopniu związane z kapitałem, firmami prywatnymi, 

częściowo małymi przedsiębiorstwami, a częściowo jest to bardzo duży biznes, więc tutaj ten 

wątek ekonomiczny w różny sposób wybrzmiewa. Po pierwsze jest to bardzo komercyjne tak, 

jak moda patriotyczna, która już jest wielkim biznesem, ale też bardzo ważny wątek i moim 

zdaniem to jest coś nowego. To patriotyzm ekonomiczny, który wybrzmiewa w różny sposób  

i jest właśnie w jakiś sposób w przypadku Żołnierzy Wyklętych pojawia się nieprzypadkowo.  
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2) Ja właśnie chciałem o to zapytać. Zanim jednak do tego przejdziemy chciałbym, aby 

Pani opowiedziała na jakim materiale Pani pracuje. To myślę też ustawi trochę obraz.  

 

Przede wszystkim od tego się zaczęło, analizowałam modę patriotyczną, czyli właśnie bluzy 

„Red is bad”, szaliki, koszulki, stroje sportowe, ofertę zarówno tych dużych, znanych sklepów, 

które mają sklepy na rynku krakowskim, czy na Nowym Świecie, chociaż do niedawna, ale to 

są takie duże firmy, które nosi Prezydent i Macierewicz. Ale też takie niszowe, kiedyś 

kibicowskie, dzisiaj właśnie bardziej patriotyczne, nacjonalistyczne sklepy internetowe, które 

mają dużą i raczej podobną do siebie ofertę. To była jedna rzecz. Oczywiście analizowałam też 

filmy. Pierwszy film o Wyklętych, o Roju, ale oprócz tego też escape room, czyli pierwsza 

instytucjonalna rzecz, jeśli chodzi o Wyklętych, bo nie mamy cały czas muzeum. Jest 

oprowadzanie cykliczne po więzieniu na Rakowieckiej, ale muzeum samego nie mamy,  

a pierwszą instytucją, jaka zagospodarowuje instytucjonalnie ten mit jest Escape Room 

Żołnierzy Wykletcyh. Wykorzystująca taką zupełnie rozrywkową formę spędzania czasu, taką, 

która istniała jakoś tam w formie edukacyjnej, bo to się przewija  

w dyskusji o tym, czym są escape roomy. Escape room to jest forma rozrywki. Po polsku 

zazwyczaj tłumaczy się to „pokojem zagadek”. To jest taka rozrywka dla nastolatków, dla 

rodzin. Jest to jakby miejsce, gdzie do określonego pomieszczenia, wchodzi zazwyczaj na 

godzinę grupa ludzi i musi rozwiązać ileś tam zagadek, przejść ileś tam etapów i z tego pokoju 

się wydostać. Są różne scenariusze tych gier, lekko edukacyjne, ale raczej lekko  

i zazwyczaj odnoszą się do jakichś tam znanych historii np. można bawić się w Indianę Jones’a, 

czy kradzież obrazu. Są to jakoś znane narracje, które jakoś te escape roomy rozwijają, ale 

raczej odnosi się ten do świat do czegoś, co już znamy, zwłaszcza z filmów. Instytut Pamięci 

Narodowej postanowił stworzyć coś takiego, tylko właśnie odnoszącego się do Żołnierzy 

Wyklętych. I jest to pierwsza instytucja, jaką mamy w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o Żołnierzy 

Wyklętych. Jest to projekt edukacyjny. W nim właśnie musimy wydostać się, a przy okazji 

uwolnić żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. 

 

3) To chyba nie jest dla nas.  

 

Szczerze mówiąc spodziewałam się gorszych rzeczy. To znaczy ten projekt jest niewypałem, 

nie jest aż taki zły, tzn. nie jest aż taki groźny, jak by się wydawało.  
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4) Wspomniała Pani patriotyzm ekonomiczny. Czym on jest i jak on służy do 

zrozumienia tego fenomenu? 

 

On jest ciekawy, bo łączy wiele wątków. Niewiele ma wspólnego z taką lokalnością, jak 

czasami się rozumie właśnie jakby podobne praktyki. To nie jest wspieranie warzywniaka na 

osiedlu, czy czegoś takiego i to nie jest opozycja do wielkich firm i koncernów. Z tym, że ta 

polskość jest stopniowana. Jest nawet aplikacja, która stopniuje polskość firm tak, żebyśmy 

mogli sprawdzić jak duży jest kapitał polski, jak duży jest kapitał zagraniczny, jakich przepisów 

przestrzega właśnie producent, jak, gdzie produkuje, gdzie płaci podatki. W tym przypadku 

możemy jakoś stopniować polskość firm. Cały czas w dużej mierze to jest nacisk na takich, jak 

to się pojawia w Planie Morawieckiego, „polskich championów”, czyli wielkie polskie marki, 

które jakoś nas rozsławią i wypromują. Tutaj naszym obowiązkiem patriotycznym byłoby 

wspieranie takich inicjatyw wielkich, które zazwyczaj w którymś momencie, może nawet jeżeli 

z podatkami nie uciekną, to na szerszą skalę jakaś część ich działalności wycieka za granicę, 

także tutaj to jest dosyć uwikłane i specyficzne. Z drugiej strony takim przykładem na którym 

też analizowałam patriotyzm ekonomiczny jest fenomen „polskich kebabów”. To znaczy to jest 

już zjawisko trochę szersze, niż jak zaczynałam o tym pisać, ale jest coś takiego jak „polski 

kebab” dla „prawdziwego Polaka”. Ponieważ jest to bardzo popularne danie w Polsce, z którego 

jedzeniem wiąże się problem dla właśnie radykalnych grup nacjonalistycznych. Jest to okropne 

powiedzenie „jedząc kebaba osiedlasz Araba”. I to jest właśnie bardzo skracając opisuje dramat 

patriotyczny wielu osób.  

 

W odpowiedzi na tego rodzaju problem zaczął powstawać „polski kebab”. Pierwszy powstał  

w Lublinie, otwierał go Marian Kowalski, oficjalnie przecinał biało-czerwoną wstęgę. Cały 

kebab jest biało-czerwony oczywiście. W menu oczywiście są kebaby, są też pierogi. Są też 

tam jakieś sygnały polskości. Jest też w dosyć dobrym miejscu, na ul. Chopina w Lublinie. To 

jest wielka hybryda pojęciowa, ponieważ Wyklęci są tutaj używani jako alternatywa 

alternatyw. Jakby w pewnym momencie jakby używamy ich też do walki z islamizacją Polski. 

A np. kebab dla „prawdziwych Polaków” reklamuje się odsieczą wiedeńską. Tutaj jakby stoimy 

po jednej stronie z Wyklętymi, bo właśnie tutaj jest znowu taki, taka druga strona patriotyzmu 

ekonomicznego, w której są takie drobne gesty pojedynczych osób. Takiego oporu, jakim byłby 

właśnie opór Wyklętych. Takiej alternatywy, ale bardzo indywidualnej, bardzo 

niezorganizowanej i tutaj bym widziała kontynuację w duchu tego, czym w tym kulcie byli 

Wyklęci i jakie wartości reprezentowali.  
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5) Jeszcze chciałem zapytać o aspekt genderowy kultury Wyklętych. Wydaje się 

oczywisty, czy to się potwierdza? 

 

To jest ciekawe, bo jednocześnie Inka wydawałoby się mogłaby nadać tutaj ton rozmowie  

o Wyklętych. Ona jest jakoś tak traktowana jako wyjątek potwierdzający regułę, niż właśnie 

jako coś nowego w tej dyskusji. Ja ten wątek genderowy analizowałam przede wszystkim na 

podstawie analizy mody patriotycznej, w której dosyć łatwo to zbadać, bo widać jaka jest moda 

dla kobiet, a jaka dla mężczyzn. Ona jest po pierwsze  znacznie uboższa dla kobiet.  

Po drugie jakby nie jest skrojona pod kobiety. Raczej jest jedynie przeniesieniem na inną 

rozmiarówkę i inny fason. To się teraz trochę zmienia. Jest trochę więcej sukienek, jakichś 

innych fasonów, które byśmy uznali za tradycyjnie kobiece, co dla mnie było fascynujące, bo 

myślałam, że jakby takie akcentowanie różnic pomiędzy tradycyjną męskością a tradycyjną 

kobiecością będzie bardziej widoczne, a prawie tego nie było. Jak zaczynałam pracę,  

to naprawdę było tego mało. Plus jakby ta jakby kobieca wersja i dziecięca, tu trzeba też 

podkreślić, że są też stroje dla noworodków, są też śpioszki patriotyczne, też z dość 

makabrycznymi rzeczami typu  nie po prostu biało-czerwony, tylko takie zdania odnoszące się 

do walki zbrojnej, walki dzieci z której twórcy oczywiście są dumni. W większości sklepów 

oferta była dzielona w ten sposób, że była odzież patriotyczna, po prostu odzież. Koszulki, 

spodnie itd. oraz stroje dla kobiet i dzieci. To znaczy mamy jakby jedną, uniwersalną ofertę  

i jakieś tam dziwne warianty dla mniejszości. One są i mniejsze i uboższe  

i właśnie ewidentnie jakby robione po tamtych. To znaczy są raczej przedrukami. To się 

troszeczkę  zmienia, ta oferta staje się bogatsza, ale to jest nowość. Przez dłuższy czas tego nie 

było.  

 

 

Zofia Kujawska – nagroda drugiego stopnia 

Antysemityzm bez Żydów. Fantazmat Żyda w dobie „późnej polskości” 

 

1) Chciałbym się zapytać o te kategorie, bo zajmuje się Pani ostatnimi czasami, prawda? 

Jaki jest materiał i czym jest ten antysemityzm bez Żydów? 

 

Materiał, którym się zajmowałam to były materiały z przestrzeni miejskiej lub szerzej 

publicznej, okrojone w pewien sposób. To znaczy były to konkretne  grafiki, naklejki, napisy 

na murach, przemówienia na manifestacjach, transparenty, okrzyki, akty niszczycielskie 
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dotyczące różnych miejsc pamięci i form upamiętniania. Ten materiał, który wybrałam, jego 

kryterium było takie, że opiera się na przestrzeni publicznej, ale ma charakter niepubliczny. Nie 

jest też prywatny do końca, ale chodzi mi w tych wypowiedziach o to, że nie ma zwykle 

świadków tych wypowiedzi lub nie jest to typowa sytuacja komunikacyjna, w której jest 

konkretny odbiorca i można do niego konkretnie przemówić. To też poczucie bezkarności tych 

wypowiedzi jest znacznie większe i to oznacza także znacznie większą szczerość tych 

wypowiedzi. Dlatego one mnie interesowały. Uważałam, że na co dzień wypowiedzi dotyczące 

Żydów, w ogóle antysemickie, są jakoś okrawane, autocenzurowane, a tutaj mamy taką 

sytuację, gdzie faktycznie możemy zajrzeć „od podszewki” i zobaczyć coś, co jest szczere.  

 

2) No właśnie, i co tam widać? Co Polacy sobie komunikują używając takiego 

antysemickiego języka?  

 

Polacy sobie komunikują po pierwsze swoje lęki, które są lękami związanymi z bieżącymi 

wydarzeniami społecznymi, politycznymi, czasami osobistymi, ale głównie chodzi  

o społeczną warstwę. Więc to, co nazwałam antysemityzmem bez Żydów, to jest fenomen  

w którym używamy antysemickiego języka po to, by obrazić „Żydem”. Tym słowem,  

o takim ładunku magicznym, przeciwników, którzy w ogóle nie należą do grupy Żydów, czy 

nie wyznają judaizmu, czy nie pochodzą z państwa Izrael.  

 

3) Jakie to są przykłady? Jakie sprawy się tym konkretnie załatwia?  

 

Tym sposobem załatwia się właściwie najróżniejsze bieżące sprawy. Obraża się w ten sposób 

i polityków, tutaj nie możemy wskazać, że jest jakaś tendencja, że bardziej lewicowych na 

przykład. Można by tak intuicyjnie założyć, ale tak nie jest. 

 

4) To się nie sprawdza? 

 

To się nie sprawdza. Dlatego, że istnieje coś takiego, co Joanna Tokarska-Bakir nazywa „listą 

Żydów”, czyli określa określeniem „Żyda” wszystkich możliwych przeciwników i w takich 

listach, które krążą nadal po polskich prowincjach, z biegiem czasu znajdowali się wszyscy 

prezydenci Polski. Możemy znaleźć tam i Andrzeja Dudę, Jarosława Kaczyńśkiego, Donalda 

Tuska, Hannę Gronkiewicz-Waltz. Takim mianem są określani wszyscy aktorzy sceny 

politycznej. Ale są też określane podmioty, które z zupełnie innego porządku pochodzą na 
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przykład muzułmanie również są Żydami, jak się okazuje, w tym rozumieniu. Są nimi islamiści, 

uchodźcy, także tutaj mamy bardzo szerokie spektrum odniesień, tutaj także  

do kryzysu uchodźczego. Mamy całą gamę takich bardziej prywatnych, nie politycznych 

odniesień, np. obrażanie „Żydem” przeciwnej drużyny piłkarskiej, konkretnie od kibiców, 

można Żydem nazwać kogokolwiek, kogo się nie lubi.  

 

5) Używa Pani takiego terminu „późna polskość”. Co to jest ta późna polskość i jak ona 

tłumaczy zjawisko, którym Pani się zajmuje? Jak Pani tego używa do opisu?  

 

To jest kategoria, która nie jest kategorią naukową. Zaczerpnęłam tytuł z wystawy w Centrum 

Sztuki Współczesnej w zeszłym roku, którzy pokazywali różne manifestacje tożsamościowe 

polskie po 89 roku. Ta późna polskość odnosi się oczywiście do później nowoczesności. Ja też 

w takim kontekście tego używam, czyli odnoszę się do późnej nowoczesności, żeby zaznaczyć 

tego rodzaju ramy czasowe naznaczone globalizacją, globalnymi przepływami.  

W polskim kontekście jest ważny też kontekst potransformacyjny. Zajmowałam się właściwie 

latami 2015-2017, ale to jest w styczności z tym, co można zaobserwować po 89 roku. 

 

6) Pisze Pani, że  antysemityzm bez Żydów nie jest w Żydów wymierzony. Ale tak, jak 

zorientowałem się z tego, co Pani mówi, to jest to dosyć skomplikowana sprawa, bo 

obraża się właśnie „Żydem”, tak? Jak to jest z tym wymierzeniem  

i niewymierzeniem obelgami antysemityzmu w Żydów?  

 

Ja uważam, że nigdy antysemityzm nie może być niewymierzony w Żydów. Jest 

antysemityzmem i siłą rzeczy używa dyskryminujących dla grupy określeń, ale ponieważ 

wynika z moich badań, że intencją autorów, nie jest wymierzenie tego w mniejszość żydowską 

mieszkającą w Polsce aktualnie, tylko zupełnie odmiennych przeciwników, czy politycznych, 

czy jakichkolwiek innych, to w tym sensie nie jest to wymierzone w Żydów.  

To jest ten fenomen, który polega na tym, żeby ze słowa „Żyd” zrobić symbol. To też jest 

ciekawe, znowu się odniosę do Joanny Tokarskiej-Bakir, która w ogóle za moment przejścia 

między antyjudaizmem, a antysemityzmem uważa moment, kiedy materializuje się metafora 

bogobójcy, czyli w momencie w którym oskarżenie o zabójstwo Jezusa przez Żydów, 

odpowiedzialność ponosi cała ludność żydowska, żyjąca w tamtym czasie i w przyszłości 

również. Więc to jest ten mechanizm. 
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Karolina Koprowska – nagroda drugiego stopnia im. Joanny Wiszniewicz 

Postronni. Zagłada w relacji chłopskich świadków.   

 

1) Pisze Pani o kategorii postronnego. Zacznijmy może od tego jak ta kategoria się 

sprawdza, kiedy przychodzi do konfrontacji z materiałem historycznym? Pani 

pracowała nad polską książką. 

 

Moja praca była trochę takim eksperymentem, bo próbowałam zrobić właściwie dwie rzeczy. 

Pierwsza część pracy dotyczy samego postronnego i tłumaczenia angielskiego bystander. Tutaj 

próbowałam pokazać różne konteksty teoretyczne. Najpierw wychodząc właśnie od 

bystandera, a następnie właśnie próbować szukać w polskich koncepcjach teoretycznych takich 

sygnałów, że potrzebna nam jest nowa kategoria, za pomocą której nazwalibyśmy polskie 

doświadczenie uczestnictwa, jako takiego trudnego do określenia uczestnictwa w Zagładzie. 

Nie jako ofiary, nie jako sprawcy, ale właśnie ta trzecia kategoria, którą do tej pory nazywano 

świadkami i ta kategoria też jest dosyć kontrowersyjna. Druga część pracy to była próba analizy 

tej kategorii postronnej w oparciu o konkretny materiał. Pokazuję postronnego w odniesieniu 

do topografii i w odniesieniu do topografii próbuję odnajdować postronnego. To byłby ten, 

który znajduje się w okolicy, w miejscu, gdzie znajduje się blisko, tak topograficznie, dziejącej 

się przemocy i to pociąga za sobą konsekwencje doświadczenia tego zaangażowania właśnie 

na poziomie takim cielesnym, afektywnym. 

 

2) Niech Pani nam trochę o tym opowie, jak to wygląda. Pani pisze o polskiej wsi, jak to 

wygląda w praktyce? Te materiały, na których Pani pracuje, bycie postronnym, bycie 

obserwatorem, bliskim dokonujących się zbrodni. 

 

To jest też ciekawe, bo bazuję na materiale, który został wytworzony po wojnie, tak też ta 

kategoria postronnego też jest trochę tak ex post, którą ja zaproponowałam, za pomocą której 

próbuję nazwać to doświadczenie, o którym postronni próbują opowiedzieć. Więc dla mnie 

kluczowe jest to, co próbuję opowiedzieć też za pomocą określenia „okolicznik”, czyli ktoś, 

kto jest w okolicy. To jest szczególnie ważne dla wsi. Wieś jest takim specyficznym miejscem, 

gdzie wszystko dokonuje się w bliskości, zagęszczeniu, więc nie jest tylko doświadczane za 

pomocą wzorku, ale w końcu ktoś jest w środku tej danej sytuacji przemocy. Nie tylko ją widzi, 

ale i słyszy, czuje zapach, więc tutaj doświadczenie ma te różne wymiary. W analizie tych 

relacji skupiałam się na tym, w jaki sposób ci autorzy próbują o tym opowiedzieć. Przede 
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wszystkim coś, co nazwałam przemilczeniem. To były bardzo różnie motywowane 

przemilczenia. Materiał, na którym pracowałam, to były relacje nadesłane na konkurs „Opis 

mojej wsi” z 44 roku. Ten konkurs oczywiście nie dotyczył Zagłady, ale miało to na celu 

opisanie wsi właśnie tego roku. Ci, którzy rozpisali konkurs, czyli Instytut Prasy „Czytelnik” 

wyróżnił cztery główne tematy. Wśród nich była wojna i doświadczenie okupacji. To był taki 

sygnał, że tam może się znaleźć coś na temat Zagłady. Tych relacji było naprawdę niewiele. 

Nadesłano na ten konkurs 1700 prac i w kilkunastu z nich znalazłam kilkustronicowe opisy 

Zagłady, właśnie o byciu postronnym.  

 

3) Jak one wyglądały? 

 

Zaczęłam mówić o przemilczeniu i jedną taką strategią opowiadania byłoby unieważnianiu tego 

problemu w opowieści. Pisząc np. że Żydzi zniknęli, Żydzi zostali wywiezieni. Też 

charakterystyczne dla tych relacji jest niewskazywanie konkretnego podmiotu sprawczego,  

a więc kto to zrobił. Domyślamy się, że to Niemcy, ale nie jest to powiedziane wprost. Więc 

zawsze te relacje jakby zatrzymują się na takim jakby momencie przed wypowiedzeniem tego, 

co miało się wydarzyć. Więc zwykle też pojawiają się takie unikowe relacje, albo też 

powoływane się do sposobu mówienia, który bardziej zaciemniają obraz, niż starają się coś 

wyartykułować. To też jest interesujące, bo autorzy to są ludzie, którzy skończyli swoją 

edukację na szkole podstawowej albo w ogóle tej edukacji nie odebrali. To zjawisko 

przemilczenia, niemówienia jest wielopiętrowe. Nie chodzi tylko o to, że ktoś celowo 

przemilcza, nie mówi o doświadczeniu innego, obcego, ale też te takie ułomne relacje, 

wyrywki, ułamki, byłyby taką formą radzenia sobie z tym doświadczeniem, które było takie 

niejasne i myślę nieuświadomione wtedy, kiedy to się działo. Ciekawa jest jeszcze taka rzecz, 

że ponieważ w tym regulaminie konkursu nie była wskazana ewidentne, że ta relacja może 

dotyczyć doświadczenia Zagłady, to pokazuje, że autor decydował o tym, żeby napisać, że to 

może być uznane, że to jest jakaś część historii jego wioski.  

 

4) Czy te prace były jedynym materiałem, czy sięgała Pani do literatury? 

 

Sięgałam też po literaturę po to, by zobaczyć, jak w tym materiale jest opisywana Zagłada. 

Sięgałam do tzw. „literatury chłopskiej” i głównie opisywałam i analizowałam twórczość 

Tadeusza Nowaka. Tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Nowak opisuje doświadczenie 

Zagłady poprzez jedną postać - Mojżesza, który pojawia się w tych opowiadaniach, jego 
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powieści i w jednym wierszu. Zagłada jest rozpisana na tę postać  

w różnych momentach. Tutaj jeżeli próbować pokazać pewną paralelę z tymi relacjami 

chłopskimi, to właśnie w takim szukaniu języka do wyrażenia tego doświadczenia, ale 

wszystkie próby kończą się porażką. U Nowaka, wszystkie doświadczenia Zagłady budowane 

są przez metaforykę religijną i taką próbę mitologizacji, ale u niego widać to napięcie pomiędzy 

budowaniem mitu, a próbą wyrażenia doświadczenia, które wówczas jako on, jako małe 

dziecko, domyślamy się, że doświadczył, ale nie umiał tego skonceptualizować. 

 

 

Michał Bruliński – wyróżnienie 

Szafa, żyrafa i radioodbiornik. O fenomenie fortepianu przed powstaniem listopadowym.  

 

1) Chciałbym zapytać o Pana metodę badania historii instrumentu w kulturze. Dlatego, 

że proponuje Pan własne podejście. Jak ono wygląda?  

 

Badając fenomen fortepianu w kulturze starałem się uniknąć dwóch dominujących perspektyw. 

Ponieważ mam przyjemność zajmować się fortepianem i praktycznie i bardziej teoretycznie, 

starałem się uniknąć perspektywy mocno muzykologicznej i takiej perspektywy wykonawczej. 

Żeby zająć się fenomenem instrumentu w kulturze, nie od strony dzieła muzycznego i nie od 

strony praktyki wykonawczej, musiałem stworzyć sobie do tego narzędzie i postanowiłem 

wpisać ten fenomen w takie pięć obszarów. To znaczy  

w koncepcyjny, tzn. jak rodzi się koncepcja instrumentu, jakie wpływ mają wykonawcy  

i ci wirtuozi i wykonawcy amatorzy, jak ta koncepcja przekłada się potem na proces produkcji, 

całą warstwę produkcyjną. Tutaj chodzi o badanie w ogóle wytwórców, wytworów, sposobów 

wytwarzania. Badanie w ogóle jakby historii przemysłu.  

 

Dalej to jest obszar dystrybucyjny. Czyli mamy wyprodukowany instrument i dalej za pomocą 

jakich narzędzi, jakie narzędzia wykorzystują ci, którzy dystrybuują do odbiorców, co może na 

wczesny XIX wiek i drugą połowę XVIII wieku przed etapem rynku, na którym znajdujemy 

się obecnie, może być oryginalne. Następny obszar to funkcjonalność, coś,  

co wydaje nam się nieoczywiste, ponieważ fortepian kojarzy się z czymś, na czym po prostu 

gramy. Stąd też ten tytuł „Szafa, żyrafa i radioodbiornik”. Szafa jako symbol mebla, dlatego że 

fortepian można też wykorzystywać jako mebel. Nie wiem, czy spotkali się państwo  

z takimi formami fortepianu, które z takim długim, czarnym, trochę Titaniciem, jak określa się 
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go w niektórych miejscach, mają niewiele wspólnego. Były fortepiany pionowe i takie, na 

których się szyło. Zresztą niedawno była wystawa w Muzeum Narodowym, gdzie też taki 

fortepian był. Były co najmniej dwa takie instrumenty. Jeden był żyrafą, a drugi był takim 

buduarowym stoliczkiem do szycia. Także takich wykorzystań fortepianu poza muzycznymi 

było też bardzo wiele. I ostatnia warstwa, która w zasadzie teraz najbardziej mnie interesuje  

w dalszej pracy nad tematem to jest warstwa aksjologiczna, czyli wszystkie wartości, jakie 

wokół fortepianu „fruwały”.  

 

2) Dla mnie to jest w ogóle fascynująca sprawa. Chciałbym Pana podpytać właśnie  

o takie kwestie, zacznijmy od technicznych. Od tego jak to budowano, jak powstawał 

fortepian w tym kształcie, w jakim go znamy? 

 

Historia, badania z socjologii rzeczy, czy socjologii wynalazków, podpowiadają nam,  

że te rzeczy, którymi się posługujemy są niejako odpowiedzią na zapotrzebowanie. Więc te 

instrumenty, które powstawały były odpowiedzią na dwojakie zapotrzebowanie. Zresztą wtedy 

konstruktorzy instrumentów byli w bardzo bliskiej relacji z odbiorcami swoich instrumentów. 

Z jednej strony była to grupa zajmująca się muzyką umiarkowanie profesjonalnie, ponieważ 

oczywiście wtedy nie mamy placówek kształcących profesjonalnie muzyków. Natomiast 

pianiści wirtuozi, osoby które zajmowały się zawodowo graniem na instrumencie i zależało im 

na maksymalnym wykorzystaniu instrumentu dźwiękowo, żeby ten instrument świetnie 

brzmiał, odpowiadał maksymalnie dźwiękowo temu, co wychodzi nam spod palców. A druga 

warstwa wykorzystań, którym odpowiadali producenci, powiedziałbym wręcz, że odpowiadali 

w znacznie większej ilości, niż na tą warstwę brzmieniową, to była właśnie ta warstwa 

muzyków amatorów, którym zależało na tym, aby po pierwsze ten instrument dobrze wyglądał 

w salonie i pasował do garnituru mebli, żeby można było na nim sobie ustawić różne inne 

rzeczy, żeby mógł też służyć do pisania, do notowania, szycia, do postawienia sobie karafki  

z winem, czy do czegokolwiek innego. A także to, z czym stykamy się szczególnie obecnie  

w badaniach rzeczy, czy badania cyrkulacji rzeczy, czyli budowanie swojego statusu za pomocą 

rzeczy. Czyli ten fortepian po prostu stoi i pokazuje, że nas na niego pragmatycznie stać, czy 

też że na nim umiemy grać i nabyliśmy umiejętność. Także takie różne demonstracje statusowe. 

Producenci starali się w bardzo różne sposoby na te zapotrzebowania amatorskie i powiedzmy 

profesjonalne odpowiadać tak, jak mogli.  
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3) Proszę powiedzieć jeszcze kilka słów o dystrybucji, o docieraniu do klienta. 

 

Jest to wpływ fascynujący, dlatego że większość tych, także dzisiaj, znamy firmy fortepianowe, 

poza może tymi wielkimi, japońskimi wielkimi koncernami, gdzie mamy nazwę rodzinną. Były 

to firmy rodzinne. Rodziny produkowały, jeszcze przed wejściem  

w życie większych fabryk Bechsteina, wszystkie firmy fortepianowe nazywane są od imion  

i nazwisk producentów zazwyczaj. Tak jest do dzisiaj. Natomiast kwestia dystrybucji była 

bardzo interesująca. Starałem się skupiać na tym, w jaki sposób oni opowiadali o tych 

produktach. Tworzenie narracji tych produktów w bardzo różnych miejscach, czy to właśnie w 

prasie, czy bezpośrednim kontakcie z klientem, do czego trochę trudniej było dotrzeć. Jak 

opowiadali o tych instrumentach i jak dużo rzeczy, w takim procesie trochę fetyszyzacji rzeczy, 

można w taki fortepian „wpakować”.   

 

4) Chciałbym Pana zapytać o braki społeczne wokół fortepianu. Dlatego, że jak wynika 

z Pana pracy, to wcale nie jest tak, że ten fortepian był ważny dla tych, którzy go mieli 

i którzy na nim grali. To było dużo szersze zjawisko. O czym Pan tutaj pisze i co Pan 

pokazuje?  

 

Skupiałem się na fenomenie społecznym instrumentu, czy jakiejkolwiek rzeczy. Wydaje mi się, 

że badacz powinien badać nie tylko grono bezpośrednich użytkowników tego instrumentu, ale 

przyjrzeć się osobom, które z tym, z tą rzeczą się stykają w inny sposób jako odbiorcy. Nie jako 

posiadacze tego instrumentu, ale którzy w jakiś sposób się z nim stykają  

i ja zajmowałem się czasem do powstania listopadowego, kiedy jeszcze mit chopinowski nie 

wyrósł w takim kształcie, w jakim wyrósł nieco później. Oczywiście wykorzystanie 

instrumentu w języku, czy budowanie metaforyki. Fortepian to Polska, a Chopin to najlepsza 

egzemplifikacja polskiego ducha, bo takie metaforyki były w późniejszych źródłach. Na to jest 

jeszcze za wcześnie w tym okresie, którym zajmowałem się w pracy magisterskiej. Natomiast 

i z takich perspektyw czysto statusowych i z perspektywy budowania religijności,  

z perspektywy różnych wątków patriotycznych, ten instrument bywał w różnych kontekstach 

istotny. Starałem się pokazać, że związany jest z wieloma kontekstami, które na pierwszy rzut 

oka wydają się może odległe, a na dodatek, że w kulturze polskiej jest coś takiego jak fortepian 

polski. To znaczy, nie, że ten fortepian jest wyprodukowany w Polsce, ale że ze względu na 

różne czynniki społeczno-kulturowe zyskał w naszej kulturze takie znaczenie  

i wydaje mi się, że zachował je w pewnym stopniu także do dziś.  
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Przemysław Brzuszczak – wyróżnienie 

Prawa człowieka ponad granicami. Granice praw człowieka. Światowa dyskusja wokół 

uniwersalizmu i relatywizmu kulturowego w kontekście koncepcji azjatyckich wartości.  

 

1) Na początku chciałbym spytać o uniwersalistyczną koncepcję praw człowieka  

i o to jak ona wygląda w świetle dyskusji, które się nad nią prowadzi. Jak ona się 

miewa ta koncepcja do czasu?  

 

Miewa się bardzo źle. Mam wrażenie, że w latach 90. XX wieku, któremu poświęciłem 

najwięcej miejsca w mojej pracy, to był taki pewien okres graniczny. Właściwie od 2001 r., od 

rozpoczęcia światowej wojny z terroryzmem, od wojny w Iraku, w pewnym stopniu kryzys 

migracyjny się na to nakłada, mam wrażenie, że ta dyskusja jest w stanie mocnej hibernacji, 

mówiąc bardzo delikatnie. Zastanawiam się, czy może wystąpić jakieś takie ogólnoświatowe 

wydarzenie, które stanie się impulsem do powrotu tej koncepcji. W latach 90., które oczywiście 

kojarzymy z szeregiem wojen i konfliktów, one w pewnym stopniu były złotą dekadą dla praw 

człowieka. Pod tym względem instytucjonalnym. Wtedy mieliśmy niezwykle dużą ilość 

konwencji o prawach człowieka, światową konferencję praw człowieka. Mija prawie przeszło 

25 lat od tego wydarzenia i póki co nie ma żadnych przesłanek ku temu,  

by uznać, ze być może coś takiego się jeszcze wydarzy. Bardzo serdecznie się do tego zapatruję. 

Przyjąłem do końcowych wniosków, nazwałbym siebie takim miękkim uniwersalistą, 

perspektywę uniwersalizmu pluralistycznego. Niejako otwartą także na argumenty, 

nieodrzucającą a priori argumentów przedstawianych przez relatywistów.  

 

2) Chciałbym zapytać o historię tego pojęcia. Pan mówi o 48, a później o 53 roku. 

Dlaczego to są takie ważne cezury?  

 

1948 r. - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka wokół której, mimo że kraje ówcześnie 

socjalistyczne wstrzymały głosy, Arabia Saudyjska i Związek Południowej Afryki, to jednak  

w niej został zawarty konsensus. Oczywiście jest to pokłosie tragedii, II wojny światowej. 

Kategorią wokół której osnuto ten konsensus jest godność ludzka. Jest niewiele takich kategorii 

z zakresu praw człowieka, które są szanowane w tak wielu kulturach. Być może nawet we 

wszystkich, które badałem. Oczywiście różnie jest to rozumiane, ale jest to bardzo 

symptomatyczne. Być może teraz taką kategorią będzie ochrona środowiska, wartość równie 

istotna niezależnie od miejsca w którym mieszkamy.  
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3) Chciałbym zapytać o azjatyckie wartości i to, jaką zmianę wprowadza ten ogląd 

propagowany przez kraje azjatyckie do europejskiej koncepcji praw człowieka. 

 

To bardzo trudne pytanie. Oczywiście kategoria azjatyckich wartości jest kategorią bardzo 

niespójną, wobec której można przedstawić mnóstwo zastrzeżeń i tak to się pojawiało. 

Azjatyckie wartości, o ile możemy mówić o takiej kategorii światowej, gdyż Azja jest tak 

dużym kontynentem, stąd ograniczyłem to. Skupiłem się na Azji Południowo-Wschodniej, 

przede wszystkim Malezji i Singapurze, których liderzy, ojcowie niepodległości, byli 

głównymi aktorami wokół azjatyckich wartości. To się wzięło z sukcesu tego regionu  

i pewnej śmiałości w artykulacji pewnych swoich postulatów. To jest jedna z niewielu tak jasno, 

klarownie wyrażonych kategorii jak relatywizm kulturowy. Moglibyśmy wyróżnić wiele 

argumentów na jego rzecz. Azjatyckie wartości były wówczas śmiało dyskutowane, to 

wszystko było takie kreatywne.  

 

4) Jakby Pan miał w kilku słowach określić w którą stronę to idzie? 

 

Gdybym miał to jakoś uprościć, to nazwałbym to wartościami wspólnotowymi tzn. my 

wychodzimy z takiej liberalnej, oświeceniowej koncepcji praw człowieka. Demokracja 

liberalna, jakkolwiek teraz wszystko się zmienia, tak w przypadku Azji brano to z tego, że 

mieszkańcy, w tym przypadku Malezji, czy Singapuru, autentycznie w sondażach robionych 

przez agendy ONZ-owskie pojawiały się takie wartości jak rodzina, wspólnota, pewna 

odpowiedzialność za swój krąg. To się bierze z tego, że władza centralna bardzo często była 

czymś, co chroniło przed represjami, opresjami ze strony władzy lokalnej. Pewne zaufanie dla 

władzy, ono nie jest wymuszone przez autokratów. Obecnie mamy fascynujący czas  

w historii Singapuru i Malezji. Ostatnie wydarzenia są nam doskonale znane. Ostatnio  

w Malezji szefem rządu został niejaki Mahathir Mohamad. Ojciec niepodległości Malezji, który 

został szefem rządu w wieku 93 lat. O ile wcześniej był autokratą i założycielem kraju, tak 

wygrał wybory jako opozycjonista i ktoś, kto ma zapewnić, przynajmniej bardziej, prawa  

i wolności obywatelskie, więc jakby no nigdy nie jest za późno.  

 

5) Chciałbym jeszcze zapytać o kategorię Sena? Czy mógłby Pan przybliżyć nam tę 

postać? Powiedzieć z czego Pan korzysta? 
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 To jest hinduski, czy amerykański, tzn. człowiek pogranicza, noblista ekonomii z roku 99. To 

też jest jedna z pierwszych nagród w dziedzinie ekonomii, która nie kładła na piedestał 

ekonomii zmatematyzowanej, tylko ekonomię behawioralną, ekonomię dobrobytu. Sen 

wyróżnia trzy kategorie: krytykę legitymizacji, krytykę koherencji i krytykę kulturową. 

Krytyka legitymizacji dotyczy tego, skąd się owe prawa człowieka wzięły. My a priori 

zakładamy, że one są dane i przyrodzone. To nigdy nie było tak oczywiste. Krytyka koherencji 

dotyczy pewnej spójności programowej tzn. praw ekonomiczno socjalnych, kto ma je 

gwarantować, kto ma je spełniać, realizować. No i krytyka kulturowa. Najistotniejsza  

z tego powodu, że świat jest na tyle zróżnicowany, że europejska agenda prawno-człowiecza 

nie jest czymś, co zostanie ochoczo przyjęte w innych regionach tego świata. No i Azja,  

w tym przypadku kraje Azji Południowo-Wschodniej w latach 90. jakby w sposób taki dość 

kategoryczny próbowały przekonać resztę świata, że to też jest dość ważne. Chociaż nie do 

końca skończyło się to sukcesem, to jednak obudziło taką próbę ujednolicenia kwestii prawno 

człowieczych. 

 

 

Gaweł Janik – wyróżnienie 

Żydowskie nie(męskości) – o przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego  

 

1) Przeprowadził Pan bardzo wnikliwe badanie i zebrał właściwie cały przedwojenny 

dorobek Rudnickiego.  

 

Tak, moim zamiarem było nie skupianie się na wybranych dziełach z okresu przedwojennego, 

ani też nie skupianie się na wybranych dziełach z całej twórczości tego pisarza, ale moim 

zamiarem było przeanalizowanie całej tej twórczości bez żadnych pominięć, więc  

z uwzględnieniem jego powieści, opowiadań, które ukazywały się na łamach prasy,  

z uwzględnieniem fragmentów dramatu, który ukazywał się także w odcinkach, tekstów 

publicystycznych. Jako cezurę, która wydawała mi się istotna siłą rzeczy  

w twórczości Rudnickiego, jako pisarza żydowskiego, ustaliłem rok 39. Wydawało mi się,  

że to krótki okres, bo od roku 32 do 39, ale ta twórczość okazała się na tyle duża, że wynikło  

z niej bardzo wiele różnych kwestii, które rozbijały się na takie dwa pola, które zaznaczyłem  

w tytule swojej pracy, a więc na żydowskość i nie(męskość). Na to, co męskie i niemęskie. 
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2) Czy wykorzysta Pan jakoś autorsko ten zebrany materiał? 

 

Na podstawie tej pracy magisterskiej ukaże się  monografia, jest już po recenzji naukowej. 

Ukaże się na podstawie tego magisterium podstawie książka. 

 

3) Zacznijmy od tych żydowskich spraw. Jak to się kształtuje, jak ewoluuje w ciągu tych 

kilku lat?  

 

Ewoluuje bardzo mocno, tak jak cała proza Rudnickiego, która jest bardzo zmienna. Zmienia 

się też na przestrzeni tych kilku lat.  Początkowa postawa Rudnickiego, który urodził się jako  

Aron Hirschhorn to postawa całkowicie asymilatorska i właściwie wydawałoby się całkowicie 

wykluczająca ten pierwiastek żydowski ze swojej twórczości. Tak naprawdę głębsza analiza 

pozwala wskazać na pewne elementy, które np. w miejscach, gdzie rozgrywa się akcja tych 

utworów, dostrzeżenie sztetli. Więc  to żydostwo gdzieś tam jest, ale na dalszym planie. Ta 

postawa w ciągu kilku lat ewoluuje od postawy całkowicie  asymilatorskiej do postawy jawnie 

potępiającej postawę asymilatorską. W roku 39 pisze tekst publicystyczny w którym bardzo 

krytycznie wypowiada się o Żydach, którzy całkowicie zasymilowali się z narodem polskim, 

jakby zupełnie zapominając o swojej bardzo niedalekiej przeszłości. O tym, jak sam pisał. I tak 

też ewoluuje ta twórczość. W kierunku  całkowitej mitologizacji, szczególnie właśnie 

przestrzeni, sztetli, samego żydostwa. Taki jest ten kierunek jeżeli chodzi o te kwestie 

żydowskie. 

 

4) Skąd ta zmiana? 

 

Rudnicki wydaje się być takim pisarzem, w którego twórczość zmiana jest wpisana 

nierozerwalnie. Rudnicki jest tym typem pisarza, choć ciężko tutaj mówić o typie, bo jest na 

tyle niecodziennym pisarzem, że każde kolejne wydanie jego książki wiązało się z odautorską 

redakcją i ze zmianami. Te zmiany były bardzo duże, bo dotyczyły imion bohaterów.  

W czasach powojennych imiona żydowskie były zamieniane na imiona takie typowo polskie, 

również pojawiali się jacyś robotnicy, a wcześniej byli to wyżsi rangą urzędnicy. Zamieniał 

zakończenia swoich książek. Więc jakby te przemiany, nie chciałbym nazywać tego jakoś 

mocno, ale po prostu dość elastyczne dostosowywanie się do czasów, w którym przyszło żyć 

Rudnickiemu, jest wpisane po prostu w jego twórczość. 
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5) Chciałbym się Pana zapytać o kategorię antysemityzmu. Sandauer nie jest takim 

krytykiem do którego krytycy literatury chętnie ostatnio sięgają,  

a Pan bardzo odważnie sięga po jego świetny tekst i też używa tej kategorii. Czy ona 

jest nam potrzebna? Jak Pan ją rozumie? Jak ona tłumaczy materiał? 

 

Przyznam, że to był fragment mojej pracy, który spotkał się z największym oporem mojej 

promotorki pani profesor Marty Tomczuk i drugiego promotora pana profesora Mariana 

Kisiela. Zgodnie tutaj wskazali, że sięganie po tak stare teksty i kategorie, które zupełnie nie 

przystają do dzisiejszych badań literaturoznawczych nic dobrego nie wniosą. Ja się jednak 

mimo wszystko uparłem. Po lekturze tego tekstu doszedłem do wniosku, że można przykładać 

jak do wzoru matematycznego kolejne utwory Rudnickiego. 

 

Rudnicki wydał mi się pisarzem właśnie, którego z pozoru można by w pewnych momentach 

oskarżyć o antysemicką postawę, o antysemityzm. Nie wiedząc, o tym  

że Rudnicki był Żydem, czytając tę twórczość można by stwierdzić, że jest taki na wskroś 

polski, w złym tego słowa znaczeniu. Ale jest tutaj taka postawa pełna ironii i pewnego takiego 

spojrzenia z perspektywy. Za tym absolutnie nie kryje się coś, co moglibyśmy nazwać 

antysemityzmem. Wręcz przeciwnie. Za tym kryje się takie spojrzenie, które wskazuje 

krytycznie, ale bardzo trafnie, na wiele kwestii wokół tematyki żydowskiej. Wokół historii 

Żydów, które wytknięcia niestety wymagały. Rudnicki robi to bardzo odważnie, ale trochę  

w takim ukryciu. Nie pokazując, że oto mówi do nas pisarz żydowski i że wciąż mówi do nas 

jakiś podmiot, który jest Żydem.  

 

6) Jeszcze zadam ostatnie pytanie o te wątki homoseksualne. One nie są jawne, prawda? 

Jak można pod tym kątem Rudnickiego analizować? 

 

Czy nie są jawne? One nie chciały być dostrzeżone, tak mi się wydaje, ponieważ jego 

debiutancka powieść „Szczury” jest jawnie homoseksualna. Jest mocnie freudowska. Jest po 

prostu zapisem romansu dwóch mężczyzn. Młodego chłopaka z dużo starszym mężczyzną. 

Jakby niechęć krytyki przedwojennej, a później badaczy twórczości Rudnickiego  

do zwrócenia uwagi na ten pierwszorzędny problem tej powieści, a później na te wątki, które 

pojawiają się równie jawnie, a później trochę mniej, tak pomiędzy Germanem Ritzem,  

w postaci jakichś tajnych znaków do których trzeba dojść. Jest problemem zdaje się recepcji,  

o którym piszę w pierwszej części tej pracy. Wskazując na to, jak krytyka przedwojenna 
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zręcznie wybierała to, co jej odpowiadało. Próbowała z Rudnickiego stworzyć trochę takiego 

drugiego Gombrowicza, z czego sam Gombrowicz się śmiał, że oto pojawia się jakiś 

prowincjonalny chłopczyk, który do pięt mu nie dorasta. Wiec te wątki tam się pojawiają we 

wszystkich utworach. Pojawiają się wątki albo jawnie homoseksualne, albo małe 

homoerotyczne, które po wojnie bardzo często w kolejnych wydaniach są przez Rudnickiego 

wymazywane.  

 

 

Ewelina Włodzyńska – wyróżnienie 

Literackie obrazy seksualności przełomu wieków 

 

1) Przypatrzmy się może Pani pracy według porządku rozdziałów. Zacznijmy więc od 

rodziny.  

 

Pierwszy rozdział został poświęcony zjawisku podwójnej moralności w kontekście środowiska 

miejskiego. Na podstawie powieści społeczno-obyczajowych udowadniam, że za ówczesną 

niemoralność odpowiedzialna była, przede wszystkim, dominująca struktura rodziny 

mieszczańskiej z jej kultem patriarchatu i całkowitą marginalizacją roli kobiet. By zróżnicować 

ogląd, analizuję również normę seksualną, określającą życie najwyższych i najniższych warstw 

społeczeństwa.  

 

W kolejnym rozdziale zwracam uwagę na skalę problemu, jakim była wówczas prostytucja, 

oraz analizuję związane z nim dyskursy medyczne i społeczne.  

 

W rozdziale trzecim koncentruję się na fenomenie „prostytucji domowej”. Prezentuję tutaj 

metody edukacji i wychowania kobiet z kręgów mieszczańskich oraz arystokratycznych  

i zastanawiam się, na ile nieformalne związki seksualne były dla nich metodą zdystansowania 

się wobec obowiązującej normy społecznej, a na ile funkcjonowały one w jej obrębie.   

 

Ostatnia część pracy jest poświęcona dziewiętnastowiecznym femmes fatales. Obraz kobiet 

jako istot demonicznych oraz wampirów, zagrażających integralności męskiego „ja”, akcentuje 

ich biologizm i nieposkromiony apetyt erotyczny, które należy poddać wzmożonej kontroli, 

czemu służył, między innymi, dyskurs psychiatryczny z diagnozowaniem histerii i zamykaniem 

w szpitalach na czele.  Konwulsje, stany lękowe, drgawki, omdlenia okazują się jednak jednym 
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ze sposobów odkrywania oraz afirmacji krytykowanej przez mężczyzn i nieakceptowalnej 

kobiecej seksualności. W podobnych kategoriach zostają opisane literackie obrazy 

doświadczenia macierzyństwa, które, wbrew stereotypowi, nie tyle integrują kobiecość  

z normą, ile umożliwiają bohaterkom uzyskanie podmiotowej autonomii.   

 

2) Jak wyglądała seksualność najuboższych warstw społeczeństwa?  

 

Dziewiętnastowieczne społeczeństwo było bardzo zróżnicowane, dlatego też nie można go 

nazwać jednakowo pruderyjnym. Kodeks moralny, który obowiązywał zamożne 

mieszczaństwo oraz podupadającą arystokrację zdecydowanie różnił się od przepisów, norm 

dotyczących proletariuszy. Ówczesny robotnik, czy też chłop nie musiał skrywać erotycznych 

pragnień, tłumić popędu seksualnego, nakładać maski obłudy, która była nieodzowną częścią 

garderoby mężczyzn z wyższych sfer. Podczas gdy stróż Jan z powieści Kaśka Kariatyda 

autorstwa Gabrieli Zapolskiej pozwala sobie na flirt z tytułową bohaterką w obecności 

sąsiadów, a następnie zbliża się do służącej w podrzędnej suterenie, Stanisław Połaniecki  

z powieści Henryka Sienkiewicza dopiero po ślubie ujrzy ciało Maryni. Spontaniczne 

pocałunki stróża różnią się zatem od wstrzemięźliwości Połanieckiego, czy Stanisława 

Wokulskiego, który pragnie zdobyć serce damy z „towarzystwa”. Mężczyźni z socjety, na co 

wskazują dziewiętnastowieczne powieści realistyczne i naturalistyczne, nie przestrzegali 

jednak obowiązujących ich zasad. Podwójnie moralni mężowie i ojcowie upust swoim 

seksualnym fantazjom dawali dopiero tuż po zachodzie słońca w domach publicznych. Co 

ciekawe, w burdelach, teatrach, knajpach i karczmach spotykali się przedstawiciele  

i przedstawicielki wszystkich warstw społecznych. W miejskich szynkach mężczyźni pragnęli 

zaspokoić swoje seksualne pragnienia, natomiast ubogie robotnice, które w przeważającej 

mierze, przybyły do miasta ze wsi, zarabiały na utrzymanie rodziny. Młodych kokot 

rekrutujących się z najniższej warstwy społecznej nie należałoby zatem nazwać niewyżytymi 

samicami, jak chcieliby tego ówcześni mężczyźni, w tym lekarze i psychiatrzy, a ofiarami 

systemu społecznego oraz politycznego. Uważam, że temperament seksualny proletariusza nie 

różnił się od temperamentu przedstawiciela burżuazji czy arystokraty. Nie uważam także, że 

fascynacje seksualne kobiet były wówczas inne niż pragnienia mężczyzn. Proletariuszy,  

a szczególnie proletariuszki przywykło się jednak nazywać bardziej swobodnymi seksualnie, 

rozpustnymi z natury. Klasyfikacji seksualności ówczesnego społeczeństwa należy zatem 

dokonać, posługując się nie tylko kategorią klasy społecznej, ale przede wszystkim kategorią 

płci.  



19 
 

3) Co rozumie pani pod pojęciem prostytucji domowej? 

 

Mianem „prostytucji domowej” publicysta „Przeglądu Tygodniowego”-Feliks Ehrenfeucht 

określił poczynania młodych kobiet z wyższych warstw społecznych. Żony bogatych 

mieszczan i arystokratów dziennikarz porównał do sprzedajnych dziewek, które zamiast 

podsycać płomień ogniska domowego, organizowały domowe przyjęcia, na których flirtowały 

i, nierzadko, zdradzały swoich małżonków (Fin-de-siécl’istka). Ehrenfeucht za przyczynę 

rozwiązłości kobiet z socjety podał przede wszystkim system edukacji płci żeńskiej. Zgodnie  

z zaleceniami Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej każda młoda kobieta powinna wówczas być 

uległą powiernicą oraz rasową uwodzicielką. Ambiwalentność postawy młodej żony miała 

wówczas gwarantować spokój i szczęście rodziny. „Prostytucja domowa” tonic innego, jak 

kultura pozamałżeńskich relacji erotycznych właściwa członkom wyższych sfer, a właściwie 

kobietom z socjety, która stała się przyczyną pęknięcia tej, z założenia, silnej komórki, jaką 

była rodzina. 

 

4) Jak w obraz seksualności przełomu wieków wpisuje się famme fatele? 

 

Femmes fatale to figury stworzone przez dziewiętnastowiecznych artystów, mające swoje 

źródło w Biblii oraz mitologii, fantazmaty męskiej wyobraźni, których nie mogło zabraknąć  

w rozprawie poświęconej literackim obrazom seksualności. Jak pisała Maria-Podraza 

Kwiatkowska, wzrost aktywności kobiet oraz ruchy emancypacyjne pod koniec XIX wieku 

zaczęły wywoływać u mężczyzn strach przed utratą autorytetu oraz pozycji na rynku pracy. 

Kobiety-artystki, a także wypełniające fabryki kobiety-robotnice stały się bowiem rywalkami 

mężów i ojców. Należało zatem osłabić wizerunek tzw. „gorszej” płci, dlatego też bohaterkami 

powieści pisarzy przełomu wieków zaczęły stawać się wyzwolone, dzikie, pełne zwierzęcych 

instynktów i niepohamowanej żądzy kobiety-demony-wampiry-modliszki. Ponadprzeciętna 

uroda, którą były obdarzone podkreślała ich seksualny temperament. Pojawiające się również 

na dziewiętnastowiecznych obrazach frywolne kokietki miały przede wszystkim kusić 

kochanków, by następnie ich upokorzyć, pozostawić, a w najgorszym wypadku zabić. 

Hipnotyzujące oczy, nieskazitelna cera oraz rozwichrzone włosy to atuty niemalże wszystkich 

ówczesnych femmes fatale. Dysonans pomiędzy pięknym ciałem, a złą duszą  potęgować miał 

tajemniczość kobiet-wampów, wskazywać na ich podwójną naturę.  
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Należy jednak zauważyć, iż w debacie o miejscu kobiety w świecie femme fatale zaczęła 

przybierać coraz większą wartość. Z czasem przestała bowiem pełnić rolę dążącej do zguby 

mężczyzn kusicielki. Stała się cenna dla twórców niewyrażających zgody na dalsze rządy 

patriarchatu, poszukujących alternatywy dla przyjętego podziału płci – Stanisława 

Przybyszewskiego, Ewy Łuskiny, czy Zofii Nałkowskiej.  

 

 

Marta Kluszczyńska – wyróżnienie specjalne im. Gajki Kuroniowej 

Integracja ucznia cudzoziemskiego – teorie i praktyki kadry pedagogicznej na przykładzie 

szkół podstawowych Poznania i Grenady  

 

1) Pisze Pani o hegemonicznym charakterze pojęcia „integracji”, czy mogłaby nam Pani 

to jakoś przybliżyć, bo jest to podstawowa kategoria, którą się Pani posługuje? 

 

Z jednej strony integrację stosuje się niemalże wszędzie. Czy pisze się jakiś program, odbywa 

praktyki, faktycznie rzuca się to słowo „integracja” jako takie słowo wytrych, które 

usprawiedliwia wszelkie działania i jest traktowane jako to słowo, dzięki któremu pokazuje się, 

że każde to działanie będzie dobre zarówno dla uczniów, jak i dla szkoły. Ja w pracy pokazuję, 

że sama integracja po pierwsze nie do końca i nie zawsze może działać dobrze,  

że są różne wymiary integracji, nieco bardziej skomplikowane. Możemy mieć szkołę gdzie 

faktycznie integracja zachodzi na poziomie np. strukturalnym, ale gdzie nie mamy problemu  

z jakąś gettoizacją przestrzenną i faktycznie uczniowie np. cudzoziemscy, romscy, pojawiają 

się w szkole i są w tych samych ławkach, klasy są integracyjne, działania szkoły mają wymiar 

integracyjny. Nie ma oddzielny klas dla dzieci hiszpańskich i polskich, co nadal się czasem 

zdarza. Integracja na takim poziomie przestrzennym jest, ale czasem nie ma takiej integracji 

jak współdziałania. Mimo, że programy nadal mogą się nazywać integracyjnymi. Tutaj stosuję 

to pojęcie, jako taki hegemoniczny twór. Faktycznie zauważam, że jak ktoś powie „integracja” 

to dalej nie pytamy, co za tym stoi.  

 

2) Proszę mi powiedzieć, jak nauczyciele rozumieją integrację i co z tego wynika dla 

praktyki? Pisze Pani o tym, że bardzo różnie.  

 

Bardzo różnie, ale dominujące jest myślenie, że jeżeli między uczniami nie ma konfliktów, to 

integracja jest realizowana. To jest takie bardzo proste, że jeżeli oni się nie wyzywają, nie biją, 
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to znaczy że są zintegrowani. Część nauczycieli, zwłaszcza w Hiszpanii, w Grenadzie, 

faktycznie nieco bardziej problematyzuje te kwestie i zauważa, że integracja musi zachodzić 

także między członkami rodziny, z lokalną społecznością i to faktycznie widać, że w tej szkole 

funkcjonują wszyscy na równych warunkach. Nie widzimy  

np. sytuacji, które na przykład występują z dziećmi romskimi w Polsce, gdzie nagle się okazuje, 

że dzieci chodzą do szkoły do trzeciej, czwartej klasy i znikają. Tam jednak zwraca się na to 

uwagę i stara się wprowadzić programy, które powodują, że ta absencja jest coraz mniejsza  

i mniejsza i to się udaje. Ale faktycznie potrzebne jest takie otwarcie i praktyki.  

 

3) Właśnie co trzeba robić, jakie programy wprowadzać żeby te zjawiska nie zachodziły? 

 

To, co mnie bardzo zainspirowało w niektórych hiszpańskich szkołach, w Polsce,  

w Poznaniu znalazłam też jeden taki ciekawy przypadek, gdzie pomimo barier strukturalnych 

istniejących, nauczycielki też wychodzą bardzo naprzeciw. Dodatkowe godziny kumulują 

wbrew wszelkim ustawom, regulaminom państwowym, szkolnym i lokalnym, kumulują żeby 

np. dzieci, które nie mówią po polsku, miały więcej godzin języka polskiego i mogły nauczyć 

się polskiego, ale robią to poza prawem.  

 

W Hiszpanii zauważyłam kilka ciekawych inicjatyw, które podchodzą do integracji bardzo 

całościowo. Nie myślą o integracji ucznia „cudzoziemskiego”, ale o integracji wszystkich 

uczniów ze sobą wzajemnie. Nie widzą tylko tej różnicy, która byłaby różnią narodowościową, 

czy etniczną, czy religijną, czy jakąkolwiek inną. Myślą raczej o integracji poszczególnych 

jednostek i zauważają, że te poziomy różnicy, te linie dyferencjacji są  bardzo różne. Mogą być 

również klasowe, płciowe, czy związane ze sprawnością cielesna.  Wtedy, kiedy faktycznie 

myślą o integracji całościowo, kiedy programy, które są w szkołach działają na poziomie 

poszczególnych przedmiotów – np. kiedy na lekcji języka hiszpańskiego robimy czytankę, to 

w czytance nie mamy tylko Pablo, Hosse i Marii, ale mamy także Ahmeda, Muhamada  

i Tatianę. Dzieci, które czytają taką czytankę dużo lepiej czują się w tej szkole.  

 

4) Na jakim materiale Pani pracowała? Proszę powiedzieć tak dokładnie, była Pani  

w Grenadzie i w Polsce, w Poznaniu? Jak mogłaby Pani scharakteryzować te 

środowiska?  
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Przeprowadzałam wywiady jakościowe i faktycznie w Hiszpanii chodziłam po wszystkich 

szkołach w Grenadzie, jakie znalazłam i gdzie mnie wpuścili. Najciekawszy dla mnie był 

materiał jak nauczyciele rozumieją integrację. Nie jak ona się faktycznie odbywa, ale co oni 

rozumieją jako integrację. W Poznaniu wybierałam te szkoły, w których tych cudzoziemców 

zgodnie z ustawą znajduje się więcej.  

 

5) Jeżeli chodzi o mniejszość romską, to Grenada jest takim miejscem, gdzie jest duża 

mniejszość romska.  

 

Cała Andaluzja taka trochę jest. Tam faktycznie to jest już bardziej problem klasowy. Oni są 

bardziej rozmieszczeni na przedmieściach, 89% pochodzi z biednych rodzin, ale jest też 

imigracja rodzin romskich. Wtedy też jest dużo więcej różnic.  

 

6) Jeszcze pytanie o możliwe zmiany, jak można rozwiązywać problemy? 

 

Wierzę w uwrażliwianie nauczycieli. Jedną kwestią są zmiany strukturalne i np. więcej godzin 

na język polski, czy hiszpański, więcej godzin na takie zajęcia z edukacji obywatelskiej, która 

też jest niezwykle potrzebna. Z drugiej strony sama edukacja nauczycieli, bo w  tych 

rozmowach bardzo szybko wypływało, że nie widzą różnic między asymilacją, a integracją, 

więc takie podstawowe rzeczy okazały się kluczowe, że nie ma zróżnicowania. Wydaje mi się, 

że edukacja, edukacja, edukacja.  

 

 

Antoni Napieralski – wyróżnienie specjalne im. Jacka Kuronia 

Legal borders, legal loopholes and human rights 

 

1) Pisze Pan o naruszeniach praw człowieka przez państwa demokratyczne poza ich 

terytorium. Co to konkretnie za zjawisko i jaka jest jego skala?  

 

Współcześnie możliwym jest poddawanie jednostek, nieposiadających jakichkolwiek 

związków z danym państwem, władzy tego państwa na terytorium państw trzecich. Zjawisko 

to, a właściwie leżące u jego podłoża zagadnienie prawne ma dwojakie objawy. Z jednej strony 

w czasie tzw. globalnej wojny z terroryzmem wielokrotnie dochodziło do sytuacji, w których 

obywatele państwa X, byli nielegalnie i bezterminowo przetrzymywani przez siły koalicji na 
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terytoriach państw Y czy Z. Miejsca takie jak Abu-Ghraib, czy tajne więzienia CIA do dzisiaj 

są symbolem takich praktyk. 

 

Z drugiej strony, w bardzo podobnej sytuacji są obecnie osoby ubiegające się o status uchodźcy. 

Również poddani władzy państwa, do którego chcą się udać, nie przysługuje im jakakolwiek 

proceduralna ochrona prawna. Nie maja dostępu do instytucji mogącej podważyć niekorzystna 

dla nich decyzje. A wszystko to dzieje się albo na terytorium państw trzecich albo w najlepszym 

wypadku na granicy. W zacytowanym w mojej pracy przykładzie, obywatel Iranu planujący 

aplikować o status uchodźcy w Kanadzie, zostaje zawrócony do Iranu podczas przesiadki na 

lotnisku na Kubie. Decyzje te wydal kanadyjski pogranicznik kontrolujący w Hawanie 

podróżnych zmierzających do Kanady.  

 

2) Jak to możliwe, że dochodzi do takich sytuacji?  

 

Jest to fascynujący przykład tego jak nadużywając prawa, żonglując i zasłaniając się 

istniejącymi normami prawnymi państwa są w stanie uzasadnić łamanie innych, w ich ocenie 

mniej istotnych, regulacji. Możliwym jest poddanie jednostki władzy państwa w taki sposób, 

ze trafia ona do tzw. prawnego niebytu. Nie przysługują jej żadne prawa, nie istnieje 

jakakolwiek procedura odwoławcza od podjętych wobec niej decyzji i nie istnieją instytucje 

nadzorujące jej sytuacje. Systemy prawne, zarówno międzynarodowy, jak i systemy krajowe, 

reagują z dużym opóźnieniem na zmieniające się realia społeczno-polityczne. Choć pojawiły 

się już pierwsze reakcje na globalna wojnę z terroryzmem (zarówno normatywne jak  

i orzecznicze), na odpowiednie zmiany wychodzące naprzeciw wyzwaniom globalnej migracji 

przyjdzie nam jeszcze czekać. Największym problemem jest to, ze wspólnota międzynarodowa 

oraz poszczególne państwa, nie rozpoznają wyzwań wynikających z globalnej wojny  

z terroryzmem oraz globalnej migracji jako objawów tego samego problemu prawnego.  

 

3) Jakie państwa poddaje pan analizie i dlaczego akurat te?  

 

Szczegółowej analizie zostały poddane państwa anglosaskie: Stany Zjednoczone, Kanada  

i Wielka Brytania. Wynika to z tego, że choć z jednej strony są to państwa o wysokiej kulturze 

prawnej i ugruntowanym szacunku do prawa, to były one na szeroka skale zaangażowane  

w nielegalne praktyki z czasów globalnej wojny z terroryzmem. Ponadto są one również 

atrakcyjna destynacja dla osób uciekających przed prześladowaniami. Z tych względów 
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chciałem zbadać, jaka jest reakcja ich systemów prawnych na owe zjawiska. Dodatkowo, 

rozwiązania prawne i praktyka tych państw została skonfrontowana z orzecznictwem 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Trybunał wielokrotnie zajmował się 

już problematyka eksterytorialnego stosowania przepisów zabezpieczających prawa 

podstawowe. 

 

4) Jak powinno wyglądać prawo międzynarodowe, żeby zapobiegać tego rodzaju 

sytuacjom?  

 

Istota problemu nie leży wyłącznie po stronie prawa międzynarodowego. Choć niektóre z jego 

elementów są używane jako uzasadnienia dla łamania praw człowieka, dużo istotniejsze są 

rozwiązania zawarte w krajowych porządkach konstytucyjnych. Państwa musza zaakceptować, 

że przepisy konstytucyjne chroniące prawa podstawowe należy stosować esktraterytorialnie. 

To znaczy, że za każdym żołnierzem, funkcjonariuszem czy pogranicznikiem sprawującym, 

choćby chwilowo, władze nad jednostka, musi podążać konstytucja i związane z nią minimalne 

standardy ochrony prawnej. Tylko w ten sposób można poprawić sytuacje osób znajdujących 

się obecnie w prawnym niebycie. 

 

 

Katarzyna Warska – wyróżnienie 

Szkolna recepcja życia i twórczości Brunona Schultza 1945-2017 

 

1) Mówi pani o kilku okresach w recepcji szkolnej Schultza. Jakie są to okresy  

i jakie są ważne cezury, które wyznaczają traktowanie Schultza w szkole?  

 

Rzeczywiście, opisałam recepcję szkolną Schultza od roku 1945 do prawie dziś, do wczoraj. 

Te cezury wyznaczają oczywiście zmiany polityczne i akty prawne, które wpływają na to, co 

w szkole się czyta, gdyż szkoła zależy od swoich mocodawców, czyli ministrów, którzy te 

kierunki narzucają. Pierwszy, to był okres zaraz po wojnie.  

 

2) Jak to było w latach 40. i 50., bo wydawałoby się, ze wczesny socjalizm  

i rewolucja, która się w Polsce wówczas dokonywała, nie spodziewaliśmy się, aby 

sprzyjała obecności Schultza w szkole, a okazuje się, że nie.  
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Trudno powiedzieć, żeby sprzyjała, ale na pewno zaskakujące było to, że w ogóle Schultz był 

w szkole obecny. Czasem, głównie, zwłaszcza na początku, jako postać bardzo negatywna, ale 

potem, coraz bardziej, z roku na rok jego wizerunek był ocieplany.  

3) To znaczy jako przykład tego, jak nie należy pisać, tak?  

 

Tak, właściwie tak, ponieważ było to jakby niezgodne z poetyką socrelistyczną. Był uważany 

za pisarza burżuazyjnego, czyli takiego reakcjonistę, ale potem włączył się  

do działalności edukacyjnej Ryszard Matuszewski. On zaczynał od postawy wpajającej  

tę retorykę władz, po czym zaczynał przemycać pewne pozytywne informacje na temat 

Schultza. I tak to się w zasadzie zmieniało, od takiego bardzo negatywnego wizerunku. 

 

4) Czy Schultz należał wtedy do spisu obowiązkowych lektur czy istniał na marginesie?  

 

Zdecydowanie na marginesie, był właśnie przemycany. Najpierw nauczycieli, zwłaszcza  

w latach 70. Co też będzie widać w specjalistycznej prasie. Bo trudno nam z tej perspektywy 

bazując tylko na dokumentach potwierdzić, że uczniowie spotykali się z Schultzem wtedy, 

kiedy nie było go w spisie lektur.  

 

5) To taka zaskakująca sytuacja. Nie ma go w spisie lektur, ale Pani pokazuje, że jest 

obecny.  

 

Tak, właściwie od samego początku, od zawsze, mimo że dopiero na początku lat 80. wchodzi 

do spisu lektur.  

 

6) Co się wtedy zmienia? Jaka jest zasadnicza różnica w sposobach prezentacji? 

 

Na pewno widać to, że ponieważ wcześniej był czytany, więc nie ma takiej diametralnej 

różnicy. To widać, że z latami zaczyna się utrwalać pewna klisza. Jest pewna bezpośrednia 

korelacja pomiędzy recepcją historyczno-literacką a szkołą. Jeżeli już pisarz zaczyna 

funkcjonować długo i w historii literatury i szkole, to coraz bardziej staje się jakby kliszą. 

 

7) Czy recepcja Schultza jest jakoś pokrewna z recepcją innych pisarzy awangardowych, 

czy on funkcjonuje jakoś osobno?  
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Nie, na pewno. To też starałam się pokazać, że on funkcjonuje w tej tradycyjnej trójce  

z Witkacym i Gombrowiczem. Gdzieś tam na pewno z Kafką jako pisarzem zagranicznym. 

Przy czym, o dziwo jest tak, że oni go jakby wyprzedzają w recepcji szkolnej. W tym sensie, 

że zaczynają oficjalnie funkcjonować w kanonach szybciej. 

 

 

 


