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CZĘŚĆ I 
 

 

Ks. prof. UKSW, dr hab. Romuald Jaworski 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

W Warszawie 

 

 

Twórczość i religia 
 

Refleksja nad twórczością i religią sięga korzeniami stwórczego aktu Boga 

powołującego do istnienia cudowny, wielki świat. Jest to najwspanialszy akt twórczy. 

Zgodnie z Biblią, ukoronowaniem dzieła stworzenia jest człowiek. Stworzony na obraz i 

podobieństwo Boga nosi w sobie zdolność twórczą, która aktualizuje się w różnych 

obszarach jego życia.  

Sam fenomen twórczości jest niezwykle złożony i wielopostaciowy, a literatura 

obejmująca nad nim refleksję z pozycji psychologii jest coraz bogatsza (S. Popek, R. E. 

Bernacka, C. W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A. M. Zawadzka; E. Nęcka). Dziecko, 

które w piaskownicy tworzy fantastyczne budowle, przedszkolak malujący laurkę dla 

mamy, uczeń piszący wypracowanie, piosenkarz interpretujący pieśń stworzoną przez 

kompozytora i autora tekstu, zakochany mężczyzna, który pisze wiersze miłosne dla 

swojej kobiety, architekt planujący nową dzielnicę miasta, fryzjer układający klientce 

włosy, ksiądz głoszący kazanie, redaktor gazety piszący aktualny komentarz zdarzeń i 

programista układający spot reklamowy – wszyscy oni w mniejszym lub większym 

stopniu realizują swoje twórcze predyspozycje. Jedni są świadomi tego procesu, inni nie 

reflektują nad samym twórczym zdarzeniem, ale przez swoja aktywność stają się 

obiektywnie twórcami nowej rzeczywistości.  

Jaki jest związek twórczości z religią? Jeśli potraktujemy religię szeroko – jako 

relację do Boga a ludzką działalność jako realizacje pierwszego Bożego przykazania: 

„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemie i uczynili ją sobie poddaną…” 

(Rdz 1,28), to każdy akt działalności człowieka jest aktualizacją zapodmiotowanej w nim 

zdolności tworzenia. Każdy akt ludzkiego działania ma w tym znaczeniu wymiar 

religijnej twórczości; zarówno prokreacja – tworzenie nowego człowieka i troska o jego 

rozwój (ile twórczych aspektów życia ujawnia się w relacjach rodzice - dzieci), jak i 

wszelka praca związana z uprawą ziemi, pokonywaniem oporu materii, przetwarzaniem 

świata, by nastąpił rozwój zarówno w życiu pojedynczego człowieka, jak i całej 

ludzkości. Jeśli natomiast życie religijne będzie rozumiane w zawężonym sensie, jako 

zamierzona (świadoma i wolna) aktywność ukierunkowana na Boga, to o twórczości 

religijnej będzie można mówić wtedy, gdy ludzkie myśli i działania będą zorientowane 
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(na poziomie percepcji) i ukierunkowane (na poziomie ekspresji) na Boga i świat 

Sacrum. W tym sensie twórczość religijna będzie obejmować budowę i wystrój świątyń, 

tworzenie muzyki sakralnej, pisanie czy recytowanie poezji religijnej. Ten rodzaj 

twórczości religijnej jest przeciwstawiany temu wszystkiemu, co określane jest jako 

profanum. 

Wielu ludzi obdarzonych szczególnymi predyspozycjami twórczymi na jakimś 

etapie swojego życia (zazwyczaj w jego późniejszej fazie pragnie stworzyć dzieła, które 

przez swój sakralny charakter będą znakiem ich dojrzałości i ukoronowaniem 

wcześniejszych dzieł i aktów tworzenia.  

 

1. Psychologiczne predyspozycje twórczości 

 

Psychologowie analizują twórczość człowieka w dwóch kontekstach : jako proces 

tworzenia (aspekt dynamiczny) lub jako wytwór ludzkiej aktywności (aspekt statyczny) 

(Strzałecki, 2003). W charakterystyce procesu twórczego uwzględniano predyspozycje 

intelektualne (np. zdolność do myślenia konwergencyjnego i dywergencyjnego), 

wrażliwość na problemy i umiejętność ich rozwiązywania. Opisywano strategie i style 

twórczego zachowania. Zwracano uwagę na takie predyspozycje osobowościowe 

twórczości, jak: płynność myślenia, zdolność kojarzenia, umiejętność zmiany 

perspektywy widzenia świata, odwaga w pokonywaniu przeszkód i przekraczaniu 

granic, umiejętność wychodzenia poza schematy, zdolność do redefiniowania spotkanej 

rzeczywistości, oryginalność, indywidualne uzdolnienia jednostki, niezależność, intuicja 

i duży poziom samoakceptacji, większa wrażliwość estetyczna. Brano pod uwagę 

znaczenie i stymulację otoczenia w kierunku twórczym. Uwzględniano sekwencyjność 

przeżyć związanych z twórczym procesem: etap wstępnego przygotowania 

(preparation), etap poszukiwania i dojrzewania pomysłów (incubation), etap olśnienia 

(illumination) związanego ze znalezieniem oczekiwanego rezultatu i wreszcie etap 

sprawdzenia wartości twórczego dzieła (veryfication) (tamże, s. 28-30). 

W ocenie wytworów jako efektu twórczych działań (zarówno nowych koncepcji 

czy teorii, jak również dzieł sztuki) uwzględniano ich nowość, świeżość, oryginalność, 

ale także wartość wytworu. Zwracano uwagę na następujące kryteria wyróżniające 

dzieło twórcze: odpowiedniość, stosowność, sensowność, trafność, spójność, prostota. 

Badano strukturę semantyczną twórczego dzieła uwzględniając takie czynniki, jak: 

przejrzystość struktury, doniosłość i sprawność dzieła. W ocenie twórczego aspektu 

danego dzieła stosowano zróżnicowane kryteria w zależności od rodzaju ocenianego 

dzieła, i tak np. dla oceny dzieła literackiego uwzględniano pięć czynników: wartość 

artystyczną, budowę formalną, nastrój, stylistykę i nowatorstwo, natomiast dla oceny 

poziomu twórczości reklamy uwzględniono inne czynniki: siłę, ocenę, przejrzystość, 

agresje, nastrój i skuteczność (tamże, s. 56-62). Nie udało się jednak uzgodnić 

jednoznacznych obiektywnych kryteriów poziomu twórczości danego dzieła. 
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Dla naszych rozważań istotne jest pytanie, na ile te odkrycia psychologii 

poszerzają aktualną wiedzę na temat twórczości religijnej. W jakim stopniu na obszarze 

życia religijnego twórczość jest wymiarem znaczącym? Które jej aspekty twórczości 

mają zastosowanie w życiu religijnym? Aby odpowiedzieć na te pytania, warto 

zróżnicować miedzy twórczością religijną realizowaną na co dzień a twórczością 

religijną „z najwyższej półki”. 

 

2. Twórcza religijność na co dzień 

 

Życie religijne ujawnia się w wielu postaciach. Modlitwa jest najbardziej 

podstawową aktywnością religijną. Element twórczości może być w niej obecny w 

stopniu minimalnym, gdy modlący się powtarza stereotypowe formuły lub gesty, albo 

bardzo nasilony w sytuacji formułowania spontanicznej modlitwy realizowanej w 

poczuciu osobowego kontaktu z Bogiem w ważnej sprawie dla modlącego się. Między 

tymi dwoma skrajnymi sytuacjami lokalizuje się większość aktów modlitewnych, w 

których wypowiadając słowa znanej modlitwy człowiek nadaje tym słowom własny 

kontekst i podpisuje się pod nimi własnym doświadczeniem i własną historią życia. Np. 

recytując słowa Psalmu 23: „Chociażbym przechodził przez ciemna dolinę zła się nie 

ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” modlący się może wspominać okres wojny, doświadczenie 

odtrącenia, myśleć o zagrożeniu chorobą lub przeżywać lęk przed bezrobociem itd. 

Podobne doświadczenia łączenia własnych przeżyć z utworzoną przez innych formułą 

modlitewną może przeżywać podczas śpiewu pieśni religijnych, czy wspólnotowych 

modlitw liturgicznych. 

Jest wiele osób, szczególnie młodych, które najchętniej zrezygnowałyby z 

wyuczonych formuł modlitewnych, traktowanych przez nie jako stereotypowe i banalne. 

Osoby te mają poczucie, że są autentyczne i twórcze tylko wtedy, gdy swoje prośby czy 

dziękczynienia wyrażają wobec Boga spontanicznie i swobodnie. Tu rodzi się pytanie, 

czy dogmaty i ustalone rytuały religijne nie ograniczają nadmiernie wolności i 

twórczości religijnej. Przecież twórczość, także religijna, jest możliwa dzięki wolności i 

otwartości na to, co jest nowe, nieznane. A tymczasem, np. liturgiści mają swoje kryteria 

poprawności aranżacji przestrzeni prezbiterium czy przebiegu nabożeństw i przez to 

znacznie ograniczają swobodę działania i twórczość w ty obszarze. Osoby realizujące 

swoje życie religijne w określonym kościele muszą uwzględniać jego nakazy i zalecenia. 

Pomimo to, jeśli zechcą, znajdą wystarczająco duży obszar możliwości i zmienności, na 

którym mogą plastycznie i twórczo wyrażać swoją relację do Sacrum. 

Jest wiele form wyrażania swoich przeżyć religijnych. Zróżnicowane sposoby 

praktyk ascetycznych, różne rodzaje medytacji czy modlitwy stanowią szeroką ofertę 

ekspresji religijnej. Przejawem życia religijnego jest także organizacja dni skupienia i 

rekolekcji, a także uczestnictwo w nich. Osoby twórcze w sferze religijnej będą otwarte, 

pomysłowe w realizacji różnych spotkań, akcji, działań zmierzających do wypełnienia 
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woli Bożej. Twórczość widoczna jest w działaniach ewangelizacyjnych, w katechezie, w 

organizowaniu warsztatów pogłębienia życia religijnego i duchowego. Zakładanie 

wspólnot zakonnych i instytutów świeckich, budowanie domów formacyjnych, praca w 

katolickich mediach czy instytucjach charytatywnych, działalność Klubów Inteligencji 

Katolickiej, aktywne uczestnictwo we wspólnotach, ruchach i organizacjach religijnych 

to szerokie obszary twórczej realizacji życia religijnego.  

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że życie religijne, jak żadna inna sfera ludzkiej 

egzystencji, stymuluje człowieka do wszechstronnego rozwoju. Osoby dbające o twórczy 

charakter swojej religijności lepiej funkcjonują w życiu małżeńskim i rodzinnym, w 

społeczeństwie i kulturze, a nawet w sferze ekonomicznej. Oczywiście o tym decyduje 

nie intensywność przeżyć i siła zaangażowania w zachowaniu, ale właśnie otwartość, 

tolerancja, miłość, które stanowią głęboką motywację postaw religijnych. Natomiast 

nadmierne zaangażowanie emocjonalne, połączone z fanatycznym i odrzucającym 

innych zachowaniem, bywa nieraz przeszkodą w osiąganiu harmonii i dojrzałości.  

W wielu przypadkach przeżycia religijne skłaniają do pozostawienia trwałego 

śladu będącego świadectwem tego doświadczenia. Niektóre osoby zapisują w swoich 

pamiętnikach osobista historię spotkań z Bogiem, inni budują kapliczki, stawiają krzyże 

przydrożne, rzeźbią świątki, układają piosenki religijne, piszą wiersze, organizują 

akademie religijne. Część z tych osób obdarzona jest szczególnymi uzdolnieniami 

twórczymi które umożliwiają im wzniesienie się na wyżyny twórczości. Ich twórczość 

religijna zaliczana bywa do dorobku ludzkości. 

 

3. Twórczość religijna „z najwyższej półki” 

 

Wystarczy pobieżny przegląd historii sztuki, czy historii myśli ludzkiej, by 

zobaczyć, że religia była (i w znacznym stopniu nadal jest) inspiracją dla wielu twórców. 

Wznoszone przez wieki świątynie, komponowane pieśni religijne, malarstwo, literatura, 

były inspirowane przez wieki treściami religijnymi. Księgi święte (dla chrześcijan Biblia) 

stymulowały najzdolniejszych z ludzi do poszukiwania wyrazu czci dla Boga i Jego 

świętych. Nie można tu nie wspomnieć o setkach anonimowych budowniczych 

romańskich i gotyckich katedr. Nie sposób nie przywołać Michała Anioła Buonarotti i 

jego fresków w Kaplicy Sykstyńskiej, jego rzeźb: Dawida, Mojżesza i trzech piet, z 

których im starsza tym bardziej dojrzała w swojej wymowie. Należy wspomnieć 

wielkich twórców muzyki sakralnej: Bacha, Vivaldiego, Mozarta, i wielkie działa: „Ave 

Maria” Gounoda czy Schuberta, „Nabucco”, Verdiego, „Te Deum” Brucknera czy Dvořáka. 

W tym katalogu religijnej twórczości obecne są wielkie działa literackie, jak: „Boska 

komedia” Dantego, czy „Qvo vadis” Sienkiewicza.  

Warto byłoby podjąć z pozycji psychologii refleksję i systematyczne badania nad 

conditio humana tych twórców. Ciekawe byłoby poszukiwanie znaczących rysów ich 

osobowości a także węzłowych zdarzeń i przeżyć w ich osobistej historii życia, które 

wpłynęły na ich twórczość. Również zbadanie i określenie znaczenia otoczenia 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Anton_Bruckner
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
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społecznego i kultury epoki, w której żyli, na ukształtowanie ich wnętrza i warsztatu 

decydujących o ich geniuszu. Niewątpliwie znaczący wpływ na ich twórczość religijną 

miał posiadany przez nich obraz Boga i stosunek do Kościoła. 

Niektórym z tych wielkich twórców inspiracja religijna towarzyszyła przez całe 

życie. Inni, po przeżyciu osobistego nawrócenia, rezygnowali czasem całkowicie z 

twórczości świeckiej, pozostając wiernymi tylko tematyce religijnej. Wspólne i 

charakterystyczne dla twórczości religijnej jest sięganie do źródeł inspiracji duchowej. 

Wiele wybitnych dzieł rodziło się w klimacie modlitwy, osobistego zmagania z grzechem 

i pielęgnowania tęsknoty za zbawieniem.  

Przykładem bilansowania swego życia poprzez proces twórczości religijnej mogą 

być sylwetki Anny Kamieńskiej czy Jerzego Dudy Gracza. Gdy pod koniec życia Anna 

Kamieńska zwróciła się w kierunku twórczości religijnej, „pozostała, jak każdy mistyk, 

nie tyle twórcą słowa, co jego poszukiwaczem; pisała, nie słuchając własnych słów, lecz 

nasłuchując Innego. Jej poezja jest jak pragnienie i oczekiwanie na to jedno Słowo..., 

żywe i nie do wypowiedzenia jednym życiem” (Guzowski, 2006, s. 22-23). Poetka była 

do ostatniej chwili płodna i a jej wiersze charakteryzowały się głęboką duchowością 

religijną i fascynacją Słowem Wcielonym.  

„Golgota Jasnogórska” Jerzego Dudy Gracza jest dziełem wyjątkowym, które 

jednych zachwyca, innych irytuje lub drażni, ale także z pewnością prowokuje do 

zastanowienia i refleksji. Sam artysta traktował dzieło jako wizję osobistej drogi życia, 

ale w pewnym sensie drogi życia każdego z nas. Przedstawia samotną walkę Chrystusa 

za nas wszystkich. W tle tej samotnej walki Chrystusa jest całe polskie społeczeństwo, 

pełne obaw i wątpliwości w codziennym pochodzie ku przyszłości. Duda-Gracz 

powiedział o swoim dziele: „Zależy mi, aby Golgota Jasnogórska nie była historią 

obrazkową sprzed 2000 lat, którą z dobrym samopoczuciem (że to nie myśmy 

krzyżowali) sprawujemy w Wielki Piątek. Ta Golgota jest dzisiaj, teraz i tutaj, w 

katolickiej Polsce”1.  

To właśnie w takich dziełach i w takiej twórczości wielkość ducha ludzkiego 

spotyka się z głębią religijnych treści. Czasami ożywa dyskusja na temat, czy w obecnej 

dobie twórczość religijna przejawia tendencje do zmniejszania się. A może właśnie 

postmodernistyczna rzeczywistość wyzwala w gronie wielkich i uznanych twórców 

potrzebę sięgania do treści i doświadczeń religijnych dla wypowiedzenia tego, co ich 

zdaniem najważniejsze w życiu – pokazania relacji między Bogiem i człowiekiem. Mam 

wrażenie, że w polskiej rzeczywistości wielka twórczość religijna jest obecna i przynosi 

wciąż nowe dzieła. Dowodem na to jest chociażby poezja Romana Brandstaettera i ks. 

Jana Twardowskiego czy muzyka Krzysztofa Pendereckiego i Wojciecha Kilara. 

Warto zatem pamiętać, że ponadczasowe treści biblijne i osobiste doświadczenia 

religijne mogą stać się źródłem inspiracji dla wielkiej twórczości i wzniosłych uniesień 

                                                 
1 za: http://bop.jasnagora.pl/182,Golgota-Jasnogorska 

http://bop.jasnagora.pl/182,Golgota-Jasnogorska
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ludzkiego ducha zmaterializowanych w dziełach, które wyzwalają rezonans u 

odbiorców. Wielkie dzieła sztuki, a szczególnie sztuki religijnej, żyją własnym życiem i 

stanowią silny bodziec dla głębokich przeżyć osobistych osób spotykających się z nim.  

Zapewne każde dzieło twórcze, które ma odniesienie do wartości absolutnych 

nosi w sobie szczególną wartość - ofertę wzrostu i rozwoju dla odbiorcy lub 

użytkownika tego dzieła. Nie wszystkie jednak działa mają taki sam ciężar gatunkowy. 

W prowadzonych w Katedrze Psychologii Religii UKSW badaniach nad percepcją muzyki 

religijnej porównywano poziom rezonansu religijnego wyzwalanego słuchaniem 

religijnej pieśni tradycyjnej („Pod Twą obronę”), religijnego hard rocka („Jestem”), 

religijnego hip hopu („Jezus jest bossem”), chorału gregoriańskiego („Christus factus 

est”) i muzyki gospel („Waterwalker”). W badaniach, w których wzięło udział ponad 100 

osób w wieku 20-35 lat, okazało się, że towarzyszące słuchaniu tych utworów 

doświadczenie transcendencji Boga najsilniej wiąże się ze słuchaniem chorału 

gregoriańskiego i pieśni klasycznej, a najsłabiej ze słuchaniem religijnego hip hopu. 

Natomiast doświadczenie immanencji Boga, jego obecności, najsilniej łączyło się ze 

słuchaniem gospel i chorału a najsłabiej ze słuchaniem religijnego hard rocka. Również 

element fascynacji religią bardziej obecny był przy słuchaniu chorału, klasyki i gospel, a 

słabiej przy słuchaniu hard rocka i hip hopu (Kuliś, 2007). 

Osoby odwiedzające świątynie, wpatrujące się w ikony, zasłuchane w śpiew 

religijny i muzykę organową, wykonujące utwory chorału gregoriańskiego wchodzą w 

klimat oddziaływania Sacrum. Gdy wpatrują się w obraz Jezusa Miłosiernego z napisem 

„Jezu ufam Tobie” albo w obraz „Ecce Homo” Brata Alberta Chmielowskiego, ich życie 

może ulec przemianie. Zaczynają tworzyć siebie na nowo w kontekście spotkania z 

wielką twórczością, z wielkimi dziełami rozpoczyna się praca twórcza nad sobą samym. 

Ten wymiar twórczości jest szczególny i powinien na końcu tych refleksji znaleźć żywe 

uznanie.  

 

4. Religijne tworzenie samego siebie 

 

Uderzanie młota w bryłę marmuru dla wydobycia z niej pięknego kształtu 

człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, komponowanie nowej pieśni 

religijnej, pisanie eseju poświęconego postaciom biblijnym, malowanie drogi krzyżowej, 

układanie planu rekolekcji czy audycji dla małżonków i rodziców jest twórczością 

skierowana na zewnątrz. Aby owoc tego twórczego procesu był znaczący, piękny i 

ważny dla otoczenia, sam twórca musi przejść drogę przemiany. Osoby piszące ikony 

przygotowują się do tego aktu poprzez osobistą modlitwę i medytację. Pisząc swoją 

pierwszą ikonę „Przemienienia Pańskiego” muszą same doświadczyć zachodzącej w nich 

przemiany. Wielkie dzieła rodzą się najczęściej w wielkim bólu i cierpieniu, a czasem w 

ogromnej radości lub tęsknocie. Może dlatego właśnie, kiedy już powstaną, mają 

cudowna moc oddziaływania na otoczenie i wyzwalania w ludziach tęsknoty za tym, co 

absolutne - za miłością, mądrością, dobrem, prawdą, pięknem, pokojem. Ta tęsknota 
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ostatecznie ukierunkowuje człowieka na Boga, który sam jest spełnieniem tych pragnień 

i oczekiwań.  

W twórczości ważnym elementem jest inspiracja, określana też jako natchnienie, 

podszept, pomysł. Towarzyszy wszystkim, którzy tworzą. Panuje powszechne 

przekonanie, że najważniejszą i najbardziej dojrzałą inspiracją dla twórczości jest 

miłość. W znaczeniu etymologicznym inspiracja jest tchnieniem, dla człowieka 

religijnego dawcą natchnienia jest Bóg, który jest Miłością. To właśnie Duchowi 

Świętemu ludzie wierzący składają podziękowania za natchnienia i inspiracje zarówno 

przy przetwarzaniu świata, jak i kształtowaniu samego siebie.  

Na koniec chcę jeszcze raz podkreślić wartość twórczego, religijnego 

kształtowania swego wnętrza przez człowieka. Mówi się, że praca, a zatem i twórczość w 

dziedzinie fizycznej, materialnej jest trudna, ale trudniejsza jest praca i twórczość w 

dziedzinie intelektualnej, kulturowej, a najtrudniejsza jest praca nad sobą samym. 

Religia stymuluje zarówno twórczość w obszarze materii (rzeźba, obraz, architektura), 

w obszarze psycho-duchowym (szkoły, instytucje, programy rozwoju, strategie pomocy 

człowiekowi), jak i na najgłębszym poziomie ludzkiego wnętrza, gdzie fides et ratio 

spotykają się w konkretnym życiu i stymulują się wzajemnie do rozwoju dla dobra tego 

człowieka, ale także całej ludzkości. Izraelskie powiedzenie: „kto ocalił jedno życie, ocalił 

świat” można poszerzyć: kto podjął zadanie tworzenia siebie na wzór i podobieństwo 

Boże, ten współpracuje z Bogiem przy tworzeniu świata zaliczany jest do tytanów, do 

świętych i będzie wzorem i drogowskazem dla innych, jak św. Franciszek, św. Ignacy, św. 

Albert, Bł. Jan Paweł II i wielu innych twórczych ludzi zainspirowanych obecnością Boga. 

 

 

Bibliografia: 

Golgota Jasnogórska http://bop.jasnagora.pl/182,Golgota-Jasnogorska 

Guzowski K. (2006), O paradoksie wiary Anny Kamieńskiej, "Egeria" 3 (8), s. 22-23. 

Kuliś M. (2007), Związek muzyki religijnej z przeżyciami religijnymi u osób o różnym typie 

osobowości, Warszawa, Biblioteka UKSW. Niepublikowana praca magisterska. 

Nęcka E. (2012) Psychologia twórczości, Gdańsk: GWP. 

Popek S., R. E. Bernacka, C. W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A. M. Zawadzka (red.), (2009), 

Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Lublin: Wyd. UMCS. 

Strzałecki A. (2003) Psychologia twórczości, między tradycją i ponowoczesnością. Warszawa: 

UKSW. 

 

http://bop.jasnagora.pl/182,Golgota-Jasnogorska
http://www.charaktery.eu/ksiaznica/2287/Psychologia-tw%C3%B3rczosci-Nowe-horyzonty/


 

 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

 

o. dr Marek Tomczyk 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

W Warszawie 

 

 

Wybrane aspekty dotyczące twórczych zmian osobowości 
 

Obserwując otaczający świat, każdy baczny obserwator dostrzega nieuchronną 

dynamikę zmian. Dotyczy to przyrody, różnych dziedzin nauki, techniki etc. Można 

zatem stwierdzić, że jest to zjawisko naoczne i powszechne.  

Już starożytny filozof Heraklit z Efezu stwierdził, że centralnym elementem 

istniejącego świata jest Pantha rei (wszystko płynie). Fenomen zmian dotyczy również 

osoby i osobowości. Można zaobserwować zmiany zewnętrzne np. koloru włosów, 

trendów mody, noszenie tatuaży etc. Oprócz tego można mówić o zmianach 

wewnętrznych, ludzie chcą się zmienić. Jedni stają przed tym wyzwaniem ochoczo i 

narażają się na pewne ryzyko, inni natomiast czynią to z oporami. Są takie jednostki, 

które stronią oraz obawiają się zmiany utartych ścieżek. Uważają, że lepiej poruszać się 

w orbicie tego, co znane, aniżeli po terenie nieznanym i niepewnym.  

Według C.R. Rogersa (1991) zmiany mogą dotyczyć wymiaru indywidualnego 

oraz interpersonalnego. Zmiany indywidualne to takie jak: zmiana poglądu dotyczącego 

samego siebie, np. dzięki temu, że dana osoba ujawniła swoje uczucia w klimacie pełnym 

akceptacji, szacunku, czy też uzyskała ważne informacje zwrotne od tych członków 

grupy, którzy darzyli ją sympatią. Zmiany w kontaktach pomiędzy ludźmi, to na przykład 

zmiany, które dostrzegamy pomiędzy ludźmi w rozwoju ich relacji, czy też zmiany w 

trakcie zajęć grup spotkaniowych i po ich zakończeniu. Dotyczą one także lepszego 

wglądu i podejmowania ryzyka ujawniania swoich uczuć, tak pozytywnych, jak i 

negatywnych.  

Zjawisko zmian oraz twórczości można usytuować na pograniczu różnych 

dyscyplin naukowych takich jak: filozofia, psychologia ewolucyjna, psychologia 

rozwojowa, psychologia społeczna, psychologia osobowości etc. 

 

1. Niektóre poglądy dotyczące twórczych zmian osobowości  

 

Zagadnieniem zmian w psychice człowieka w ostatnich latach zajmował się M. 

Seligmann (2000), który postawił istotne pytania: co możemy zmienić?, czego zmienić nie 

możemy?, kiedy biologia wyznacza nasz los?, co w nas poddaje się naszej woli? Fenomen 

zmian rozpatrywany był również przez M. Wosińskiego (2003) z Arizona State 

University. Autor uczestnikom warsztatów, w których uczestniczyłem stawiał pytania i 

poszukiwał odpowiedzi: czego generalnie mają dotyczyć zmiany? (zachowania, postaw, 
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myślenia, osobowości), dlaczego ludzie inicjują to zachowanie?, jak długo kontynuuję to 

zachowanie?, w którym momencie kończę podjęte działanie?, co powoduje zaprzestanie 

pracy nad sobą?.  

Odpowiedź na powyższe pytania nie jest łatwa i przekracza zakres rozważanych 

kwestii. Aczkolwiek np. psychoanaliza utrzymuje, że zyskawszy odpowiednio głęboki 

wgląd w podświadomość jednostki, można „przenicować” jej wszystkie cechy 

osobowości lub w wyniku psychoterapii można dokonać zmian długoterminowych 

(piszą o tym m.in. Seligmann 2000, Solomon i inni 2001, Davanloo 2000, Coughlin Della 

Selva 2006, Neborsky 2010).  

Według M. Seligmanna (2000) niektóre ukształtowane w dzieciństwie cechy są 

głębokie i niezmienne, nie dlatego jednak, że dana osoba wyuczyła się ich we wczesnym 

okresie życia, w związku z czym zajmują one uprzywilejowaną pozycję w jejosobowości, 

ale raczej dlatego, że zostały one ewolucyjnie przygotowane lub stały się punktami 

centralnymi, wokół których nawarstwiły się późniejsze doświadczenia (przez co mają 

one dużą moc). Ponadto, jeżeli jakieś cechy opierają się zmianom, to dzieje się tak 

dlatego, że są one albo biologicznie uwarunkowane, albo mają one dużą moc, a nie 

dlatego, że do ich wytworzenia się przyczyniły się urazy.  

Wśród teoretyków psychologii osobowości zagadnieniem zmian zajmowali się L. 

A. Pervin, O. P. John (2002). Uważali, że zmiana osobowości może oznaczać: 

1)  różnicę w nasileniu, wzajemnych proporcjach i sposobach ekspresji uczuć, 

zmiany w zakresie schematów poznawczych oraz przekonań, pojawienie 

się nowych zachowań lub zmian w zakresie ich częstotliwości, 

2)  powstanie nowych wzorców zachowań, uczuć i myśli lub zanikanie 

istniejących, 

3)  rosnącą lub zmniejszającą się spójność wzorców, 

4)  reorganizację zasady odpowiadającej za istnienie spójnych wzorców 

zachowań, uczuć i myśli, jak np. motywacja i reaktywna i proaktywna.  

W ujęciu psychoanalitycznym, którego przedstawicielem jest E. Fromm (1999), 

zmiana siebie samego oraz doprowadzenie do rzeczywistej transformacji charakteru 

jest zadaniem niezmiernie trudnym. Aby się zmienić osoba musi wykazać się niebywałą 

siłą woli oraz chcieć się zmienić. Ponadto ludzie nie nauczą się niczego i do niczego nie 

dojdą, jeżeli nie będą posiadali najważniejszych celów i wytrwałości w ich realizacji np. 

jeśli ktoś chce zostać pianistą czy tancerzem, musi ćwiczyć kilka godzin dziennie. Fromm 

odwołując się do wątku biblijnego stwierdza, że kiedy Żydzi przekraczali Morze 

Czerwone najpierw Mojżesz podniósł laskę, a dopiero wtedy, kiedy pierwszy Żyd 

wskoczył do morza, jego wody rozstąpiły się właśnie w tym momencie. To znaczy, że w 

momencie granicznym, ktoś odważył się na ryzyko, które zaowocowało wielkim 

wydarzeniem.  

Według W. Menningera, psychiatry o orientacji psychoanalitycznej, zdolność do 

zmiany własnej osobowości jest przejawem dojrzałej emocjonalności. Menninger 
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zadawał pytanie: W jaki stopniu jestem zdolny do zmiany osobowości czyli jak bardzo 

jestem plastyczny?. Jest to pytanie sugerujące, że plastyczność jest lepsza od sztywności. 

Są takie reakcje w sytuacjach trudnych, w których człowiek usztywnia swoje postawy i 

nie potrafi się zmienić, kieruje się wtedy uporem i nie może dostrzec innych dróg dojścia 

do celu. Na nowe sytuacje reaguje w sposób stereotypowy. Brak zdolności do zmiany 

oraz niedojrzałość emocjonalną, dostrzec można wtedy, gdy dana osoba z trudem 

wchodzi się w dorosłe życie, kiedy w pewnych dziedzinach jest już dorosła, a w innych 

jeszcze jest dzieckiem (za: Płużek, 1991).  

 

2. Czynniki wpływające na podejmowanie zmian 

 

Interesującą kwestią dotyczącą twórczych zmian osobowości jest próba 

odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki wpływają na podjęcie zmian? W literaturze 

przedmiotu podjęto próby wyróżnienia czynników odpowiedzialnych za zmiany. 

Według J. Brzezińskiego (2004) zmiany mogą być wywołane przez czynniki wewnętrzne 

(np. aktywność własna), wówczas zachodzą zmiany spontaniczne. Autor wyróżnia 

zmiany wymuszone, które są wywołane przez czynniki zewnętrzne (np. psychoterapia) 

oraz zmiany interakcyjne, wywołane przez interakcję czynników wewnętrznych i 

zewnętrznych (np. interakcje IQ i metody pracy dydaktycznej nauczyciela). 

Wśród czynników wpływających na podjęcie zmian wymienia się zmieniające się 

okoliczności życiowe oraz podjęte zmiany, które mogą być skutkiem własnych 

wyborów. Ponadto każda nowo nabyta informacja może zmienić sposób patrzenia na 

rzeczywistość, np. przeczytana książka, film. Inaczej świat widzi człowiek dorosły, 

inaczej student, czy nastolatek. Sposób patrzenia na rzeczywistość może się zmienić pod 

wpływem innych osób np. współmałżonka, nauczyciela, polityka. Cechą wspólną 

skutecznie podejmowanych zmian jest czynnik motywacyjny. Czynnikiem 

motywacyjnym może być: prośba lub naleganie ze strony znaczących osób, wewnętrzny 

konflikt moralny, niezadowolenie z siebie, identyfikacja z ideałem, silna potrzeba 

rozwoju i samorealizacji etc. (Wosiński, 2003).  

Czynnikiem niezbędnym do podjęcia zmiany jest przejście od myślenia do 

działania (ujęte w formie metaforycznej - kochać, jak to łatwo powiedzieć). Często 

motywacja do kontynuowania nawyku jest silniejsza, niż motywacja do jego przerwania. 

Motywacja do zmiany musi być na tyle silna, aby uruchomiła działanie konieczne do 

przeprowadzenia zmiany.  

Ważną rolę w procesie wewnętrznych zmian odgrywa także wyposażenie 

biologiczne jednostki. Cechy układu nerwowego mogą determinować zarówno szybkość 

jak i efektywność zmian. Są osoby, które niezwykle szybko potrafią przestawić się z 

jednej rutyny na drugą czy też łatwo adaptują się do nowej sytuacji, bywa także 

odwrotnie. Np. jeśli ktoś jest totalnie głuchy na muzyczne tony, mała jest szansa, aby był 

sławnym muzykiem.  
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W procesie zmian wewnętrznych trzeba także uwzględnić ograniczenia wobec 

zmian wynikające z uwarunkowań środowiska. Czynnikiem często niweczącym 

efektywność pracy nad sobą jest podejmowanie nierealnych decyzji, co do zakresu i 

ilości zmian, jakie ktoś planuje przeprowadzić. (Np. tzw. postanowienia noworoczne). 

Nieocenioną przysługę przy ocenie skuteczności zmian mogą oddać inni, zwłaszcza 

osoby, którym zależy na rozwoju innych (tamże).  

W literaturze przedmiotu wiele miejsca zajmowały rozważania dotyczące 

fenomenu twórczości. Według przedstawiciela nurtu psychodynamicznego A. Adlera 

(1986) twórczość prowadząca do rozwoju sztuki, nauki, czy innych dziedzin kultury 

wynikać może z chęci kompensacji własnych braków. 

Inne bardzo interesujące ujęcie twórczości występowało w psychologii 

humanistyczno-egzystencjonalnej, której przedstawicielem jest R. May (1999). W tym 

ujęciu twórczość jest procesem powoływania do życia czegoś nowego, jest spotkaniem 

głęboko świadomego człowieka z jego światem, procesem budowania i powoływaniem 

do istnienia. Twórczość jest wyrazem ludzkiego bytu. Odwaga twórcza jest 

odkrywaniem nowych form, symboli, wzorców, na których można budować 

społeczeństwo. R. May powołuje się na J. Joyce’a i nawiązując do twórczości stwierdza: 

Witaj życie! Po raz milionowy ruszam na spotkanie prawdziwego doświadczenia, by w 

kuźni duszy swej wykuć nie urodzone jeszcze sumienie swej rasy (tamże).  

W ujęciu R. Maya twórczość ujawnia się w akcie spotkania, które należy 

rozpatrywać jako jej centrum, jako „spotkanie dwóch przeciwnych biegunów”. 

Twórczość to praca na kształt kowala kształtującego w kuźni kawałek rozgrzanego do 

czerwoności żelaza, praca na czymś, co jest nadwartością w ludzkim życiu. Autor 

wskazuje na dzieła Michała Anioła i podkreśla cechy związane z twórczością: poskręcane 

nie dokończone posągi niewolników walczących ze swym kamiennym więzieniem – są 

najcelniejszym symbolem kondycji człowieka. Twórczość wymaga zdolności do 

konstruktywnego posłużenia się samotnością. W metaforycznym jego ujęciu - twórczość 

jest „błaganiem o nieśmiertelność”. R. May uważa, że duchowe zdolności twórcze 

zagrażają i muszą zagrażać strukturze i podwalinom naszego racjonalnego, 

uporządkowanego społeczeństwa oraz biernemu stylowi życia.  

Realna ocena rzeczywistości pozwala odkryć, że istnieją także granice twórczości. 

Człowiek napotyka w życiu pewne ramy twórczości, które są nie tylko nieuniknione, lecz 

ponadto posiadają swą wartość. Akt twórczy wyrasta z walki człowieka przeciwko temu, 

co go ogranicza, jednak dla twórczości granice są w istocie niezbędne. Wyjście poza 

granice ustanowione przez Boga prowadzi do lęku, poczucia winy, czy wyobcowania 

(tamże).  
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2. Etapy i zasady dokonywania zmian 

  

Niektórzy badacze próbują wyodrębnić etapy zmian. J. Norcross (2010) wyróżnił 

istotne etapy (stages of change, the spiral of changes): 

1)  etap prekontemplacyjny (precontemplantion), (etap zaprzeczania, odrzucania 

potrzeb zmian. Np. złym momentem do odczuwania potrzeby zmian jest nakaz 

policji etc.), 

2)  etap przygotowania (preparation), (coś z problemem trzeba zrobić), 

3)  etap kontemplacji (contemplation), (człowiek przyznaje, że ma problem),  

4)  faza preparacji – aktywności (action), (aktywność, podjęcie działania), 

5)  faza podtrzymywania (maintenance), (podtrzymywanie zmian). 

Zdaniem Norcross’a 20% osób osiąga ten stan. 

Zdaniem M. Wosińskiego (2003) w literaturze przedmiotu można odnaleźć 

dziesięć psychologicznych zasad dotyczących dokonywania zmian:  

1. Opór wobec zmiany jest zjawiskiem normalnym. Gdy dana osoba ma zrobić coś 

nowego czuje się niekomfortowo. Nowość łączy się z trudnościami, lękiem, stresem, 

obawą, niepowodzeniem.  

2. Zmiana oznacza rezygnację „z czegoś starego”. Występują tu trudności 

związane ze zmianą nawyków. Zmiana może polegać na dodaniu nowych jakości do już 

istniejącego repertuaru np.: przekonań, wartości, celów życiowych i zachowań.  

3. Wiele osób dokonując zmian w swoim życiu czuje się samotnie. A jednak 

trudno jest dokonać skutecznej zmiany bez współudziału innych ludzi. Innym można 

pomóc poprzez następujące środki: słuchanie, postawę empatyczną, dowartościowanie, 

doradzanie. Autor sugeruje: Ludzie na tyle będą słuchali Twojej rady, na ile odczują Twoją 

troskę o nich samych.  

4. Jeśli chcemy, by ludzie wokoło nas efektywnie zmieniali się na lepsze, musimy 

dostrzegać nawet najmniejsze podejmowane przez nich próby oraz nagradzać ich 

wysiłek. Często nie jest łatwo zauważyć zmianę w drugim człowieku. Mamy utarte 

schematy patrzenia na ludzi. Trzeba być otwartym i dostrzegać wszelkie, nawet małe 

próby zmiany na lepsze.  

5. Samo dostrzeganie zmian nie wystarcza, może bowiem zwiększać dyskomfort 

w człowieku, który próbuje dokonać transformacji. Trzeba wzmacniać zmianę 

dostrzeżoną w drugim człowieku. Aby skutecznie przeprowadzić zmianę, ludzie 

potrzebują nie tylko wzmocnienia, ale także uczciwej informacji zwrotnej o efektach 

swoich wysiłków.  

6. Można efektywnie przeprowadzić jedynie ograniczoną ilość zmian. Warto 

pomóc innym w ustanowieniu hierarchii ważności zmian tak, aby dokonywali tylko 

zmian istotnych i ważnych.  
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7. Ludzie uważają, że nie mają wystraczającej ilości środków do dokonania zmian. 

A jednak istnieją niemal nieograniczone środki (wewnętrzne i zewnętrzne) potrzebne 

do efektywnego przeprowadzenia zmian, trzeba jednak aktywnie po nie sięgnąć.  

8. Istnieją indywidualne różnice w gotowości do dokonania zmiany. Ludzie 

znajdują się na różnych etapach gotowości do dokonania zmiany.  

9. Jeśli nie będziemy nieustannie podbudowywali motywacji do zmiany, wówczas 

po pewnym czasie powrócimy do stanu wyjściowego. Gdy presja sytuacji zniknie, 

człowiek powraca do starych schematów zachowania.  

10. Trzeba nieustannie podbudowywać motywację poprzez budowanie więzi 

społecznej i pokazanie, że zmiana jest społecznie ważna. Każda zmiana w sytuacji 

życiowej jest okazją do indywidualnego rozwoju i poprawy jakości życia. 

 

Posumowanie  

 

Na podstawie powyższych rozważań dotyczących wybranych aspektów 

twórczych zmian osobowości, można zgeneralizować pewne wnioski.  

Zmiany są nieodzowną częścią życia osoby i społeczeństwa. Można także 

zaobserwować zmiany, które wymusza na jednostce obiektywna rzeczywistość oraz 

zmiany, które może zainicjować jednostka. Aby nastąpiły twórcze zmiany osobowości 

należy liczyć się z trudnościami. Podobnie dzieje się w życiu natury i przyrody np. 

rozwój roślin napotyka opór i siłę tarcia gleby. Kreatywne zmiany osobowości wymagają 

decyzji woli: Ja chcę zmiany. Twórcze zmiany uczą pokory, ponieważ nie wszystko 

można zmienić. Granice wyznacza także czynnik biologiczny. Ponadto istnieją pewne 

prawidłowości psychologiczne, które mogą posłużyć jako pomoc w podjęciu zmian. 

Zadanie to wymaga jednak systematycznej pracy nad sobą.  

A.L. Schawlow, laureat nagrody Nobla w dziedzinie fizyki z 1981 r., stwierdził, że 

w twórczości istotnym aspektem jest „miłosny trud oraz skłonność do ciekawości”. 

Jednostki twórcze wiedzą, jak odpowiedzieć na to wyzwanie.  
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Art, artists and cross-cultural psychology 
 

The paper seeks to examine several topical issues that situate themselves 

between some new trends in psychology, and old ones such as culture, arts and artists. 

The problems encountered include adaptation, acculturation, multiculturalism and 

globalization. In view of these issues the fates of three artists will be examined; the 

artists whose life stories made them cross national and cultural boundaries and whose 

artistic achievements can be verified in the light of cross-cultural psychology. The two 

men to be considered are Adam Mickiewicz (1798-1855) and Mikalojus Konstantinas 

Čiurlionis (1875-1911) and Eva Hoffman (b. 1945).  

In spite many differences, their life stories show striking similarities. They had to 

leave their native land (the place of birth). In case of Mickiewicz and Čiurlionis it was 

Lithuania, then non-existent as an independent country after the final partition of 

Poland in 1795. They both died unexpectedly and far away from their homeland. It can 

be assumed that their ‘nomadic’ lifestyle was due, at least partly, to the circumstances 

they had to face. Mickiewicz had to leave Vilnius to escape imprisonment, Čiurlionis 

went to study and develop his talent. Mickiewicz emigrated to France where his talent 

blossomed but also experienced many drawbacks, Čiurlionis spent ten years of his short 

life in Warsaw, having already travelled across Europe. Mickiewicz remains an 

unquestionably great Polish romantic poet, Čiurlionis a gigantic figure, a proto- 

modernist composer and painter. Neither of them saw his native country again and died 

untimely deaths, Mickiewicz in Istanbul, Čiurlionis at Marki-Pustelnik near Warsaw. 

Presumably, Mickiewicz died of cholera. Čiurlionis suffered a breakdown, was diagnosed 

schizophrenic (not certain?), and TB and died of pneumonia (Siedlecka, 1996, p. 103). 

Eva Hoffman also had to leave Poland for Canada when she was in her teens, as 

her Jewish parents, Holocaust survivors, decided to emigrate. Her memories of 

acclimatizing there are contained in her first novel Lost in translation: A life in a new 

language (1989). Hers is by all accounts a success story, she earned a PhD in American 

and English literature, used to teach literature and creative writing at several 

universities, work for the New York Times and the New York Times Book Review, before 

embarking on novel writing. She publishes regularly, and her latest study confirms her 

interest in various cultures and contemporary issues, The inner lives of cultures (2011). 

The reasons to emigrate very. But they usually remain unchanged, as the list 

below shows. Both former and present day emigrants set out looking for a safe place to 
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live, better living conditions, interesting jobs, better educational opportunities. They also 

leave to escape persecution or flee from war zones. Living in a foreign country brings 

several problems, concerning everyday existence and deeply personal ones that could 

very well be and often are diagnosed as disorders, grave enough to be given 

psychological or psychiatric explanations. 

Mickiewicz and Čiurlionis used to be and still are claimed by Poles and 

Lithuanians, respectively as their fellow countrymen; although their artistic 

achievements situate them on the international Olympus of poetry, music and painting. 

They knew foreign languages and could use them freely. And were well acquainted with 

national and European tradition and culture. Čiurlionis’s art is by its very nature more 

universal than poetry. But Mickiewicz presents a complex case as for his national 

identity when the opening lines of Pan Tadeusz are considered, the lines written in 

Polish, defying the traditional view that the language denoted one’s national identity:  

O Lithuania my country, thou 

 Art like good health; I never knew till now 

 How precious till I lost thee. Now I see 

 Thy beauty whole, because I yearn for thee (Mickiewicz, 1966, p. 2). 

Or: 

The land of childhood! That shall aye endure as holy as a first love and as pure, 

Unshattered by the memory of mistake, 

Nor can the changing tide of life unmake (ibid. 285). 

Or when travelling across Crimea, he longed for some news from his homeland 

(the name of the country “Litwa” in the original, but left out in translation), and failing to 

hear anything resigns to continue his journey, as the last couplet from his famous sonnet 

runs:" From my far home if word would come to me!--/ Yet none will come. On, o’er the 

meadow-sea!” (Mickiewicz –on line). Several biographers of the poet described his 

fluctuating moods, failing creative powers, depression, desperate activities to promote 

“the Polish cause” (Krzyżanowski, 1972; Witkowska, Przybylski, 1999). 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis’ short life was devoted to arts, first to 

composing music that made him posthumously a leading Lithuanian composer, both 

innovative and tradition – conscious. Travelling, studying, suffering poverty, enthusiasm, 

depression and TB made him no different from other European artists of the day. His 

uniqueness showed when, unable to compose he moved found for himself another 

artistic venue – painting. He remained a great admirer of romantic poetry, his native 

tradition and also Polish romanticism. His correspondence in Polish shows him a great 

stylist, a poet, compared to Słowacki (Okulicz-Kozaryn, 2003), another great Polish 

romantic. Obviously his mastery of Polish must as striking as his amazing poetic 

imagination and sensitivity to be able to describe such a scene: 

Look among the snowy crowns of the mountains, spiry mountains. Soaring 

almost up to the sky, stands a man. At his feet cloud has covered the whole earth; down 

there earthly history proceeds, muddle, din, babble, but the cloud has covered all. 
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Silence. White, strange crowns around. Strangely huge, strangely beautiful of opals and 

pearls, of topaz and malachite, of crystal and diamonds. Strangely magnificent, huge 

crowns and among them stands the man and looks with his eyes, wide open, looks and 

waits. He promised that at sunshine – the moment when the crowns are on fire, when 

colors mingle and rays dance – he would sing a hymn to the sun. A hymn to the sun! 

(Okulicz-Kozaryn, 2003). 

Čiurlionis’s letters to his wife are full of nostalgia, longing, heartbreaking 

descriptions of poverty, illness and disillusionment, but also full of love for her and their 

little daughter whom he had never seen (Siedlecka, 1996, p. 92-101). Huge parts of his 

letters describe his artistic plans, what he has already done and what he wants to do, 

recording meeting other artists and friends. Often they describe his changing mood, due 

to good or bad reception of his paintings and music: 

The committee consisting of four not very nice gentlemen, was much less 

enthusiastic about my work, I was playing and playing and felt that my compositions will 

not be heard soon. They praised them all right but not the things I thought worth 

praising. They did not understand what was truly original and new (Siedlecka, 1996, pp. 

93-94, tr. MWM). 

Or:  

I am truly ashamed to admit that having paid 27 roubles for my loggings, I have 

only 5 roubles left. I was very careful with money but small expenses mounted up. I can 

survive on this money for about ten days. I have some smoked sausage, the cheese I have 

not started yet, and a piece of Swiss cheese. So, “Lithuania has not yet perished” (ibid. p. 

99).  

Personal ordeal, depression or diagnosed schizophrenia did not prevent the most 

unique creative power the artist must have achieved. His Sonata written in autumn 1907 

bridges poetry and music as it was divided into such parts as Allegro, Andante, Scherzo 

and Finale (Siedlecka, 1996, p. 85-87). His most famous cycles of paintings were created 

towards the end of his life, mainly from 1906. Creation of the World, Cycle winter, Cycle 

Zodiac, Sonatas (of the Spring, of the Sun of the Stars, of the Pyramids), Cycle Fairy-Tale 

and several others are breathtaking for connoisseurs of art, and for medical men sure 

signs of his mental condition.  

What he felt, achieved and thought could hardly be read from his correspondence 

wit his wife and friends. Soon, however, his days could might have looked as in the 

description given below: 

In his tired mind pictures were reeling, pictures of the bubbling cultural life of 

Warsaw at the turn of the century, which he temporarily left in bitterness when Xavery 

Dunikowski, with whom Ciurlionis studied sculpture, shot dead –his friend Waclaw 

Pawliszak – presumably in self-defense. In spite of the cold day, Konstantinas did not put 

his coat on – are such trifles of importance? Before long pneumonia linked with TB. 

Soon, on April 9th 1911 death relieved his sufferings. His body was transported from 
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Pustelnik to Vilnius and buried at the famous Rossa Cemetery. He never saw his 

daughter… (Ulica Ciurlonisa - dlaczego właśnie w Markach? on line).  

 

Another story to be described here deals with a seemingly successful adaptation. 

As a teenager, Eva Hoffman left Poland in late fifties as her Jewish- Polish parents 

decided to emigrate to Canada. Her biographical novel entitled Lost in translation: A life 

in a new language gives an account of the importance of linguistic competence and 

culture and tradition awareness. In her new country of residence she realizes she has 

neither. Adaptation that takes place over a stretch of years takes a successful turn. Yet, 

the years Canada and US are her “exile” (the subtitle of the book’s part). Her adaptation 

consists not only of learning the words but realizing with painful awareness her 

ignorance concerning customs, TV serials, children’s stories, dating and small talk. First 

her name – certainly the most personal item we possess is pronounced differently 

(Hoffman 1989: 105), words fail to denote things (ibid., p. 106), give her nightmares 

(ibid. 107), the signifiers severed from the signified – words no longer stand for things 

they used to in the native language. As picturesquely observed “ the way of informing 

the ego where the id had been” (ibid., p. 107). Strikingly: 

I have no interior language, and without it, interior images –those images through 

which we assimilate the external world, through which we take it in, love it, make it our 

own – become blurred, too. (ibid. 108). /…/ Alienation is beginning to be inscribed in my 

flesh and my face (ibid. p. 110). 

 

Soon: “The language is beginning to invent another me” (ibid., p. 121). Though the 

author learns to play her “immigrant card” rather well, she also observes another danger 

that of adapting and conforming to the middle class standards – to the unambitious 

version of suburban wives bitterly quarrelling with their successful businessmen 

husbands but never doing anything but complaining. At the same time her mother is at a 

loss how to bring up her daughters “ In Poland I would have known how to bring you up, 

I would have known what to do” (ibid., p. 145).  

The author’s new linguistic milieu ostracizes her from her family, who complain 

on her ‘becoming English’ – which for them means criticism and dissatisfaction. In 

reality, the author begins schooling herself in becoming less expressive and 

spontaneous. These (cultural) characteristics make her look odd with the local people. 

Making friends presents another problem. Eva has been brought up in another tradition, 

another family, with different rules and references. She cannot ‘read peoples’ faces, 

cannot make appropriate remarks, sees problems (big or small) through different 

lenses. Trying to advance her social position, make a career, and pursue her goals: 

The only catch is that I have lost the sense of what, driven as I have become, I am 

driving toward. The patterns of my life have been so disrupted that I cannot find straight 

lines amid the disarray. Gradual change within one context, one diagram, is one thing; 

scrambling all the coordinates is another” (ibid., p. 158). 
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In consequence, Hoffman has to assimilate to the ever-changing fragmented 

culture, society in a flux, and of multiple perspectives, in other words “I will be made like 

a mosaic, of fragments – and my consciousness of them. It is only that in observing 

consciousness that I remain, after all, an immigrant” (ibid., p.164). 

Though successfully assimilated in American society Hoffman conducts endless 

juxtaposing her American friends’ opinions with those of her Polish friends. Meeting 

other Poles and visiting her native Cracow offers rich material for comparisons and for 

questioning assimilation theories. In an interview she said: ”…since I disappeared like a 

chameleon I walk the footsteps of both a fox and a cat”. She admitted that the process of 

putting on her new skin was painful, as she was defensive about putting on her new 

skin: “for I had to go through the process of translating myself/…/ I wanted to save some 

thread of myself in the process trying to understand that new world and enter it 

somehow” (Nie chcę żyć w wędrówce – on line). More recently Hoffman is able to assess 

the process, probably all emigrants experience: 

I think every migrant becomes a kind of amateur anthropologist – you do notice 

things about the culture or the world that you come into that people who grow up in it, 

who are embedded in it, simply don’t notice/…/ At first you notice the surface things, 

the surface differences. And gradually you start noticing the deeper differences. And 

very gradually you start with understanding the inner life of the culture, the life of those 

both large and very intimate values [Hoffman 2000, on line]. 

Loneliness, longing, poverty and high hopes are emigrants’ common experiences. 

There is enough evidence that those artists felt the same as migrating Poles, Italians, 

Irish, Lithuanians, Mexicans and others. However, artists converted all such experiences 

into art, though psychology and psychiatry could, and occasionally did, diagnose the 

symptoms indicated in the above quotations (and many others) as mental disorders. 

But it is comparatively recently that the notion of culture came to be associated 

with the problems of adaptation and globalization. The notions are also quite recent, 

assimilation is a mid-nineteenth century acquisition, multiculturalism and globalization 

came into use in the second half of the 20th century. However, the phenomena they tried 

to describe are as old as humanity itself and existed before it was named and studied. 

The role of culture as an indicator of individual identity has been gaining currency at 

least since the ongoing debate on its status in the modern world, especially juxtaposed 

with civilization. The importance of culture in spite of its endless definitions, the rise of 

cultural studies indicate how important culture is nowadays. The words of Ernest 

Gellner (1983, p. 36) strike as true when he states that “[M]odern man is not loyal to a 

monarch or a land or a faith, whatever he may say, but to a culture”. 

In psychology, adaptation means outward behavior serving/helping to secure the 

most basic needs of an individual. It is usually linked with mass migration due to 

economic reasons. In psychology and sociology, it denotes a shift in sociological or 
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cultural disposition. One is said to ‘adapt’ to a new environment (Reben, 1995). The 

phrase ‘cultural disposition’ used, indicates that there are probably other areas and 

other ways, and also other needs to be taken into account when a certain adaptive norm 

or practice is established. The situation changes when adaptation is to reach innermost 

and personal problems, such as identity, accepted or rejected universals, a sense of 

purpose in life, etc.  

In other words, when it is not the problem of health after illness or normality 

after medication. It is a psychological problem of a different nature, of individual choices 

and consequences going well beyond ‘normal functioning’ and everyday affairs, 

projecting on the individual’s functioning in a foreign society, unknown culture and 

strange linguistic milieu.  

Several attempts have been made to explain at least some of the above. In the 

seventies John Berry provided an answer in his acculturation model. The term 

acculturation has been defined in a variety of ways, including the notion of cultural 

modification of individuals or groups adapting or borrowing from another culture but 

also merging with that culture. Some definitions state that it is the culture of a given 

society acquired from infancy (Acculturation on line).  

Berry’s model has been widely discussed and adopted (Chica) as the figure 1 

(Berry, 2008) shows. Its main forte is accounting for several choices and consequences 

that follow such choices. Individuals may either participate in another culture while 

maintaining his/her own and in result get either assimilated or marginalized. The 

problem of marginalization has become such a burning issue in various parts of the 

world, worrying psychologists, psychiatrists, social workers, criminologists, judges, 

teachers, representatives of various religious denominations – almost all who try to 

organize, educate, treat and … penalize. 

So unsurprisingly, modern anthropology, sociology and recently cross-cultural 

psychology have taken up psychological problems of long-term residence in foreign 

countries. Yet, early studies mainly concentrated on living conditions, environment, 

eventual success, assimilation, or its absence. They devoted little attention to cultural 

clash experienced by immigrants encountering foreign customs, religion, language, 

living conditions, etc. It is only recently that it has been accepted that human behavior 

depends very much on cultural traditions that human beings carry with themselves. 

Indeed, the principle of “culture – bound nature of most human behavior” [Jahoda 1999: 

X] is comparatively new and the relationship between psychology and culture dates 

back from World War W II.  

Cross-cultural psychology has been defined in a variety of ways. The basics of 

those definitions necessitate following scientific and systematic approach to how human 

behaviours are shaped and influenced by social and cultural forces, studying individuals 

from more than two cultures, finally, how they are influenced by culture and how it 

leads to changes in existing culture (Berry, 1999; Jahoda, 1999).  
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Leaving aside the ancient archetype of a modern migrant (why not think of 

Odysseus in Homer), one encounters several cases for whom adaptation or its absence 

cannot be defined and who turn it into completely different uses. This is the case of 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. It might appear that Kępiński (1972) had him in mind 

when dedicating his famous study Schizophrenia:” To those who feel more and 

understand differently and because of this suffer more, and whom we often call 

schizophrenics.”  

The unquestionable greatness and uniqueness of Čiurlionis is beyond discussion. 

However, cross-cultural psychology may offer a different view on his disorder, at that 

time diagnosed as schizophrenia (thus stating the norm and pointing to pathology). 

Čiurlionis’s disorder could very well be taken for an eruption of freedom and creative 

energy, for breaking away from artistic constraints, a flight to happiness, a struggle 

against the norms enslaving his inner world and his many-sided talent. In terms of the 

paper’s main topic, he successfully adapted himself several times to changing living 

conditions and opportunities, seizing them from his early life at the Oginskis household, 

education, studying music and the plein’air workshop at Arcadia near Warsaw 

(Siedlecka, 1996, pp. 44-61). And yet, he was a patient and an outsider, though well 

versed in languages and cultures, in artistic trends of the epoch, he seemed to have 

decided NOT to belong and NOT to conform. Mickiewicz and Hoffman made the best of 

the most disadvantageous situations imaginable.  

Psychiatry and psychology can differentiate between what is normal and what is 

not by conducting tests and assessing symptoms. Čiurlionis did not match up, twisting 

and turning rules, which shows in his music and his paintings, complex and absorbing. 

Standard methods of assessment fail to adequately describe art and artists. 

Though internationally recognized after his death, Čiurlionis remains outside Berry’s 

diagram, various diagrams and globalization /ethnicity/ adaptation conflicting evidence.  

Cross-cultural psychology can better examine the importance of tradition and 

language and also tremendous efforts migrants make in order to adapt to living in a new 

society, another country, among complete strangers.  

The above cases support the need for some new approach to the study of 

adaptation to new surroundings, culture, language and society. For adaptation is more 

than norm or pathology, it is more than conforming or paying lip service to prevailing 

ideologies. Numerous studies indicate how complex the problem is and how vital in our 

times. To assess it must be personalized because some extraordinary individuals can use 

their seclusion and loneliness, illness, etc. They may achieve unbelievable results 

struggling with various constraints. So far, psychology was geared mainly to 

pathological processes more than to welfare, to interpreting statistical data instead of 

individual’s growth-oriented functioning. Psychological diagnosis on the disintegration 

of personality can go both ways – toward positive or negative results.  
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Cross-cultural psychology is more likely to assess gains and losses of adaptation 

processes. Some gains are obvious, such as new horizons, experiences, personal 

development, eventually recognition, or fame. So are loses, such as lost or modified 

identity, nostalgia, (a passing) phase of shock, inability (or refusal) to adapt, etc. Cross-

cultural psychology can more sensitively enter the world of an artist, without branding 

him/her for not conforming to common stereotypes and norms, without stigmatizing 

with illness or mental disorder.  
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Systemy rodzinne a zachowania twórcze 
 

1. Rodzinne uwarunkowania twórczości 

 

1. 1. Pojęcie twórczości 

 

Twórczość jest pojęciem interdyscyplinarnym, którym zajmują się takie nauki 

społeczne, jak psychologia, socjologia, filozofia, estetyka, teologia, pedagogika. Każda 

dyscyplina naukowa rozpatruje twórczość z własnej perspektywy, inaczej definiując to 

zjawisko (Nęcka, 2005, s. 11). 

W starożytności twórczość oznaczała stworzenie coś z niczego. W średniowieczu 

zagadnienie twórczości przypisywano jedynie Bogu. W XIX wieku wyznacznikiem 

twórczości stała się nowość, a twórczość zarezerwowana została dla artystów. Do 

niedawna uważano, że miano twórcy należy się nielicznym i wybranym, a sama 

twórczość wydawała się odległa i niedostępna dla zwykłych ludzi (Tatarkiewicz, 1986, s. 

8). 

Z czasem zmienił się zakres pojęcia twórczości. Obecnie panuje przekonanie, że 

każdy człowiek może być twórcą.  

Z. Pietrasiński (1978, s. 6) ujmuje twórczość jako aktywność przynoszącą wytwory 

dotąd nieznane, a zarazem społecznie wartościowe. G. Stein określa twórczość jako proces 

prowadzący do nowego wytworu, który jest akceptowany jako użyteczny lub do przyjęcia 

dla pewnej grupy w pewnym okresie (Nęcka, 2005, s. 17). 

Według J.E. Drevdahla (...) twórczość jest to zdolność do wszelkiego rodzaju 

kompetencji, wytworów lub pomysłów, które są w zasadzie nowe lub nowatorskie i nie były 

uprzednio znane osobie wytwarzającej (...) Musi być celowa lub ukierunkowana na cel, a 

nie może to być jałowe fantazjowanie – chociaż nie musi mieć bezpośredniego 

zastosowania praktycznego albo być doskonałym lub skończonym wytworem (Popek, 

2003, s. 13-14). 

M. Grzywak-Kaczyńska (1988, s. 64) wyróżnia dwa pojęcia: twórczość i postawę 

twórczą. Twórczość ma miejsce wtedy, kiedy ktoś ujawnia specyficzne zdolności w 

jakiejś dziedzinie życia w stopniu znacznie przekraczającym przeciętność, zużytkowując 

je dla tworzenia dzieł o większej czy mniejszej wartości społecznej. Postawa twórcza 

obejmuje swoiste ukształtowanie osobowości, która podobnie jak w twórczości 

charakteryzuje się zdolnością samodzielnego i oryginalnego widzenia rzeczywistości, ale 
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nie posiada lub nie rozwinęła w sobie specyficznych uzdolnień do wyrażania tego w 

formie naukowej, artystycznej, literackiej czy nawet często użytkowej. 

Do niedawna uważano, że twórcą może być jedynie człowiek wybitnie 

uzdolniony, posiadający wysoki poziom inteligencji i obdarowany szczególnymi 

talentami. Stąd pojęcie twórczości odnosiło się wyłącznie do prac artystów, głównie 

pisarzy, poetów, malarzy, plastyków, reżyserów, kompozytorów i innych, a także 

naukowców i wynalazców. Obecnie ten pogląd zmienił się diametralnie. K. J. Szmidt 

(1997, s. 6) twierdzi, że twórczość nie jest specjalnym darem otrzymanym od Boga, 

którym dysponują wyłącznie artyści, malarze, pisarze i kompozytorzy. To postawa, styl 

działania pokonujący rutynę, nawyki, schematy. Człowiek twórczy poszukuje oryginalnych 

rozwiązań, dąży do zmiany, jest ciekawski, pomysłowo łączy odległe skojarzenia. 

A. Maslow, przedstawiciel psychologii humanistycznej stwierdza, że twórczość 

człowieka ujawnia się w jego sposobie życia i stosunku do siebie i swoich działań. Tak 

więc osoba ciągle rozwijająca się, zdrowa psychicznie, szczęśliwa, akceptująca sama siebie 

i doświadczająca rzeczywistość w niezwykły sposób, zasługuje na miano osoby twórczej 

mimo braku dzieł o uznanej wartości (...) osoba rozwijająca tkwiące w niej możliwości jest 

przez to kreatywna, ponieważ proces samorealizacji jest z definicji twórczy (Nęcka, 2005, 

s. 17). Jest to tzw. twórczość bez dzieł, typowa dla psychologii humanistycznej. 

Przedstawiciel tego kierunku C. Rogers, uważa, że twórczość istnieje u każdego człowieka 

i tylko czeka na odpowiednie warunki, które umożliwiają jej wyzwolenie i ekspresję (...), 

dziecko wymyślające nową grę, Einstein formułujący teorię względności, gospodyni 

domowa przygotowująca nowy sos (...), młody autor piszący powieść – wszyscy oni są 

twórczy” (Rogers, 2002, s. 424). 

Twórczość człowieka jest wielowymiarowa i przejawia się w zaciekawieniu, 

kombinowaniu, tolerowaniu wieloznaczności, oryginalności, koncentrowaniu na 

zadaniu, korzystaniu z okazji, wyrażaniu swoich myśli i uczuć. E. Fromm pisał, że 

możliwość tworzenia to gotowość, by rodzić się na nowo każdego dnia (Szmidt, 1997, 

s. 31). 

R. Zawadzki (2005, s. 11) szeroko ujmuje twórczość pisząc, że twórczością jest 

wszystko to, co rozwija starą lub ustanawia nową zasadę, normę estetyczną czy nieznany 

związek przyczynowo-skutkowy, a więc to, co wykrywa źródła zjawisk, poszerza zakres 

naszej wiedzy, odczuć, zachowań i co przekłada się na nowy element łącznego 

doświadczenia społeczeństw, zwanego umownie kulturą. Natomiast B. Suchodolski 

podkreśla także potencjalny i dynamiczny aspekt dzieł twórczych i twórczego życia 

uznając, że twórczość sprawia, że człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie jest 

zamknięte w ciasnych ramach przystosowania do rzeczywistości danej zewnętrznej  

i wewnętrznej – ale które wierne własnym przeobrażeniom a może nawet chimerom, szuka 

gorliwie i nieustannie nowych kształtów życia. Twórczość sprawia, iż człowiek nie jest 

wyznaczony przez to, jakim jest ale przez to, jakim się staje, ponieważ równocześnie jego 

życie nie jest kształtowane przez warunki, jakie są mu dane, lecz przez wizje, którym ma 
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być posłuszne, co oznacza, że jego działalność nie jest powtarzaniem, ale odwagą nowego 

ryzyka (Suchodolski, 1990, s. 23). 

 

Według B. Suchodolskiego zalety twórczości są następujące: 

 twórczość likwiduje obawy i lęki, niweluje samotność; 

 twórczość jest pojednaniem pracy i zabawy;. 

 twórczość zapewnia nam wolność; 

 dzięki twórczości nasze życie chronione jest od przesytu i zniechęcenia; 

 dzięki twórczości przekraczamy granice świata rzeczy, które produkujemy  

i konsumujemy, wstępując w wyobrażony świat możliwości, skąd 

wydobywamy rzeczy nowe (za: Szmidt, 2007, s. 23). 

Twórczość jako dyspozycja wielowymiarowa polega na tym, że skupia w sobie 

wyniki ludzkiej działalności, ludzkie charaktery, postawy życiowe, motywacje, zdolności, 

pracę, wszelkie procesy prowadzące do zmian na polu społecznym, kultury, nauki,  

a także w codziennym życiu. 

 

1. 2. Cechy i kryteria twórczości 

 

E. Nęcka (2005, s. 12) opisuje twórczość jako koniunkcje dwóch cech: nowości i 

wartości. Kategoria nowości jest cechą względną, ciągłą i nie dychotomiczną, którą 

można przypisać jedynie różnym przedmiotom w hipotetycznej skali od absolutnie 

znanego do absolutnie nowego (tamże, s. 13). Oznacza to, że nie ma rzeczy absolutnie 

nowych i znanych, są tylko rzeczy nowe i znane do pewnego stopnia. Natomiast 

określenie wartościowy oznacza zawierający w sobie jakąś wartość, a wartości mogą być 

różnego rodzaju i różnej miary. E. Nęcka (2012) wyróżnia wartości poznawcze, 

estetyczne, pragmatyczne i etyczne. Wartości poznawcze nawiązują do poszukiwania  

i zgłębiania prawdy. Wartości te cechują naukowców, którzy tworzą nowe teorie  

i koncepcje, organizują wyprawy, przeprowadzają eksperymenty w celu ukazania 

prawdy o otaczającym nas świecie. Wartości estetyczne dotyczą odkrywania i tworzenia 

piękna. Osoba motywowana jest chęcią stworzenia czegoś, co jest ładne. Jest to domena 

twórczości artystycznej (twórcy sztuki, poeci, kompozytorzy), ale także naukowej lub 

wynalazczej. Wartości pragmatyczne odnoszą się do warunków dnia codziennego  

i skupia wokół siebie grupę wynalazców, projektantów i inżynierów, którzy tworząc 

nowe i użyteczne przedmioty dążą do tego, aby wszystkim żyło się lepiej i wygodniej. 

Wartości etyczne związane są związane z odkrywaniem i tworzeniem dobra. 

Przykładem takiej twórczości jest działalność różnych fundacji, instytucji 

charytatywnych, zgromadzeń, zajmujących się pomocą potrzebującym, działalność 

publiczna lub polityczna (Nęcka, 2005, s. 15). 

Wielowymiarowość twórczości polega na tym, że skupia ona w sobie wyniki 

ludzkiej działalności, ludzkie charaktery, postawy życiowe, zdolności, pracę, wszelkie 
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procesy prowadzące do zmian na polu społecznym, kultury, nauki, a także  

w codziennym życiu. 

Naukowcy i badacze zajmujący się twórczością zgodnie twierdzą iż, samo pojęcie 

twórczości jest wieloznaczne i trudne do oceny. Zdefiniowanie pojęcia twórczości nie 

jest tożsame z rozstrzygnięciem, co stanowi jej kryterium, a więc na jakiej postawie 

można ją rozpoznać, stwierdzić lub zaobserwować. J. P. Guilford opiera pojęcie 

twórczości na myśleniu dywergencyjnym, które polega na wytwarzaniu jak największej 

liczby pomysłów w odpowiedzi na zadany problem. Według tego autora istnieją 

następujące kryteria twórczości: płynność, giętkość, oryginalność i wrażliwość na 

problemy. Płynność przejawia się w łatwości wytwarzania pomysłów. Giętkość opiera 

się na gotowości do dokonywania zmiany kierunku myślenia i w rezultacie tych działań 

powstają różnorodne pomysły. Według Guilforda istnieje giętkość spontaniczna, która 

nie jest niczym wymuszona i giętkość adaptacyjna, będąca efektem ingerencji  

z zewnątrz, wynikająca z przymusu. Oryginalność natomiast to zdolność do wytwarzania 

reakcji nietypowych, niezwykłych i niepowtarzalnych (za: Nęcka, 2012, s. 28).  

Według J. Trzebińskiego (1981, s. 16) ważnym kryterium twórczości jest 

zbadanie, czy produkt albo wynik twórczy jest nowy i oryginalny, oraz to czy: 

 nie istniał w dotychczasowym repertuarze zachowań jednostki w danej 

sytuacji; 

 wymagał uprzedniego powiązania ze sobą pojęć i wyobrażeń zajmujących 

odległe od siebie miejsca w hierarchii skojarzeniowych; 

 jest rzadki w sensie statystycznym, to znaczy o małej częstotliwości 

pojawienia się w odpowiednio licznej populacji o względnie wyrównanym 

poziomie inteligencji i podobnych dotychczasowych doświadczeniach; 

 jest oceniany jako pomysłowy, niezwykły, nieoczekiwany czy zaskakujący, 

gdy punktem odniesienia jest znajomość danej kultury. 

Według E. Nęcki (2005, s. 33) ujęcie problemu twórczości wymaga uwzględnienia 

trzech grup kryteriów twórczości. Pierwsza grupa obejmuje kryteria subiektywno - 

emocjonalne i dotyczy reakcji psychicznej odbiorcy dzieła. Druga grupa opisuje cechy 

wytworu dzieła. Trzecia grupa odnosi się do procesu myślenia, który przyczynia się do 

powstania dzieła. W tabeli 1 przedstawiono wyróżnione kryteria twórczości. 
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Tabela 1. Kryteria twórczości* 

Reakcja psychiczna 

odbiorcy 

Cechy wytworu Cechy procesu myślenia 

1. „skuteczne 

zdziwienie” 

2.początkowa 

nieufność 

3. efekt powtórnej 

oceny 

4. „nigdy bym na to 

nie wpadł” 

5. „tak bym właśnie 

zrobił” 

1. trafność-sensowność lub 

zaspokojenie istniejącej 

potrzeby 

2. oryginalność - wolność od 

naśladownictwa lub plagiatu, 

w tym- autoplagiatu 

3. niezwykłość, czyli statyczna 

rzadkość występowania 

podobnych wytworów w 

danym kontekście społecznym 

i historycznym 

4. konieczność, czyli swojego 

rodzaju nieuchronność 

pojawienia się podobnego 

wytworu, choć niekoniecznie 

w tej samej postaci  

i nie w wyniku aktywności 

konkretnego twórcy 

5. wartość estetyczna- 

wewnętrzna spójność, 

elegancja, prostota dzieła 

1. ruchliwość- skłonność do zmiany 

kierunku 

2. synteza-łączenie różnych wątków, 

faktów i idei 

3. aktywny stosunek do tworzywa-

zadanie może ulec modyfikacji 

4. przełamanie bloku mentalnego-

samodzielna zneutralizowanie jakiejś 

przeszkody lub bariery  

w myśleniu twórczym 

5. działanie w sytuacji niedoboru 

środków materialnych lub 

intelektualnych - pokonanie 

problemów ekonomicznych lub 

psychicznych 

*Źródło: E. Nęcka, (2005), Psychologia twórczości, Gdańsk: GWP, s. 33. 

Zatem proces twórczy to proces psychiczny prowadzący do wytworzenia nowej 

i wartościowej idei (tamże, s. 35), które są wypracowane przez jednostkę twórczą. 

 

1. 3. Cechy i właściwości ludzi twórczych  

 

Problematyka twórczości oraz poszukiwanie listy cech osób uznanych jako 

twórcze od dość dawna stanowiły przedmiot wielu badań i eksperymentów.  

W latach sześćdziesiątych M. I. Stein na podstawie amerykańskich badań dokonał 

zestawienia najbardziej charakterystycznych cech ludzi twórczych. Są to następujące 

cechy:  

 stanowczość, przywódczość, aktywność i samowystarczalność; 

 brak zahamowalności i niekonwencjonalność; 

 silna motywacja i umiłowanie do pracy, duża wewnętrzna dyscyplina  

i dokładność; 
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 konstruktywna krytyka, elastyczność uczuciowa, witalność, entuzjazm; 

 estetyczny stosunek do świata, estetyczny typ inteligencji i uczuciowości; 

 brak zainteresowania się sprawami ekonomicznymi (Popek, 2007, s. 26). 

A. Maslow na podstawie własnych badań wskazuje na następujące 

charakterystyczne cechy ludzi twórczych: ekspresyjność, odwaga w obliczu nieznanego, 

zdolność do integracji wartości przeciwstawnych (np. obowiązek i przyjemność), 

zdolność do pasji i fascynacji. Cechy te dają poczucie integracji osobowości, harmonię i 

samoakceptację (za: Nęcka, 2005, s. 24). 

Według S. Popka (2007) cechy i właściwości osobowościowe ludzi twórczych 

można podzielić ze względu na właściwości poznawcze, emocjonalne, wolitywno-

motywacyjne (charakterologiczne), a także na uzdolnienia społecznego funkcjonowania 

twórców. 

 

Właściwości poznawcze 

 wysoki poziom uzdolnień do percepcji otaczającego świata - wrażliwość zmysłów 

na bodźce, ponadprzeciętna aktywność określonego zmysłu, np. wzroku 

(plastyka, architektura), słuchu (muzyka, teatr), powonienia, smaku, dotyku, a 

także zdolności manualne, spostrzegawczość, chłonność informacji, otwartość i 

wrażliwość na to, co nowe i niezbadane; 

 odporność, koncentracja w trudnych warunkach, łatwość w przyswajaniu treści, 

trwała pamięć; 

 myślenie praktyczne, logiczne, szybkie rozumienie w sytuacji krytycznej, 

samodzielne rozwiązywanie problemów; 

 oryginalność, bogata wyobraźnia, wynalazczość, niebywała intuicja. 

Właściwości emocjonalne 

 wrażliwość emocjonalna – nadwrażliwość, niekiedy melancholia i stany 

depresyjne, przy równoczesnej odporności na stres; 

 fascynacja problemem i możliwościami jego rozwiązania – radość z 

samorealizacji; 

 samotność z wyboru przy jednoczesnej dość dużej społecznej empatii; 

 spontaniczna ekspresja, dzięki której następuje dalszy rozwój aktywności. 

Właściwości wolicjonalno- motywacyjne 

 konstruktywny nonkonformizm – niezależność, potrzeba wolności i autonomii, 

otwartość „ku światu”, elastyczność adaptacyjna. 

Specyficzne właściwości charakterologiczne 

 silne poczucie własnego „ja”,wysoka samoocena, pewność siebie, witalność, 

ekspresyjne zachowanie przy jednoczesnej samodyscyplinie; 

 tolerancja wobec odmienności. 
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Specyficzne przystosowanie społeczne 

 ludzie twórczy bardzo często wybierają samotność, są powściągliwi w swych 

kontaktach z innymi; 

 są krytycznie nastawieni do otoczenia, jednocześnie wykazują niebywałą 

odporność na krytykę wobec nich samych (Popek, 2007, s. 49n; Nęcka, 2012). 

E. Nęcka (2005, s. 134-138) pisze, iż badania, które dotychczas przeprowadzono, 

pozwoliły na dokonanie spisu cech charakterystycznych dla ludzi twórczych. Lista cech 

jest dość długa, choć niekompletna. Ponadto nie każdy twórca posiada wszystkie te 

cechy. Osoby wykazujące się zachowaniem twórczym są ponadprzeciętnie inteligentne, 

otwarte, wytrwałe, z tendencją do narzucania własnych norm i reguł. Ludzie o twórczej 

postawie posiadają takie cechy, jak: 

 niezależność - nie lubią podporządkowywać się zewnętrznym ograniczeniom, ich 

silna wewnętrzna autonomia jest odporna na wpływy ze strony społeczeństwa. 

Są silni wewnętrznie na tyle, że nie potrzebują autorytetów, nie boją się także 

wypowiadać sprzecznych i niekonwencjonalnych poglądów. Mają silne poczucie 

bezpieczeństwa 

i wysokie poczucie własnego „ja”, co powoduje, że odważnie i aktywnie 

uczestniczą w życiu; 

 upór - konsekwentnie i wytrwale dążą do realizacji zamierzonych celów, 

posiadają wysoki poziom samokontroli, dużą ambicję, chęć odniesienia 

sukcesów, są wytrwali i zdolni do ciężkiej pracy; 

 zapał do pracy - inicjują różne zadania i projekty, wykazują się przy tym 

niezwykłą pomysłowością, kreatywnością i zaangażowaniem. Cel, jaki sobie 

wyznaczają całkowicie ich absorbuje, z entuzjazmem wykonują zamierzone 

działania, a wykonaniu dzieła oddają całych siebie i nie zadawalają się 

połowicznymi rozwiązaniami; 

 dokładność i dociekliwość - są staranni, dokładni i szczegółowi, dany problem 

rozwiązują dogłębnie, dokonują wnikliwych analiz; 

 odwaga - bez lęku i obaw podejmują ryzyko, w obliczu nieznanego nie paraliżuje 

ich strach i lęk, dzięki czemu dążą do konfrontacji, eksperymentują, poszerzają 

swe umiejętności; 

 spontaniczność i impulsywność - są żywi i energiczni, działają pochopnie, 

niekiedy emocje wymykają się im spod kontroli. 

E. Nęcka (2012, s. 137n), charakteryzując indywidualne cechy twórców, opisuje 

trzy najważniejsze grupy cech osobowości. Należą do nich otwartość, niezależność i 

wytrwałość. 

 



PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 35 

1.4. Czynniki sprzyjające i utrudniające twórczość 

 

Charakteryzując i opisując twórczość jako zjawisko wielowymiarowe 

uwzględniające z jednej strony osobę twórcy, a z drugiej proces twórczy, nie w sposób 

nie dokonać analizy czynników sprzyjających jak i utrudniających twórczość. 

Interesujące są zatem zagadnienia, jakie warunki sprzyjają twórczości, co decyduje o 

tym, że jednostki obdarzone niezwykłymi zdolnościami, aktywnie i z pasją uczestniczą w 

życiu na różnych płaszczyznach swego funkcjonowania, inni zaś, równie utalentowanym 

brakuje odwagi, chęci działania i entuzjazmu. Zastanawiające jest również to, że jeśli 

twórczość jest ogólnie dostępna człowiekowi, to dlaczego tak wielu ludzi unika 

aktywności twórczej, angażując się w działalność odtwórczą, co zatem powoduje, ze u 

niektórych osób twórczy potencjał i możliwości psychiczne nie są w pełni 

wykorzystywane? 

S. Popek (1997, s. 28) uważa, że każda jednostka ma nieco inne zapotrzebowanie 

na stymulację, i to zarówno co do siły, jak i jakości bodźców. To, co dla jednego 

człowieka ma wpływ hamujący, np. stres, trudne warunki materialne, trudne warunki 

społeczno -polityczne), dla innych może mieć znaczenie stymulujące. Stymulacja bądź 

hamowanie aktywności odbywa się w konkretnych warunkach środowiskowych, które 

dokonują się poprzez oddziaływanie środowiska rodzinnego, szkolnego, grup 

rówieśniczych, a więc ogólnie pojętego środowiska społeczno – kulturowego. 

J. Trzebiński (1981, s. 130-131) stwierdza, że twórczość rozwijana jest poprzez  

(...) bogaty i różnorodny system doświadczeń i specyficzny sposób ich utrwalania  

w strukturach poznawczych, różnorodność i zmienność zachowań oraz ich szybką 

reorganizację w nowych sytuacjach, wysoką samoocenę, poszukiwanie i preferowanie 

nowych rozwiązań. 

Wszelkie działania twórcze, umiejętności i zdolności w bardzo dużym stopniu są  

do wyuczenia i opanowania.. Niezwykle ważne jest dzieciństwo i pierwsze relacje 

rodzinne. Tu bowiem kształtuje się osobowość, dziecko poznaje wartości, buduje relacje 

międzyludzkie (Jankowska, 2003; Szmidt, 2007; Karwowski, 2009). E Nęcka (2012, 

s.154-158) opisuje ogromny wpływ rodziny na powstawanie i kształtowanie się 

postawy twórczej dziecka. 

J. Sołowiej (1997, s. 67) wskazuje na następujące stymulatory twórczości: 

  otwartość na problematykę kulturalną - należy prowadzić liczne dyskusje, 

weryfikować znane już poglądy i ustalone hipotezy; 

  wysokie stanowisko w systemie społecznych wartości, które uzyskać 

można przez samorealizację i osobisty rozwój; 

 duży dostęp do wytworów twórczości i wszelkich informacji; 

 różnorodność kulturowa, wpływ odmiennych poglądów, religii; 

 tolerancja dla rzeczy nowych i nieznanych; 

 współpraca jaką nawiązują ze sobą jednostki wybitne; 
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 społeczne poparcie, aprobata na twórczość i samych twórców. 

Jak podkreśla M Malicka (1982, s. 39) bogactwo rozumiane jako możliwość 

intensyfikowania przeżyć i poszerzania doświadczeń wychowanka mogą na przykład 

zapewnić kontakty z zawierającym duży ładunek twórczości, cennymi dziełami kultury, 

zwłaszcza przeżycia dzieła sztuki wydaje się mieć szczególne walory wzbogacające. Jest 

więc źródłem nowych, ważnych doświadczeń. Doświadczanie różnych sytuacji, 

odmiennych kultur, nowych zjawisk pobudza wyobraźnię, rozwija empatię, ciekawość i 

pasję. 

Indywidualne, podmiotowe czynniki sprzyjające twórczości rozpatruje również  

J. Kozielecki (1997), wymieniając pięć podstawowych grup: 

1) silna motywacja wynikająca z ciekawości poznawczej, wytrwałość i upór; 

2) introwersja czyli najogólniej skierowanie energii „do wewnątrz”; 

3) nonkonformizm, niezależność w myśleniu i działaniu, nieuleganie naciskom 

zewnętrznym, schematom; 

4) umiejętność krytycznej oceny, dostrzeganie luk, niejasności, a przy tym 

jednocześnie ostrożność w stawianiu nowych hipotez i budowaniu nowych teorii; 

5) brak równowagi emocjonalnej, ambicja, wrażliwość, pewność siebie, radykalizm 

w swoim postępowaniu (por. także: Uszyńska–Jarmoc, 2007, s. 78). 

Autorzy badający uwarunkowania twórczości zgodnie zwracają uwagę, że 

największe znaczenie w ujawnianiu się zachowań twórczych ma rodzina i atmosfera w 

niej panująca. Na twórczość w dużej mierze wpływają także warunki materialne, które 

pomagają bądź komplikują rozwój każdego członka rodziny. Istnieje wiele czynników, 

które utrudniają proces twórczy i kształtowanie się zachowań twórczych u dziecka i u 

dorosłej jednostki. 

Według M. Malickiej (1982, s. 41) do utrudnień należą: 

 małe, akustyczne mieszkania, brak przestrzeni do swobodnej zabawy 

i nauki, niewygodne warunki do spania; 

 dalekie dojazdy rodziców do pracy w zatłoczonych środkach komunikacji, 

zmęczenie matek pracujących zawodowo; 

 skrócony czas wypoczynku - częsta konieczność mieszkania z krewnymi 

lub obojętnymi ludźmi; zamknięty system rodzinny - liczne nakazy, 

zakazy, atmosfera presji, zagrożenia, nietolerancji - autorytarna 

dyscyplina lub nadmierna opiekuńczość; 

 ubóstwo dostarczanych doświadczeń, brak w otoczeniu indywidualności, 

wzorów do naśladowania, mała autonomia dziecka, pozbawienie dziecka 

przedmiotowości; 

 brak u dziecka satysfakcji z działań i motywacji do dalszej aktywności, 

zniechęcenie go do dalszego eksplorowania, dezaprobata dla twórczej 

wyobraźni i fantazji dziecka. 

W. Dobrołowicz (1993) badając bariery twórczości wskazał na trzy grupy 

czynników stanowiących przeszkody w powstawaniu i ujawnianiu się twórczości. Są to: 
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1) Bariery przedmiotowe – bariery fizyczne, materialne i techniczne. Obejmują one 

wszelkie niedogodności życia codziennego, a w szczególności kłopoty finansowe, 

trudności ekonomiczne, wysokie koszty utrzymania. Wszystko to powoduje, że w 

rodzinie narastają napięcia, powstaje nadmierne zmęczenie, przytłaczająca 

atmosfera psychiczna i niekorzystne warunki do jakiegokolwiek rozwoju. 

2) Bariery podmiotowe - związane z percepcją, umysłem, emocjami, motywacją, 

osobowością. Można tu wyróżnić następujące cechy osobowości: lęk przed 

ośmieszeniem, odrzuceniem, brak wiary we własne siły, brak odwagi, 

konformizm, 

3) Bariery psychospołeczne – społeczne struktury, prawo socjologiczne, negatywna 

reakcja otoczenia na twórczość. 

E. Nęcka (1995, s. 121) wyróżnia cztery typy przeszkód dla twórczości. Na 

pierwszym miejscu wymienia procesy i mechanizmy psychiczne, które przeciwdziałają 

powstaniu procesom twórczym. Następnie wyróżnia mechanizmy powodujące 

przedwczesne zakończenie interakcji, tzn. uznanie jakiejś struktury próbnej za strukturę 

spełniającą, mimo istniejących jeszcze potencjalnych możliwości dalszego wzajemnego 

oddziaływania celu i struktur próbnych. Trzecia grupę stanowią mechanizmy 

zakłócające swobodny przebieg interakcji twórczej, czyli ingerujących z zewnątrz w 

autonomiczny i samoregulujący się proces współoddziaływania celu na struktury 

próbne i odwrotnie. Czwarta kategoria dotyczy przeszkód, które pozbawiają interakcje 

twórcze potencjalnie pożytecznych kierunków rozwoju. 

E. Nęcka (2005, s. 198) twierdzi, że nie ma takiej potrzeby ludzkiej czy rodzaju 

motywacji, która nie byłaby w stanie wyzwolić aktywności twórczej. Można mówić jedynie 

o motywach najczęściej skłaniających ludzi do twórczości, albo o takich, które jej 

w szczególny sposób służą. Jak wynika z wielu badań twórczości nie służy motywacja 

zewnętrzna (chęć zdobycia nagrody, uniknięcia kary), służy jej natomiast motywacja 

autonomiczna. Oznacza to, że nagrody zewnętrzne takie, jak na przykład pieniądze, 

sława i uznanie społeczne niekoniecznie motywują do działań twórczych. Bardzo często 

rywalizacja, presja, wygórowana ambicja stanowią dużą przeszkodę w realizacji 

zamierzonych planów. Motywacja autonomiczna cechuje się zamiłowaniem, pasją, 

entuzjazmem wysiłkiem, wytrwałością, a także umiejętne połączenie pracy z zabawą. 

Bawiąc się doznajemy takich uczuć jak radość, przyjemność, satysfakcja, a także 

rozwijamy umysł, ćwiczymy funkcje psychiczne. E. Nęcka (2005, s. 89) sugeruje, że 

twórczość jest dojrzałą formą zabawy. Na proces twórczy składają się dodatnie, ale także 

ujemne emocje, które mogą mieć bezpośredni wpływ na skutki tworzenia. Zachowanie 

twórcze niesie ze sobą często ryzyko bycia samotnym, niezrozumiałym, ośmieszonym i 

odrzuconym przez najbliższe i dalsze otoczenie. Konieczność podejmowania ryzyka, to 

także branie pod uwagę prawdopodobieństwa porażki. Wiele osób nie potrafi znieść 
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klęski, przyznać się do przegranej, a także podjąć ryzyka bycia krytykowanym czy 

odrzuconym (Nęcka, 1995, s. 129). 

Nagrody i kary niekoniecznie służą twórczości, choć jej nie wykluczają. 

Rywalizacja, konieczność wykonania zadania, presja może działać stymulująco bądź 

hamująco. Jak podkreśla M. Tyszkowa (1985, s. 168) podmiotem aktywności jest 

jednostka w całokształcie swoich fizycznych i psychicznych właściwości i stąd efekty 

działalności zależą od warunków aktywności, cech osobowości i układu stosunków 

jednostki z innymi ludźmi. Motywacje różnego rodzaju uaktywniają się w toku 

nabywania wielu doświadczeń życiowych. 

Twórcze zachowanie się przebiega nieco inaczej u kobiet niż u mężczyzn. Według 

A. Moir i D. Jessel (2003, s. 141) dziewczynki i chłopcy rodzą się z odmiennie 

uformowanymi mózgami, stąd myślą na różny sposób, różne są ich mocne strony, różne 

skale wartości, różne strategie wobec życia. Te skłonności mózgu są wzmacniane i 

doskonalone przez całe życie. Kobieta jest wrażliwsza od mężczyzny, bardziej zwraca 

uwagę na szczegóły, inaczej odbiera i reaguje na bodźce. Reaguje silniej na dotyk, zapach 

i dźwięk, na więcej bodźców zwraca uwagę, a więc więcej widzi i bardziej szczegółowo 

pamięta to, co widzi. Ma także lepszą pamięć do twarzy i charakterów. Natomiast 

mężczyzna jest pragmatyczny i logiczny, skupia się na przedmiotach – czym są, jak 

działają, jaką zajmują przestrzeń. Mężczyźni chcą dominować, budować, konstruować, 

tworzyć w świecie materialnych przedmiotów, interesuje ich na ogół „świat zjawisk”. 

Kobiety są bardziej intuicyjne, nastawione na relacje i bardziej od mężczyzn praktyczne i 

skoncentrowane na szczegółach (Jankowska, 2009, s. 79). 

Przekonania i stereotypy tkwiące w społeczeństwie dotyczące płci, ról i 

zachowań typowych dla kobiet i mężczyzn mogą w pewnym stopniu uniemożliwić 

twórczy rozwój u młodych ludzi w niektórych dziedzinach ich życia. Wobec 

dziewczynek i chłopców, wychowywanych w tej samej rodzinie często stosuje się 

odmienne metody wychowawcze. Istnieją ustalone kanony, zasady i tolerancja na to, co 

powinni robić chłopcy, a co dziewczynki. Jednakże według W. Dobrołowicza (1993, s. 

129) płeć a twórczość oraz bariery psychiczne to problem kontrowersyjny. Można tu 

wyróżnić dwa skrajne stanowiska: pogląd, że mężczyźni mają większe możliwości twórcze, 

a więc mniejsze bariery psychiczne, oraz pogląd głoszony wytrwale (…), że nie ma 

istotnych różnic. 

W. Dobrołowicz (2003, s. 81) uważa, że historia wyższych mechanizmów 

regulacyjnych, które dotyczą twórczości obejmują rozwój zorganizowanego charakteru 

zachowania się dziecka. Początkowo dziecko jest obiektem sterowanym przez 

dorosłych, gdzie występuje dużo różnego rodzaju zakazów (gestów zakazujących, 

pogróżek, pogróżek słownych: „nie ruszaj”, „be”, „siedź cicho” itp.). Istota interioryzacji 

polega na tym, że bodźce zewnętrzne stają się większym czy mniejszym stopniu 

regulatorami wewnętrznymi, w wyniku których człowiek sam sobie nakazuje i zakazuje 

w sposób mniej lub bardziej świadomy lub nawet nieświadomy. 
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1.5.  Struktura systemu rodzinnego i styl wychowawczy a zachowania 

 twórcze dzieci 

 

Dzieci rodzą się z olbrzymim potencjałem twórczym oczekującym na spełnienie. 

Często jest jednak tak, że dorośli uczą dzieci nadmiernej ostrożności, kompromisu, 

uległości, wzorowania na przyjętych schematach, ograniczając przez to ich rozwój 

twórczy. Tymczasem postawa twórcza ma charakter powszechny. Pobudzanie tej 

dyspozycji jest sprawą wychowania. 

D. Lewis (1998, s. 11) pisze, że dzieci uczą się nieinteligentnego zachowania się. 

Uczą się bycia ostrożnymi, co ogranicza ich rozwój twórczy (…) To wskutek naszych 

ingerencji dobrze zapowiadające się dziecko nie spełnia wrodzonej obietnicy, gdyż my ją 

tłumimy, a nieraz niszczymy. To my rodzice, uczymy nasze dzieci niedoceniania ich 

własnych umysłów i pomniejszania własnych możliwości (…) To właśnie my, dorośli, 

wpajamy dziecku pogląd, iż głupota jest bardziej opłacalna niż inteligencja, że żyć, aby 

przeżyć jest bezpieczniejszą strategią zachowania się niż podejmowanie wysiłków do 

osiągania sukcesu.  

Twórczości w okresie dzieciństwa sprzyjają odpowiedni styl wychowawczy 

rodziców, a także wartości ludzkie i materialne, stopień zorganizowania, różnorodność 

dostarczanych doświadczeń oraz konsekwencja postępowania – to składniki tego co 

Ruchlin nazywa wartością heurystyczną środowiska (Wall, 1989, s. 141). 

Pierwszymi odbiorcami i krytykami twórczości u dzieci są rodzice i najbliższe 

otoczenie dziecka. Dlatego niezwykle ważna staje się rodzina pochodzenia, właściwa 

atmosfera, wzajemne zrozumienie, poszanowanie praw i satysfakcja z dokonywanych 

wyborów. Rodzice powinni przekazać dzieciom odpowiedni system wartości, budować 

takie cechy jak otwartość i tolerancję dla różnego typu zachowania, odmiennych 

poglądów, co w większym stopniu pobudza dalszy rozwój każdej jednostki. 

Różnorodność bodźców kulturalnych, wolny dostęp do ważnych i cennych dzieł, 

społeczne uznanie dla twórczości to czynniki wpływające pozytywnie na twórcze 

zachowanie się (Davidson, Davidson, 2000; Jankowska, 2003; Szmidt, 2007; Karwowski 

2012; Nęcka, 2012). 

Na proces twórczy dziecka wpływ ma styl wychowania rodziców, a także ich 

własne poczucie bezpieczeństwa. W. D. Wall (1989, s. 144) uważa, że poczucie 

bezpieczeństwa dziecka zależy od pewności siebie z jaką rodzice, a przede wszystkim 

matka, opiekują się, od tego czy reakcje osób z tego otoczenia są obliczalne i 

odpowiedzialne, a opieka regularna. Ogromne znaczenie w kształtowaniu postawy 

twórczej ma poczucie bezpieczeństwa rodziców i miłość okazywana dziecku przez nich. 

Bardzo ważna także w procesie kształtowania twórczości jest również świadomość 

samego dziecka, że jest chciane, doceniane, kochane i chronione oraz zachęcane do 

próbowania swoich sił (tamże, s 144).  
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Psychologowie stwierdzają, że struktura rodziny pochodzenia i style 

wychowawcze stosowane przez rodziców wobec dziecka mogą wpłynąć pozytywnie lub 

hamująco na zachowania twórcze dzieci (np. Davidson, Davidson, 2000; Dobrołowicz, 

1993, 2003; Jankowska, 2003; Karwowski 2009, 2011, 2012; Nęcka, 1995, 2005, 2012, 

Popek 2003, 2004; Szmidt 1997, 2007; Wall, 1989).  

Struktura rodziny prawidłowa, w której zaspakajane są potrzeby wszystkich 

członków rodziny sprzyja kształtowaniu się zachowań twórczych dzieci, natomiast 

nieprawidłowe struktury rodzin pochodzenia i zbyt rygorystyczny styl wychowania, lub 

też nadopiekuńcza postawa nie jest ich korzystnym predykatorem.  

M. Ryś (2004, 2009) wyodrębniła na podstawie typologii D Fielda pięć systemów 

rodzinnych: rodzinę chaotyczną, władzy, prawidłową, nadopiekuńczą i uwikłaną. 

W rodzinie chaotycznej brak jest więzi, organizacji, występują ciągłe konflikty i 

zadręczanie innych swoimi problemami. Nie istnieją bliższe związki pomiędzy 

małżonkami, rodzicami i dziećmi. Dystans emocjonalny i uczuciowy powoduje, że każda 

jednostka systemu musi sama radzić sobie z własnymi problemami. Brak zaufania 

potęguje przepaść pomiędzy rodzicami i dziećmi, a reguły ustalone przez dorosłych są 

dobre tylko wtedy, gdy służą do osiągnięcia określonego celu. Rodzice często postępują 

nieodpowiedzialnie, niekonsekwentnie i niesprawiedliwie, ignorują i wykorzystują 

swoje dzieci. Ich metody wychowawcze bazują na lekceważeniu, wykorzystywaniu, 

wytykaniu błędów i niepowodzeń dzieci. Stosowane kary są odpowiednie w stosunku do 

przewinienia, mają na celu poniżenie dziecka W rodzinie chaotycznej dzieci czują się 

niekochane, pałają gniewem, chęcią zemsty, rośnie w nich poczucie 

niedowartościowania (Ryś, 2009, s. 11).  

System rodziny chaotycznej nie wpływa pozytywnie na kształtowanie się 

osobowości dzieci. Rodzice nie stymulują rozwoju intelektualnego dzieci, nie 

zabezpieczają ich potrzeb emocjonalnych i intelektualnych, nie liczą się z ich zdaniem, 

nie stosują prawidłowych wzmocnień, a tym samym ich rozwój twórczy może być 

zahamowany (Jankowska, 2003; Szmidt, 2007; Ziemska, 2009). 

W rodzinie władzy rodzice narzucają dzieciom swoją władzę, ciągle krytykują i 

wynajdują ich wady, błędy w działaniu i niedociągnięcia. Wszystko to powoduje obcość 

między rodzicami i dziećmi, prowadzący do zaniku więzi. Rodzice są aktywni w 

pełnieniu swoich ról rodzicielskich, które traktują jak obowiązki i powinności wobec 

członków rodziny. Styl życia rodziny przepełniony jest surowością, zasadami, które 

konsekwentnie wszyscy mają obowiązek wypełniać. W przekonaniu wszystkich 

członków rodziny, życie składa się z nieskończonej listy obowiązków, a spełnienie ich 

świadczy o więzi rodzinnej i miłości. Rodzina stosuje swoisty dryl wychowania, w 

którym dziecko dopiero po fakcie dowiaduje się, że postąpiło źle lub niewłaściwie 

wykonało daną czynność. Rodzice bowiem nie dają mu żadnych wskazówek, oczekują 

natomiast, że samo powinno wiedzieć, jak postąpić i jak wykonać. W razie złego 

wykonania obowiązków, dziecko jest przez rodziców karcone i krytykowane, a 

nierzadko ośmieszane i poniżane. Rodzicom brakuje cierpliwości i odpowiedniej wiedzy 
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o zdolnościach, umiejętnościach, a także słabościach i niedostatkach własnych dzieci. 

Członkowie rodziny władzy nie posiadają zdolności budowania wzajemnych relacji. 

Rodzicom łatwiej mówi się o obowiązkach, zasadach i regułach panujących wewnątrz 

rodziny niż o uczuciach, emocjach i problemach rodzinnych (Field, 1999, s. 44; Ryś, 

2009, s. 12). 

Dzieci z rodzin władzy traktują rodziców jak przełożonych, a nie jak opiekunów i 

osoby, które powinny ich wspierać i im pomagać. Nie mają do rodziców zaufania, więc 

gdy mają problem nie przychodzą prosić o pomoc. Mają poczucie, że rodzice są po 

przeciwnej stronie w wyniku czego wycofują się emocjonalnie. Dzieci wychowane w 

rodzinie władzy zazwyczaj nie doświadczają ciepła rodzinnego, czułości i dlatego w 

dorosłym życiu mają problemy z okazywaniem uczuć i wchodzenia w bliskie relacje z 

innymi ludźmi. Zazwyczaj jako dorośli są niezależni i samodzielni, ale rzadko proszą 

innych o pomoc, wybierają samotną walkę z zaistniałymi trudnościami. Sposób 

wychowania w rodzinie władzy przyczynia się do powstania chłodu emocjonalnego. 

Występuje wzajemna obcość i niechętne nastawienie członków rodziny względem 

siebie. Atmosfera panująca w rodzinie władzy nie sprzyja rozwojowi zachowań 

twórczych, gdyż brakuje dzieciom poczucia bezpieczeństwa, wsparcia i motywacji do 

wszelkich działań. Nadmierna kontrola sprawowana w dzieciństwie, dryl 

obowiązkowości, lęk przed oceną, krytyką, jak również brak odpowiednich wzorców 

zachowań i zaburzone relacje wewnątrzrodzinne hamują twórcze działania 

(Dobrołowicz, 2003; Karwowski, 2009). 

W rodzinie nadopiekuńczej, w przeciwieństwie do rodziny władzy, na pierwszym 

miejscu stawia się sferę uczuć. Członkowie rodziny nadopiekuńczej w obawie przed 

napięciem lub brakiem akceptacji unikają sporów, rezygnując z własnej 

indywidualności. Wówczas unika się rozmów na „trudne” tematy i problemy. Plany całej 

rodziny determinowane są przez dzieci, które posiadając kluczową pozycję domagają się 

stałej pomocy ze strony rodziców. Małżonkowie skupiają się na dzieciach, koncentrują 

się na zaspakajaniu ich potrzeb, a małżeńskie relacje schodzą na dalszy plan. To 

faktycznie dzieci sprawują władzę nad rodzicami, stawiają im żądania, w momencie 

niezaspokojenia potrzeb oskarżają rodziców o brak troski. Rodzice żyją w ciągłym 

przekonaniu nawet wtedy gdy dzieci już są nastolatkami, że są nadal małe i nie poradzą 

sobie w codziennym życiu, więc nie stawiają wymagań i nie stosują kar (Ryś, 2009, s. 

15). 

Postawa nadmiernie chroniąca nie sprzyja zachowaniom twórczym dziecka, gdyż 

jak pisze M. Ziemska (2009, s. 62) charakteryzuje ją: przesadna opiekuńczość i nadmierna 

pobłażliwość, rozwiązywanie za dziecko trudności, niedopuszczanie do samodzielności – 

dziecko trzymane jest jak kokon, niewiele wiedząc o codziennym życiu. Dzieci wychowane 

w rodzinie nadopiekuńczej są zależne od rodziców, są nieprzygotowane do życia, nie 

potrafią radzić sobie w sytuacjach trudnych i takich, które wymagają od nich wysiłku, są 

niezaradne Nadmiar uczuć i silne skoncentrowanie na dziecku nie sprzyja jego 
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indywidualności i niezależności. Jednostki wychowane w rodzinie nadopiekuńczej wolą 

dostosowywać się do sytuacji i innych osób niż samodzielnie wykonywać zadania. Brak 

im pewności siebie, co powoduje, że opinia zewnętrzna i społeczna presja stają się 

ważniejsze od własnych pragnień i potrzeb. Niepewność i niestabilność, brak wiary w 

swoje możliwości powodują, że jakie przynoszą szybko się wycofują w samodzielnych 

działaniach, albo ich w ogóle nie podejmują, tym samym utrwalając zachowania 

odtwórcze, konformistyczne (Forward, 2004; Jankowska, 2003; Plopa 2004). 

W rodzinie uwikłanej występuje tendencja do uzależnienia, czyli „wikłania” i 

przywiązania poszczególne osoby w rodzinie, a zwłaszcza dzieci w stosunku do 

rodziców. Małżeństwo rodziców na ogół nie spełnia oczekiwań małżonków, stąd starają 

się potrzeby emocjonalne zaspokoić przy pomocy wikłających relacji z dziećmi. Rodzice 

manipulują dziećmi, silnie oddziaływają na myślenie i psychikę dzieci nie pozwalając im 

na samodzielność, uzależniają je od siebie hamując ich samodzielny rozwój. Są przy tym 

zaborczy i nieprzejednani, kontrolują i wzbudzają w nich poczucie winy Metoda 

wychowawcza skupia techniki manipulacyjne „gdybyś mnie kochał to byś....”, konformizm 

i brak wyrażania prawdziwych uczuć (Field, 1999, s. 82-83; Ryś, 2009, s. 16). 

Dzieci chcąc się dostosować do wymagań rodziców rezygnują z własnych 

pragnień i ambicji. Gdy podejmują samodzielne działania odczuwają lęk, obawę, 

towarzyszy im poczucie winy i wewnętrzne rozdarcie. Dzieci oczekują wskazówek, jak 

mają postępować. W swych decyzjach są niepewne, niezaradne, i niepewne siebie. Ich 

sfera emocjonalna jest zaburzona. W dorosłym życiu powielają zachowania swych 

rodziców w stosunku do własnych dzieci. D. Field (1999, s. 93) stwierdził, że wszelkie 

trudności w dorosłym funkcjonowaniu człowieka wychowanego w rodzinie uwikłanej 

wynikają z wcześniejszego zaprogramowania dzieci przez rodziców. Wszystko to nie 

wpływa pozytywnie na kształtowanie się zachowań twórczych dziecka i potem 

człowieka dorosłego, a lęk i niepewność wzmacnia wręcz odtwórczy sposób 

funkcjonowania. 

W rodzinie prawidłowej wszyscy członkowie są powiązani, choć zachowują 

swoją odrębność. Rodzice współpracują ze sobą, a dzieci mogą na nich polegać. W 

rodzinie tej szanuje się prawa i uczucia innych, zachęca się do rozwoju w każdej 

dziedzinie życia, zaspakaja w miarę możliwości potrzeby wszystkich członków. Styl 

rodzicielski opiera się na poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji, poznaniu dziecka, a więc 

znajomości mocnych i słabych stron, uzdolnień, talentów i słabszych stron. Rodzice 

posiadają u dzieci autorytet, nie muszą obawiać się o utratę ich miłości. Problemy i 

ważne dla rodziny sprawy podejmowane są wspólnie, rodzice jednak posiadają 

autorytet. Mąż i żona współpracują ze sobą, wspierają się wzajemnie nie tylko w 

sprawach rodzinnych, ale i na polu zawodowym. Wzajemnie dbają o własny 

wszechstronny rozwój, jak również pozostałych członków rodziny. Silny związek 

rodziców, oparty na szacunku, miłości i zrozumieniu, tworzy harmonijną całość, która 

daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i zaspokaja ich potrzeby emocjonalne i 

społeczne (Ryś, 2009, s. 13).  
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W rodzinie prawidłowej wszystkim członkom zależy na wzajemnym rozwoju, 

rodzice zachęcają dzieci do rozwijania zdolności i talentów. Ponadto rodzice starają się 

wszechstronnie stymulować ich rozwój uwzględniając wszystkie sfery: fizyczną, 

psychiczną, intelektualną, wolitywną, społeczną i duchową uczestnicząc w zabawie, 

nauce, pokonywaniu trudności i w chwilach radości i smutku. Rodzice w zależności od 

wieku dzieci motywują je do samodzielnych działań, pomagają pokonywać trudności, 

chwalą za osiągnięcia, wskazują na błędy, nie dewaluując dziecka oraz nakłaniają do 

twórczego wysiłku. Wszystko to sprzyja powstawaniu zachowań twórczych człowieka 

(Przetacznik-Gierowska, 1998; Davidson, Davidson, 2000; Jankowska, 2003; Karwowski, 

2009). 

Każda rodzina stosuje określony styl wychowawczy, poprzez który oddziaływuje 

na pozostałych swych członków. Przez styl wychowania rozumie się dobór i 

zastosowanie zespołu środków wychowawczych lub też wypadkową sposobów i metod 

oddziaływania na dziecko w rodzinie (Ryś, 2009, s. 17). Poszczególne style 

wychowawcze, a także ich stopień natężenia wpływają na specyfikę zachowania się 

dziecka i jego twórczość. 

M Ryś (2009) wyróżniła następujące style wychowania: demokratyczny, 

autokratyczny, liberalno-kochający i liberalno-niekochający. 

Styl demokratyczny charakteryzuje się poszanowaniem praw i uczuć każdego 

członka rodziny, wzajemnym zaufaniem i wspólnym rozwiązywaniem problemów. W 

procesie wychowania zazwyczaj stosuje się perswazję i argumentację, odrzuca się 

natomiast kontrolę i przymus. Każdy członek rodziny może swobodnie i bez obaw 

wyrażać swoje zdanie. Poglądy i zapatrywania. Problemy i niepokoje dziecka są 

traktowane poważnie, co przyczynia się do budowania więzi i relacji w rodzinie, a także 

w społeczeństwie. Styl demokratyczny cechuje wzajemna akceptacja, tolerancja i 

otwartość. Rodzice znają swoje dzieci, wiedzą jakie mają wady i zalety, umiejętności i 

słabości, dzięki czemu mogą w odpowiedni sposób reagować i oddziaływać na swe 

pociechy. Dzieci współpracują z rodzicami na równych zasadach i wspólnie uczestniczą 

w życiu rodzinnym. Jednakże w ważnych dla rodziny sprawach rodzice mają decydujący 

głos. Dzieci znają swoje obowiązki i starają się je sumiennie wypełniać. W stylu 

demokratycznym nie stosuje się surowych kar, zastępuje się je tłumaczeniem, 

argumentacją i odpowiednimi przykładami. Rodzice stosujący demokratyczny styl 

wychowania dysponują autorytetem wywodzącym się z wiedzy i doświadczenia oraz 

własnego przykładu (Ryś, 2009, s. 17). 

Głównym celem wychowania w stylu demokratycznym jest troska o 

wszechstronny rozwój każdej jednostki. Akceptująca i demokratyczna postawa 

rodziców wobec dziecka sprzyja wszechstronnemu jego rozwojowi, oryginalności, 

wytrwałości, ciekawości i fantazji. Osoby wychowane w stylu demokratycznym są 

otwarte, oryginalne i spontaniczne. Wzajemny szacunek i tolerancja, typowe dla 

demokratycznego stylu przyczyniają się do budowania twórczych postaw, rozwoju 



 

 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

emocjonalnego i intelektualnego. Dzieci wychowane w takiej rodzinie są samodzielne, 

niezależne, twórcze. Rozwijają się społecznie, wykazują większą wrażliwość na 

problemy innych ludzi (Davidson, Davidson, 2000; Dobrołowicz, 2003; Jankowska, 

2003). 

Styl autokratyczny cechuje nadmierna kontrola rodziców, obejmująca także 

relacje pozarodzinne. Brak jest w rodzinie okazywania uczuć, zwłaszcza dzieciom, gdyż 

rodzice sądzą, że okazywanie ich „psuje” dzieci (Ryś, 2009, s. 17). Relacje i życie 

rodzinne polega na spełnianiu wielu obowiązków, a w wychowaniu kluczową rolę 

odgrywa kara. Styl autokratyczny ma charakter konserwatywny i jest oparty na 

autorytecie przemocy (Przetacznik–Gierowska, 1998, s. 129). 

W wyniku wychowania w stylu autokratycznym dziecko zna swoje obowiązki 

i prawa, wie, co to jest konsekwencja. Sukcesy, które osiąga dziecko są dla rodziców na 

tyle oczywiste, że nie trzeba ich podkreślać i doceniać. Natomiast każdy błąd dziecka jest 

przez rodziców zauważony i skrytykowany (Ryś, 2009, s.17) 

Styl autokratyczny występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich jest surowy 

i polega na stosowaniu mocnych środków represji, ograniczeniu swobody, stawianiu 

wysokich wymagań, pouczaniu i zastraszaniu. Drugi styl autokratyczny jest łagodniejszy, 

kary zastępowane są naganą słowną, upomnieniami, a w razie sytuacji kryzysowej 

rodzicie podają dziecku pomocną dłoń (Przetacznik–Gierowska, 1998, s. 130). 

Styl autokratyczny hamuje twórczy rozwój dzieci. Kontrola i narzucana władza 

rodziców powoduje wzrost niepewności siebie u dziecka, niedowartościowanie i lęk 

przed podejmowaniem samodzielnych decyzji. Sukcesy dziecka nie są doceniane, 

porażki zaś potęgowane i wyolbrzymiane przez autokratycznych opiekunów, co tłumi u 

nich chęć ekspresji i ujawniania własnych potencjalnych możliwości. Dyscyplina i 

„sztywne reguły”, które często graniczą z tresurą powodują u dziecka brak tolerancji dla 

inności i odmienności, lęk przed nieznanym i izolowanie się od innych. Rodzice tłumią 

spontaniczność dzieci narzucając im swoją wolę, podejmując za nie decyzje. Poprzez 

surowy system kar i na ogół brak nagród, kształtują u dzieci postawę konformistyczną w 

stosunku do innych i w działaniu, a także przyczyniają się do tego, iż dzieci rozwijają 

umysł o charakterze konwergencyjnym. Liczne nakazy i zakazy powodują życiową 

niezaradność, podporządkowanie się grupie, lęk przed podejmowaniem decyzji i działań 

oraz wzrost kompleksów i bierność w codziennym życiu. Mechanizmy obronne dziecka 

wychowywanego w stylu autokratycznym to: opór, bunt, złość, gniew, brak sił 

twórczych, przymilanie się, agresja (Karwowski, 2012). 

W rodzinie, stosującej styl liberalno-kochający panują zasady oparte na 

całkowitej swobodzie, spontanicznym rozwoju i niestawianiu wymagań. Rodzice 

ingerują i interesują się sprawami dziecka przede wszystkim wtedy gdy ono o to poprosi 

i potrzebuje, a interweniują w przypadkach wymagających ich niezbędnej obecności i 

reakcji. W stylu liberalno-kochającym rodzice są związani ze swym dzieckiem, budują 

wzajemne więzi, kierują się czułością, miłością i wzajemnym zaufaniem. Rodzice 
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zaspakajają potrzeby dziecka i zapewniają odpowiednie warunki do pracy i nauki (Ryś, 

2009, s. 18). 

Styl liberalno-kochający, mimo małej ingerencji w życie dziecka, pozytywnie 

wpływa na kształtowanie dojrzałej i wszechstronnej osobowości dzieci. Dzięki 

otwartości i elastyczności systemu rodzinnego stosującego styl liberalno-kochający 

dziecko ma swobodę wyboru, nie jest hamowane i ograniczane. Dzięki temu może 

swobodnie i bez przeszkód rozwijać się w każdej dziedzinie swojego życia. Wychowanie 

w takim stylu powoduje, że dzieci charakteryzują się większym stopniem pewności 

siebie, większą inicjatywą, zaradnością, odpowiedzialnością, bardziej rozwiniętymi 

skłonnościami do współzawodnictwa. Ponadto wykazują się odpornością na zmiany, są 

tolerancyjne wobec odmiennych poglądów i przekonań (Przetacznik – Gierowska, 1998, 

s. 131). 

Natomiast w rodzinie stosującej styl liberalno–niekochający występuje chłód 

emocjonalny i obojętność w stosunku do pozostałych członków rodziny. Rodzice nie 

wykazują zainteresowania swoimi dziećmi. Zaburzone są relacje międzyludzkie, rodzina 

nie przywiązuje zbyt dużej uwagi do pogłębiania uczuć i wzajemnych więzi, a także 

poszerzania własnych umiejętności i zdolności (Ryś, 2009, s. 18). 

Obojętność wobec jakiejkolwiek aktywności dziecka, niedocenianie jego starań, 

brak uznania dla jego podmiotowości i współpartnerstwa w rodzinie powoduje spadek 

aspiracji życiowych, motywacji do działań różnego typu. Tylko nieliczne jednostki 

potrafią odnaleźć się w takiej rodzinie, pokonać trudności związane z wychowaniem w 

stylu liberalno- niekochającym i wykorzystać rodzinne trudności do własnej realizacji. 

Style wychowania stosowane przez rodziców niewątpliwie wpływają na 

kształtowanie się i rozwijanie osobowości twórczej dzieci, chociaż należy podkreślić, że 

nie jest to czynnik jedyny. Dopiero w powiązaniu z postawami rodziców wobec dziecka, 

z więzią emocjonalną łączącą członków rodziny i z ogólną atmosferą w niej panującą 

czynnik ten nabiera właściwego znaczenia (Przetacznik–Gierowska, 1998, s. 131-132). 

Aktywność twórcza realizowana jest w większym stopniu w rodzinie o otwartym 

systemie, opartym na zaufaniu, akceptacji, dużej dawce wolności, szacunku i poczuciu 

bezpieczeństwa. Gdy dziecko ma zapewnione podstawowe potrzeby - kontaktu, 

akceptacji, autonomii, a nade wszystko miłości – buduje pozytywny obraz samego siebie, 

wierzy we własne możliwości, ma poczucie sprawstwa i kompetencji. Swoboda działań 

motywuje dziecko do spontanicznego poszerzania doświadczeń, ekspresji działania, 

rozwijania pasji, ciekawości i wyobraźni. To wszystko zapewnia wychowanie w rodzinie 

stosującej styl demokratyczny, a także styl liberalno-kochający. 
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2. Założenia metodologiczne badań  

 

2.1. Cel, przedmiot badań i hipotezy badawcze 

 

Badania miały na celu sprawdzenie czy i jak system rodziny pochodzenia wpływa 

na poziom zachowań twórczych i odtwórczych osób wychowywanych w danym 

systemie rodzinnym. W badaniu systemów rodzinnych uwzględniono strukturę rodziny 

pochodzenia prawidłową (rodzina prawidłowa) i strukturę rodziny nieprawidłową 

(rodzina nadopiekuńcza, rodzina chaotyczna, rodzina uwikłana oraz style 

wychowawcze: styl demokratyczny, autokratyczny, liberalno-kochający i liberalno-

niekochający. Natomiast w zachowaniach twórczych uwzględniono dwa bieguny 

postaw: konformizm – nonkonformizm i postawę heurystyczną i algorytmiczną. 

Zmienną niezależną w badaniach stanowiła struktura rodziny pochodzenia, natomiast 

zmienną zależną stanowiły zachowania twórcze lub odtwórcze. 

Przystępując do badań przyjęto następujące założenia badawcze: system 

rodzinny o strukturze prawidłowej sprzyja zachowaniom twórczym, a system rodzinny 

o nieprawidłowej strukturze (nadopiekuńcza, chaotyczna, uwikłana, władzy) wpływa na 

kształtowanie się nonkonformizmu i zachowań odtwórczych. Przyjęto także założenie, 

że demokratyczny i liberalno-kochający styl wychowania stosowany w rodzinie 

pochodzenia sprzyja kształtowaniu się zachowań twórczych, natomiast autokratyczny i 

liberalno-niekochający styl wychowania sprzyja ukształtowaniu się zachowań 

odtwórczych, czyli zachowań konformistycznych i algorytmicznych. 

Postanowiono zweryfikować następujące hipotezy badawcze: 

Hipoteza 1. Struktura prawidłowa rodziny pochodzenia koreluje dodatnio z 

zachowaniami twórczymi osób wychowywanych w takim systemie i ujemnie z 

zachowaniami odtwórczymi.  

Hipoteza 2. Struktura nadopiekuńcza rodziny pochodzenia koreluje dodatnio z 

zachowaniami odtwórczymi, czyli nonkonformizmem i zachowaniami 

algorytmicznymi, a ujemnie z zachowaniami twórczymi, czyli konformizmem i 

zachowaniami heurystycznymi. 

Hipoteza 3. Struktura chaotyczna rodziny pochodzenia koreluje dodatnio z 

zachowaniami odtwórczymi, czyli nonkonformizmem i zachowaniami 

algorytmicznymi, a ujemnie z zachowaniami twórczymi, czyli konformizmem i 

zachowaniami heurystycznymi. 

Hipoteza 4. Struktura władzy rodziny pochodzenia koreluje dodatnio z zachowaniami 

odtwórczymi, czyli nonkonformizmem i zachowaniami algorytmicznymi, a 

ujemnie z zachowaniami twórczymi, czyli konformizmem i zachowaniami 

heurystycznymi. 

Hipoteza 5. Struktura uwikłana rodziny pochodzenia koreluje dodatnio z zachowaniami 

odtwórczymi, czyli nonkonformizmem i zachowaniami heurystycznymi, a 
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ujemnie z zachowaniami twórczymi, czyli konformizmem i zachowaniami 

algorytmicznymi. 

Hipoteza 6. Demokratyczny i liberalno-kochający styl wychowania stosowany w 

rodzinie pochodzenia sprzyja kształtowaniu się postawy twórczej, czyli 

zachowaniom nonkonformistycznym i heurystycznym, a więc osoby wychowane 

w stylu wychowawczym demokratycznym i liberalno-kochającym mają wyższy 

poziom zachowań twórczych, czyli zachowań nonkonformistycznych i 

heurystycznych. 

Hipoteza 7. Autokratyczny i liberalno-niekochający styl wychowania stosowany w 

rodzinie pochodzenia sprzyja kształtowaniu się postawy odtwórczej, czyli 

zachowań konformistycznych i algorytmicznych, a więc osoby wychowane w 

stylu wychowawczym autokratycznym i liberalno-niekochającym mają wyższy 

poziom zachowań odtwórczych, czyli zachowań konformistycznych i 

algorytmicznych. 

Hipoteza 8. Występują różnice międzypłciowe w zachowaniach twórczych i 

odtwórczych.  

 

2.2. Zastosowane metody badawcze 

 

W badaniach wykorzystano: Systemy Rodzinne- Rodzina Pochodzenia (RP) 

Analiza Środowiska Rodzinnego Marii Ryś oraz Kwestionariusz Twórczego Zachowania 

się KANH Stanisława Popka. 

 

2.2.1. Analiza Środowiska Rodzinnego – Rodzina Pochodzenia (RP) 

 Marii Ryś 

Kwestionariusz zawiera 100 pytań, które odnoszą się do postaw rodziców w 

okresie dzieciństwa (ok. 12 roku życia). Uwzględniono pięć typów rodzinnych: rodzina 

prawidłowa, rodzina nadopiekuńcza, rodzina władzy, rodzina chaotyczna i rodzina 

uwikłana. Trafność każdego z twierdzeń została określona metodą sędziów 

kompetentnych Oceny sędziów wskazały na potwierdzenie trafności twierdzeń, trafność 

konsesyjna między oceniającymi była wysoka, procent zgodności wynosił od 88 do 95- 

średnio- 91,5% (Ryś, 2009, s. 18-19) Miesiąc później przeprowadzono ponowne 

badania. Wskaźnik rzetelności metod r - Pearsona jest wysoki, wynosi 0,88 (tamże, s. 

19). Każdy z rodziców (matka, ojciec) badanych studentów mógł uzyskać od 0 do 60 

punktów, co pozwala na zakwalifikowanie rodzica do odpowiedniego typu rodziny.  

 

2.2.2. Kwestionariusz Twórczego Zachowania się KANH Stanisława Popka 

S. Popek (2004, s. 170). postawę twórczą definiuje jako aktywny stosunek do 

świata i życia wyrażający potrzebę poznania i świadomego przetwarzania rzeczywistości, 

a także własnego „ja” Oznacza to, że zachowanie twórcze wynika nie tylko z obszernej 
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wiedzy jaką jednostka nabywa w toku nauczania, ale także z wrażliwości, otwartości na 

drugiego człowieka, rozumienia samego siebie i otaczającej rzeczywistości, pasji i 

ciekawości, a przede wszystkim ze świadomości znaczenia twórczości. 

Koncepcja Kwestionariusza Twórczego Zachowania się KANH opiera się na 

założeniu, że na postawę twórczą składają się głównie dwie sfery: sfera poznawcza, 

która obejmuje zachowania algorytmiczne (A) i zachowania heurystyczne (H) oraz sfera 

charakterologiczna składająca się z dwóch biegunów: konformizmu (K) i 

nonkonformizmu (N) (Popek, 2000, s. 23).  

Sfera poznawcza wynika z dyspozycji intelektualnych, związana jest z wysoką 

wrażliwością i zdolnością w postrzeganiu, przetwarzaniu i wytwarzaniem nowych 

informacji, zapamiętywaniu. Sfera charakterologiczna zapewnia natomiast aktywne 

realizowanie się potencjalnych możliwości poznawczych jednostki (tamże, s. 24). 

W tabeli 2 przedstawiono model teoretyczny Kwestionariusza KANH i jego 

obszar pojęciowy. 

 

Tabela 2. Model teoretyczny Kwestionariusza KANH i jego obszar pojęciowy 

Sfera 

Charaktero

-logiczna 

KONFORMIZM 

-zależność 

-pasywność 

-sztywność adaptacyjna 

-stereotypowość 

-uległość 

-słabość i lękliwość 

-podległość 

-podporządkowanie się 

-niesamodzielność 

-niezorganizowanie wewnętrzne 

-nadmierna zahamowalność 

-defensywność 

-niska odporność 

-niska wytrwałość 

-nieodpowiedzialność 

-brak krytycyzmu 

-nietolerancja 

-niskie poczucie wartości 

NONKONFORMIZM 

-niezależność 

-aktywność i witalizm 

-elastyczność adaptacyjna 

-oryginalność 

-konsekwencja 

-odwaga 

-dominatywność 

-samodzielność 

-samoorganizacja 

-spontaniczność 

-ekspresywność 

-otwartość 

-wysoka odporność 

-wysoka wytrwałość 

-odpowiedzialność 

-samokrytycyzm 

-tolerancyjność 

-wysokie poczucie wartości „ja” 
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Sfera 

poznawcza 

ZACH. ALGORYTMICZNE 

-kierowana spostrzegawczość 

-mechaniczna pamięć 

-odtwórcza wyobraźnia 

-konwergencyjne myślenie 

-reproduktywne i ukierunkowane 

uczenie się 

-sztywność intelektualna 

-bierność poznawcza 

-niski poziom refleksyjności 

-niska sprawność  

w przetwarzaniu i konstruowaniu 

-brak pomysłowości technicznej 

i artystycznej 

ZACH. HEURYSTYCZNE 

-samodzielność obserwacji 

-pamięć logiczna 

-wytwórcza wyobraźnia 

-dywergencyjne myślenie 

-rekonstruktywne i samodzielne uczenie 

się 

-elastyczność intelektualna 

-aktywność poznawcza 

-wysoki poziom refleksyjności 

-samodzielność intelektualna 

-twórczość werbalna, 

konstrukcyjna, potencjalne uzdolnienia do 

twórczości artystycznej 

POSTAWA ODTWÓRCZA POSTAWA TWÓRCZA 

Źródło: S. Popek, (2000), Kwestionariusz Twórczego Zachowania KANH, Wydawnictwo UMCS: Lublin,  

s. 67. 

 

Badania rzetelności Kwestionariusza Twórczego Zachowania KANH wykazały 

wysoką rzetelność, ponieważ uzyskano współczynniki rzetelności dla obu skal KANH, 

dla skali konformizm – nonkonformizm = 0,87 i dla skali zachowania algorytmiczne – 

zachowania heurystyczne = 0,83 (Popek, 2000, s. 31). 

Kryterium trafności zewnętrznej wobec Kwestionariusza KANH – zostało 

spełnione z wynikiem pozytywnym (tamże, s. 36). 

Kwestionariusz Twórczego Zachowania się KANH S. Popka składa się z 60 

twierdzeń, które nawiązują do czynności człowieka - uczenia się, umiejętności, działania.  

Osoby badane przyznają poszczególnym twierdzeniom od 0 do 2 punktów, co 

pozwala na pomiar w skali punktowej 0-30 wyników każdej ze skal (K, A, N, H). Skale  

K - N (konformizm - nonkonformizm) i A - H (zachowanie algorytmiczne - zachowanie 

heurystyczne) to przeciwne bieguny, dzięki czemu wyniki tych skal można potraktować 

rozłącznie. 

Skale K i A stanowią sferę zachowań odtwórczych, a skale N i H sferę zachowań 

twórczych. W każdej sferze umieszczone jest po 15 par stwierdzeń, które opisują 

zachowanie się badanej osoby. Wyniki poszczególnych skal, w tym sumy K+A oraz 

N+H decydują o zakwalifikowaniu danej jednostki do grupy o postawie twórczej bądź 

odtwórczej. 

Kwestionariusz KANH nie mierzy konkretnych uzdolnień do czegoś, 

w kategoriach działalności, przedmiotu nauczania itp., ale pozwala na diagnozę ogólnych 

uzdolnień twórczych i odtwórczych w sferze poznawczej i motywacyjnej osobowości 
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człowieka. Uzdolnienia do zachowań twórczych nasycają (…) w jakimś stopniu każde 

działanie ludzkie, wpływając tym samym na funkcjonowanie bardziej adaptacyjne 

(przystosowawcze) lub innowacyjne (twórcze) (tamże, s. 57). 

 

3.WYNIKI BADAŃ 

 

Badaniom zostały poddane 62 osoby – studenci I roku w wieku 20 lat, w tym 31 

kobiet (50%) i 31 mężczyzn (50%)1.  

 

3.1. Struktura rodziny pochodzenia 

 

Typologia systemu rodzinnego obejmuje pięć systemów rodzinnych: prawidłowa, 

chaotyczna, nadopiekuńcza, władzy i uwikłana. Każdy z rodziców badanych studentów 

mógł uzyskać od 0 do 60 punktów. Wśród badanych studentów najczęściej występującą 

strukturą rodzinną była rodzina prawidłowa – wyniki średnie i wyższe uzyskały 33 

matki i 26 ojców. Strukturę rodziny chaotycznej reprezentowało 4 ojców i 3 matki, 

którzy uzyskali wyniki średnie i wyższe. Dane te wskazują na rzadkie występowanie 

takiej struktury rodziny. W strukturze rodziny władzy - 57 ojców i 58 matek uzyskało 

wyniki niskie i bardzo niskie; wśród badanych bardzo mało zatem jest osób 

pochodzących z rodziny władzy. Rzadko występowała system rodziny nadopiekuńczej, 

bowiem 55 ojców i 52 matki uzyskali wynik bardzo niski. Rzadko występuje również 

rodzina uwikłana – 56 ojców i 58 matek uzyskało w tej skali wyniki niskie i bardzo 

niskie. W tabeli nr 3 przedstawiono dane dotyczące rodziny pochodzenia osób 

badanych. 

Tabela 3. Struktura rodziny pochodzenia 

 

WYNIKI 

 

RODZINA 
CHAOTYCZNA WŁADZY PRAWIDŁOWA NADOPIEKUŃCZA UWIKŁANA 

Ojciec Matka Ojciec Matka Ojciec Matka Ojciec Matka Ojciec Matka 

Bardzo 
niskie 

 
40 

 
42 

 
34 

 
39 5 2 33 

 
31 36 

 
49 

Niskie 
12 11 23 19 30 27 22 21 20 9 

Średnie 
4 0 1 1 9 11 5 3 1 1 

Wysokie 
0 3 0 0 11 15 2 4 1 0 

Bardzo 
wysokie 0 0 2 1 6 7 0 2 0 0 

                                                 
1 Badania zostały przeprowadzone w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium 
magisterskiego przez studentkę Justynę Bakułę. 
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3.2. Style wychowawcze 

 

W tabeli nr 4 przedstawiono wyniki stylów wychowania stosowanych w rodzinie 

pochodzenia badanych studentów. 

Tabela 4. Style wychowawcze w rodzinie pochodzenia 

WYNIKI  
DEMOKRATYCZNY 

 
AUTOKRATYCZNY 

LIBERALNY 
KOCHAJĄCY 

LIBERALNY 
NIEKOCHAJĄCY 

Ojciec Matka Ojciec Matka Ojciec Matka Ojciec Matka 
Bardzo 
niskie 8 7 15 

 
23 20 

 
20 39 

 
36 

Niskie 
25 21 24 25 30 26 13 

 
11 

Średnie 
1 10 7 4 5 8 3 4 

Wysokie 
7 3 4 2 1 1 2 0 

Bardzo 
wysokie 4 6 6 2 2 3 0 1 

Uzyskane wyniki wskazują, że matki najczęściej stosowały styl demokratyczny –  

19 matek uzyskało tu wyniki średnie i wyższe, a wśród ojców najczęstszym stylem był 

autokratyczny – 17 ojców miało w nim wyniki średnie i wyższe. Styl liberalny rzadko był 

stosowany przez badanych rodziców studentów. Styl liberalno-kochający występował u 

8 ojców i 11 matek, natomiast w stylu liberalno-niekochającym 5 ojców i 5 matek 

uzyskało wyniki co najmniej średnie.  

 

3.3. Postawy twórcze i odtwórcze  

 

Kwestionariusz Twórczego Zachowania się (KANH) S. Popka składa się z 60 

twierdzeń, którym osoby badane przyznały od 0 do 2 punktów, co pozwoliło utworzyć 

skalę skali punktową 0 – 30 wyników każdej ze skal (K, A, N, H). Skale K (konformizm) i 

A (zachowania algorytmiczne) stanowią sferę zachowań odtwórczych, a skale N 

(nonkonformizm) i H (zachowania heurystyczne) - sferę zachowań twórczych.  

   

Tabela 5. Postawa twórcza i odtwórcza  

 N Minimum Maksimum Średnia 
Odchylenie 

standardowe 

KONFORMIZM 
62 3 30 15,21 7,10 

NONKONFORMIZM 
62 8 30 19,50 5,35 
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N Minimum Maksimum Średnia 

Odchylenie 
standardowe 

ZACHOWANIE 
ALGORYTMICZNE 62 7 28 18,10 5,32 

ZACHOWANIE 
HEURYSTYCZNE 62 8 30 19,06 5,20 

POSTAWA TWORCZA 
(N+H) 62 19 59 38,85 8,73 

POSTAWA 
ODTWÓRCZA (K+A) 62 11 58 33,31 11,35 

   

Maksymalną liczbę punktów (30) badane osoby uzyskały w skali konformizm, 

nonkonformizm i zachowanie heurystyczne. W skali zachowanie algorytmiczne badani 

studenci zdobyli maksymalnie 28 punktów. 

 Minimalne punkty, jakie uzyskano w poszczególnych skalach wyniosły: 

konformizm – 3 punkty, zachowanie algorytmiczne – 7 punktów, nonkonformizm 

i zachowanie heurystyczne – 8 punktów. 

 Z wyników średnich osób badanych można wnioskować, że stosunkowo niski był 

poziom konformizmu (15,21), dość wysoki natomiast poziom nonkonformizmu (19,50). 

Poziom zachowań algorytmicznych (18,10) i heurystycznych (19,06) był wyrównany, 

zaś postawa twórcza (38,85) przeważała nad odtwórczą (33,31).  

 Odchylenie standardowe stanowi średnią różnicę między badanymi osobami  

w poszczególnych skalach zachowania. Największe odchylenie standardowe 

zanotowałam w skali postawy odtwórczej (11,35), a następnie w postawie twórczej 

(8,73) i konformizmie (7,10). 

 

3.4. Systemy rodziny pochodzenia a postawa twórcza i odtwórcza 

 

Przeprowadzone badania miały na celu sprawdzenie czy i jak system rodziny 

pochodzenia wpływa na poziom zachowań twórczych i odtwórczych osób 

wychowywanych w danym systemie rodzinnym. W celu weryfikacji hipotez o zależności 

pomiędzy strukturą rodziny pochodzenia (prawidłowa, chaotyczna, nadopiekuńcza, 

władzy, uwikłana), a postawą twórczą (zachowania nonkonformistyczne oraz 

heurystyczne) i odtwórczą (zachowania konformistyczne oraz algorytmiczne). 

Wyniki przedstawiono w tabeli nr 6. 
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Tabela 6. Struktura rodziny pochodzenia a postawa twórcza i odtwórcza - korelacje 

 RODZINA 

 
chaotyczna 

 
władzy 

 
prawidłowa 

 
nadopiekuńcza 

 
uwikłana 

 
Matka 

 
Ojciec 

 
Matka 

 
Ojciec 

 
Matka 

 
Ojciec 

 
Matka 

 
Ojciec 

 
Matka 

 
Ojciec 

konformizm 
,399(**) ,291(*) ,361(**) ,220 -,585(**) -,316(*) -,125 -,249 ,440(**) ,306(*) 

Nonkonfor-
mizm -,235 -,312(*) -,348(**) -,369(**) ,364(**) ,271(*) ,265(*) ,320(*) -,268(*) -,288(*) 

zachowanie 
algorytmiczn
e 

,427(**) ,314(*) ,262(*) ,155 -,486(**) -,202 -,006 -,096 ,312(*) ,183 

zachowanie 
heurystyczne -,224 -,242 -,147 -,200 ,217 ,166 ,055 ,172 -,295(*) -,268(*) 

postawa 
twórcza 
(N + H) 
 

-,266(*) -,314(*) -,304(*) -,365(**) ,347(**) ,266(*) ,211 ,303(*) -,278(*) -,328(**) 

postawa 
odtwórcza 
(K + A) 

,450(**) ,329(**) ,349(**) ,210 -,594(**) -,292(*) -,082 -,201 ,422(**) ,277(*) 

**Korelacja jest istotna na poziomie 0.01  

* Korelacja jest istotna na poziomie 0.05  

 

Uzyskane wyniki wskazują, że między strukturą rodziny a twórczością dziecka 

zachodzą znaczące zależności korelacyjne.  

Uzyskano następujące zależności pomiędzy strukturami rodzinnymi a 

zachowaniami twórczymi i odtwórczymi: 

1. Osoby pochodzące z rodziny o strukturze prawidłowej odznaczają się 

niskim konformizmem (matka: ,-585**; ojciec: -,348**) a wysokim nonkonformizmem 

(matka: ,364**; ojciec: ,271*), natomiast wykazują niski poziom zachowań 

algorytmicznych (matka: -,486**; ojciec: -,202). Wskazuje to na wysoki poziom 

twórczości, a niski poziom zachowań odtwórczych. Im bardziej rodzina jest prawidłowa, 

tym wyższy jest poziom twórczy osób badanych w niej wychowanych (matka: ,347**; 

ojciec: ,266*). Rodzina o strukturze prawidłowej nie generuje postawy odtwórczej 

(matka: ,-594**; ojciec: -,292*). Wyniki pozwalają na weryfikację hipotezy 1, iż struktura 

rodziny prawidłowej koreluje dodatnio z zachowaniami twórczymi osób 

wychowywanych w takim systemie i ujemnie z zachowaniami odtwórczymi.  

2. Osoby wychowywane w strukturze rodziny nadopiekuńczej mają wyższy 

poziom nonkonformizmu (matka: ,266*; ojciec: ,320*) oraz ogólnie wyższy poziom 

twórczości, gdy ojciec prezentował postawę nadopiekuńczą (ojciec: ,303*). Pozostałe 

wyniki nie są istotnie statystycznie, stąd hipoteza 2, iż nadopiekuńcza struktura rodziny 

pochodzenia koreluje dodatnio z zachowaniami odtwórczymi, czyli nonkonformizmem i 
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zachowaniami algorytmicznymi, a ujemnie z zachowaniami twórczymi, czyli 

konformizmem i zachowaniami heurystycznymi została zweryfikowana częściowo w 

zależności między strukturą rodziny nadopiekuńczej a nonkonformizmem. 

3. Osoby wychowane w rodzinie chaotycznej charakteryzują się wyższym 

poziomem konformizmu (matka: ,440**; ojciec: ,306*), zachowaniem algorytmicznym 

(matka: ,427**; ojciec: ,314*), a niższym poziomem nonkonformizmu (matka: -,235; 

ojciec: -,312*). Chaotyczny system wychowania koreluje dodatnio z postawą odtwórczą 

(matka: ,450**; ojciec: ,329**) oraz ujemnie z postawą twórczą (matka: ,-266*; ojciec: -

,314*). Hipoteza 3 została zweryfikowana, iż chaotyczna struktura rodziny pochodzenia 

koreluje dodatnio z zachowaniami odtwórczymi, czyli nonkonformizmem i 

zachowaniami algorytmicznymi, a ujemnie z zachowaniami twórczymi, czyli 

konformizmem i zachowaniami heurystycznymi. 

4. Wychowanie w rodzinie władzy przyczynia się do wzrostu konformizmu 

(matka: ,361**; ojciec: ,220), zachowania algorytmicznego (matka:,262*; ojciec:,155), 

wpływa też negatywnie na rozwój nonkonformizmu (matka: -,348**; ojciec: -,369**). 

System rodziny władzy ujemnie koreluje z postawą twórczą osób w niej wychowanych, 

jednak im bardziej władczy ojciec, tym mniejsza postawa twórcza -,365**, a im bardziej 

władcza matka tym większa postawa odtwórcza -,349**. Hipoteza 4 została 

zweryfikowana, iż struktura władzy rodziny pochodzenia koreluje dodatnio z 

zachowaniami odtwórczymi, czyli nonkonformizmem i zachowaniami algorytmicznymi, 

a ujemnie z zachowaniami twórczymi, czyli konformizmem i zachowaniami 

heurystycznymi. 

5. Osoby wychowane w rodzinie uwikłanej charakteryzują się wyższym 

poziomem konformizmu (matka: ,399**; ojciec: ,291*), zachowaniem algorytmicznym 

(matka: ,312**; ojciec:,314*), a niższym poziomem nonkonformizmu (matka: -,268; 

ojciec:-,288*). System rodziny uwikłanej koreluje dodatnio z zachowaniami 

odtwórczymi (matka: 422**; ojciec:,277*), a ujemnie z postawami twórczymi (matka: -

,278; ojciec:-,328**. Uwikłanie matki ma większy wpływ na zachowania odtwórcze 

dzieci.  

Została zatem zweryfikowana hipoteza 5, iż struktura uwikłana rodziny 

pochodzenia koreluje dodatnio z zachowaniami odtwórczymi, czyli nonkonformizmem i 

zachowaniami heurystycznymi, a ujemnie z zachowaniami twórczymi, czyli 

konformizmem i zachowaniami algorytmicznymi 

Podsumowując można stwierdzić, że wykształceniu postawy twórczej sprzyja 

system rodziny prawidłowej, zaś postawie odtwórczej sprzyja system rodziny 

uwikłanej, władzy, i chaotycznej.  

 

3.5. Style wychowania a postawa twórcza i odtwórcza 

 

Styl wychowania stosowany w rodzinie pochodzenia wpływa na rozwój 

zachowań twórczych i odtwórczych poszczególnych swych członków, a zwłaszcza dzieci 
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wychowywanych w określonym stylu.  

Demokratyczny i liberalno-kochający styl wychowania stosowany w rodzinie 

pochodzenia sprzyja kształtowaniu się postawy twórczej, natomiast autokratyczny i 

liberalno-niekochający styl wychowania sprzyja ukształtowaniu się postawy 

konformistycznej. Aby móc zweryfikować hipotezy o zależności między stylami 

wychowawczymi a postawą twórczą i odtwórczą wyznaczono współczynniki korelacji r-

Pearsona między zmiennymi. Wyniki przedstawiono w tabeli nr 7. 

 

Tabela 7. Style wychowywania a postawa twórczą i odtwórcza - korelacje 

  
autokratyczny 

 
demokratyczny 

liberalny 
kochający 

liberalny 
niekochający 

 
Matka 

 
Ojciec 

 
Matka 

 
Ojciec 

 
Matka 

 
Ojciec 

 
Matka 

 
Ojciec 

konformizm 
,424(**) ,220 -,518(**) -,437(**) -,466(**) -,435(**) ,518(**) ,497(**) 

nonkonformizm 
-,298(*) -,368(**) ,359(**) ,390(**) ,376(**) ,420(**) -,280(*) -,348(**) 

zachowanie 
algorytmiczne ,332(**) ,185 -,331(**) -,245 -,288(*) -,287(*) ,400(**) ,420(**) 

zachowanie  
heurystyczne -,139 -,133 ,279(*) ,292(*) ,346(**) ,374(**) -,148 -,219 

postawa 
twórcza 
(N + H) 

-,256(*) -,312(*) ,383(**) ,405(**) ,409(**) ,459(**) -,286(*) -,340(**) 

postawa  
odtwórcza 
(K + A) 

,422(**) ,224 -,480(**) -,388(**) -,427(**) -,407(**) ,512(**) ,508(**) 

** Korelacja jest istotna na poziomie 0.01; * Korelacja jest istotna na poziomie 0.05 

 

Tak jak w przypadku struktury rodziny także ze stylami wychowawczymi istotnie 

koreluje postawa twórcza i odtwórcza. 

Im bardziej rodzina stosuje demokratyczny styl wychowania, tym wyższy poziom 

twórczości występuje u osób w niej wychowanych (matka: ,383**; ojciec: ,405**). 

Rodzina stosująca styl liberalno-kochający przyczynia się do wzrostu twórczości 

u swych dzieci (matka: ,409**; ojciec: ,459**). Stosowanie przez rodziców stylu 

autokratycznego sprzyja wzrostowi konformizmu (matka: ,424**; ojciec: ,220), 

zachowaniom algorytmicznym (matka: ,332**; ojciec: ,185) oraz obniża nonkonformizm 

(matka: -,298*; ojciec: -,368**) i zachowanie heurystyczne (matka: -,139; ojciec: -,133). 

 Styl demokratyczny i styl liberalno-kochający sprzyjają wysokiemu poziomowi 

konformizmu, a niskiemu nonkonformizmu, częstym zachowaniom heurystycznym, 

a rzadkim algorytmicznym. Oba te style zatem prowadzą do wykształcenia u dziecka 
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postawy twórczej, natomiast styl autokratyczny i liberalno-niekochający sprzyjają 

wykształceniu u dziecka postawy odtwórczej – dzieci z takich rodzin są bardziej 

konformistyczne i częściej wykazują zachowania algorytmiczne.  

Postawa twórcza jest zatem powiązana ze stosowaniem w rodzinie stylu 

demokratycznego i liberalno-kochającego. Postawa odtwórcza występuje w rodzinach 

o stylu autokratycznym i liberalno-niekochającym.  

Wyniki badań potwierdziły hipotezę 6 iż demokratyczny i liberalno-kochający 

styl wychowania stosowany w rodzinie pochodzenia sprzyja kształtowaniu się postawy 

twórczej, czyli zachowaniom nonkonformistycznym i heurystycznym, a więc osoby 

wychowane w stylu wychowawczym demokratycznym i liberalno-kochającym mają 

wyższy poziom zachowań twórczych, czyli zachowań nonkonformistycznych i 

heurystycznych oraz hipotezę 7, iż autokratyczny i liberalno-niekochający styl 

wychowania stosowany w rodzinie pochodzenia sprzyja kształtowaniu się postawy 

odtwórczej, czyli zachowań konformistycznych i algorytmicznych. a więc osoby 

wychowane w stylu wychowawczym autokratycznym i liberalno-niekochającym mają 

wyższy poziom zachowań odtwórczych, czyli zachowań konformistycznych i 

algorytmicznych. 

 

 3.6. Płeć a postawa twórcza i odtwórcza  

 

Hipoteza 8 zakładała, iż występują różnice międzypłciowe w zachowaniach 

twórczych i odtwórczych. W celu weryfikacji hipotezy o odmiennym poziomie 

twórczości u kobiet i mężczyzn dokonano porównań średnich poziomów postawy 

twórczej i odtwórczej w obu grupach stosując test t – Studenta. Wyniki przedstawiono w 

tabeli nr 8.  

 

Tabela 8. Postawa twórcza i odtwórcza – kobiety i mężczyźni 

 Płeć N Średnia 
Odch. 
Stand. T 

 
p 

 
KONFORMIZM 

kobiety 

31 14,16 5,373 

-1,165 ,249 
mężczyźni 

31 16,26 8,458 

 
NONKONFORMIZM 

kobiety 

31 20,42 5,378 

1,360 ,179 
mężczyźni 

31 18,58 5,265 

 
ZACHOWANIE 
ALGORYTMICZNE 

kobiety 

31 17,77 5,327 

-,474 ,637 
mężczyźni 

31 18,42 5,390 
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 Płeć 

N Średnia Odch. Stand. T 
 

p 

 
ZACHOWANIE 
HEURYSTYCZNE 

kobiety 

31 20,23 4,638 

1,787 ,079 
mężczyźni 

31 17,90 5,552 

 
POSTAWA 
TWORCZA (N+H) 

kobiety 

31 41,23 8,237 

2,204 ,031 
mężczyźni 

31 36,48 8,694 

 
POSTAWA 
ODTWÓRCZA (K+A) 

kobiety 

31 31,94 9,273 

-,950 ,346 
mężczyźni 

31 34,68 13,118 

 

Istotna różnica między kobietami a mężczyznami wystąpiła w postawie twórczej 

(p<0,5). Kobiety średnio charakteryzują się wyższym nasileniem postawy twórczej niż 

mężczyźni (p=0,31). Średnia arytmetyczna u kobiet wyniosła 41,23; natomiast 

u mężczyzn wynik był niższy i wynosił 36,48. Wynik analizy potwierdza zatem hipotezę 

8, iż kobiety i mężczyźni różnią się między sobą postawą twórczą, ale tylko w aspekcie 

poziomu twórczości. Wyniki w pozostałych skalach (K, A, N, H) nie są istotne 

statystycznie, nie ma większych różnic między kobietami i mężczyznami w 

konformizmie, nonkonformizmie, zachowaniach heurystycznych oraz w zachowaniach 

algorytmicznych. 

 

*** 

Rodzina to pierwsze i podstawowe środowisko wychowawcze każdego 

człowieka. Od jej struktury, jak również od stylów wychowawczych zależy rozwój 

fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy dziecka. Rodzina poprzez proces 

wychowawczy i oddziaływania rodziców, a więc matki i ojca kształtują osobowość 

swych dzieci, wpływają na ich emocje, motywacje, myślenie, funkcjonowanie i 

zachowanie się, w tym także na proces kształtowania się zachowań twórczych i 

zachowań odtwórczych.  

 Przeprowadzone badania potwierdziły rolę rodziny w kształtowaniu i 

występowaniu zachowań twórczych i odtwórczych jednostek wzrastających w 

określonych strukturach rodzin pochodzenia, w których stosowane były 

charakterystyczne dla niej style wychowawcze. 
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Wyniki badań potwierdziły, że: 

1) System rodzinny o strukturze prawidłowej sprzyja kształtowaniu się 

postaw twórczych. 

2) System rodzinny o nieprawidłowej strukturze (nadopiekuńcza, 

chaotyczna, uwikłana, władzy) wpływa na kształtowanie się konformizmu 

i zachowań odtwórczych. 

3) Demokratyczny i liberalno-kochający styl wychowania stosowany w 

rodzinie pochodzenia sprzyja kształtowaniu się postawy twórczej. 

4) Autokratyczny i liberalno-niekochający styl wychowania sprzyja 

ukształtowaniu się postawy konformistycznej. 

5) Kobiety i mężczyźni różnią się między sobą poziomem postawy twórczej, 

ale nie ma różnicy istotnie statystycznej pomiędzy konformizmem, 

nonkonformizmem, zachowaniami algorytmicznymi i zachowaniami 

heurystycznymi u kobiet i mężczyzn. 
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Twórczość kluczem lepszej jakości uczenia się 
 

W twórczym podejściu do problematyki uczenia się ważne będzie podejście 

jakościowe a nie ilościowe, jak to niestety zdarza się jeszcze dzisiaj, zwłaszcza w 

rzeczywistości szkolnej. Poza tym umiejętność łączenia tego, co nowe ze starym – nova 

et vetera – to również istotna dewiza twórczego podejścia do poszukiwania lepszej 

jakości uczenia się. 

Autorzy Rewolucji w uczeniu (Dryden, Vos, 2003) sugerują, aby w szkole było 

mniej uczenia przedmiotów, a więcej troski wykazywano w kierunku twórczej nauki 

myślenia. W przeciwnym razie – jak twierdzi amerykański pedagog Neil Postman – 

dzieci będą „rozpoczynać szkołę jako znaki zapytania, lecz kończyć ją jako kropki” 

(tamże, s. 187). To oznacza, że edukacja w takim wydaniu będzie ograniczać się jedynie 

do gotowych, wystandaryzowanych odpowiedzi, zawężających horyzonty myślenia; 

będzie zamykaniem się a nie otwieraniem na rzeczywistość. 

W uczeniu się myślenia najpierw powinniśmy zmierzać do zdefiniowania 

problemu. Następnie wyobrazić sobie idealne rozwiązania, zbierając po drodze jak 

największą liczbę faktów i informacji z różnych źródeł. Kolejnym krokiem jest próba 

przełamania dotychczasowych schematów – stawiamy różnorakie pytania i 

kwestionujemy niektóre dotychczasowe rozwiązania, bawiąc się rozlicznymi 

kombinacjami. Pomocne mogą się okazać notatki robocze, gdzie możemy ustalać 

dowolne punkty wyjścia i kolejność etapów dochodzenia do pożądanego rozwiązania. 

Nie bać się przypadkowych skojarzeń i wielości nasuwających się pytań i pomysłów. 

Umiejętność sporządzania „mapy skojarzeń” i tworzenia wciąż nowych połączeń 

– z wykorzystaniem wszystkich zmysłów – z pewnością będą sprzyjać kreatywności. 

Praktycy radzą, aby dać sobie odpowiedni czas na utrwalenie różnych pomysłów. 

Można wówczas przeplatać je technikami relaksacyjnymi, słuchaniem muzyki lub 

spacerami, a także – zwłaszcza z niektórymi pomysłami – należy się „przespać”. Po czym, 

w zaskakujący nieraz sposób i w zupełnie nieoczekiwanym momencie, następuje 

odkrycie – jak się wydaje – najlepszego rozwiązania problemu. Być może naszym 

udziałem stanie się wówczas doświadczenie tego, co przeżywają czasem dzieci, 

odkrywając jakieś nowe zjawiska czy nowe umiejętności. „W naszym Dziecku – jak 

zauważa Jan Szafraniec – zarejestrowana jest wspaniała reakcja <acha feeling>. Coś 

zauważyłem, coś mnie zainteresowało, muszę z tym bliżej się zapoznać, muszę to zbadać, 
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odkryć. Reakcja <acha feeling> jest początkiem badań naukowych i innych przedsięwzięć 

w tym także innowacyjnych. Jest ona warunkiem postępu w różnych dziedzinach. Jeśli 

jej nie ma, wówczas ma miejsce stagnacja, zastój, regresja” (Szafraniec, 2008, s. 87).  

To zagadnienie wiąże się także z założeniami teorii uczenia się według Gestalt, w 

której ważnym elementem jest tzw. namysł nad różnymi problemami, „w wyniku czego 

nagle w umyśle „łączą się one ze sobą”. Czasem żartobliwie określa się ją jako teorię 

uczenia się typu: Aha, Załapałem lub – serio – jako teorię wglądu (Phillips, Soltis, 2003, s. 

16-17). 

Ostatnim krokiem w uczeniu się myślenia powinna być weryfikacja przyjętego 

rozwiązania, podczas której jest jeszcze możliwość uzupełnienia lub korekty – jeśli 

okaże się to konieczne. 

Mając na uwadze kreatywność w procesie uczenia się, wyróżnia się jeszcze 

podejście wizjonerskie, nazywane inaczej „misją”, w której „nie zaczynamy od 

zdefiniowania trudności, tylko od stworzenia wizji przyszłości, w której można 

zrealizować dosłownie każde marzenie”(Dryden, Vos, 2003, s. 197). 

W tworzeniu nowych pomysłów jedną z najczęściej stosowanych technik jest 

„burza mózgów” (Brainstorming). Jest to technika dochodzenia do nowych rozwiązań 

opartych na współpracy z innymi – najlepiej w sześcio- lub siedmio- osobowej grupie. E. 

Nęcka stwierdza, że „kreatywność <umysłu zbiorowego> wynika prawdopodobnie z 

rozproszenia odpowiedzialności za wynik (co osłabia indywidualny lęk przed porażką), 

a także z wzmocnienia nowo powstałych pomysłów i znacznego skondensowania 

procesu twórczego w czasie”(Nęcka, 2005, s. 169). Optymalne warunki to wspomniana 

już wyżej liczba 6 do 7 osób; poszczególne osoby reprezentują różne dziedziny wiedzy i 

doświadczenia; uczestnicy szanują się nawzajem na zasadzie równości; atmosfera w 

grupie jest luźna i wesoła; zachowane są podstawowe zasady dobrego porozumienia: 

czynnie słuchać, nikomu nie przerywać, wypowiadać się zwięźle (Schlicksupp, 2004, s. 

43). 

Z kolei M. Jąder (2005, s. 63) formułuje własne zasady, optymalizujące 

dochodzenie do nowych rozwiązań w ramach „burzy mózgów”, akcentując między 

innymi: potrzebę uprzedzenia dyskutantów na kilka dni przedtem o przedmiocie 

dociekań; określenie limitu zgłaszanych pomysłów; przestrzeganie zasady odroczonego 

oceniania, co wiąże się z koniecznością powściągania doraźnego cenzurowania 

wypowiedzi; nie notujemy nazwisk autorów zgłaszanego pomysłu; duża dowolność 

doboru rozwiązań, z możliwością ich nieustających korekt. 

Ponadto, ta sama autorka radzi, aby na etapie przeglądania zgłoszonych 

pomysłów wybierać najlepsze propozycje rozwiązań, które mają realną perspektywę 

wdrożenia ich w życie, oraz określić również strategię ich realizacji z podziałem na role. 

Należy także dokonać czegoś, co określa się jako „krytyczną analizę własnej pracy” 

(tamże, s. 63). 
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Troska o stworzenie optymalnych warunków uczenia się powinna towarzyszyć 

człowiekowi najwcześniej jak to możliwe. Nawet jeszcze przed narodzinami dziecka. 

Dotyczy to oczywiście w pierwszym rzędzie rodziców, a zwłaszcza matki, oczekującej na 

rozwiązanie.  

Chodzi więc o ten okres wzrostu, który nazywamy wczesną interwencją, czy 

lepiej: wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

Znawcy przedmiotu podkreślają konieczność zdrowego i racjonalnego 

odżywiania się matek w ciąży i przestrzegają na przykład przed paleniem papierosów, 

piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków – w tym również kofeiny. 

Nie ma już właściwie nikogo, kto kwestionowałby nieocenioną rolę mleka matki 

w prawidłowym rozwoju dziecka. 

Autorzy Rewolucji w uczeniu, powołując się na Benjamina S. Blooma, stwierdzają, 

że „około pięćdziesiąt procent naszej zdolności uczenia się rozwija się do czwartego 

roku życia, a dalsze trzydzieści procent przed ukończeniem ósmego” (za: Dryden, Vos, 

2003, s. 227). Dwadzieścia procent zdolności uczenia się przewidziana jest na wiek od 

ósmego do siedemnastego roku życia (tamże, s. 229). Nie oznacza to, że na tej cezurze 

czasowej kończy się nasz rozwój, który trwa przez całe życie. 

Przy okazji warto zatrzymać się w tym miejscu nad zamieszczonymi w Rewolucji 

w uczeniu wskazówkami dla przyszłych matek oraz przejmującym wyznaniem matki, 

która – świadoma swoich popełnionych wcześniej błędów – formułuje kilka istotnych 

wskazań, korygujących jej dotychczasową strategię wychowania dziecka.  

Zacznijmy najpierw od wskazówek dla matek oczekujących narodzin dziecka: 

Większość aktywnych komórek nerwowych człowieka jest wykształcona już w 

chwili narodzin. U dobrze odżywianego płodu co minutę powstaje średnio 250000 

nowych komórek mózgowych. 

Palenie papierosów, picie alkoholu oraz zażywanie narkotyków przez kobietę 

oczekującą narodzin dziecka może poważnie upośledzić rozwój mózgu dziecka. 

Niewłaściwa dieta matki oczekującej na narodziny dziecka może spowodować u jej 

dziecka trwające całe życie trudności z nauką. 

Matka oczekująca narodzin dziecka powinna spożywać dużo ryb, warzyw 

liściastych, owoców, orzechów i olejów roślinnych, codziennie jednego banana ze 

względu na zawarty w nim potas i kwas foliowy, spożywać pokarmy bogate w cynk i 

żelazo – gdyż to zapewni prawidłowy rozwój mózgu nienarodzonego dziecka. 

Natomiast po narodzeniu dziecka ważne jest podkreślanie rangi i znaczenia 

karmienia dziecko piersią, aby dostarczyć niezbędnej „osłonki” głównym komórkom 

mózgowym, a także troska o zdrowie dziecka, choćby poprzez dopilnowanie 

regularnego sprawdzania wzroku i słuchu dziecka (tamże, s. 212). 
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Poniżej wyznanie matki – Diane Loomans – zatroskanej o inne matki i o 

przyszłość innych dzieci: 

Gdybym mogła od nowa wychowywać dziecko, 

Częściej używałabym palca do malowania, a rzadziej do wytykania. 

Mniej bym upominała, a bardziej dbała o bliski kontakt. 

Zamiast patrzeć stale na zegarek, patrzyłabym na to, co robi. 

Wiedziałabym mniej, lecz za to umiałabym okazać troskę. 

Robilibyśmy więcej wycieczek i puszczali więcej latawców. 

Przestałabym odgrywać poważną, a zaczęła poważnie się bawić. 

Przebiegłabym więcej pól i obejrzała więcej gwiazd. 

Rzadziej bym szarpała, a częściej przytulała. 

Rzadziej byłabym nieugięta, a częściej wspierała. 

Budowałabym najpierw poczucie własnej wartości, a dopiero potem dom. 

Nie uczyłabym zamiłowania do władzy, lecz potęgi miłości (tamże, s. 230). 

 

Analizując dalsze kroki uczenia się małego dziecka, należałoby wciąż na nowo 

odkrywać rolę zabawy w edukacji. Zabawa nie tylko jest w opozycji do uczenia się, ale 

wręcz sprzyja skuteczności i szybkości edukacji. Nauka czytania i pisania również może 

być zabawą i sprawiać dziecku wielką radość. 

 

* * * 

 

Zwróćmy jeszcze uwagę na problem włączenia - i pielęgnowania w sobie - 

mentalności dobrze rozumianego sukcesu. Inaczej jeszcze rzecz formułując, chodzi w 

tym przypadku o potrzebę budowania w sobie pozytywnego poczucia własnej wartości 

– fundamentu sukcesu także w twórczym uczeniu się. 

Przyglądając się tej jednej z najważniejszych struktur naszej osobowości, nie 

zapominajmy również o wskazaniach prakseologów, którzy – w imię realizmu 

praktycznego – raczej są skłonni głosić dewizę, aby nie mierzyć sił na zamiary. Bardziej 

alternatywnie i ambiwalentnie formułuje tę myśl Henry Ford, mówiąc: „Jeśli sądzisz, że 

potrafisz, to masz rację. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz – również masz rację” (za: Dryden, 

Vos, 2003, s. 273). 

Natomiast ks. prof. Marian Nowak, w nawiązaniu do analiz „wyniku 

efektywności” Stefana Kunowskiego, jest zwolennikiem podciągania ucznia na wyższy 

poziom w stosunku do aktualnego. „Stawiając cele – stwierdza M. Nowak – musimy się 

liczyć z możliwościami wychowanka i ucznia, wybieramy jednak zawsze cele wyższe od 

osiągniętego dotychczas poziomu” (Nowak, 2008, s. 286). 

A więc pewne podniesienie poprzeczki wymagań i naszych pragnień jest 

konieczne, aby podjąć skuteczną i satysfakcjonującą próbę jej przeskoczenia, do czego 

zachęca również w swojej strategii działania Viktor Frankl: „Higieną psychiczną dotąd 

rządziła w mniejszym lub większym stopniu fałszywa zasada, iż człowiekowi potrzebny 
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jest przede wszystkim spokój i równowaga. Relaks za wszelką cenę. Tymczasem dziś 

powinniśmy mniej obawiać się przeciążenia niż stawiania zbyt małych wymagań 

człowiekowi i to szczególnie młodemu. Gdy znajduje on zbyt mało napięcia, tzn. jeśli za 

mało porywają go wzory p r a w d z i w y ch (podkr. Frankl) ludzi, wtedy s z u k a (podkr. 

tenże) napięcia choćby takiego nawet, jakie wynika ze strachu przed policją, którą stara 

się sprowokować. Istnieje bowiem nie tylko patologia stresu, lecz także p a t o l o g i a b r 

a k u o b o w i ą z k u (podkr. tenże)” (Frankl, 1967, s. 43). 

Tak czy inaczej, ważne jest, aby wykazywać więcej wiary w siebie i w to, że mimo 

wszystko pokonamy to, co nas czasem przerasta, a nie skupiać swojej uwagi i energii 

jedynie na niemożności pokonania jakiejś trudności, z góry zakładając porażkę. 

Najważniejsza jest zatem pozytywna samoocena swoich możliwości, która w 

kontekście zdrowego dążenia do sukcesu skłoniła Colin Rose do następującego 

stwierdzenia: „nasza samoocena jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem 

decydującym o tym, czy dobrze się uczymy – a prawdę mówiąc, czy jesteśmy dobrzy w 

czymkolwiek” (za: Dryden, Vos, 2003, s. 283). 

Susan Ford Collins (2004) z kolei zwraca uwagę na konieczność przechowywania 

w pamięci jak najwięcej sukcesów i więcej wiary w siebie, jak również dystansowania 

się od nadmiernie wystandaryzowanych nieraz ocen otoczenia. „Najwyższy czas – 

twierdzi – przestać oceniać siebie według cudzych standardów i zacząć tworzyć własne 

życie, o którym wiemy, że przyniesie światu coś dobrego. Każdy z nas może robić coś, co 

uwielbia i co jest potrzebne” (tamże, s. 36). I dodaje: „Aby móc tworzyć, musimy 

przestać oglądać się za siebie i winić innych” (tamże, s. 37). 

Jednym słowem, chodzi o stanięcie na własnych nogach, co nie oznacza, że 

dystansujemy się od innych. Używając terminologii S. F. Collins, zaczerpniętej z kręgu 

motoryzacji: jakość jakiegokolwiek sukcesu mierzona jest kolejnością włączonego biegu. 

I tak w jej ujęciu: „Sukces na pierwszym biegu to przestrzeganie zasad i zdobywanie 

pochwał. Sukces na drugim biegu to osiąganie celów i podążanie naprzód. Sukces na 

trzecim biegu to tworzenie własnych marzeń samodzielnie i wraz z innymi” (tamże,  

s. 57). 

A zatem największą wartość ma ten rodzaj sukcesu, który wręcz domaga się 

łączności z innymi, wyrażającej się w konieczności uczenia się we współpracy z innymi. 

Istotne jest również to, czy wysiłek w kierunku lepszej jakości uczenia się 

wywołuje u nas radość. By ją osiągnąć należy oprzeć swoje edukacyjne działania na 

sześciu głównych zasadach, które opisują G. Dryden i J. Vos w swojej Rewolucji w 

uczeniu. A więc koncentrujemy się na: 

1. Właściwym stanie ducha. Należy zatroszczyć się o odpowiedni klimat i 

właściwie przygotowane otoczenie, by wywołać dobry nastrój i radość; zatroszczyć się 

również o ćwiczenia ruchowe na początku zajęć – z ewentualnym wykorzystaniem 

muzyki i tańca. 
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2. Sposobie prezentacji tematu. Pozytywnie nastawić się do uczenia, angażując 

wszystkie swoje zmysły – włącznie z kinestetycznym (ruchowym). 

3. Twórczym i krytycznym myśleniu. Umiejętnie łączyć nowe treści ze starymi, 

przechowując je w pamięci trwałej. 

4. Aktywizowaniu dostępu do zapamiętanego materiału, z wykorzystaniem gier, 

skeczy, dyskusji i przedstawień. 

5. Praktycznym zastosowaniu. Łączyć teorię z praktyką, włączając także uczniów 

w rolę nauczyciela. 

6. Regularnych sesjach powtórkowych życzliwie oceniających uczniów. Połączyć je 

ze sprawdzeniem wcześniej sporządzonych „map skojarzeń”, aranżując różne sytuacje w 

atmosferze niewymuszonej radości; szkoła ma się stać miejscem najlepszej zabawy 

(Dryden, Vos, 2003, s. 301-303). 

Na zakończenie refleksji nad rolą twórczości w procesie uczenia się, warto 

również zwrócić uwagę na respektowanie podstawowych zasad, którymi powinien 

kierować się człowiek, niezależnie od takich czy innych sił zewnętrznego oddziaływania. 

Przy czym owe „zasady” należy rozumieć jako „świadomą, a nie mechanicznie 

przyswojoną dyspozycję, „wdrukowaną” w nasze myślenie, odczuwanie i działanie. 

Dyspozycja ta będzie wymagała wzmacniania poprzez codzienną praktykę przyjętego 

systemu wartości a nie prostych skojarzeń bodźca i reakcji (Szafraniec, 2007). 

A zatem w procesie uczenia się – nie bagatelizując słusznych skądinąd założeń, że 

dobrze jest mieć wpojone dobre nawyki – najważniejsze jest wychowanie i wyedu-

kowanie w pełni dojrzałej i twórczej osobowości, co zwłaszcza z punktu widzenia 

personalistycznej wizji rozwoju człowieka zasługuje na szczególną uwagę.  
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Rola twórczości w pracy resocjalizacyjnej 
 

Proponując rozważania na temat roli twórczości w pracy resocjalizacyjnej, 

spróbujmy ukierunkować ją na rozwój osobowy człowieka, stanowiący podstawowy 

warunek przywracania społeczeństwu osób społecznie nieprzystosowanych. Osią tych 

rozważań niech będą sugestie Marka Konopczyńskiego, autora Metod twórczej 

resocjalizacji (Konopczyński, 2007), oraz rozwinięte i opatrzone własnym komentarzem 

refleksje Jana Szafrańca, zawarte w książce Przedsiębiorczość personalistyczna 

(Szafraniec, 2008). Wykorzystując sugestie jednego i drugiego autora będziemy się 

poruszali po zagadnieniach związanych z wykorzystaniem twórczości, jako wpisanej w 

naturę człowieka, która z różnych powodów jest czasem zduszona przez niesprzyjające 

okoliczności. Wpływając na nie, chcemy dać szansę na ich ożywienie. By odkryć niejako 

na nowo tkwiące w człowieku możliwości, spojrzymy na nasz rozwój z punktu widzenia 

dorosłego i dojrzałego człowieka – co w procesie resocjalizacji odgrywa kluczową rolę. 

Wiąże się to bardzo z rekonstrukcją osobowości, która w przypadku osoby skłóconej ze 

sobą oraz z innymi ludźmi – poprzez żmudny proces dojrzewania od wręcz infantylnych 

skłonności do coraz bardziej dojrzałych – prowadzi do odnalezienia swojego właściwego 

miejsca w społeczeństwie, w którym można prawidłowo funkcjonować. Jest to możliwe 

jedynie wówczas, gdy będzie się jednostką w miarę dojrzałą osobowo. Osiągnięcie 

takiego rezultatu w pracy resocjalizacyjnej jest często niemożliwe, ale gdyby chociaż w 

części udało się zbliżyć do takiego ideału całościowego rozwoju, można wówczas byłoby 

mówić o wielkim sukcesie pedagogicznym. 

Toczą się dzisiaj spory o optymalny kształt współczesnych koncepcji pracy 

resocjalizacyjnej. Nie miejsce, by o nich wspominać. Natomiast wydaje się , że jedna z 

nich zasługuje na szczególną uwagę. Jest nią koncepcja twórczej resocjalizacji, jaką 

proponuje Marek Konopczyński (Konopczyński, 2007). W tym zaledwie 

zasygnalizowanym problemie trudno poruszyć wszystkie zagadnienia z tym związane. 

Zwróćmy uwagę na jeden z elementów, który potraktujmy raczej jako wprowadzenie w 

obszar twórczej resocjalizacji. Chodzi o wykorzystanie do tego celu teorii rozwoju 

dojrzałości interpersonalnej Sullivana, Granta i Grant (Sullivan, 1957), na którą 

powołuje się M. Konopczyński w zasygnalizowanym na początku dziele (Konopczyński, 

2007).  

W koncepcji tej wyróżnia się siedem poziomów dojrzałości kontaktów 

interpersonalnych, które decydują, czy mamy do czynienia z większą lub mniejszą 
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podatnością na zachowania o charakterze braku przystosowania społecznego lub nawet 

działania przestępczego. 

Cztery pierwsze z nich można byłoby usytuować po stronie większej podatności, 

natomiast kolejne trzy są zdecydowanie ukierunkowane na pozytywne i twórcze 

działania na rzecz dojrzałego przystosowania społecznego. 

Poziom pierwszy można byłoby nazwać infantylnym, świadczącym o tym, że dana 

jednostka nie jest w stanie funkcjonować jako osoba dorosła. Człowiek na takim 

poziomie rozwoju „jest nieprzystosowany społecznie w większości wymiarów swojej 

egzystencji. Nie jest w stanie zrozumieć i zaakceptować obowiązujących norm 

kulturowych, społecznych i prawnych. Wynika to ze słabo rozwiniętych struktur 

poznawczych i emocjonalno-motywacyjnych, które nie są w stanie prawidłowo 

analizować otaczającej rzeczywistości i prowadzą do nieadekwatnych reakcji 

społecznych” (tamże, s. 33). 

Drugi poziom charakteryzuje się nieco wyższym stopniem rozwoju, ale niestety 

człowiek na tym etapie nie potrafi „antycypować reakcji innych podmiotów 

socjalizacyjnych. Nastawiony jest na pełne zaspokajanie swoich potrzeb. Traktuje 

otaczający świat społeczny jako teren eksploatacyjny” (tamże, s. 34). 

Poziom trzeci niestety – mimo już pewnego zaawansowania w prawidłowym 

rozpoznaniu rzeczywistości – dotyczy tych jednostek, które starają się „sukcesywnie 

zwiększać swoje wpływy na inne osoby. Wpływy te polegają na kontrolowaniu 

zachowań innych osób i próbach manipulowania nimi. Stosowane są trzy techniki 

adaptacyjne: krętactwo, zastraszanie, konformizm” (tamże). 

Na poziomie czwartym rozwoju mamy do czynienia ze strategią działania mniej 

skłonną do manipulowania innymi, ale z kolei bardziej skłonną do działań 

neurotycznych. M. Konopczyński charakteryzuje je następująco: „Mogą one przybierać 

postać wrogości, podejrzliwości i prowadzić do irracjonalnych zachowań społecznych. 

Nieprzystosowanie społeczne na tym poziomie charakteryzuje się identyfikacją z 

podkulturą” (tamże). 

Piąty, szósty i siódmy poziom rozwoju mają już wyraźnie pozytywne konotacje, 

zaczynając od myślenia i działania nieschematycznego – bardzo ważnego zwłaszcza w 

twórczej resocjalizacji – poprzez coraz większy stopień integracji i odkrywania 

tożsamości własnego „Ja”, aż po najwyższe stadium rozwojowe dojrzałości 

interpersonalnej, w której niemożliwe są praktycznie postawy aspołeczne. Na tym 

najwyższym poziomie dochodzi wręcz do wyzwolenia się postawy innowacyjnej, 

skłonnej do twórczego rozwiązywania problemów i kreatywnego nawiązywania relacji 

osobowych z wszystkimi, którzy potrzebują ich – niezależnie od poziomu ich rozwoju 

(tamże, s. 35).  

W twórczym programie rozwoju człowieka może także wydatnie pomóc 

dwanaście zasad, prezentowanych w książce J. Szafrańca (2008). Mogą nam one 

posłużyć za swoistego rodzaju drogowskazy, wyznaczające także strategię twórczego 
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rozwoju osób nieprzystosowanych społecznie, czy wręcz nawet tych, które znalazły się 

na marginesie życia społecznego.. 

Pierwszy z tych drogowskazów, to respektowanie zasady proaktywności (tamże, 

s. 46-52). 

Jest to kierunek ludzkiej aktywności, który jest przeciwieństwem reaktywności, 

czyli behawioralnego funkcjonowania na zasadzie: bodziec-reakcja. Proaktywność 

należy łączyć z kreatywnością, która niejako z natury pcha nas ku aktywności 

niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych. Kieruje się li tylko pobudkami 

wewnętrznymi, u podłoża których znajdują się zinternalizowane, czyli uwewnętrznione 

wartości. Są one niejako „drugą naturą” człowieka, a więc stanowią zasadniczy napęd 

jego działania. 

Tadeusz Gadacz (2008) zwraca uwagę na rolę rozumu metafizycznego w uczeniu 

się kreatywności. Nie wyobraża sobie funkcjonowania człowieka opartego tylko na 

rozumie – jak to nazywa – instrumentalnym. „Instrumentalny rozum – stwierdza T. 

Gadacz – choć wie, co czym się robi, jest jednak ślepy na wartości dobra, prawdy i 

piękna. Dlatego budował narzędzia opresji i zniszczenia w XX wieku. Instrumentalny 

rozum potrzebuje zatem koniecznie rozumu metafizycznego jako swego przewodnika. 

Potrzebujemy obydwu rozumów, które powinny pozostawać ze sobą w równowadze. 

Rozum metafizyczny jest bowiem bez rozumu instrumentalnego bezsilny, a rozum 

instrumentalny bez rozumu metafizycznego – ślepy. Rozum instrumentalny jest jak 

rachmistrz, który równie dobrze może wytyczać tory kolei, liczyć więźniów w obozie 

koncentracyjnym i pieniądze w banku. Żyjemy jednak w czasach coraz większej 

dominacji rozumu instrumentalnego i coraz większego uśpienia rozumu 

metafizycznego. Coraz lepiej wiemy, co czym robić, a coraz trudniej nam radzić sobie z 

egzystencjalnymi i etycznymi dylematami” (tamże, s. 89). Konsekwencją takiego stanu 

rzeczy są „czasy marne”, w jakich przypadło nam dzisiaj żyć (tamże). 

Osoby kierujące się w swoim życiu zasadą proaktywności są najczęściej 

nonkonformistami w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Przeciwstawiając ich 

zachowania osobom reaktywnym J. Szafraniec – odwołując się do S. Covey’a – podaje 

porównawcze przykłady, które najlepiej konkretyzują różnice; przy czym litera „r” 

oznacza reaktywność, natomiast litera „p” - proaktywność (nic nie mogę zrobić (r), 

popatrzmy, co się da zrobić (p), nie mogę (r), wybieram (p), muszę (r), wolę (p), zrobiłbym 

to, gdyby… (r), zrobię (p)” (Szafraniec, 2008, s. 49). I dalej za S. Covey’em podsumowuje: 

„Bądź wzorem, a nie krytykiem! Bądź częścią rozwiązania, a nie częścią problemu!” 

(tamże, s. 50). 

Drugim drogowskazem jest zasada: zaczynaj z wizją końca (tamże, s. 52–57). 

Chodzi w tej zasadzie o uruchomienie swojej wyobraźni, która powinna zawsze 

uwzględniać końcowy efekt naszego działania. Stąd praktyczna uwaga, parafrazująca 

wskazania S. Covey’a: „przyjmij założenie, że wszystko tworzy się dwa razy. Najpierw 

stwórz projekt, dokładnie przemyśl go, zrób korekty jeśli trzeba, zaplanuj wydatki 
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finansowe. To wszystko, co będzie miało znaczenie. Innymi słowy zaplanuj dzień, 

wypełnij go punktami do realizacji. Zapisz w kalendarzu stosowny harmonogram i 

zaglądaj do kalendarza by sprawdzić, czy zaplanowane przedsięwzięcia zostały 

wykonane w oznaczonym wcześniej terminie” (tamże, s. 53–54). 

Trzeci drogowskaz, to zasada: rób najpierw to, co najważniejsze (tamże, s. 57–63). 

Jak samo sformułowanie tej zasady określa, należy zawsze w pierwszej kolejności 

podejmować zadania najpilniejsze i najważniejsze, a inne odłożyć na później; dlatego 

ważna jest umiejętność oceny i wyboru zadań – co nie jest takie proste. J. Szafraniec, 

określając bliżej tę zasadę, postuluje, abyśmy mniej oceniali innych, a bardziej ich 

rozumieli; więcej przywiązywali wagi do drobnych spraw, jak na przykład dobroć i 

uprzejmość, które nic nie kosztują; dotrzymywali zobowiązań; jasno określali 

oczekiwania; okazywali spójność wewnętrzną, w której najważniejsza jest wewnętrzna 

uczciwość; uczyli się umiejętności szczerego przepraszania – co niektórym osobom 

sprawia szczególne trudności; kierowali się prawem miłości bezwarunkowej i prawem 

życia. 

Czwarty drogowskaz, to zasada: myśl w kategoriach: „wygrana-wygrana” (tamże, 

s. 64–65). Jest to szczególnie ważne, gdy wchodzi w grę jakakolwiek forma rywalizacji. 

Mimo że zewsząd osacza nas ten konkurencyjny duch, to w najbardziej pożądanej formie 

powinniśmy zmierzać do współpracy, w której „sukces jednej osoby nie jest osiągany 

kosztem innej” (tamże, s. 64). Nawet jeżeli pojawia się kategoria wygranej, niech będzie 

to wygrana dla obydwu stron. 

Piąty drogowskaz, to zasada: staraj się najpierw zrozumieć, potem być 

zrozumianym (tamże, s. 65–68). By wcielać w życie tę zasadę, trzeba nauczyć się empatii, 

czyli umiejętności wczuwania się i stawiania siebie w sytuacji drugiej osoby. 

Szósty drogowskaz, dotyczący zasady synergii, łączy się z czwartym, czyli 

uczeniem się umiejętności współpracy z innymi (tamże, s. 68–69). 

Siódmy drogowskaz, to zasada wszechstronnej samoodnowy (tamże, s. 69–74), w 

której, oprócz uwzględnienia powszechnie uznawanych czynników rozwoju 

psychicznego człowieka, takich jak: czynnik endogenny i czynnik egzogenny – idąc 

śladem S. Covey’a – wymienia się jeszcze czynnik autogenny i deogenny. Dwa pierwsze 

czynniki dotyczą, odpowiednio do kolejności tego, co wrodzone i dziedziczne, oraz tego, 

co nabyte przez wpływ szeroko rozumianego środowiska. Czynnik autogenny kojarzony 

jest często z „trzecią siłą” naszego rozwoju i dotyczy osobistego wkładu w ów rozwój. Z 

kolei czynnik deogenny, to cała sfera duchowa, w której wpływ na ten rozwój ma 

również czynnik religijny. Jest to ta wartość, na którą zwraca szczególną uwagę 

pedagogika chrześcijańska, odwołująca się także do wpływu Opatrzności Bożej na nasz 

los. (Por., Tarnowski, 1982.) „Te cztery czynniki – jak podsumowuje tę zasadę J. 

Szafraniec – warunkują psychiczny rozwój człowieka, który Covey nazwał nawykiem 

wszechstronnej odnowy. Zaniechanie czy deprecjacja jednego z nich skutkuje 

skrzywieniem osobowościowym” (Szafraniec, 2008, s. 74). 
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Ósmy drogowskaz, to zasada: nie bój się być sobą (tamże, s. 75–78). Wielkie usługi 

w uczeniu się tej umiejętności może oddać trening asertywności, podczas którego – 

mówiąc najogólniej – uczymy się szanować zarówno prawa innych jak i własne prawa. 

Dziewiąty drogowskaz, to zasada: uwolnij się od destruktywnych schematów 

poznawczych (tamże, s. 78–85). Chodzi o umiejętność przestawiania się z negatywnego 

na pozytywny styl myślenia. „Człowiek przedsiębiorczy – jak stwierdza J. Szafraniec – 

osoba kreatywna kierująca się zasadami personalistycznymi nie może posługiwać się 

schematami destruktywnymi i związanymi z nimi uprzedzeniami, gdyż stereotypy te i 

wynikające z nich uprzedzenia zakłócają i wręcz uniemożliwiają pozytywne interakcje. 

Wówczas wszelkie próby dialogu, porozumienia, ugody, konsensusu skazane są na 

niepowodzenie. W oparach podejrzeń nie sposób rozpoznać prawdy o drugim 

człowieku, a także prawdy o sobie” (tamże, s. 82). I dalej przekonuje J. Szafraniec, że 

warto mieć na uwadze – parafrazując nieco – znane powiedzenie: „trudności nie są nam 

dane po to, aby się nimi zamartwiać, ale po to, aby je pokonywać, a nie omijać” (tamże, s. 

84).  

Również warto przypomnieć sobie przy okazji znane na ogół inne sentencje: „kto 

się naraża czerpie i korzyść”; „powtórz dziesięć razy a spodoba ci się”; „krzyż mój, 

radość moja” (tamże, s. 85) albo przesłanie Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic 

Krzyża z Lasek: „Pax et gaudium in Cruce”, co znaczy – „Pokój i radość w Krzyżu”. (Matka 

Elżbieta Czacka, 2007, s. 207). 

Dziesiąty drogowskaz brzmi następująco: bądź w zgodzie z sobą i z innymi 

(Szafraniec, 2008, s. 85–90). 

J. Szafraniec, odwołując się do analizy transakcyjnej, w której bada się wzajemne 

relacje międzyosobowe, oraz, idąc śladem E. Berniego, wskazuje na trzy stany naszego 

„ja” w tych relacjach. Są to: Dziecko (Dz), Rodzic (R) i Dorosły (D) (tamże, s. 86). 

W Dziecku chodzi nie tyle o dziecinność, kojarzoną często z infantylizmem, ile o 

„dziecięcość”, czyli pozytywną postawę, która przejawia się w spontaniczności, 

zdolności do zadziwienia się i zachwytu przy okazji odkrywania na przykład różnych 

zjawisk w świecie, 

W Rodzicu pojawiają się reakcje wcześniej wyuczone i narzucone przez rodziców. 

Oto, po czym można poznać w nas Rodzica, gdy mówimy: muszę z tym skończyć raz na 

zawsze, a teraz zapamiętaj sobie, nigdy więcej tego nie rób, ile razy muszę ci to mówić, 

gdybym był na twoim miejscu (tamże, s. 88). 

W Dorosłym będzie nam najbardziej zależało na ujawnieniu swojej wewnętrznej 

dojrzałości, którą można rozpoznać „po używaniu zaimka osobowego „ja” np. ja myślę, 

według mnie, moim zdaniem, wydaje mi się, sądzę, to jest mój pogląd itd.” (tamże). 

Postawa z pozycji Dorosłego będzie oznaczać „podejście rozsądkowe pozbawione 

impulsywności, postępowanie kontrolowane i przemyślane” (tamże, s. 89). 
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Nie wnikając głębiej w arkana analizy transakcyjnej, jeszcze raz powtórzmy 

potrzebę kreowania w sobie pozycji Dorosłego, w czym mogą nam pomóc następujące 

wskazania: 

1. Naucz się rozpoznawać własnego Rodzica. 

2. Naucz się rozpoznawać własne Dziecko. 

3. Zanim podejmiesz decyzję, policz do dziesięciu. 

4. Odłóż sprawę do jutra w myśl powiedzenia „Ranek przynosi 

 dobre rozwiązania”. 

5. Jeśli masz wątpliwości pomiń sprawę. 

6. Wypracuj w sobie system wartości (tamże, s. 90). 

Jedenasty drogowskaz zmierza do zasady: rozpoznaj przyczyny i konsekwencje 

frustracji (tamże, s. 91–96). 

Pomijając wyjaśnienia pojęciowe i szczegółową analizę tego zagadnienia, 

najważniejsze wydaje się zdecydowane zmierzanie do prób usunięcia pojawiającej się 

przeszkody jako przyczyny frustracji. Jest to najbardziej konstruktywna postawa.  

Spośród innych zachowań – mniej dojrzałych – można jeszcze wymienić: próbę 

obejścia przeszkody; zastąpienie tego, co niemożliwe, tym, co możliwe – w formie 

substytutu; agresja; regresja; rezygnacja. Niektóre z nich mają wręcz charakter 

destrukcyjny, a więc zdecydowanie przeciwny twórczemu podejściu do przezwyciężania 

frustracji, a którymi charakteryzują się niestety bardzo często osoby, które weszły w 

kolizję z prawem i z innymi.  

Wreszcie ostatni drogowskaz – dwunasty – w postaci zasady: opanuj relaksację 

psychofizyczną (tamże, s. 96-102). 

Nie ma potrzeby szczegółowego jej przedstawiania. Czytelników 

zainteresowanych bliżej tą zasadą odsyłam do cytowanej obficie książki Jana Szafrańca, 

gdzie można wesprzeć się również innymi propozycjami przywracania nadwątlonych sił 

psychicznych oraz wykorzystać je w pracy resocjalizacyjnej, z uwzględnieniem sugestii i 

autosugestii.  

Wreszcie na sam koniec refleksji warto zwrócić uwagę na to, co niektórzy 

nazywają „terapią śmiechem” (Gamon, Bragdon, 2003, s. 253). 

Być może niektórym może się wydawać tego rodzaju strategia w odniesieniu do 

pracy resocjalizacyjnej jakimś nieporozumieniem; wszak niejednokrotnie trudno 

uśmiechać się tam, gdzie spotykamy się z krzywdą, cierpieniem, czy wręcz nawet złą 

wolą naprawy swojego aspołecznego postępowania. Mimo wszystko również i w tym 

przypadku warto wznieść się ponad ogólnie przyjęte schematy i spróbować tę 

niekonwencjonalną terapię wykorzystać.  

Jest to już dzisiaj odrębna gałąź medycyny, nazywana gelotologią, w której dobry 

humor i śmiech postrzega się jako swoistego rodzaju lek. Rzecz jasna chodzi o śmiech 

szczery i serdeczny, który nie jest wyśmiewaniem się na przykład z kogoś, lub 

szyderczym poniżaniem innych. Tym bardziej w pracy resocjalizacyjnej, wymagana jest 

szczególna ostrożność i delikatność. W kontakcie z osobami, które są często 
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nadwrażliwe i bardzo nieraz skrzywdzone przez los, a także zranione czasem na własne 

życzenie, danie im choćby tylko rąbka optymizmu, może być ostatnim kołem 

ratunkowym, na jakie mogą jeszcze liczyć. 
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Przyroda w polskiej twórczości poetyckiej 
 

Celem artykułu jest zaprezentowanie celowo wybranych przykładów polskiego 

ideacyjnego dziedzictwa kultury w zakresie ekspresji twórczej (poetyckiej) związków 

człowieka ze środowiskiem przyrody (kryterium chronologiczne), w cezurze od ogólnej 

tendencji kultury Renesansu do ogólnej tendencji kultury modernizmu. Stanowią cenne 

źródło twórczości w tym zakresie na przełomie XX/XXI wieku, implikację genealogii 

bogatej symboliki dziedzictwa kultury polskiej. Tym bardziej, że począwszy od 

Renesansu podkreślano doskonałość piękna natury, naśladowano ją m.in. w zdobnictwie 

architektonicznym (motywy roślinne i zwierzęce), ceniono prawidłowości praw 

przyrody, wartość uczenia się od natury (oraz jej naśladowania). Motywy przyrodnicze 

nie tylko zdominowały utwory poetyckie, ale również „obecne” były m.in. w twórczości 

malarskiej (np. pejzaże leśne). 

Andrzej Zbylitowski (ok. 1565 – ok. 1608) swój zachwyt pięknem przyrody 

wyraził następującymi słowami:  

 Niechaj wdzięczny słowiczek w gęstej topolinie 

 Gardłkiem swym wyprawnie, niechay w oziminie 

 Skowronek mały krzyczy, niechay żasne zdroie 

 Wdzięcznym szumem spokoynie bawią uszy moie. 

 Jeśli zaś swoie oczy wejrzeniem wesołem 

 Z nim ucieszyć będę chciał, ujrzem ano kołem 

 Stoią Tatry wysokie, y długie Biesciady, 

 Y bory gałęziste, y szczepione sady: 

 Y u samey wsi widać gaie iaworowe, 

 Y wesołe dąbrowy, y drzewa bukowe (Zbylitowski, 1853, s. 16).  

Adam Naruszewicz (1733–1796) poetycko sławił piękno mądrości natury: 

 Natura Wolom rogi, 

 Dziarskie kopyta Koniom, 

 Rącze Zaiącom nogi, 

Trąbę zaś dała Słoniom; 

Ptakom lot, rybom skrzele, 

Nam roztropność w podziele… (Naruszewicz, 1804, s. 422). W Sielance VI ujawnił 

swoją ekspresję wiosennego optymizmu, pisząc: 

Wiosno, kochana wiosno! Tak się myśl weseli, 
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Patrząc na cię i śliczney słuchając kapeli… (Naruszewicz, 1804, s. 28). W Sielance 

XI poetycko ujął niszczycielską działalność człowieka w środowisku naturalnym:  

(…) Strumyku ukochany! Twoie zgodne wody 

Nie znaią, co niewierność, co to są rozwody. 

(…) 

Człowiek tyranem świata, a nie królem u mnie. 

Co za rozum! dzieło poprawiać natury. 

Męczyć wodę, ażeby gwałtem szła do góry? 

(…) 

Żółw konia nie wyściga, wół latać nie pragnie, 

Ptak żyie na powietrzu, żaba skrzeczy w bagnie. 

Sam człowiek nigdy się swym nie marknie stanem, 

Bóg go urodził miernym, a on chce być panem. 

Na zbytki się i długi okrutne pociąga, 

Chociaż czasem w kieszeni nie ma i szeląga… (Naruszewicz, 1804, s. 63–67).  

Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814–1890), który był miłośnikiem przyrody, 

pieszo z notatnikiem i szkicownikiem przemierzył Tatry i Sudety, systematycznie 

gromadząc wiedzę o górskim folklorze napisał poemat pt. Tatry, który ma wartość 

źródłową, jako swoista „kopalnia wiedzy o Tatrach” (Kolbuszewski, 1997, s. 164–175). 

W Obrazie VII napisał: 

Witaj nam pożądane, śliczne Morskie – oko! 

Położone w kotlinie skalistej wysoko. 

Zadziwiasz nas wielkością pysznego widoku, 

Pojąc oko i serce słodyczą uroku!... (Stęczyński, 1997, s. 97). W Obrazie XIX okazał 

estymę dla naturalnego piękna przyrody: 

(…) O naturo! Jak wielką jesteś ty królową! 

Zawsze czystą, wspaniałą i piękną i nową! 

Zawsze swemi wdziękami odradzasz się mile! 

A człowiek obok ciebie żyje tylko – chwilę! 

Jesteś wieczna, urocza, niewinna i święta, 

Podziwiana z zapałem, ale niepojęta!... (tamże, s. 113). Postawę patriotyczno - 

ekologiczną względem ojczystej przyrody Stęczyński wyraził w poemacie pt. Sudety. 

Egzemplifikację w tym zakresie stanowi Pieśń 3: 

(…) O, piękny wodospadzie! Jakimiż cię słowy 

Uwielbić? Żeś tak pyszny, cudny, zawsze nowy!... (Stęczyński, 1981, s. 53). W Pieśni 

4 Stęczyński podkreślił związek człowieka z przyrodą, jej pożądany wpływ na 

osobowość:  

(…) Chodźcie tu co roku. 

Tu schorzałe wasze dusze, 

Przyrodę tak zdrową, 
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Uwolniwszy się katusze 

Odżywią na nowo! (tamże, s. 74). Podobny wyraz jego ekspresji twórczej można 

dostrzec w Pieśni 7: 

Drzewa, klomby i laski, doliny i góry 

Czynią razem dobrane piękności natury; 

Muzyka rozwesela i myśli dodaje, 

Że chory wkrótce, zdrowym, szczęśliwym się staje!... (tamże, s. 93).  

O terapeutycznej funkcji piękna przyrody napisał również Wincenty Pol (1807 – 

1872). W poemacie pt. Pieśń o ziemi naszej poeta wyraził miłość dla przyrody ojczystej, 

zachęcając do harmonijnych relacji ze środowiskiem przyrody:  

W góry! W góry, miły bracie! 

Tam swoboda czeka na cię, 

Na szałasie do pasterzy, 

Gdzie ze źródła woda bierzy; 

Gdzie się serce z sercem mierzy 

I w swobodę człowiek wierzy! 

Tutaj silniej świat oddycha, 

Tu się szczerzej człek uśmiecha, 

Gdy się wiosną śmieją góry… (Pol, 1852, s. 62). Pol określił wartość życiodajnego 

dobra przyrody: 

(…) Tu kraj cały jednym łanem, 

I dany wszelkim płodem; 

Płynie mlekiem, płynie miodem; 

A lud cały wielkim panem! 

 

Ziemie czarne, niepochybne 

Pasze żyzne, wody rybne, 

Mało wprawdzie trochę lasa, 

Ale za to chleb do pasa!... (tamże, s. 50). Wincenty Pol podkreślił utylitarny walor 

dóbr przyrody:  

(…) Miło spoglądać Wisło na twe nurty, 

Na te ładowne złotym darem burty… (Pol, 1898, s. 104). Zwrócił uwagę na 

terapeutyczną funkcję piękna środowiska przyrody:  

Strojne w zachodzie słońca, stoją góry; 

Poważna cisza: - w dali szumią wody –  

Polany mierzchną, milczy bór ponury… (tamże, s. 264–265). Ubolewał z powodu 

tragicznego losu ojczyzny w warunkach niewoli narodowej pod zaborami: 

(…) Biedna polska mała ty sieroto,  

Co się dźwigasz Ojców cnotą 

I co krwawą idziesz drogą 

I tu niemasz już nikogo… (Pol, 1866, s. 56).  
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Poezję o pięknie regionalnej przyrody stworzył Teofil Lenartowicz (1822 – 

1893). Ponieważ poeta przebywał na emigracji, tęsknił za ojczyzną pisząc: (…) Gdy 

tchnienie życia skruszy śmierci zdroje, Wtedy ja klasnę z góry: gniazdo moje! 

(Lenartowicz, 1999, s. 112 – 113). Wyraził swój zachwyt dla przyrody kurpiowskiej:  

Szumi gaj, szumi gaj 

Po kraju, po długim: 

To mi świat, to mi kraj –  

Nad Narwią, nad Bugiem!... (tamże, s. 121). Napisał Dumkę wygnańca, poświęconą 

przyrodzie regionalnej, w której wyraził tęsknotę za rodzimym krajobrazem:  

Na dolinie, na zielonej, 

Widzę w dali wioskę małą. 

Domek płotem ogrodzony, 

Na zakręcie brzozę białą: 

Do gościńca droga długa, 

Na niej lipy i topole… (tamże, s. 42–43).  

Natomiast Adam Mickiewicz (1798–1855) jest autorem malowniczych opisów 

ogrodu, sadu, przyrody wokół szlacheckiego dworu, które stanowią implikację poematu 

ziemiańskiego o życiu szlacheckim Litwy pt. Pan Tadeusz:  

Drzewa owocne zasadzone w rzędy, 

Ocieniały szerokie pole; spodem grzędy. 

Tu kapusta, sędziwe schylając łysiny, 

Siedzi i zda się dumać o losach jarzyny; 

Tam, plącząc strąki w marchwi zielonej warkoczu, 

Wysmukły bób obraca na nią tysiąc oczu; 

Owdzie podnosi złotą kitę kukuruza; 

Gdzie niegdzie otyłego widać brzuch harbuza; 

Który od swej łodygi aż w daleką stronę 

Wtłoczył się jak gość między buraki czerwone. 

Grzędy rozjęte miedzą; na każdym przykopie 

Stoją jakby na straży w szeregach konopie, 

Cyprysy jarzyn; ciche, proste i zielone. 

Ich liście i woń służą grzędom za obronę. 

Bo przez ich liście nie śmie przecisnąć się żmija, 

A ich woń gąsienice i owad zabija. 

Dalej maków białawe górują badyle; 

Na nich, myślisz, iż rojem usiadły motyle 

Trzebiocąc skrzydełkami, na których się mieni 

Z rozmaitością tęczy blask drogich kamieni; 

Tylą farb żywych, różnych, mak źrenicę mami. 

W środku kwiatów, jak pełnia pomiędzy gwiazdami, 
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Krągły słonecznik licem wielkiem gorejącem 

Od wschodu do zachodu kręci się za słońcem… (Mickiewicz, 1986, 53–54). 

Następny przykład z tej twórczości odzwierciedla zachwyt Mickiewicza dla urody 

przyrodniczego bogactwa gaju:  

Grzybów było w bród: chłopcy biorą krasnolice, 

Tyle w pieśniach litewskich sławione lisice, 

Co są godłem panieństwa, bo czerw ich nie zjada, 

I dziwna, żaden owad na nich nie usiada. 

Panienki za wysmukłym gonią borowikiem,  

Którego pieśń nazywa grzybów pułkownikiem. 

Wszyscy dybią na rydza; ten wzrostem skromniejszy 

I mniej sławny w piosenkach, za to najsmaczniejszy, 

Czy świeży, czy solony, czy jesiennej pory, 

Czy zimą. Ale Wojski zbierał muchomory… (tamże, s. 79). Mickiewicz z tęsknotą 

odniósł się również do rodzimego krajobrazu: 

Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 

Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 

Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 

Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem; 

Gdzie bursztynowy świerzob, gryka jak śnieg biała, 

Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała, 

A wszystko przepasane jakby wstęgą, miedzą, 

Zieloną na niej z rzadka ciche grusze siedzą… (tamże, s 6).  

Mickiewicz wyraził poetycki zachwyt dla piękna wiosennej przyrody w 

Soplicowie: 

Łączą się w Soplicowie: dostatek i sztuka. 

Już wschodzi uroczysty dzień Najświętszej Panny 

Kwietnej; pogoda była prześliczna, czas ranny, 

Niebo czyste, wokoło ziemi obciągnięte, 

Jako morze wiszące, ciche, wklęsło – wgięte; 

Kilka gwiazd świeci z głębi, jak perły ze dna 

Przez fale; z boku chmurka biała, sama jedna 

Podlatuje i skrzydła w błękicie zanurza… (tamże, s. 311).  

Cyprian Kamil Norwid (1821–1883) był miłośnikiem przyrody, lubił wędrować 

po kraju, odbył kilka podróży morskich. Podczas pobytu we Florencji w 1844 roku z 

tęsknoty za ojczyzną napisał „…Czarnoleskiej ja rzeczy Chcę – ta serce uleczy!... (Norwid, 

1985, s. 9). W utworze poetyckim pt. Moja piosnka II wyznał: 

Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba 

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 

Dla darów nieba…Tęskno mi Panie… 
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Do kraju tego, gdzie winą jest dużą 

Popsować gniazdo na gruszy bocianie, 

Bo wszystkim służą… Tęskno mi Panie… (tamże, s. 25).  

Przyrodnicze ekspresje implikuje również wiersz Norwida pt. Wieś:  

O! Wsi biała – atlasem kwiatów jabłoni –  

Jako oblubienica, 

U źwierciadeł Księżyca 

Wy–marzająca coś na ustroni 

O jutrze tajemniczym, 

O nieodgadnionym – niczym!... 

 

Twoja przeszłość?... to wczora, 

A przyszłości?... Ty nie łamiesz głową, 

Zawsze – u ciebie pora: 

W-czasów Królowo!... (Norwid, 2003, s. 44–45). W 1861 roku podczas pobytu w 

Paryżu Norwid napisał wiersz pt. Moja ojczyzna, który również implikuje ekspresję 

motywów polskiej przyrody:  

Kto mi powiada, że moja ojczyzna: 

Pola, zieloność, okopy, 

Chaty i kwiaty, i sioła – niech wyzna, 

że – to jej stopy, 

(…) 

Ojczyzny mojej stopy okrwawione 

włosami otrzeć na piasku 

Padam: lecz znam jej i twarz, i koronę 

Słońca słońc blasku… (Norwid, 1985, s. 39).  

Natomiast zwolennik „pracy u podstaw” Adam Asnyk (1838–1897), 

przedstawiciel pozytywistycznego nurtu w polskiej poezji napisał sonety, w których 

uwzględnił poetyckie alegorie piękna tatrzańskiej przyrody. Są to utwory pt. Z podróży 

Dunajcem, Ranek w górach, Giewont, Kościeliska, Podczas burzy, Ulewa, Wodospad 

Siklawy, Limba, Morskie Oko, Noc nad Wysoką. Egzemplifikację stanowi następujący 

fragment: 

(…) O wielki poemacie natury! Któż może 

Iść w ślad za twych piękności natchnieniem wieczystem? 

Kto uchwyci poranku wzlatującą zorzę 

I zapali rumieńce na niebie gwiaździstem?... (Asnyk, 1998, s. 23).  

Ojciec Stanisława Ignacego Witkiewicza - Stanisław Witkiewicz (1851–1915) był 

miłośnikiem przyrody, jest autorem pejzaży o tematyce tatrzańskiej. Zachwycał się 

pięknem potęgi przyrody, pisząc: … natura jest tak olbrzymia, tak się zdaje w tej 
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niedostępnej bieli śnieżnej u siebie, ponad ludźmi i poza ludźmi… (Witkiewicz, 1991, s. 11). 

Witkiewicz eksponował związek człowieka ze środowiskiem przyrody oraz jego witalny 

wpływ na zdrowie człowieka: …czy to będzie morze, czy góry, czy wielka puszcza zawsze 

natura kołysze wyobraźnią ludu i odrywa ja od biedy (tamże, s. 4). Tu człowiek 

odpoczywa, a pesymizm zostaje pobity… (tamże, s. 1).  

Poeta Jan Kasprowicz (1860–1926) w 1898 roku napisał szkice tatrzańskie, w 

których wyraził swoją ekspresję uczuć: Tatry wy moje! Zalubieć się mozna we was! (…) 

wiecyste som jest te pola, te doliny, Wiecny jest lud polski i jego umiełowana Ojcjizna i 

ojcowizna… (Kasprowicz, 1976, s. 5–80). Natomiast Stefan Żeromski (1864–1925) w 

eseju pt. Puszcza jodłowa, wspominając swój pobyt (w latach dzieciństwa) w Górach 

Świętokrzyskich wyznał: … żyj wiecznie, świątnico, ogrodzie lilii, serce lasów! (…) Puszcza 

królewska, książęca, biskupia, Świątokrzyska, chłopska ma zostać na wieki wieków jako las 

nietykalny, siedlisko bożyszcz starych, po których święty jeleń chodzi – jako ucieczka 

anachoretów, wielki oddech ziemi i żywa pieśń wieczności. Puszcza jest niczyja, nie moja 

ani twoja, ani nasza, jeno boża, święta! (Żeromski, 1889, s. 44).  

Prezentując celowo wybrane przykłady polskiej twórczości, implikującej 

ekspresję motywów przyrody można dodać, że piękno przyrody inspirowało również 

twórców muzyki. Stanisław Moniuszko (1819–1872) tworząc operę pt. Halka 

wykorzystał polskie motywy przyrodniczo – góralskie. Szacunek dla przyrody 

tatrzańskiej wyraził również kompozytor Władysław Żeleński (1837–1921) w utworze 

symfonicznym pt. W Tatrach (1885) oraz Zygmunt Noskowski (1846 – 1909) w 

uwerturze koncertowej pt. Morskie Oko i w Fantazji góralskiej. Piękne ekspresje 

muzyczno – przyrodnicze są również w Albumie Tatrzańskim Ignacego Paderewskiego 

(1860–1941). Karol Szymanowski (1883–1937) wykorzystał motywy folkloru górskiego 

i kurpiowskiego w balecie pt. Harnasie oraz w wariacjach fortepianowych, op. 10 z 1910 

roku (por. „Wierchy”, 1938, s. 1 – 6; Wolter, 2006, s. 180). 
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Kultura muzyczna baroku misyjnego 
 

Zakony misyjne, odegrały niezwykle ważną rolę życiu społeczności obu Ameryk. 

Jezuici, pracujący na terenach Ameryki Południowej w XVII i XVIII wieku, pozostawili 

wioskach misyjnych przebogatą spuściznę. Przetrwały do dzisiaj budowane przez 

misjonarzy i Indian kościoły, obrazy i rzeźby. Pozostały także zbiory cennych 

manuskryptów muzycznych, zawierające utwory komponowane w misjach lub 

przywiezione z Europy. Są wśród nich rozmaite formy muzyki sakralnej – msze, motety, 

psalmy, hymny i wiele innych. Kolekcje te, systematycznie rekonstruowane i 

publikowane przez ks. prof. dr. hab. Piotra Nawrota (2003, s.75), stanowią w Polsce i na 

świecie podstawowe źródło wiedzy o stylu zwanym barokiem misyjnym (niekiedy też 

jezuickim lub religijnym). 

Działalność misyjna zakonu jezuitów w Ameryce Południowej przypada na lata 

1550-1767. Początkowo wspomagali oni swoją pracą miejscowych biskupów, budowali 

własne kościoły w większych miastach, zakładali kolegia, seminaria, prowadzili 

rekolekcje, głosili kazania, kształcili Hiszpanów i Kreolów (Por. np.: J. Gać (2006, 2007); 

Bailey, Nasatir, 1969, s. 298–299). Później zaczęli zakładać misje wśród ludności 

autochtonicznej, gromadząc rozproszone plemiona indiańskie w wioskach misyjnych, 

zwanych redukcjami1. Towarzystwo Jezusowe w wyniku swojej pracy misyjnej założyło 

                                                 
1 „Reduco (łac.) – przeprowadzać; gromadzenie na jedno miejsce koczowniczych Indian; może 
też. oznaczać odstąpić od czegoś do – przejście z pogaństwa do chrześcijaństwa; także: doktryna 
(hiszp. Doctrina), wioska (pueblo), misja (mision). (Termin ten oznaczał również podbój, 
zwyciężenie i nawracanie niewiernych)”. Por. Z. Chełmicki, Paraguaj, hasło, [w:] S. Galia,  
J. Gautier (red.), Podręczna encyklopedia kościelna, t. 29–30, Warszawa 1913, s. 346; L. Grzebien, 
Jezuici, hasło, [w:] T. Gadacz, B. Milerski (red.), Religia. Encyklopedia PWN, t. 5, s. 208; Redukcje, 
hasło, [w:] H. Witczyk (red.), Encyklopedia chrześcijańska. Historia i współczesność. 2000 lat 
nadziei, Kielce 2000, s. 629; M. M. Morales, A mis manos han llegado, Madrid–Roma 2005, s. 30;  
J. Muszyńska, Redukcje w Ameryce Południowej i co po nich zostało do dziś w Boliwii i Paragwaju, 
[w:] Missiologici Posnanienses. t. 13, Poznań 2003, s. 251; J. Gać, Ewangelizacja..., s. 9; J. Lacuture, 
Jezuici. Zdobywcy, t. 1, Warszawa 1998, s. 423; B. Kumor, Historia Kościoła. Czasy nowożytne. 
Rozłam w chrześcijaństwie zachodnim, cz. 5, Lublin 1984, s. 189–190; F. Gonzales-Fernandez,  
G. C. Lecour, Historia misji w Ameryce Łacińskiej, [w:] S. Karotempler (red.), Kościół misyjny. 
Podstawowe studium misjologii, Warszawa 1997, s. 240. 
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redukcje na terenach Meksyku, Gwatemali i Peru. Jednakże największym sukcesem 

okazały sie redukcje w środkowej części Ameryki Południowej, obecnie na styku trzech 

państw: Paragwaju, Argentyny i Brazylii (Gać, 2006, s. 9; Braumann, 1989, s. 5–9; 

Szaran, Nestosa, 1999, s. 62). W roku 1750 w kilkunastu redukcjach zamieszkiwało ok. 

100 tys. Indian (Becker, 1980, s. 11). Redukcje były niezależnymi organizacjami, za które 

ponosili odpowiedzialność wszyscy mieszkańcy, pracując na ich utrzymanie 

(Muszyńska, 2003, s. 252–253; Hollis, 1974, s. 90; F. Becker, 1980, s. 12). Misjonarze 

dbali o wszechstronną edukację i rozwój duchowy swoich podopiecznych. Jezuici szybko 

zorientowali się, że Indianie są z natury bardzo muzykalni i wrażliwi, kochają tańce 

rytualne i śpiew. Dlatego muzyka (gra na instrumentach i nauka śpiewu) stała się ważną 

dziedziną tak edukacji, jak i ewangelizacji mieszkańców redukcji (Brzozowski, 2007, 

s.152; Nawrot, 2000, s. 8–10; T. Szyszka, 2009, s.131–136). Jezuici, dostrzegając 

zainteresowanie i predyspozycje Indian z wielkim zaangażowaniem uczyli śpiewu i gry 

na różnorakich instrumentach (skrzypcach, wiolonczelach, kontrabasach, gitarach, 

fletach, lutniach, klawikordach, trąbkach, fagotach, organach). Nauczyli także wyrabiać 

instrumenty muzyczne w miejscowych warsztatach (Brzozowski, 2007, s. 153; 

Muszyńska, 2003, s. 253; Lugon, 1956, s. 144, 146; Nawrot, 2000, s. 48). Wszystkie 

produkowane wówczas w Europie instrumenty, były konstruowane również w 

redukcjach, m.in., harfa stała się pierwszoplanowym instrumentem w wykonaniu 

rodzimej muzyki Paragwaju. Instrument ten przetrwał do dziś i jest bardzo popularny.  

W każdej redukcji zakładano szkołę. Dużą wagę przykładano do nauki czytania, pisania i 

liczenia, a także do nauki muzyki, wybierając dzieci szczególnie uzdolnione. Te, 

obdarzone talentem muzycznym, miały się poświęcić jedynie kształceniu wokalnemu 

lub grze na instrumencie (Nawrot, 2002, s. 83). Jeśli dzieci nie okazywały się zdolne, 

uczono je rzemiosła i uprawy roli.  

Do roku 1700 wszystkie osady misyjne miały swoje chóry, skupiające kilkudziesięciu 

muzyków i śpiewaków, zdaniem obserwatorów, niegrających gorzej niż wykonawcy 

europejscy (Furlong, 1933, s.78). Chóry śpiewały polifoniczne msze, pasje, lamentacje, 

psalmy, pieśni ku czci Maryi i świętych – patronów wiosek. Utwory te wykonywano w 

językach indiańskich lub po łacinie, rzadko w języku hiszpańskim. Wynikało to zapewne 

z faktu, że założeniem misjonarzy jezuickich było ewangelizowanie w rodzimych 

językach Indian, a nie po hiszpańsku.  

Początkowo nauk udzielali misjonarze, co przy ich obowiązkach kapłańskich i wielu 

innych pracach związanych z dobrym funkcjonowaniem redukcji było dość uciążliwe. 

Sporządzali transkrypcje utworów pochodzących z Europy, kopiowali je i rozsyłali po 

wszystkich redukcjach. Później wyręczali ich często indiańscy nauczyciele. Wśród 

pierwszych nauczycieli muzyki w redukcjach byli ojcowie i bracia pochodzący z Belgii, 

Francji, Włoch, Austrii, Szwajcarii i Czech. Wielu z nich posiadało umiejętność grania na 

różnych instrumentach oraz budowania ich. Uzdolnienia artystyczne, jakie przejawiali 

jezuici dotyczyły również malarstwa, złotnictwa, rzeźby i architektury (tamże, s. 80).  
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Bardzo obszerny repertuar muzyczny misji, przeznaczony na potrzeby kultu 

religijnego, był ściśle związany z nabożeństwami, modlitwami i nauczaniem religii 

katolickiej (Nawrot, 2003, s. 71–72; Szaran, Nestosa, 1999, s. 81–82). Część utworów 

przywieziono bądź przysłano z Europy, głównie z Hiszpanii i Włoch, inne komponowano 

w redukcjach (Nawrot, 2002, s. 81).  

Każda misja posiadała kompletny zbiór śpiewów i muzyki instrumentalnej na 

wszystkie główne święta roku liturgicznego. W sposób najbardziej uroczysty 

obchodzono Boże Narodzenie, Wielki Tydzień, Święto Bożego Ciała, Dzień Patrona misji 

i święta maryjne, szczególnie Święto Niepokalanego Poczęcia (Szaran, Nestosa, 1999, s. 

64). Msze śpiewane celebrowano każdego dnia. Codziennie oprawę liturgii mszalnej 

stanowiły chór i orkiestra, wykonując śpiewy ordinarium i proprium missae jedno-  

i wielogłosowo (Nawrot, 2002, s. 84; Cardiel, 2009, s. 90). Bogata pod względem 

wykonawczym liturgia miała miejsce przez większą cześć roku liturgicznego. Wyjątkiem 

był Wielki Post, podczas którego dominował jednogłosowy śpiew gregoriański (Nawrot, 

2002, s. 83–85). W czasie obchodów Wielkiego Tygodnia na misjach dominowała 

zaduma, asceza. Chor śpiewał po łacinie jutrznie, nokturny, pasje, psalmy, lamentacje, 

msze i motety (tamże, s. 89). Smutny czas Triduum kończyła Wielka Sobota, kiedy po 

uroczystym odśpiewaniu Gloria w kościołach cała wspólnota wykonywała tańce na znak 

radości. Była to zapowiedź Niedzieli Zmartwychwstania, podczas której odprawiano 

uroczystą mszę z bogatą oprawą muzyczną (tamże, s. 90-91). 

W Boże Ciało odprawiano nieszpory, uroczyste msze, wygłaszano kazanie  

i przedstawiano operę. Odbywała się też procesja do czterech ołtarzy, której 

towarzyszyły wszystkie znajdujące sie w misji instrumenty. Przy każdym ołtarzu kapłan 

okadzał Najświętszy Sakrament, a chór śpiewał motet. Następnie tancerze przed 

obrazem Pana Jezusa wykonywali pobożny taniec i śpiewali hymn Sacris solemnis. Taki 

rytuał odprawiano przy każdym z ołtarzy. Po zakończeniu procesji powracano do 

kościoła, gdzie wykonywano uroczyste Te Deum Laudamus. Hymn ten można było 

śpiewać w języku autochtonów (tamże, s. 91-92). 

Bardzo popularny w redukcjach był dramat muzyczny. Wystawiano go często, 

zwykle w święto patrona misji, w największe święta religijne, przy okazji wizyt 

dostojników kościelnych i świeckich.  

Muzyka jako środek ewangelizacji, była doskonałym sposobem wyrażania 

uwielbienia Boga, wzmacniania wiary i pobożności oraz zachęcania do udziału w 

uroczystościach religijnych.  

Udane działania ewangelizacyjne szły w parze z dobrym poziomem muzycznym, 

były znane i komentowane w XVIII-wiecznej Europie (Szaran, Nestosa, 1999, s. 63-64). 

Po wypędzeniu zakonu jezuitów z Ameryki Łacińskiej działalność muzyczna 

autochtonów nadal trwała. Stało się to dzięki osobistym relacjom autochtonów  

z muzyką i z misjonarzami. Muzyka była dla jednych i drugich częścią życia. Jezuici, nie 

promowali siebie i swoich umiejętności, ale koncentrowali sie na rozwoju swoich 

podopiecznych, zyskiwali sobie ich życzliwość i zaufanie. Wykształceni przez szkoły 
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misyjne tubylcy, świadomi przyswojonych wartości, identyfikując się z kulturą redukcji 

przez długi czas, bo aż do połowy XIX wieku, chronili ją od zapomnienia (Nawrot, 2003, 

s. 65). W połowie XIX wieku życie muzyczne stopniowo ubożało, niemniej jednak w 

początkach XX wieku całej swej żywotności jeszcze nie utraciło. Wiara wśród Indian 

przetrwała, pomimo że nie było ciągłości w pracy misyjnej. Zachowały sie różne 

nabożeństwa oraz nieliczne kościoły (Reimann, 2010, s. 18).  

Na początku lat 70. XX wieku szwajcarski architekt Hans Roth, prowadząc 

działania konserwatorskie dawnych kościołów misyjnych na terenie redukcji odnalazł 

skrzynię pełną manuskryptów. To umożliwiło poznanie repertuaru misji i zapo-

czątkowało badania nad muzyką baroku misyjnego (Szyszka, 2009, s. 138). Wszystkie 

rękopisy są pisane typową dla XVII i XVIII wieku notacją muzyczną. Obecnie w 

archiwach Boliwii przechowywanych jest około 13 tyś. Rękopisów (tamże, s. 138). Zbiór 

ten stanowi jedną z największych kolekcji na świecie. Ks. prof. Piotr Nawrot większość 

swego czasu i pracy poświęcił na propagowanie dorobku muzycznego Indian, a także na 

dokumentowanie i opracowywanie rękopisów z redukcji, niejednokrotnie w jednej 

trzeciej zniszczonych.  

Dziedzictwo muzyczne redukcji jezuickich Ameryki Łacińskiej jest przeogromne. 

Stanowi ponadczasową, duchową i kulturalną wartość muzyki baroku misyjnego. Jezuici, 

odchodząc, pozostawili po sobie nauczone melodie: piękne, odznaczające się znakomitą 

proporcją, które oczarowały przyszłe pokolenia. Być może dlatego, mimo upływu czasu, 

kultura muzyczna redukcji przetrwała i jest kultywowana do dnia dzisiejszego.  
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w Bydgoszczy 

 

 

O poetyce twórczości kompozytorskiej 
Władysława Walentynowicza 
 

1. Twórczość kompozytorska  

 Władysława Walentynowicza w kontekście życia 

 

Władysław Walentynowicz (1902-1999) to postać 

niezwykle barwna - potomek herbowej szlachty, robotnik  

w radzieckiej fabryce obuwia i niemieckiej fabryce lnu, pianista, 

ilustrator filmów w niemym kinie, rektor i dziekan w Państwowej 

Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie, kompozytor i pedagog, czuły mąż i ojciec trójki 

dzieci, człowiek o wielkiej pogodzie ducha, niebywałym optymizmie i poczuciu humoru, 

wielkiej otwartości i życzliwości dla ludzi.  

Przeżył 97 lat – niemal cały XX wiek – wiek dwóch totalitarnych wojen, rewolucji 

październikowej, wiek podnoszenia Polski z gruzów materialnych i duchowych, wiek 

zniewalających systemów totalitarnych. Był zawsze niemal w centrum wydarzeń: 

podczas rewolucji październikowej w Rosji, podczas II wojny światowej w Warszawie, 

po 1945 roku na Wybrzeżu, gdzie tworzył powojenne szkolnictwo muzyczne  

i przyczyniał się do rozwoju kultury muzycznej na tych ziemiach. 

Postrzegany był jako osoba o wysokiej kulturze, elegancji, o niewymuszonym, 

naturalnym sposobie bycia, jako przedstawiciel innego, minionego już świata. Umiał 

śmiać się z własnych słabości i błędów, wielkodusznie traktować słabości innych, a przy 

tym autentycznie cieszyć z ich sukcesów. 

W wywiadzie w 1982 roku tak podsumował swoje życie:  

„Pytała Pani co uważam za najważniejsze, co mi się najbardziej udało. Właśnie 

życie prywatne, małżeństwo, atmosfera w domu. To decyduje o charakterze człowieka,  

o jego nastrojach. Jestem pogodny, prawdziwy optymista, powiem nawet – szczęściarz. 

Zawsze w trudnych, przełomowych chwilach mego życia zdarzało się coś takiego, co 

rozwiązywało węzeł gordyjski, dawało wyjście z sytuacji. Mam najlepszą żonę, taką, która 

odpowiadała wszystkim wymaganiom męża. Dała mi serdeczną opiekę. Zawsze ciężko 

pracowałem – dwie posady, dużo koncertów, ciągłe próby z solistami. Nie zarabiałem dużo, 

ale jej to wystarczało, nie wymagała ode mnie pieniędzy, nie usłyszałem nigdy od niej 
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słowa narzekania. Ona mi ufała, wierzyła, że nawet w najgorszych okolicznościach 

potrafię wybrnąć z sytuacji szczęśliwie. I tak było”1. 

Był wdzięczny za wszystko, co go spotykało. Nigdy nie narzekał, nie mówił  

o śmierci. Lubił życie i ludzi. Dzięki jasności umysłu i trafności oceny sytuacji umiał 

wychodzić zwycięsko z najtrudniejszych nawet sytuacji: uciekł z płonącego statku 

płynąc wpław po syberyjskiej rzece Irtysz z rzeczami osobistymi zawiniętymi w 

prześcieradło, wielokrotnie uniknął aresztowania w gestapowskich łapankach.  

Jego życie i napisany w 1975 roku frapujący pamiętnik Minione lata2, mogłyby 

posłużyć jako fabuła niejednej fascynującej powieści i być pretekstem do szerokiej 

refleksji historycznej i politycznej nad wydarzeniami XX wieku.  

Urodził się w 1902 roku w Jarańsku, we wschodniej części europejskiej Rosji, 

gdzie jego ojciec Ignacy był dyrektorem fabryki monopolu spirytusowego. Zdolności 

muzyczne Władysława zostały zauważone już we wczesnym dzieciństwie, a pierwszą 

nauczycielką gry na fortepianie była matka, Helena z Wojszwiłłów. Marzył o nauce w 

konserwatorium muzycznym w Piotrogrodzie. Rewolucja październikowa zniweczyła te 

plany, a rok 1917 był początkiem tułaczki po miastach Syberii – od Szadryńska, przez 

Tomsk do Barnaułu.  

W Szadryńsku Władysław Walentynowicz zdał egzamin maturalny, w Tomsku 

odbywał lekcje fortepianu u znakomitej nauczycielki Jadwigi Szabłowskiej-Gedeonowej, 

uczennicy Aleksandra Michałowskiego, pracował także w mechanicznej fabryce obuwia 

przy frezarce do toczenia butów żołnierskich. W Barnaule podjął pracę w Wydziale 

Statystyki Miejskiej Rady Narodowej oraz kontynuował naukę muzyki w tzw. 

Technikum Muzycznym. To tam, z ramienia szkoły, po raz pierwszy zatrudniony został 

jako ilustrator w niemym kinie w niecodziennych okolicznościach – na statku Krasnaja 

Sibir, który miał odbyć polityczno-edukacyjny rejs po rzece Obi i Irtyszu, i dopłynąć do 

jeziora Zajsan Nor u podnóża południowych stoków gór Ałtajskich.  

Młodzieńcze lata upływały Władysławowi w skrajnie trudnych warunkach. Głód, 

chłód, brak prądu, opału, srogie syberyjskie zimy.  

„Mrozy nieraz dochodziły do -50 stopni Celsjusza. Elektrownia miejska z braku 

paliwa, wyłączała prąd, czasem na kilka tygodni. Oświetlaliśmy wówczas pokój 

kagankiem, zrobionym z wydrążonego kartofla z patyczkiem w środku, owiniętym 

bawełnianą szmatką. Do kartofla wlewało się oleju i to była „iluminacja”. Lecz pomimo 

tych trudności, życie kulturalne w mieście było nader intensywne. Kiedy było światło 

elektryczne, to czynny był teatr. Dramat i operetka na zmianę. W dni ciemne odbywały się 

zebrania w domach przy świeczce (luksus), lub, podobnym do naszego, kaganku. Na tych 

zebraniach, o pełnej frekwencji, czytało i recytowało się wiersze Majakowskiego, Jesienina, 

Błoka, oraz muzykowało się. Były również częste koncerty w zakładach pracy, za udział w 
                                                 
1 Z wywiadu przeprowadzonego przez Wandę Obniską: Panistyka to hałaśliwy zawód. „Głos 
Wybrzeża” 5/6/7.11.1982. 
2 W. Walentynowicz, Minione lata. Rękopis przechowywany w archiwum rodzinnym autora. 
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których otrzymywałem honorarium rzeczowe: raz belę drzewa na opał, innym razem 

kawał słoniny lub szklankę sztucznego miodu. (…) Inteligencji w mieście było dużo. Byli to 

ludzie, których wojna domowa zapędziła aż na Syberię z miast środkowej Rosji, zresztą jak 

i nas”3. 

Pragnąc dalej kształcić się muzycznie, po ukończeniu Technikum Muzycznego w 

Barnaule w 1922 roku, Władysław Walentynowicz wstąpił więc do Szkoły Muzycznej im. 

Gniesinych w Moskwie i studiował tam fortepian pod kierunkiem Heleny Gniesiny, 

solfeż u Aleksandra Greczaninowa i harmonię u Reinholda Gliera. Aby utrzymać się 

pracował jako pianista w kawiarniach, później jako korepetytor w operetce Nikołaja 

Dariała. Pobyt w Moskwie okazał się dla Walentynowicza interesujący ze względu na 

ofertę kulturalną. To tam po raz pierwszy był na koncercie symfonicznym, miał okazję 

obejrzeć Borysa Godunowa, delektować się sztukami teatralnymi w Mchat’cie oraz 

zapoznać się z nowoczesną sztuką w teatrach Mejercholda, Tairowa i Wachtangowa.  

„Wchłaniałem w siebie to wszystko jak wyschnięta na prowincji gąbka – 

wspominał. I chociaż bywały okresy wielkiej biedy, kiedy przez sklepową wystawą  

z jedzeniem płakałem z głodu, dziesięć miesięcy spędzonych w Moskwie wiele mnie 

nauczyły”4. 

W 1923 roku powrócił do wolnej Polski i podjął studia w Konserwatorium 

Warszawskim w klasie fortepianu Antoniego Dobkiewicza, a następnie Józefa 

Turczyńskiego, Zofii Rabcewiczowej i Wiktora Chrapowickiego. Teorię i kompozycję 

studiował u Kazimierza Sikorskiego. W 1930 roku uzyskał dyplom ukończenia 

konserwatorium. Aby utrzymać się pracował w restauracjach i kawiarniach, w 

orkiestrze kinoteatru „Colosseum”, w rozgłośni Polskiego Radia. W 1931 roku założył 

szkołę muzyczną pod nazwą „Kolegium Muzyczne”, która funkcjonowała do wybuchu 

wojny. Wśród nauczycieli tej szkoły znaleźli się m.in. Feliks Rybicki, Stanisława Korwin-

Szymanowska i Szymon Waljewski. Pracował również w zespole orkiestry symfonicznej 

Filharmonii Warszawskiej. Brał udział w audycjach i koncertach założonej przez 

Tadeusza Ochlewskiego organizacji „Ormuz”. W swoim pamiętniku Władysław 

Walentynowicz tak wspomina:  

„Na lato 1930 roku zaangażowałem się, jako akompaniator, do Doliny 

Szwajcarskiej – letniego salonu muzycznego Warszawy – gdzie zespół Filharmonii 

Warszawskiej co wieczór dawał koncerty z solistami, transmitowane przez Polskie Radio. 

(…) Przez te dwa letnie sezony koncertowe przewinęły się przez mój warsztat 

akompaniatorski nieomal wszyscy wokaliści warszawscy, a sporo i z innych miast Polski. 

Transmisje radiowe tych koncertów spopularyzowały moje nazwisko, skutkiem czego mój 

                                                 
3 W. Walentynowicz, Minione lata. Rękopis, s. 45. 
4 Tamże, s. 55. 
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stryjeczny brat Marian5, popularny rysownik i globtroter, napisał do mnie z Egiptu o tym, 

że w polskim pensjonacie Heluanu zapytano go, czy on jest moim bratem. Dowcip polegał 

na tym, że dotychczas pytano mnie – czy ja jestem jego bratem”6. 

W roku 1929 Władysław Walentynowicz przeprowadził się do Anina. Tam poznał 

swoją przyszłą żonę Marię Biernacką, dla której w 1933 roku, skomponował cykl trzech 

pieśni Kwiaty – Irysy, Astry, Akacje7. Podczas wojny pracował jako pianista w 

kawiarniach, w założonym przez Tadeusza Sygietyńskiego teatrze „Złoty Ul”, dawał 

prywatne lekcje gry na fortepianie. Podczas Powstania Warszawskiego wraz z żoną  

i dwójką dzieci został wywieziony do obozu w Burgweide, a później do pracy w fabryce 

lnu w Michelsdorfie. W maju 1945 roku wrócił do zrujnowanej Warszawy i podjął pracę 

w rozgłośni Polskiego Radia. 8 czerwca wyjechał na Wybrzeże z poleceniem tworzenia 

na tych terenach szkolnictwa muzycznego.  

Rozwój środowiska kompozytorskiego na Wybrzeżu wiele zawdzięcza postawie i 

działalności Władysława Walentynowicza. Polegała ona nie tylko na współtworzeniu 

ram organizacyjnych, ale podobnie jak w dziedzinie wykonawstwa muzycznego, 

współtworzeniu atmosfery sprzyjającej twórczości i promocji muzyki kompozytorów 

Wybrzeża na forum regionalnym i ogólnopolskim.  

Pod jego dyrekcją, już w lipcu 1945 roku powstał Gdański Instytut Muzyczny, 

który po roku przekształcił się w Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia, i pośrednio 

przyczynił się do powstania Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie w 1947 

roku.  

                                                 
5 Marian Walentynowicz był architektem, malarzem i grafikiem, podróżnikiem, publicystą i 
żołnierzem. Walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku w I Pułku Ułanów 
Krechowickich. Po wojnie rozpoczął studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Został asystentem prof. Zygmunta Kamińskiego, realizował własne projekty. Jednocześnie 
współpracował z wydawnictwem „Gebethner i Wolff”, rysował dla Tygodnika Ilustrowanego 
i miesięcznika Naokoło Świata, projektował plakaty, okładki i książki dla dzieci. Ilustrował m.in. 
Bajki Andersena i braci Grimm. To właśnie on był twórcą postaci Koziołka-Matołka i jego 
przygód. Swój pomysł zrealizował we współpracy z Kornelem Makuszyńskim, autorem tekstu. 
Podczas II wojny światowej był korespondentem wojennym I Dywizji Pancernej generała 
Stanisława Maczka. Z notatek tych powstała później książka z jego ilustracjami pt. Wojna bez 
patosu. W 1947 roku wrócił z Londynu i z powodów politycznych czekał aż 10 lat na wznowienie 
książek o przygodach Koziołka-Matołka. Mając 60 lat ożenił się. Zmarł bezpotomnie w 1967 
roku. (Powyższa notka biograficzna została opracowana na podstawie rozmowy autorki z 
Wojciechem Walentynowiczem z grudnia 2004 roku, oraz nie opublikowanego wspomnienia 
napisanego przez Wojciecha Walentynowicza o życiu jego stryja Mariana, pt. „O Marianie 
Walentynowiczu”, a także krótkiej notki biograficznej z wystawy prac M. Walentynowicza, 
zorganizowanej przez Galerię Grafiki i Plakatu w Warszawie.) 
6 W. Walentynowicz, Minione lata. Rękopis, s. 76. 
7 Jest to jedyny utwór z okresu międzywojennego, który ocalał z pożogi wojennej. Został 
odnaleziony w piwnicy domu Zofii Massalskiej, śpiewaczki i wykonawczyni tych pieśni, 
związanej z pokoleniem Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu. Wszystkie 
pozostałe kompozycje z okresu międzywojennego zostały zniszczone podczas Powstania 
Warszawskiego. Cykl pieśni Kwiaty był kompozycją często wykonywaną podczas koncertów 
zarówno w Warszawie jak i na Wybrzeżu.  
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W 1949 roku Władysław Walentynowicz podjął pracę jako wykładowca gry na 

fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie zyskując szacunek i 

uznanie. Życzliwością, humorem i umiejętnością patrzenia na życie z dystansem 

zjednywał ludzi. Był powszechnie lubiany. Potrafił skupiać wokół siebie osoby oddane 

pracy, które z entuzjazmem tworzyły środowisko muzyków-artystów na Wybrzeżu.  

W latach 1951-52 był rektorem PWSM w Sopocie i poprzez zorganizowanie 

kadry profesorskiej zdołał uchronić uczelnię od likwidacji. W 1958 roku otrzymał tytuł 

docenta.  

Przez dwadzieścia lat od 1952 do momentu przejścia na emeryturę w 1972 roku, 

był dziekanem Wydziału Instrumentalnego, prowadził klasę fortepianu, naukę 

akompaniamentu, instrumentację na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki oraz 

Wychowania Muzycznego. W uczelni pracował do 1979 roku.  

Oprócz pracy na uczelni prowadził aktywne życie wszechstronnego muzyka. Był 

recenzentem „Dziennika Bałtyckiego”, kierownikiem Państwowej Organizacji Imprez 

Artystycznych „Artos”, a następnie Biura Koncertowego przy Operze i Filharmonii 

Bałtyckiej. Był też redaktorem audycji radiowych w Polskim Radiu Gdańsk, prowadził 

koncerty kameralne i recitale w sali Grand Hotelu w Sopocie. Doprowadził do połączenia 

się kilku trójmiejskich kół Stowarzyszenia Polskich Muzyków Artystów w jeden Gdański 

Oddział SPAM i przez 12 lat, od 1959 roku, działał aktywnie jako jego prezes. Od 1949 

roku był członkiem Związku Kompozytorów Polskich i współzałożycielem oddziału 

gdańskiego Związku. 

Jako pianista wiele koncertował towarzysząc takim artystom jak Jadwiga 

Dzikówna, Maria Fołtyn, Eugenia Gwieździńska, Andrzej Hiolski, Halina Łukomska, Zofia 

Janukowicz, Jerzy Podsiadły, Henryk Palulis i Stefania Woytowicz.  

W 1949 roku rozpoczął się dla niego nowy etap życia. Impulsem stał się konkurs 

kompozytorski ogłoszony w 100 rocznicę śmierci F. Chopina z okazji Roku 

Chopinowskiego, w którym Władysław Walentynowicz otrzymał III nagrodę za Sonatinę 

na fortepian i wyróżnienie za Etiudę na fortepian. Od tego momentu zaczął intensywnie 

komponować, a jego utwory były często wykonywane, wiele z nich zostało nagranych, a 

kilka wydanych. Spuścizna kompozytorska Władysława Walentynowicza obejmuje 

około 130 utworów. Są to kompozycje symfoniczne (m.in. Obrazy symfoniczne „Z naszego 

Wybrzeża”, Suita romantyczna, Uwertura festiwalowa, scherzo symfoniczne Igraszki z 

diabłem, Ad astra, Tańce fantastyczne, Trzy nowelki, Poliptyk starogdański na orkiestrę 

smyczkową, Pejzaże), utwory na instrumenty solowe z orkiestrą (m.in. Koncert 

fortepianowy, Concertino fortepianowe, Concertino saksofonowe, Koncert obojowy, 

Concertino wiolonczelowe), utwory kameralne (m. in. Mały kwartet w stylu klasycznym na 

instrumenty dęte drewniane, II Kwartet na instrumenty dęte drewniane, Trio 

fortepianowe, Ornamenty na 3 klarnety), utwory na instrument solowy i fortepian (m.in. 

Humoreska na fagot, Orientale na flet, Serenada na obój, Prolog, Dialog, Epilog na obój, 

Trois pieces pour violoncelle et piano, Sonata breve na wiolonczelę, Sonatina na trąbkę, 
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Sonatina na róg), utwory na fortepian solo (m.in. Nokturn, Etiuda, Sonatina, Bagatelki, 

Sonata, trzy Arabeski na 2 fortepiany, Inspirations – 3 utwory na 2 fortepiany), pieśni 

(m.in. Kwiaty, Pieśni kaszubskie, Miniatury gdańskie), utwory dla dzieci i młodzieży (m.in. 

Trójka murarza Dzięcioła opera dziecięca w dwóch aktach, libretto Irena Piątkowska, 

Lubię grać – album skrzypcowy, współautor Stefan Herman, Concertino na skrzypce, 

perkusję i zespół instrumentów dętych, Koncert fortepianowy dla młodzieży), muzyka 

teatralna, symfoniczne utwory rozrywkowe (m.in. Canasta, Alga, Migawki sportowe, 

Napolitana) i piosenki. 

W twórczości Walentynowicza dominują formy klasyczne, gatunki koncertujące – 

koncerty, concertina; znaczącą rolę odgrywają utwory pedagogiczne. Styl muzyczny 

Walentynowicza cechuje tradycyjny język dźwiękowy, lapidarność wypowiedzi, jasność 

formy opartej głównie na szeregowaniu odcinków, wyrazisty, motoryczny tok narracji 

muzycznej. Jest to neoklasyczny język muzyczny wzbogacony elementami nastrojowymi, 

romantyzującymi, a także folklorem. Z uwagi na fazy twórczości – jest to twórczość 

wieku dojrzałego, zasadniczo jednorodna, z niewielką ewolucją stylu.  

Znaczenie Władysława Walentynowicza dla rozwoju kultury muzycznej na 

Wybrzeżu, jako nestora kompozytorów gdańskich, założyciela powojennego szkolnictwa 

muzycznego na tych terenach i osoby, która przez swoje wszechstronne i aktywne 

działania przyczyniła się do rozwoju kultury muzycznej wpisuje się w szerszą 

perspektywę. Piszą o niej Edmund Cieślak i Czesław Biernat w książce Dzieje Gdańska 

(1969, s. 537):  

„Największym osiągnięciem kulturalnym Gdańska stało się uczynienie z tego miasta 

żywotnego i najważniejszego centrum kultury na północy Polski. Jest to wielkie dzieło 

tutejszych pracowników kultury, którzy włożyli w nie ogromny wysiłek i zapał, często 

poświęcenie. Start był niezmiernie trudny, gdyż jeszcze pruski zaborca, potem władze 

Wolnego Miasta, a w czasie II wojny hitlerowski okupant za wszelką cenę starali się 

zniszczyć wszystkie przejawy kultury polskiej w Gdańsku”. 

Życie Władysława Walentynowicza upłynęło w trudnych warunkach. W jego tle 

rozgrywały się tragedie milionów istnień ludzkich. Rewolucja Październikowa, lata 

głodu w ZSRR, lata ciężkiej pracy fizycznej, naloty, bombardowania i łapanki podczas II 

wojny światowej, odcisnęły swoje piętno, ale nie ugięły ducha. Profesor Walentynowicz 

starał się widzieć pozytywne strony życia. Cieszył się rodziną i przyjaciółmi. Jego pasją 

była muzyka, poprzez którą przekazywał radość i optymizm wynikający z 

przezwyciężania trudności, cierpień i smutku. Miał ogromne zaufanie do ludzi. Wierzył 

w ich uczciwość i dobroć. Swoje utwory komponował z myślą o odbiorcy, o zwykłym 

człowieku, któremu w muzyce chciał ofiarować radość, entuzjazm i energię. 

Neoklasyczny styl jego twórczości ukształtował się podczas studiów kompozytorskich w 

Warszawie (1923-1930). I mimo zmieniających się po 1956 roku stylów i technik 

Walentynowicz pozostał wierny neoklasycyzmowi, który odpowiadał mu ze względu na 

odwołujący się do zasad tonalnych, ale zabarwiony dysonansami język muzyczny. A 
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równocześnie najlepiej odzwierciedlał jego psychikę i jego sposób myślenia. Profesor 

Walentynowicz nie chciał dźwiękami roztrząsać problemów politycznych, społecznych 

czy nawet duchowych. Brał życie takim, jakie było, akceptował je i czerpał z niego 

radość. Wolał koncentrować się raczej na jasnej stronie życia, o którym chciał 

opowiedzieć muzyką. 

 

2. O poetyce kompozycji Władysława Walentynowicza 

 

Poetyka, termin używany powszechnie w teorii literatury, stosowany jest 

również w muzykologii. Rozumiany bywa wielorako, w najszerszym zakresie może być 

pojmowany jako „nadrzędne, ponadtechniczne zasady ukształtowania dzieła” 

(Tomaszewski, 1998, s. 611). Refleksja nad tym zagadnieniem i próba syntetycznego 

spojrzenia na dzieło prowadzi do postawienia tezy, że koncepcja dzieła muzycznego 

Władysława Walentynowicza zrodziła się z naturalnych praw świata fizycznego, była 

odbiciem porządku natury i jej piękna w całym jej majestacie i każdej powołanej do 

życia istocie. Kilka zdań zapisanych w Pamiętniku i wypowiedzianych przez ludzi 

bliskich kompozytorowi wyznacza drogę poszukiwań źródeł koncepcji estetycznej tej 

muzyki. Umiejętność przeżywania teraźniejszości w sposób nie zamącony zbytnią troską 

o przyszłość, pełna akceptacja życia w jego nieprzewidywalności, niepewności, a nawet 

grozie, zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, umiejętność obserwacji świata, 

ludzi i zdarzeń to cechy osobowości, które pozwoliły kompozytorowi tworzyć 

niezależnie od ówcześnie panujących prądów i kierunków, i pozostać sobą. Obce były 

mu matematyczne spekulacje, eksperymentowanie i postawa ukierunkowana na chęć 

bycia oryginalnym i zauważonym. O jego wrażliwości i ciekawości świata świadczą 

zdania notowane w Pamiętniku, opisujące miejsca pobytu, zdarzenia, zwyczaje i sposób 

bycia ludzi. Okazji do obserwacji ludzi i rozmów z nimi dostarczały podróże po 

rozległych terenach Rosji, zajmujące czasem kilka, a nawet kilkanaście dni. Władysław 

Walentynowicz tak komentował:  

„Lubiłem podróżować, lubiłem obserwować ludzi. Łatwo nawiązywałem z nimi 

kontakt. Spędzenie nawet paru dni w wagonie trzeciej klasy sprawiało mi przyjemność.”8  

Jego sposób patrzenia na świat i ludzi zwracał uwagę. Wnuczka kompozytora, 

Justyna Hłasko tak wspominała opowieści swojego Dziadka z czasów wojny:  

„Pamiętam, że był parę razy ujęty w łapankach, ale zawsze Go puszczali. Powiedział 

mi kiedyś, że nigdy do Niemców nie żywił nienawiści. To, co się działo wokół Niego, ani 

sami Niemcy, nigdy nie byli w stanie wzbudzić w Nim nienawiści. Miał takie jogistyczne 

podejście do rzeczywistości. Po prostu się nie przejmował ani jednym, ani drugim, ani nie 

skakał ze szczęścia, ani nie przejmował się nieszczęściem. Emocje po Nim spływały. (…) 

                                                 
8 W. Walentynowicz, Minione…. dz. cyt.., s. 56. 
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Niemcy nie brali od razu wszystkich na transporty. Najpierw robili selekcję: ten tu, ten tam, 

a tego puścimy. A On patrzył na nich takim jasnym (miał niebieskie oczy), pogodnym, 

uśmiechniętym spojrzeniem, patrzył im prosto w oczy i oni Go puszczali. I tak podobno 

zdarzyło Mu się parę razy...”9. 

Krystyna Ingersleben, znakomita wykonawczyni pieśni Władysława 

Walentynowicza wspominała atmosferę koncertów, na których obecny był kompozytor:  

„…był taki zawsze pięknie zasłuchany we wszystko cokolwiek się wykonywało. 

Stwarzał dobry nastrój.” I dalej charakteryzowała go jako człowieka: „On pięknie pisał, 

czytelnie, jasno, i takim był Człowiekiem, jasnym, prostym, który nie wysilał się, tylko mówił 

od siebie, zawsze serdecznie. On nie mówił nigdy o śmierci, lubił życie. To się czuło, że On 

lubi życie, ludzi, że lubi być wśród młodzieży. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek na coś 

narzekał. (…) Zawsze życzliwy, zawsze zatrzymał się, aby porozmawiać, nigdy nie 

przechodził obojętnie, nie spieszył się. Emanował spokojem, był niewymuszony, 

naturalny”.10 

Przywołana wcześniej wnuczka – Justyna Hłasko powiedziała o nim:  

„Miał olbrzymią pogodę ducha. Był bardzo lubianym człowiekiem, takim, który 

zawsze pomagał wszystkim, jeżeli trzeba było”11. 

Koncepcja muzyki Władysława Walentynowicza była wyrazem tego rodzaju 

postawy, sposobu bycia, charakteru, cech wrodzonych i nabytych w toku bogatego i 

niełatwego życia. Umiejętność zachwytu nad światem i człowiekiem, naturalny, 

niewymuszony sposób bycia, niczym nie zamącona życzliwość dla ludzi, radość bycia 

wśród nich, tolerancja dla ich wad i słabości, poczucie humoru, umiejętność śmiania się 

z przywar własnych i innych to cechy, które ukonstytuowały duchowy wymiar utworów 

Władysława Walentynowicza. Upodobanie do piękna, elegancji, harmonii oddziaływały 

na zewnętrzne ramy kompozycji.  

Refleksja nad estetyką twórczości Władysława Walentynowicza prowadzi do 

wniosku, że „ponadtechniczną” podstawą twórczości i źródłem szczegółowych 

rozwiązań materiałowych i formalnych w utworach Władysława Walentynowicza była 

koncepcja muzyki oparta na starożytnej estetyce klasycznej, jak pisze Władysław 

Tatarkiewicz (1985, s. 52-53) - „nacechowana umiarem, opanowaniem, harmonią, 

wyrównaniem napięć, równowagą elementów”. Kanony estetyki klasycznej są 

powszechnie znane, ale może warto zaakcentować kilka jej aspektów, a przede 

wszystkim zwrócić uwagę na kanon obiektywnego piękna i doskonałych, 

matematycznych proporcji wywiedzionych z proporcji i skali istot żywych, a w 

szczególności ludzkich. Kanon piękna był więc wynikiem wnikliwej obserwacji świata i 

                                                 
9 Wspomnienie Justyny Hłasko zapisane 15 października 2004 roku.  
10 Wspomnienie Krystyny Ingersleben zapisane 22 kwietnia 2008 roku. 
11 Wspomnienie Justyny Hłasko. 
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ludzi, przedstawieniem doskonałych proporcji ludzkiego ciała, ujawnieniem praw 

rządzących przyrodą. W tym znaczeniu sztuka była rodzajem wiedzy o świecie i o 

człowieku. Kanon piękna rozumiany był jako odkrycie praw, a nie wynalazek; 

traktowany jako obiektywna prawda, a nie jako ludzki pomysł na piękno. Warunkiem 

twórczości było więc poznanie świata, poznanie jego praw, poznanie człowieka. 

Obserwacje swoje Grecy wyrazili w matematycznych obliczeniach, które stały się 

obiektywnym, powszechnie stosowanym prawem, kanonem piękna. Ale piękno sztuki 

greckiej rozumiane było również jako piękno psychofizyczne, piękno formy i treści, 

harmonii ciała i duszy, „spokoju i prostoty”.  

Podstawowe założenia estetyczne muzyki Władysława Walentynowicza 

ukształtowane „na miarę człowieka”, przyjęły zasady mające swe źródło w przyrodzie, w 

naturze, zasady wynikające z naturalnych praw fizyki i biologii. A zatem, w swojej 

twórczości Władysław Walentynowicz:  

1) czerpał z tonalności dur-moll; podstawą harmoniki stał się akord o budowie 

wynikającej z uzasadnionego akustycznie szeregu alikwotów; 

2) przyjął melodykę jako element pierwszoplanowy, o cechach kantylenowych, o 

wokalnej proweniencji, wynikający z naturalnej mowy ludzkiej i śpiewu przerywanego 

koniecznymi pauzami, o naturalnym sposobie frazowania; 

3) posługiwał się rytmiką o wewnętrznej energii, sile i witalności; 

4) zasady kształtowania architektoniki i dramaturgii formy oparł na klasycznych 

proporcjach odbieranych jako proporcje najdoskonalsze, dające poczucie ładu i 

harmonii.  

Ciekawym zjawiskiem w utworach Walentynowicza jest obecność proporcji 

architektonicznych i dramaturgicznych formy odnoszących się do greckiej zasady 

złotego cięcia12. Proporcje te nie wynikają u Walentynowicza ze żmudnych spekulacji, 

obliczeń, ale są wyrazem naturalnego odczucia właściwej dramaturgii odpowiadającej 

psychice człowieka, wyrazem naturalnej muzykalności, wynikającej z talentu 

kompozytora i doświadczenia muzycznego nabytego podczas wieloletniej praktyki 

pianistycznej. Wewnętrzne poczucie proporcji formy i jej dramaturgii, sposobu 

budowania kulminacji, kształtowania dynamiki napięć i odprężeń wpływało również na 

kształt melodyki i harmoniki, na motywikę, oraz cechy dynamiki i kolorystyki. Muzyka 

                                                 
12 Na temat proporcji złotego cięcia w muzyce Bartoka pisał E. Lendvai. Zagadnienie to 
podejmowali również inni muzykolodzy, jak na przykład Z. Helman w pracy Norma i 
indywiduacja w sonatach Chopina. (W:) Przemiany stylu Chopina. Studia pod redakcją Macieja 
Gołąba. Musica Iagellonica, Kraków 1993, s.43-68. Nie chodzi tutaj o szczegółowe obliczanie 
proporcji, chodziłoby raczej o refleksję nad ideą proporcji złotego cięcia, o której Władysław 
Tatarkiewicz pisze: „Dokładność tych pomiarów łatwo można poddać w wątpliwość. Ale w tym 
wypadku nie chodzi o dokładność, wystarcza przybliżona zgodność. Ważne jest co innego: że 
podobne proporcje mają rzeźba i architektura, a ważne w zestawieniu z tym, że proporcje 
rzeźby były w intencji Greków syntetycznymi proporcjami żywych ludzi. Bo wynika stąd, że 
proporcje, które Grecy klasycznej epoki w sztuce swej stosowali były ich własnymi proporcjami. 
Były na miarę człowieka” (tamże, s. 81). 
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Walentynowicza ukształtowana zgodnie z jego sposobami słyszenia i odczuwania, 

odbierana była jako nacechowana prostotą, harmonią, umiarem i naturalnością.  

Ideały estetyki klasycznej sztuki greckiej powstały wśród ateńczyków, których 

cechy charakteru, opisane przez Władysława Tatarkiewicza zdają się znakomicie 

opisywać cechy osobowości Władysława Walentynowicza. Tatarkiewicz pisze: 

„[Ateńczycy] byli ludźmi wolnymi potrzebującymi wolności. Mieli upodobanie do 

piękna, naturalny dobry smak, znali się na dobrej sztuce. Łączyli naturalną zmysłowość z 

upodobaniem do abstrakcyjnych idei. Lubili żyć beztrosko, ale w potrzebie gotowi byli na 

ofiarę i bohaterstwo. (…) Byli wszechstronni: dzielili swój czas między pracę zawodową, 

sprawy społeczne a zabawę, (…). (…) Mieli małe wymagania osobiste; (…). Nie popisywali 

się bogactwami i nie ukrywali ubóstwa. Ponieważ poprzestawali na małym, więc wielu 

było wśród nich ludzi wolnych od trosk materialnych, mogących - jeśli nie tworzyć sztukę, 

to cieszyć się nią. (…) «Każdego dnia było u nas święto». A mimo gwar ateńskiej epoki, z 

niej pochodzi to zdanie, którym Anaksagoras miał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego woli 

być niż nie być: «Aby patrzeć na niebo i porządek wszechświata»”.13  

Jako paralela dla tych słów brzmi artystyczne credo Władysława Walenty-

nowicza:  

„Nie tworzę takiej muzyki, jakiej dotąd nie było, ale w arsenale środków tej sztuki, 

szukam najodpowiedniejszych, dla wyrażenia mojego zachwytu nad światem i nad 

życiem”.14  

Może wydać się zadziwiające, że wobec wielokrotnego doświadczania sytuacji 

ekstremalnych, sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, Władysław Walentynowicz 

zachowywał postawę wdzięczności za życie, wewnętrzną radość i pogodę ducha. „Los 

był dla mnie łaskawy”15 – pisał; wiele wydarzeń uznawał za cuda, które powodowały, że 

bez uszczerbku wychodził z najróżniejszych opresji. Wyrażenie wdzięczności za życie w 

muzyce i poprzez muzykę, poszukiwanie piękna, harmonii i wewnętrznego ładu w sobie 

i w otaczającym świecie stało się jednym z istotnych celów twórczości.  

Tak więc poetyka twórczości Władysława Walentynowicza to poetyka radości i 

dynamizmu życia, wyraz osobowości artysty i jego sposobu przeżywania świata w 

wymiarze materialnym i duchowym. Nie jest to bynajmniej aura zewnętrzna, jak można 

by pomyśleć, aura przyjęta wraz ze stylem neoklasycznym. Jest to raczej wyraz bardzo 

głębokiej, wewnętrznej postawy kompozytora, jego stosunku do ludzi, do świata i do 

siebie samego. W optymistycznym sposobie patrzenia na świat, ludzi i siebie samego 

kryje się „wewnętrzne przepracowanie” doświadczeń ekstremalnych: doświadczeń z 

                                                 
13 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. 1 Estetyka starożytna. Arkady, Warszawa 1985, s. 51-52. 
14 Cytat z pisma Prezydenta Miasta Sopotu Jana Kozłowskiego skierowanego do Prof. 
Władysława Walentynowicza z okazji jego 90 urodzin, dnia 18 czerwca 1992 roku (Pismo 
znajduje się w teczce z dokumentami Władysława Walentynowicza przekazanej do Biblioteki 
Głównej Akademii Muzycznej w Gdańsku).  
15 W. Walentynowicz, Notatki rodzinne, a raczej dziwne losy autora. Rękopis.  
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pogranicza życia i śmierci, doświadczeń głodu, tułaczki, niepewności jutra. Jest w tym 

również pogodna akceptacja życia, ludzi, ale również akceptacja nieuchronności 

przemijania, bólu i śmierci. Walentynowicz poprzez swoją twórczość uzewnętrznia 

wartości, które wybrał jako człowiek. Wewnętrzna radość - owoc pokoju serca, spokoju 

sumienia, pewności wyborów i rozstrzygnięć życiowych - przejawia się w utworach 

odbieranych przez słuchaczy jako radosne, pogodne, czyste, szczere, pełne prostoty i 

umiaru. W twórczości pojmowanej jako wyraz bezinteresownych działań skierowanych 

ku najwyższym wartościom piękna i dobra przejawia się dojrzałość osoby i jej 

odpowiedzialność (por. Wojtyła, 1969).  

Rozumienie przez Władysława Walentynowicza roli muzyki jako tej, w której 

można wyrazić zachwyt nad światem i życiem współbrzmi z innym jego stwierdzeniem, 

iż „powołaniem muzyki jest dawać ludziom radość”. Jest w tym stwierdzeniu wiara w 

moc muzyki, wiara w jej terapeutyczną siłę. Poprzez muzykę, poprzez bezinteresowny 

proces tworzenia kompozytor wyraża więc siebie i daje siebie innym. Poprzez muzykę i 

w muzyce pragnie dawać innym wartości, które sam przeżywa – zachwyt nad światem i 

życiem i płynącą stąd radość. W obliczu życia, które było ciągłą walką, zmaganiem, 

zabieganiem w trudzie o możliwość realizacji marzeń o zawodzie pianisty i 

kompozytora, cechy utworów odkrywane w recepcji i artykułowane przez samego 

kompozytora świadczą o jego sile ducha i otwartości na drugiego człowieka. 

Kolejnym zagadnieniem jest obecne w twórczości Walentynowicza zjawisko 

„muzyki w muzyce”. Otwiera ono pole do refleksji związanej z poszukiwaniem powodów 

wyboru jako cytatów określonych typów muzyki, a także prowokuje do odkrywania 

niesionych przez nie znaczeń. Obcy materiał jest symbolem, mówi więc nam także o 

samym kompozytorze, o jego wrażliwości na świat, o rozumieniu świata, o jego „byciu-

w-świecie”16.  

Ciekawe, że wśród zachowanych utworów nie ma żadnych muzycznych 

odniesień, które świadczyłyby o wychowaniu i dojrzewaniu kompozytora w Rosji, o 

kształceniu się u rosyjskich nauczycieli i uczestniczeniu w życiu kulturalnym tego kraju. 

Mimo że, jak pisze w Pamiętniku, bardzo lubił słuchać wielkanocnych chórów i dzwonów 

cerkiewnych, w żadnym z utworów nie pojawiają się tego typu wpływy. W tym 

kontekście można przyjąć, że tego rodzaju muzyka była kompozytorowi estetycznie 

obca, a nie uleganie wpływom kultury rosyjskiej było z pewnością związane z atmosferą 

domu Walentynowiczów. Szlachecki rodowód tej rodziny szczególnie zobowiązywał do 

zachowania polskości. W rodzinie Walentynowicza często śpiewało się polskie pieśni 

patriotyczne, chętnie powracało do stron rodzinnych i kultywowało polską tradycję. 

Obecność polskich odniesień w twórczości kompozytora jawi się więc jako zjawisko 

naturalne.  

                                                 
16 Termin używany w filozofii Heideggera. 
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Walentynowicz jako człowiek i twórca chłonął więc otaczającą go rzeczywistość, 

„uwewnętrzniał” przeżycia zgodnie z kultywowanym systemem wartości etycznych i 

estetycznych. Dzieło Walentynowicza jest zatem „ekspresją życia” nie tylko osobistego, 

ale również jest „zjawiskiem nasyconym wiedzą o wspólnocie” (Kuderowicz, 1987, s. 

219), o społeczności, w której żył. Jak przejmująco brzmi krótkie zdanie zapisane w 

1977 roku w Pamiętniku, a odczytane na transparencie w jednym z miast syberyjskiej 

części Związku Radzieckiego w 1920 roku: „Nasza bohaterska Czerwona Armia w 40 

wiorstach od Warszawy”17. Nie znajdujemy w Pamiętniku ani jednego słowa 

komentującego to zdanie, ale wyczuwa się emocjonalny stosunek Walentynowicza do 

sytuacji, jaką ono opisuje. Już sam fakt, że zostało ono zauważone i zapisane jest 

znaczący, zwłaszcza w kontekście przeżyć kompozytora w czasach rewolucji 

bolszewickiej, nacechowanych przez głód, ciężką pracę fizyczną, brak najbardziej 

podstawowych środków do życia, siłę radzieckiej propagandy i indoktrynacji, a także 

nieustanną świadomość ciągłego zagrożenia życia, związaną z bezwzględnym 

niszczeniem przez nową radziecką władzę wszystkich ludzi sprzeciwiających się 

komunizmowi. Takie doświadczenie nie mogło nie wywrzeć trwałego śladu na 

osobowości i psychice Walentynowicza. Być może owe traumatyczne przeżycia 

ukształtowały w nim swoisty dystans do świata, swoistą pogodę ducha i umiejętność 

bycia wdzięcznym za najmniejsze radości, które niesie codzienność.  

Pozornie mało znaczący fakt umieszczenia piosenki dziecięcej Uciekaj myszko w 

Bagatelce na fortepian z 1949 roku, ukazuje Walentynowicza jako człowieka pełnego 

ojcowskiej czułości, wrażliwego na wartości związane z rodziną i dziećmi. To wówczas, 

najmłodsza córka Zosia miała dwa latka i to dla niej śpiewano i grano dziecięce piosenki, 

z których jedna znalazła swoje miejsce w utworze artystycznym18. Tak więc piosenka 

dziecięca staje się tu wielce znaczącym symbolem, a jej zaistnienie w dziele 

artystycznym pozwala zrozumieć kontekst spraw i przeżyć, które wpływały na 

kompozytora, kształtowały jego codzienność i sposób jej przeżywania. „Dzieła kultury, 

zwłaszcza dzieła intelektualne i artystyczne są (…) ekspresją najważniejszych spraw 

jakimi żyje człowiek”– pisze o poglądach Ricoeura Ewa Bieńkowska (1980, s. 314). 

Obrazu osobowości Walentynowicza, sposobu przeżywania ojcostwa dopełniają jego 

trzy pieśni o dzieciach do własnego tekstu Moje skarby.  

Tak więc symbol dziecięcej piosenki umieszczonej w Bagatelce „daje do 

myślenia”. Wnosi do kompozycji beztroskę dzieciństwa, prostotę, niewinność i 

otwartość dziecka, a zarazem ukazuje ekspansję życia, siłę rozwoju, niczym nie 

krępowaną radość uczenia się świata. Wskazuje na wartość istnienia i przez to staje się 

symbolem sakralnym.19  

                                                 
17 W. Walentynowicz, Minione…. dz. cyt., s. 41. 
18 Informacja pochodzi z wywiadu z Dorotą Czerny przeprowadzonego przez autorkę 18 
kwietnia 2008 roku. 
19 „Każdy symbol jest przecież jakąś hierofanią, jakimś przejawem więzi człowieka z sacrum” 
(Ricoeur, 1973, s. 18.) 
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Zakorzenienie w rzeczywistości, akceptacja, zgoda na świat, na siebie samego i 

czerpanie radości z „drobin istnienia” to bodaj najważniejsze cechy osobowości 

Walentynowicza, o których mówi jego dzieło.  

„…dzieła nie tylko opowiadają o czysto wewnętrznych intymnych problemach 

jednostki, lecz (…) mówią na swój wieloraki, wielojęzyczny sposób o zakorzenieniu 

człowieka w rzeczywistości, która go obejmuje i przekracza, czy nazwiemy tę 

rzeczywistość Transcendencją czy Bytem, czy po prostu Kulturą jako nieskończoną całością 

warunków i wartości, określających wszelkie formy istnienia. (…) Tymi «przedmiotami» 

kultury, które w najbardziej radykalny sposób mówią o zakorzenieniu człowieka, o jego 

przynależności do świata, są symbole – prastare, zbiorowe wytwory ludzkich kultur, 

wszechobecne znaki wysiłku człowieka, zmierzające do wyrażenia swego stosunku do 

spraw podstawowych, do istoty, granic, warunków kondycji ludzkiej. (…) Za sprawą 

symboli hermeneutyka ricoeurowska chce równocześnie zapoczątkować podwójny proces. 

Będzie to z jednej strony otwarcie człowieka (zamkniętego dziś w subiektywności, w swej 

immanencji – w swej samotności ostatecznie), otwarcie ku temu, co go otacza i przekracza, 

zarazem ogranicza i rozszerza. Czyli otwarcie człowieka na wymiar ontologiczny, na 

własne ontologiczne korzenie, bez których wartości usychają, skazane na relatywizm i jego 

ostateczną konsekwencję: nihilizm”20.  

Świadomość ciągłości pokoleń i obecności tradycji przejawiającej się w dziełach 

różnych twórców (także we własnym procesie twórczym) jest dla Walentynowicza 

oczywista. Daje jej wyraz poprzez odwołania do polskiej muzyki ludowej i artystycznej. 

Swoistym symbolem świadomości, że przeszłość żyje w teraźniejszości jest pieśń 

Korzenie życia do tekstu Tadeusza Kubiaka. W pieśni tej Walentynowicz zamienia słowo 

„szarpałbym korzenie” na „rąbałbym korzenie”. „Na próżno rąbałbym korzenie” - 

człowiek nie zdoła oderwać się od swojej przeszłości, nawet jeśli będzie dokonywał 

zamierzonych i agresywnych czynów mających na celu przecięcie więzów.  

„Czasami są lasy, gdzie drzewa są ścięte, a korzenie zostają w ziemi. I z tych korzeni 

wyrasta Nowe. I z tego Nowego powinniśmy jak najwięcej brać w siebie i dawać – tworzyć 

(…)” (Iwaszkiewicz, 1977, s. 19). 

Obecne w muzyce Walentynowicza cytaty pieśni ludowych (zwłaszcza 

kaszubskich), jak i odwołania do muzyki Chopina, Moniuszki i Szymanowskiego ukazują 

korzenie, z jakich wyrasta Walentynowicz - polskość, świadomość tożsamości 

narodowej, która go tworzy, kształtuje i nadaje sens życiu.  

Twórczość Walentynowicza staje się więc odbiciem kultury narodu i regionu, 

staje się „zjawiskiem nasyconym wiedzą o wspólnocie”, o tej wspólnocie do której 

przynależy przez sam fakt urodzenia, z którą jest związany przez język i tradycję, nabytą 

                                                 
20 E. Bieńkowska, dz. cyt., s. 314-315. 
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kulturę i wykształcenie. Mazurek Chopina, pieśń Moniuszki i Szymanowskiego to 

symbole poczucia narodowego, narodowej tożsamości, tego co dla Polaka najdroższe, a 

w muzyce artystycznej najcenniejsze. Pieśń harcerska Płonie ognisko i szumią knieje to 

ważny symbol wychowania patriotycznego, aby „Polska nie zginęła”…  

I wreszcie pieśń kaszubska… wraz z tekstem wnosi bogactwo sensów i znaczeń 

związanych z pięknem kaszubskiej przyrody, pracą na roli, pracą pasterzy i rybaków, 

majestatem i grozą morza, kruchością ludzkiego życia i przemijaniem. Ale jednocześnie 

pieśń ta wskazuje, że pomimo przyjazdu Walentynowicza na Ziemie północnej Polski w 

wieku lat 43, Ziemie te, wraz z ich swoistym klimatem kulturowym stały mu się bliskie. 

Na Wybrzeżu Walentynowicz zakorzenił się, te miejsca i tę kulturę zaakceptował, a 

nawet można powiedzieć promował, dodając do niej swój własny artystyczny i 

organizatorski wkład. 
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Gatunkowy wykaz kompozycji Władysława Walentynowicza  
 
Tytuł utworu  Data 

powstania  
uwagi 

Scena baletowa 
 
 

1943 (spalony podczas wojny, 
zrekonstruowany w 
1945 zaginiony,) 

Suita gdańska 1949  utwór zaginiony 
Pieśni morza 1950 utwór zaginiony 
Obrazy symfoniczne Z naszego Wybrzeża 1951  
Humoreska 1954  
Szkice pomorskie  1954 utwór zaginiony 
Uwertura festiwalowa  1956  
Tańce fantastyczne  1957  
Suita romantyczna 1958  
Ad Astra  1961  
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Igraszki z diabłem –scherzo symfoniczne 1962  
Trzy nowelki  1965  
Lajkonik - scherzo symfoniczne 1966  
Kołowrotek na małą orkiestrę  1966  
Izorytmy  1967 utwór zaginiony 
Morel, Rybka, Wiosna - parafrazy symfoniczne 
pieśni S.Moniuszki 

1971  

Impresje leningradzkie  1975  
Poliptyk starogdański na orkiestrę smyczkową  1979  
Pejzaże na orkiestrę smyczkową  1983  
Utwory na instrumenty solowe z orkiestrą    
Koncert fortepianowy  1952  
Koncert wiolonczelowy  1954  
Koncert puzonowy  1958  
Concertino saksofonowe  
Koncert klarnetowy (druga wersja Concertina 
saksofonowego) 

1958  

Concertino fortepianowe  1959  
Concertino wiolonczelowe 1961-1962  
Koncert obojowy  1961  
Utwory wokalne z orkiestrą   
Pieśni kaszubskie – 5 pieśni na głos wysoki  1947-48  
Krakowiak. Pieśni przy winie. 1949  
Kantata gdyńska – na baryton, chór i orkiestrę, 
sł J. Stępowski  

1950 zachowane głosy, 
partytura zaginiona 

Pociągi – 5 pieśni na głos wysoki, sł G. Rodari, 
przekład J. Minkiewicz,  

1954 także wersja na głos z 
fortepianem 

Miniatury gdańskie - 3 pieśni na głos i orkiestrę 
smyczkową, sł. I Dabi 

1980 także wersja na głos z 
fortepianem  

Utwory kameralne   
Suita polska na skrzypce, wiolonczelę i 
fortepian 

1938 zaginiony 

Mały kwartet w stylu klasycznym na 
instrumenty dęte drewniane  

1952  

Suita na obój, klarnet i fagot (= Muzyka na trio 
stroikowe dla młodzieży; wydana pod tytułem 
Trio stroikowe) 

1952  

II kwartet na instrumenty dęte drewniane  1963  
Trio fortepianowe 1963  
Ornamenty na 3 klarnety 1964  
Prolog, dialog, epilog na obój i harfę  1964,  
Allegro a tre na fortepian, skrzypce i 
wiolonczelę  

1964  

Poezje Kubiaka na głos i kwartet smyczkowy 1968  
Kwintet fortepianowy  1970  
Miniatury na 4 smyczki  1970  
Koraliki - 5 miniatur na 2 oboje  1974  
Kwintet na instrumenty dęte  1980  
Dialogi na skrzypce i wiolonczelę  1983  
Utwory na instrumenty solowe z fortepianem   
Fantazja na temat pieśni L.Knippera Pole na 4 1949  
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trąbki 
Bagatelka na klarnet  1949  
Orientalne na flet 1949  
Piosenka kurpiowska na róg  1953 zaginiony 
Serenada na obój  1953 zaginiony 
Humoreska na fagot  1954  
Szeper – wariacje na temat pieśni ludowej na 
klarnet 

1954  

Improvisation et danse pour violon et piano  1957  
Sonatina na skrzypce 1962  
Prolog, dialog i epilog na obój  1964  
Toccata na wiolonczelę 1964  
Dedication a „je rien ca” pour flute et piano 1964  
Preludium na wiolonczelę 1965  
Trois pieces pour violoncelle et piano 1965  
Sonata breve na wiolonczelę  1974  
Sonatina na trąbkę  1974  
Sonatina na róg  1974  
Sonatina na puzon 1975  
Utwory wokalne z fortepianem   
Kwiaty – tryptyk wokalny: Irysy, Astry, Akacje 
sł. E. Bieder, J. Tuwim  

1933  

Fragment liryczny – pieśni na głos wysoki, sł N. 
Jarczewska  

1946  

Pieśni kaszubskie – 5 pieśni na głos wysoki  1947-1948  
Dwa Michały – groteska na 2 głosy  1948  
Żeńcy –pieśń, sł. S.Szymonowic  1948  
Kujawiak – pieśń na głos niski  1948  
Moje skarby – 3 pieśni – sł. własne 1948  
Impresje morskie – 4 pieśni , sł. N. Jarczewska  1948 zaginiony 
Antena – duet wokalny, sł. J.Cygańska  1948  
Faun – pieśń. Sł F.Sołogub, przekład 
kompozytora 

1948  

Leśna uroczystość – pieśń na głos wysoki, sł. 
K.I.Gałczyński  

1949  

Zmierzch – tercet, sł. L.Staff  1952  
Hafciarka z Żukowa – pieśń kaszubska 1952  
Je bělica - pieśń kaszubska  1953  
Pociągi – 5 pieśni na głos wysoki, sł G.Rodari, 
przekład J Minkiewicz,  

1954 także wersja z orkiestrą 

Pieśń Barberiny na głos wysoki sł. A de Musset  1961  
Sztandar – pieśń, sł. J.Tuwim  1965  
Czereśnie – pieśń, sł. J.Tuwim  1971  
Żniwa – pieśń kaszubska  1967  
Miniatury gdańskie – 3 pieśni, sł I. Dabi,  1980  
Utwory fortepianowe   
Sonata  1934 zaginiony 
Wariacje na temat własny  1934 zaginiony 
Scherzo  1935 zaginiony 
Nokturn 
 

1937 zaginiony, rekonstrukcja 
1949 

Mazurek 1946  
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Rondo a la krakowiak  1947 zaginiony 
Etiuda  1947  
Sonatina 1948  
Cztery bagatelki  1949  
Bagatelki nr 5 i 6 nieznana zaginiony 
Taniec kaszubski na 2 fortepiany  1954 zaginiony 
Sonata  1963 zaginiony 
Trzy arabeski na 2 fortepiany  1963  
Preludia taneczne  1964 zaginiony 
Inspirations - 3 utwory na 2 fortepiany  1973  
La conception na 2 fortepiany  1975 zaginiony 
Utwory dla dzieci i młodzieży   
Lubię grać – album skrzypcowy, współautor 
Stefan Herman 

1948  

Trójka murarza Dzięcioła – opera dziecięca w 
II aktach, libretto J. Piątkowska, S. Górski  

1951 
 

 

Trzy arabeski na 2 fortepiany  1963  
Concertino na skrzypce, perkusję i zespół 
instrumentów dętych  

1964 
 

(wersja 2. Concertino na 
skrzypce i małą 
orkiestrę 1967, 
przeinstrumentowane w 
1976) 

Concertino fortepianowe  1965  
Koncert młodzieżowy na skrzypce z 
towarzyszeniem orkiestry smyczkowej 

1966  

Suita na obój, klarnet i fagot (= Muzyka na trio 
stroikowe dla młodzieży; wydana pod tytułem 
Trio stroikowe)Trio stroikowe  

1952  

Raz - dwa – trzy na chór dziecięcy a capella  1972  
Koncert fortepianowy dla młodzieży  1973  
Muzyka teatralna   
Muzyka do sztuki A.de Musseta Barberyna  1950 zaginiony 
Muzyka do sztuki J. Słowackiego Fantazy 1950 zaginiony 
Przepijemy naszej babci domek mały – groteska 
baletowa, libretto E. Papliński  

1953 zaginiony 

Fantazja rewolucyjna Wzlot ilustracja 
sceniczna do tekstów W. Broniewskiego, A. 
Niziurskiego 

1955 zaginiony 

Muzyka rozrywkowa na orkiestrę symfoniczną   
Tańcowały dwa Michały – groteska dwie trąbki 
i orkiestrę 

1948  

Canasta – fantazja w rytmie tanecznym na 
fortepian z orkiestrą 

1959  

Wiosenna Serenada  1959  
Alga – walc    
Beginka -fantazja w rytmie tanecznym  1961  
Fis. Marsz sportowy  1962  
Migawki sportowe  1963  
Napolitana – tarantela 1970  
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Piosenki1   
Biesy – sł. J. Sadowski nieznana zaginiony 
Dziewczyna z MHD – sł. H. Walicka nieznana zaginiony 
Trzech Kąkoli - sł. S. Fleszarowa nieznana zaginiony 
Od Elbląga do Szczecina - sł. S. Fleszarowa  1950 zaginiony 
Ojczysty nasz Bałtyku - sł. E. Fiszer  1950 zaginiony 
Ulica Ogarna - sł. F. Fenikowski  1950 zaginiony 
Pieśń o stoczni – sł.F. Fenikowski  nieznana zaginiony 
Chłopska kołysanka – sł. Stępień  1950 zaginiony 
Nasz domek – sł.W.Niewiadomski  1950 zaginiony 
Pieśń pokoju – sł. Czachowski  1950 zaginiony 
Piosenka o Z.O.B. nieznana zaginiony 
Piosenka o klicie – sł. J.Stępowski  1950 zaginiony 
Zaorzemy miedzę – sł. M.Lasek  1950 zaginiony 
Spotkanie na manewrach na głos średni z 
fortepianem, sł. F.Fenikowski,  

1955  

Walczyk znad morza - sł. T. Kiernicka nieznana zaginiony 
Kocham Marynarza  1955  
List – sł. J.Lau 1963  
 

 

 

 

 

                                                 
1 Sporządzono na podstawie pracy magisterskiej Marii Ueno „Pieśni Władysława 
Walentynowicza” Akademia Muzyczna w Gdańsku, Gdańsk 1987, s. 208, informacji prasowych 
oraz wywiadu z Alicją Legieć-Matosiuk. 
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Religious, philosophical and existential dimension 
of Gerard Manley Hopkins’ poetry 

 

 All things counter, original, spare, strange; 

 Whatever is fickle, freckled (who knows how?) 

 With swift, slow; sweet, sour; adazzle, dim; 

 He fathers-forth whose beauty is past change: 

 Praise him. 

 (Gerard Manley Hopkins: “Pied Beauty”) 

 

Throughout the centuries faith, religion and spirituality have become crucial 

subjects in various scientific and artistic works, being the inspiration for theologians, 

philosophers, artists, writers, playwrights and poets. Irrespective of time, place, social-

political conditions and cultural differences and boundaries artists have invariably 

endeavoured to explore the nature of God and to improve their knowledge on the 

mystery of the universe and the existence of man. In Christian literary tradition, 

especially in Catholic writings God, man and man’s relationship with God constitute 

dominant themes which are frequently expressed by unique, innovative language.  

 There is no escaping the fact that in Western literary and artistic world, 

particularly in the era of religious decline, progressive secularization and a debasement 

of moral and ethical values Christian writers greatly contribute to the promulgation of 

faith and ecclesiastical spirit amid their reading public. In Anglo-Saxon literary tradition 

it is undoubtedly Catholic writers, particularly 18th and 19th century poets, such as 

Alexander Pope and Gerard Manley Hopkins who, constituting the minority in Anglican 

society and non-Catholic circles, excelled at expressing their religious ardour and 

spiritualism. Both the former and the latter, albeit their flair and aptitude, were 

regarded as controversial, too zealous and, as a result, became overshadowed by their 

contemporaries.  

Due to the linguistic and stylistic complexity of the poems as well as the 

mysterious arcanes of the personal life, Gerard Manley Hopkins (1844-1889) deserves a 

special attention, both as an artist and priest. When referring to the poet’s life and 

literary output one may describe them as a streak of agony, religious zeal, spiritual 

disharmony and opposition. Various critics describe him anti-democrat, being both 

revolutionary and reactionary, highly individual and eccentric in his poetry and life 
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(Armstrong, 1993). Born and brought up in the tradition of the High Anglican Church in 

mid-Victorian period, Hopkins converted to Catholicism, having questioned the 

authenticity of the English Church during his studying at Oxford University, the period 

which followed the publication of Newman’s Apologia pro Vita Sua (1864) (MacKenzie, 

1993). Hopkins, who was torn between his Anglican roots, especially the ritualistic 

fringe of the High Anglican Church he and his family represented and his future vocation 

as a Jesuit priest, created poetry full of fierce Catholic piety but simultaneously sensual 

violence. The English poet viewed faith as a source of inspiration and artistic fulfillment 

yet mingled with fear and internal labyrinth. Thus, it comes as no surprise that he was 

regarded as the most controversial figure among Victorian poets who received 

unfavourable reviews from literary critics and dispiriting responses from the audience. 

In his works Hopkins underlined the uniqueness of experience and exceptionality 

of the transitory aspect of everyday experience. His religious beliefs were modeled on 

ther philosophy of Duns Scotus (1265/66 -1308), a mediaeval Franciscan, the author of 

the doctrine of Scotticism, whom he deeply admired, from whom he borrowed the 

concept of hacceitas or “thisness” and the formula of individualism and introspective 

attitude, and to whom he dedicated his poem “Duns Scotus’s Oxford” (1972). Scotus 

contributed to Hopkins’ shaping and developing both the religious and artistic facet of 

his output as well as he made the English poet look profoundly for the moment of vision, 

of interior perception into an object’s being, as contrary to the perfunctory, confused 

knowledge with which the majority of people are satisfied (MacKenzie,1993). Moreover, 

the English author took inspiration from 17th century metaphysical poets, in particular 

George Herbert. Similarly to Herbert, Hopkins displayed the intense struggles of a 

deeply-religious man who had doubts, hesitations and felt himself abandoned by God, 

endeavouring to release himself from bonds and yet realizing that he is incapable of 

renouncing God’s protection (Sikorska, 2007). 

 Gerard Manley Hopkins’ oeuvre which comprises such prominent poems as “The 

Wreck of the Deutschland” subtitled “to the memory of five Franciscan nuns exiled by the 

Falk Laws drowned between midnight and morning of Dec.7th, 1875), “God’s Grandeur, 

“The Starlight Night”, “Pied Beauty”, “Duns Scotus’s Oxford” and “Spring and Fall”, to 

name but a few, remain complex, demanding and highly problematic, therefore 

appealing more to contemporary readers than to the 19th century public accustomed 

predominantly to didactic, more direct and unambiguous literature. As was mentioned 

previously, Hopkins, being a profoundly religious poet, remained under the great 

influence of Metaphysical poetry which was filled with spirituality, mannerism, 

philosophy and which had elements of sensual violence and intensity of feelings. Using 

all these features and constituents the artist paid homage to God and strived to 

comprehend his magnitude and to explore the mystery of creation, nature and its 

relation with man. 

Dualism and contradiction constitute the essence of his poetry and they are 

reflected in every subject-matter and linguistic pattern. God, a central figure of his 
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almost every poem, is depicted, on the one hand, as a creator, life-giver and feeder, but, 

on the other hand, as a severe final judge who reprimands, punishes and takes human 

life. The above quotations illustrate these oppositions: 

 

 Thou mastering me 

 God! Giver of breath and bread; 

 World’s strand, sway of the sea; 

 Lord of living and dead; 

 Thou hast bound bones and veins in me, fastened me flesh, 

 And after it almost unmade, what with dread, 

 Thy doing: and dost thou touch me afresh? 

 Over again I feel thy finger and find thee. 

 (quoted in Barańczak, 1981, p. 24) 

 

 Be adorned among men, 

 God, three-numbered form; 

 Wring thy rebel, dogged in den, 

 Man’s malice, with wrecking and storm. 

 Beyond saying sweet, past telling of tongue, 

 Thou art lightning and love, I found it, a winter and warm; 

 Father and fondler of heart thou hast wrung; 

 Hast thy dark descending and most art merciful then. 

 (ibid, p. 30) 

 

 In the first fragment of the poem one can see two facets of the Lord – a peaceful, 

life-giving versus fiery, severe and life-taking, yet they cannot be classified as merely 

positive and negative. In Hopkins’ writing God is always referred to as the omnipotent, 

superb spiritual phenomenon and even though he sometimes severely punishes people, 

he is still the one to be admired and praised, which becomes visible in the second 

excerpt of the poem. 

What unites these two fragments of “The Wreck of the Deutschland” as well as 

other works of the English poet is the dualism and opposition in presenting a central 

theme as well as linguistic and stylistic complexity. On the one hand, the author depicts 

God as well as the nature and man, created in his own image, and their relationship, in a 

highly emotional ecstatic, all the more violent way in order to manifest not only his 

religious zeal and unshakable faith but also to demonstrate how difficult, painful and 

even distressing the act of faith and the process of searching for God can be. Hopkins 

intensifies such a complex perception of religion and attitude to life via his knotty 

language and style, especially through his intricate metrical system called sprung 

rhythm which relies on a tangled use of accentuated feet and non-accentuated syllables. 
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Only thanks to such discordant, irregular rhythm, being his own invention, the artist 

could thoroughly display the internal chaos of a Christian. This pessimistic and gloomy 

vision of life and Christian agony is visible in his “Dark Sonnets” written between 1885 

and 1886, the most glaring example of which is the afore-mentioned “The Wreck of the 

Deutschland”. These works, written at the end of the author’s life, perhaps best illustrate 

a human soul who is desperately searching for Christ and for the religious grace that 

appears to have vanished from the world (Stephen, 1986). On the other hand, one may 

notice a harmonious, composed and rational accent in his poems which testifies to the 

artist’s quietening down and his acceptance of the state of affairs: 

 

 Patience, hard thing! the hard thing to pray, 

 But kid for, patience is! Patience who asks 

 Wants war, wants wounds; weary his times, his tasks; 

 To do without, take tosses, and obey. 

 ….. 

 And where is he who more and more distills 

 Delicious kindness? – he is patient. Patience fills  

 His crisp combs, and that comes those ways we know. 

 (ibid, p. 108) 

 As was pointed out before, Gerard Manley Hopkins used nature as one of his 

central themes and he always described it with reference to God. The English poet puts 

forward the belief that nature, created in Lord’s image, is the language God speaks. 

According to him every creature which is part of the earth has the unique quality or 

essential “whatness” that he calls inscape. The inscape is the individual ‘distinctive’ 

form, the ‘oneness’ of a natural object which is put into action thanks to instress, the 

divine energy that both upholds the inscape of all things, determines it and makes it 

alive to the senses of the observer. In his poetry instress, which is a mystifying 

illumination or insight into the underlying order and unity of creation (Cuddon 91) is 

epitomized by God. In Hopkins’ most popular works exemplifying his devotional poetry, 

such as “Pied Beauty”, “God’s Grandeur” or “The Windhover: to Christ our Lord” the 

author pays homage to God’s act of creation and describes nature in terms of Christ-like 

qualities: 

 

 I caught this morning morning’s minion, king- 

 dom of daylight’s dauphin, dapple-dawn-drawn Falcon, 

 in his riding 

 Of the rolling level underneath him steady air, and striding 

 High there, how he rung upon the rein of a wimpling wing 

 Inn his ecstasy! then off, off forth on swing, 

 As a skate’s heel sweeps smooth on a bow-bend: the hurl 

 a gliding 
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 Rebuffed the big wind. My heart in hiding 

 Stirred for a bird – to achieve of, the mastery of the thing! 

 Brute beauty and valour and act, oh, air, pride, plume, here 

 Buckle! AND the fire that breaks from thee then, a billion 

 Times told lovelier, more dangerous, O my chevalier! 

 (ibid, p. 66) 

 

Similarly to “Pied Beauty” and “God’s Grandeur”, this poem, which the author 

himself considered to be his best work, reflects a harmonious, serene, highly spiritual 

and sensual side of Hopkins’ output. “The Windhover” (1877) in which the artist created 

an image of admiration of the strong and ravishing falcon, constitutes the meditation of a 

poet on miscellaneous elements of the uniqueness and unity of God. Nevertheless, 

Hopkins often presented two contradictory facets of nature. When set beside the afore-

mentioned tranquil, peaceful and graceful features of God’s creative act, nature is also 

the source of destruction and agony. Unlike in “The Windhover” or in “Hurraying in 

harvest” (written between 1876-1889) where the landscape seems to speak the voice of 

God and where its mysticism becomes almost Eucharistic (in the author’s words), in 

“The Caged Skylark” (written between 1876-1889) Hopkins presented the image of a 

bird that should be set free but is bound in prison and, in a figurative sense, he compares 

the eponymous caged skylark to the imprisoned human soul. A destructive and 

degenerative aspect of nature and humankind are probably most vividly depicted in “I 

Wake and Feel the Fell of Dark, not Day” (1885) or “No worst”, which are Hopkins’ crisis 

sonnets full of feelings of bitterness, apprehension and digust with his physical nature. 

All the same, the two sides of nature and the existence of a human being, a peaceful and 

agreeable on the one hand, and a violent, distressing on the other hand, are merged. For 

instance, in “The Caged Skylark” the image of a bird in captivity which embodies the 

imprisoned human soul, implicitly carries the conviction that man’s spirit, albeit “flesh-

bound”, finally frees itself (Sikorska 2007). In similar vein “That nature is a Heraclitean 

Fire and of the comfort of the Resurrection” contains both the elements of dread, bedlam 

and ferocity on the one hand and consolation and solace on the other hand. As the title 

implies, Resurrection of Jesus Christ puts an end to the earthly suffering and brings 

comfort to human souls: “Enough! the Resurrection, a heart’s-clarion! Away grief’s 

gasping, joyless days, dejection” (quoted in Barańczak, 1981, p. 114). 

 All things considered, the religious, philosophical and existential dimension of 

Gerard Manley Hopkins’ poetry remains an invaluable contribution to the shape and 

development of the Christian thought both for theologians and academic critics. These 

difficult, highly ambitious and ambiguous works, filled with spiritual anxiety, dualism 

and struggle between reason and sensuality, harmony and violence, happiness and 

suffering were mostly rejected by the Victorian audience and critics. Hopkins’ “model of 

the world” (Barańczak 1981), his depiction of the tragism of human existence and the 



 

 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

presentation of two contradictory facets of God seemingly meet more the expectations 

of contemporary readers and are more appreciated by today’s thinkers, philosophers 

and men of letters. 
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Thomas Bernhards Werke auf den zeitgenössischen Bühnen 
Polens - eine Diskussion über die Begriffe „Mutation“ und „Adaption“ 

 

 

Gegenstand dieses Aufsatzes ist die Adaption des literarischen Schaffens von 

Thomas Bernhard auf den zeitgenössischen Bühnen Polens Das Phänomen der 

„Mutationen“ – die Adaptionsvorgänge, welche die Inszenierung fremdsprachiger Werke 

(hier derjenigen Bernhards) im polnischen Theater impliziert – soll dabei untersucht 

werden. Im Mittelpunkt stehen die Werke Bernhards, welche von polnischen 

Regisseuren und auf polnischen Theaterbühnen inszeniert wurden.  

Fragen wie: Ist der Regisseur der Adaption „Autor“ des Stückes? Oder „mutieren“ 

Bernhards Werke in der Bühnenbearbeitung im polnischen Theater?, wird nach-

gegangen. 

Der Begriff der Mutation wird im Zusammenhang mit der Thematik 

„Originalwerk und Adaption“ dabei abschließend diskutiert.  

Seit den 1990er Jahren ist Bernhards literarisches Schaffen aus den polnischen 

Theaterspielplänen nicht mehr wegzudenken. Besonders seit der politischen Wende 

1989 wird Bernhard im polnischen Theater rezipiert. Die Inszenierungen seiner 

Arbeiten sind vor allem auf einen polnischen Regisseur – auf Krystian Lupa – 

zurückzuführen. Er hat bisher am häufigsten Stücke von Bernhard auf polnischen 

Bühnen realisiert. Unter anderen sind es auch Prosawerke („Auslöschung“, „Immanuel 

Kant“ und „Das Kalkwerk“), die Lupa auf den Theaterbühnen in Warschau, Krakau und 

Breslau zur Aufführung bringt1.  

Damit begonnen, Bernhards Werk auf den polnischen Theaterbühnen zu zeigen, 

hat jedoch ein anderer: Erwin Axer, erst kürzlich verstorben und einer der 

bedeutendsten polnischen Theatermacher der Nachkriegszeit, bearbeitet als erster in 

Polen Werke Bernhards für das Theater.  

In dieser Untersuchung wird jedoch aufgrund der quantitativen und durchaus 

erfolgreichen Adaptionen von Lupa der Fokus auf seine Theaterarbeit und 

Inszenierungen gelegt. In einer Gegenüberstellung von unterschiedlichen 

Vorgehensweisen bei der theatralen Umsetzung von Bernhards Werken sind dabei auch 

                                                 
1 Die Gattung der inszenierten Literatur Bernhards - Prosa- oder Dramenwerke - ist nicht 
Mittelpunkt der Untersuchung. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass Prosa- als auch 
Dramenwerke für die polnischen Bühnen bearbeitet werden.  
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Axers Bühneninterpretationen Thema. Die Bearbeitung der zwei verschiedenen Ansätze 

dieser beiden Regisseure wirft folgende Fragen auf:  

Sind die Inszenierungen der Werke Bernhards im polnischen Theater als 

„Mutationen“ zu bezeichnen? Spielen die unterschiedlichen Ansätze der beiden 

Regisseure dabei eine ausschlaggebende Rolle?  

Zudem kommt hier die Frage auf, welche Veränderungen und Transformationen 

die Bühnenbearbeitung hervorruft und ob diese mit der Spielbarkeit im polnischen 

Theater in Verbindung stehen. Sind die Umarbeitungen inhaltlich, ästhetisch, kulturell 

oder persönlich motiviert?  

 

1. Bernhards Werke – Lupas Werke 

 

Lupa, der den Familienalltag seiner Eltern als „bernhardschen Mechanismus“2 

bezeichnet, konzentriert sich ab den 1990er Jahren auf die Prosastücke von Bernhard. 

Bei der Bühnenadaption seiner Werke im polnischen Theater nimmt Lupa hier eine 

gewisse Pionierstellung ein. Er greift aus der österreichischen Literatur das auf, was 

dort Unsicherheit, Zerbrechen von fertigen Modellen und Wahrheit der Verlorenheit ist, 

schreibt Grzegorz Niziołek. 

„Der Prozess“ – das sich Verändernde, das Unfertige, das sich im Prozess 

Befindende – ist Lupas Hauptfokus in seiner Theaterarbeit. Die österreichische Literatur 

ist für Lupas Arbeitsschwerpunkt deshalb eine Sublimierung, denn er betrachtet sie als 

direktes Zeugnis der Verwandlungen und der ausgeprägten metaphysischen Motive3. 

Anna Milanowski erklärt, dass diesen Werken ein schwieriges Dilemma zugrunde liegt: 

der Konflikt der geistigen Situation des gegenwärtigen Menschen, seiner Situation, die 

schon mit der Katastrophe infiziert war. 

Die Erfahrung mit der österreichischen Literatur macht es für Lupa möglich, den 

psychischen und menschlichen Kern zu spalten, um diesen mit einer anderen 

Perspektive neu zusammenzufügen, folgert darüber hinaus Beata Matkowska- Święrs.  

Hätte Lupa diese neue Erkenntnis durch diese Autoren nicht erkannt, wäre er jedem 

weiteren Werk ratlos gegenübergestanden.  

Lupa stellt selbst fest: 

„Ich brauche diese Österreicher, um überhaupt die Welt verstehen zu können“4. 

                                                 
2 Uta Schorlemmer, Die Magie der Annäherung und das Geheimnis der Distanz. Krystian Lupas 
Recherche „neuer Mythen“ im Theater. München: Otto Sagner. 2003. S. 1   
3 Vgl. Anna Milanowski. “Werke österreichischer Autoren im Theater Krystian Lupas – Ein 
europäischer Transformationsprozeß. In: Trans – Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 
Nr.7. Sept. 1999. Online unter: http://www.inst.at/trans/7Nr/milanowski7.htm.   
4 Zitat im Original: „Potrzebuje tych Austriaków, żeby w ogóle widzieć świat.” In: Matkowska- 
Święrs, Beata. do Nieuchwytnego. Rozmowy z Krystianem Lupą. Krakau: Wydawnictwo 
literackie. 2003. S. 192.  
49 Vgl. Matkowska- Święrs, Beata. do Nieuchwytnego. Rozmowy z Krystianem Lupą. Krakau: 
Wydawnictwo literackie. 2003. S. 30.  
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Bernhard spielt für Lupa unter den „Österreichern“ die wichtigste Rolle. Durch 

ihn erlangt er einen neuen künstlerischen Impuls, der in seinen nach 2000 (nach Lupas 

erster Bernhard Inszenierungen) inszenierten Stücken deutlich wird. Seine 

Bühneninterpretationen weisen seither eine offene, nicht abgeschlossene Struktur auf. 

Die Neuerungen, die seine Theaterarbeit für das zeitgenössische polnische 

Theater mit sich bringt (die intensive Arbeitsweise mit den Schauspielern und die 

langen Inszenierungen), lassen Lupas Ansehen in Polens Kultur- und Theaterszene 

kontinuierlich ansteigen. Durch die Prosaadaptionen deutschsprachiger Werke (u.a. 

„Malte“ nach Rainer Maria Rilke, „Der Mann ohne Eigenschaften“ nach Robert Musil, 

„Kalkwerk“ und „Auslöschung“ nach Thomas Bernhard) gewinnt Lupa vermehrt 

Zuspruch in der polnischen und internationalen Theatergemeinde. Insbesondere nimmt 

dabei die österreichische Literatur einen wichtigen Stellenwert ein. War es doch seine 

erste Bernhard-Inszenierung („Kalkwerk“, 1992), die ihm Auszeichnung und Respekt im 

Theaterbereich zusprach. 

Die Aufführung „Kalkwerk“ hat eindeutige Auswirkung auf das polnische Theater 

der Gegenwart. Es ist eine der bedeutendsten Inszenierungen nach der Wende 1989 in 

Polen.5 „Kalkwerk“ verstärkte zudem die Rezeption Bernhards im polnischen Theater. 

Im Grunde genommen wird Lupas erste Bernhard-Adaption zu seinem persönlichen 

Erfolg. Nach Milanowski ist sie die einzigartigste seiner bisherigen Theaterau-

fführungen.  

Doch nicht nur Lupa beschäftigt sich mit der Bühnenbearbeitung von Bernhards 

Werken.  

Der zweite bedeutende Regisseur, der österreichische Literatur (im Speziellen 

Bernhard) in Polen zur Aufführung brachte, ist Erwin Axer. Neben „Ein Fest für Boris“ 

(„Święto Borysa”)6 und „Der Theatermacher“ („Komediant“)7 inszenierte er auch „Am 

Ziel“ („U celu“)8. Axer war derjenige Regisseur, der als erster (noch vor Lupa) ein Werk 

von Bernhard in Polen realisierte. Bernhard war zu diesem Zeitpunkt in Polen kaum ein 

Begriff, sagt die Neuphilologin Barbara Surowska.  

Mittlerweile wird jedoch Lupa als der „Bernhardverbreiter“ in Polen angesehen, 

da er großen Einfluss auf die Rezeption Bernhards in Polen hat und seine 

Inszenierungen (insbesondere „Kalkwerk“) sehr erfolgreich rezipiert wurden9.  

                                                 
5 Vgl. Baran, Magdalena. Kalkwerk: Thomas Bernhards Roman Krystian Lupas Inszenierung – ein 
Vergleich. Diplomarbeit. Universität Wien. 2011. S. 18.   
6 Premierendatum: 4.11.1976 am Teatr Współczesny in Warschau; davor im Jahre 1973 
inszenierte Axer bereits dieses Stück am Akademietheater in Wien.  
7 Premierendatum: 6.06.1990 am Teatr Współczesny in Warschau 
8 Premierendatum: 20.06.1997 am Teatr Współczesny in Warschau 
9 Vgl. Mikulska-Frido, Ewa. „Seit vier Jahrzehnten in Polen – Tendenz steigend. Zur Rezeption 
Thomas Bernhards in Polen“. In: Huber, Martin, (u.a.) (Hrsg.): Thomas Bernhard Jahrbuch 
2005/2006. Wien 2006: Böhlau, S. 141.  
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Axer kann wiederum die Rolle des „Bernhardvorreiters“ in Polen zugeteilt 

werden, hat er doch Bernhard in Polen erstmals publik gemacht.  

 

2. Die Adaption von Bernhards Schaffen im polnischen Theater: zwei 

Modelle 

 

Eine der vielen Definitionen zum Begriff „Adaption“ lautet: Adaption ist „die 

Umarbeitung eines literarischen Werkes mit der Absicht, es den Erfordernissen einer 

anderen literarischen Gattung oder eines anderen Kommunikationsmediums (z. B. Film, 

Fernsehen) anzupassen.”10  

Da die Vorgehensweise jedes Regisseurs bei der Adaption eines literarischen 

Textes sehr unterschiedlich ist, sollte sich auch die Definition in den Einzelheiten auf 

diese individuellen Vorgänge beziehen. Diese oben angeführte allgemeine Auslegung 

stellt daher nur ein Grundkonstrukt einer Definition des Begriffs „Adaption“ vor11.   

Signifikanter für den dargelegten Sachverhalt sind folgende Definitions-

vorschläge:  

„Adaptation for the stage involves taking an original work and recreating it to fit 

new needs.  Whether it is a strict preservation or just an inspiration is up to the 

adapter.” (Melissa Oulton)12. 

„Adaptation for the stage goes beyond staging a play.  It is what you want to 

accomplish in telling/showing/portraying to your target audience.” (Michael Clark)13. 

„Adaptation for the stage encompasses looking at an original work, finding the 

essence, the meaning the author is portraying, and working it into a new text in which the 

words on the page paint the story, movement, and spectacle onstage.“ (RoseAnne 

Simpson)14. 

Dieser letzte Definitionsvorschlag lässt Lupas Vorgehensweise ins Licht rücken. 

Er wird in polnischen Publikationen „Meister der Adaption“ (Tadeusz Nyczek) genannt. 

Fünf Bearbeitungen von Bernhard führt Lupa im Theater auf; so viele wie von keinem 

anderen österreichischen Autor15. Dieser Schriftsteller nimmt damit eine ganz 

besondere Stellung im Schaffen Lupas ein.  

                                                 
10 http://www.duden.de/rechtschreibung/Adaption (Zugriff: 26.09.2012) 
11 Für weitere Definitionsvorschläge siehe:  Hutcheon, Linda. A Theory of Adaptation. New York: 
Routledge. 2006.  
12 http://www.kennesaw.edu/theatre/moby-dick/what_is_adaptation.html (Zugriff 15.05.2012) 
13 Ebd. 
14 Ebd. 
15 „Kalkwerk” am 7.11.1992 im Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej (Teatr Kameralny) in 
Krakau; „Immanuel Kant“ am 13.01.1996 im Teatr Polski (Scena na Świebodzkim) in Breslau; 
„Ritter, Dene, Voss” („Rodzeństwo“) am 19.10.1996 Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
(Scena Kameralna) in Krakau; „Auslöschung” („Wywazywanie“) am 10.03.2001 im Teatr 
Dramatyczny (Duża Scena) in Warschau; „Über allen Gipfeln ist Ruh. Ein deutscher Dichtertag 
um 1900“ („Na szczytach panuje ciesza“) am 23.09.2006 im Teatr Dramatyczny  in Warschau.  
http://www.e-teatr.pl/ (Zugriff 21.10.2012)  
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All diese fünf Inszenierungen waren polnische Uraufführungen der Texte 

Bernhards und für das zeitgenössische Theater Polens in Sprachästhetik, Stil und Inhalt 

richtungsweisend16. Neben den drei Dramen („Immanuel Kant“; „Ritter, Dene, Voss“; 

„Über allen Gipfeln ist Ruh“) inszeniert Lupa auch zwei Romane Bernhards: „Das 

Kalkwerk“ und „Auslöschung“.  

Lupas spezielle Vorgehensweise, diese beiden Romane trotz ihrer spezifischen 

Narration und ihres Handlungsstranges für die Bühne zu adaptieren, zeugt von einer 

persönlichen Meisterleistung. Er hat sich dieser auf den ersten Blick „unadaptierbaren“ 

Romane angenommen und mit großem Erfolg auf der Bühne umgesetzt.  

Lupa bearbeitet die literarischen Vorlagen in einer Weise, die das „Original“17 nur 

in einigen Szenen wieder erkennen lässt. Seine Adaptationen auf der Bühne 

unterscheiden sich teilweise massiv von der „Original“-Version. Lupa streicht 

Textpassagen und fügt neue, oft selbst verfasste hinzu. In der theatralen Umsetzung 

lassen sich jedoch beide – der österreichische Autor wie der polnische Regisseur– 

wiederfinden.  

Besonders interessant für diese Thematik ist die Auseinandersetzung mit Lupas 

Vorgehensweise und seinen sehr philosophischen Ansätzen bei der Adaption von 

Bernhards Werken. Lupa schlägt mit seinen Prosaadaptierungen eine neue Leseweise 

vor.  

Milanowski folgert, dass Lupa in seinen Adaptionen Bernhard reinterpretiere und 

etwas aus ihm herauslese.  

Im Gegenteil zu Axer macht Lupa aus Bernhards Literatur „ein großes 

metaphysisches Traktat“18. Lupas Inszenierungen setzen sich mit Fragen zur 

menschlichen Existenz – von den Grundlagen der Existenz bis zu transzendentalen 

Erfahrungen – auseinander. Ein Argument dafür, dass Lupas Theater ein geistiges 

Experiment darstellt. 

                                                 
16 Vgl. Baran, Magdalena. Kalkwerk: Thomas Bernhards Roman Krystian Lupas Inszenierung – 
ein Vergleich. Diplomarbeit. Universität Wien. 2011. S. 7.  
17 Anm. Der Begriff „Original“ wird in dieser Arbeit unter Anführungszeichen gesetzt, um seine 
kritische und stets zu reflektierende Bedeutung zu unterstreichen. Vor allem aber auch, um ihn 
von seiner normativen Bedeutung differenziert zu betrachten und auf weitere mögliche 
Definitionen des Begriffs hinzuweisen.  
Das „Original“ von Bernhard ist stets auf Deutsch. Bernhard äußert sich dazu folgendermaßen: 
„Eine Übersetzung ist ein anderes Buch. Das hat mit dem Original nichts mehr zu tun. Das ist ein 
Buch dessen, der das übersetzt hat. Ich schreibe ja in deutscher Sprache.“ In: Hofmann, Kurt. Aus 
Gesprächen mit Thomas Bernhard. München: dtv. 1988. S. 77.  
Lupa geht in seinen Adaptionen, bis auf „Auslöschung“, immer von der ins Polnische übersetzen 
Version aus. Wie dem obengenannten Zitat zu vernehmen ist, ist eine Übersetzung nach 
Bernhard schon ein Eingriff in den Text.  
18 Anna Milanowski. “Werke österreichischer Autoren im Theater Krystian Lupas – Ein 
europäischer Transformationsprozeß. In: Trans – Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 
Nr.7. Sept. 1999. Online unter: http://www.inst.at/trans/7Nr/milanowski7.htm.   
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Herausragend bei Lupas Bühneninszenierung ist die Darstellung der höchst 

komplizierten Narration Bernhards, die er meisterlich auf die Bühne zu bringen vermag. 

Bei der Adaption seiner Werke kommt Lupas Interessensschwerpunkt, der auf dem 

Prozesshaften in seiner Arbeitsweise liegt, deutlich zum Vorschein. So bezeichnet er die 

Gestaltung einer Aufführung als einen kognitiven Akt. Die Arbeit an einer Adaption 

bedeutet, sich in einen Prozess zu versetzen, in dem es um die Wandlung einer Materie 

geht, schreibt Tadeusz Nyczek19. Die Ursache, warum Lupa keine bzw. sehr wenige 

Dramen inszeniert und sich mit Prosaadaptionen beschäftigt, liegt in diesem Konzept 

begründet.  

Aus Dramen entstehen seiner Meinung nach mehr oder weniger tote 

Illustrationen. Drama, so Lupa, ist bereits „schon ein fertiges Theater”20. Es bezieht den 

psychischen Prozess der schöpferischen Gemeinschaft in die Theaterarbeit nicht mit 

ein21. Gerade dieser ist für Lupa Wesenskern seiner Theaterarbeit. Sein Fokus liegt auf 

den Wandlungen, die sich während der Bearbeitung des Textes in den Schauspielern 

zutragen. Immer wird dabei der Ausgangstext in Bezug zum Menschen gesetzt, genau 

das ist das Kennzeichen von Lupas Theaterarbeit.  

Die Zeit der Aufführungsproben, der Arbeit an der Inszenierung ist bei ihm ein 

Zeitraum voller dramatischer Veränderungen (im Regisseur wie auch im Schauspieler). 

Beide berichten nicht, sondern sie erfahren. Ihre Zusammenarbeit ist ein 

Erkenntnisprozess, folgert Milanowski.  

Im Folgenden sollen zwei unterschiedliche Ansatzpunkte bei der Adaption der 

Werke von Bernhard aufeinander bezogen werden:  

Der erste ist ein Ansatz, der eher als werkgetreu zu beschreiben wäre, der zweite 

(bereits im vorhergehenden Abschnitt eingeführt) ein sehr persönlicher, freier bzw. 

„künstlerischer“. Beide Ansätze sind Teil von Lupas Theaterarbeit. Jedoch sind Axers 

theatrale Umsetzungen näher am „Bernhardschen Original“.  

Malwina Głowacka spricht im Zusammenhang dieser verschiedenen 

Adaptionsansätze von zwei Modellen der Inszenierung von Bernhards Texten in Polen22.  

Lupas Inszenierungen stehen demnach für ein Modell, Axers für das zweite.  

Auf diese Unterteilung wird in dieser Untersuchung teilweise Bezug genommen, 

jedoch mit der Ausnahme, dass dabei eine Überschneidung beider Typen nicht 

auszuschließen ist. Die Rede ist hier von einem werkgetreuen und einem persönlichen 

bzw. freien oder „künstlerischen“ Ansatz. 

 

                                                 
19Vgl. Tadeusz Nyczek. Alfabet teatru dla analfabetów i zaawansowanych. Warschau: Ezop. 2005  
20Anna Milanowski. “Werke österreichischer Autoren im Theater Krystian Lupas – Ein 
europäischer Transformationsprozeß. In: Trans – Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften. 
Nr.7. Sept. 1999. Online unter: http://www.inst.at/trans/7Nr/milanowski7.htm.   
21Vgl. ebd. 
22Głowacka, Malwina. „Dramen von Thomas Bernhard auf polnischen Bühnen“. In: Ein 
schwieriger Dialog. Polnisch-deutsche-österreichische Theaterkontakte nach 1945. [Hrsg. 
Małogorzata Sugiera]. Krakau: Księgarnia Akademicka. 2000. S. 154  
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3. Werkgetreuer Ansatz 

 

Einerseits ist bei Lupas Umsetzung ein sehr werkgetreuer Ansatz zu erkennen. 

Der Regisseur versucht die Atmosphäre des Romans durch die Musik und das 

Bühnenbild so weit wie möglich auf seine Inszenierung zu übertragen. In der theatralen 

Umsetzung Lupas, finden sich, wie bereits angemerkt, beide – der österreichische Autor 

wie der polnische Regisseur – wieder. Wie Bernhard ist Lupa von der Langeweile 

fasziniert. In seinen Aufführungen werden manche Szenen in Realzeit gespielt, kommen 

dem „Original“ durch die zelebrierten alltäglichen Verrichtungen und die wiederholten 

Motive sehr nahe.  

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass der werkgetreue Ansatz nicht Lupas 

Leitgedanke sein kann, sondern er über einen fast autonomen und freien Zugang bei der 

Adaption dieser österreichischen Werke verfügt. Er dichtet hinzu, baut eine eigene 

Bühnenwelt, die sehr stark in seinen persönlichen Erfahrungen und Kindheit-

serinnerungen verwurzelt ist.  

Es entsteht der Eindruck, Lupas Vorgehensweise sei etwas widersprüchlich, also 

ein Mix aus werkgetreuer und freier Adaption. 

Der vorhandenen Forschungsliteratur kann entnommen werden, dass der 

werkgetreue Ansatz bei Lupa nicht im Vordergrund steht und eher Axers 

Inszenierungen eigen ist.  

„Seine [Axers] Aufführungen sind eher gemessen, asketisch, man könnte sagen: 

hörspielartig“23. 

Axer schenkt dem Text, der fast ungekürzt und präzise von den Schauspielern 

artikuliert wird, aufmerksames Gehör.  

Bei Lupa, wie im nächsten Abschnitt gezeigt werden wird, ist hingegen ein 

anderer Ansatz gehäufter in seinen Adaptionen zu finden. 

 

4. Freier Ansatz – die „künstlerische“ Adaption 

 

Als Einleitung in den Diskurs zu Lupas Bearbeitungen hier eine Zitat Bernhards:  

„Auslöschung […]. Aber was heißt Auslöschung? Wiederbeginn des Neuen“24. 

                                                                                                                                    (Thomas Bernhard)  

„Bernhard auf‘s Neue“25, heißt es in einem Interview von Beata Matkowska-

Święrs mit Lupa. Darin stellt er seinen Umgang mit Bernhards Texten auf der Bühne vor 

                                                 
23Głowacka, Malwina. „Dramen von Thomas Bernhard auf polnischen Bühnen“. In: Ein 
schwieriger Dialog. Polnisch-deutsche-österreichische Theaterkontakte nach 1945. [Hrsg. 
Małogorzata Sugiera]. Krakau: Księgarnia Akademicka. 2000. S.154. 
24Voica, Alina. „Selbstmordverschiebung. Zu Thomas Bernhards Schreibverhalten im 
Prosawerk“. Berlin: Freie Universität.Diss.2008. 
Online:http://www.diss.fuberlin.de/diss/servlets/MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_0000
00006284/Voica.Diss.neu.pdf?hosts=  (Zugriff 23.06.2012) 
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und erklärt, dass der Autor Bernhard in ihm stärker ist als auf dem Papier. Dies ist Lupas 

Argumentation dafür, dass es ihm nicht gelingt, den Texten Bernhards in seiner 

Umsetzung beständig zu bleiben. Er fühlt sich eher dem Mythos Bernhards und des 

Stückes verpflichtet. Beide Aufführungen „Kalkwerk“ und „Auslöschung“ bringen 

Bernhards Werke in neuer Form wieder.  

Lupa ist in seiner Bearbeitung literarischer Werke sehr autonom. In den 

Adaptionen ist seine sehr persönliche Note zu finden. Lupas Verfahren kann eher mit 

dem Begriff der „künstlerischer Adaption“26 beschrieben werden. Er bezeichnet den Akt 

der Adaption als eine Art „Durchleben“ des Romangeschehens. Głowacka schließt 

daraus, dass der Regisseur Bernhards Texte auf seine eigene Art liest. Oft entsteht der 

Eindruck, er bringe den „Original“-Text gegen die Intension des Autors (Bernhard) ein. 

So kommt es in seinen Adaptionen nicht selten zur Vermenschlichung der 

marionettenhaften Gestalten, die dadurch komplizierter und reicher als bei Bernhard 

auftreten. Besonders Lupas Adaption von „Das Kalkwerk“ erweckt den Anschein, der 

Regisseur gehe in seinen Überlegungen weiter als der Autor. Das Bild der Wirklichkeit, 

der Raum, in dem sich die Helden aufhalten, ist asketischer, steriler und kälter. Aber 

auch in „Immanuel Kant“ verlagert Lupa die Akzente im Text und fügt neue Geschichten 

und Personen hinzu27. Trotz mancher Ähnlichkeiten mit dem „Original“ werden durch 

Lupas Inszenierungen starke Emotionen hervorgerufen, was bei der Lektüre der Texte, 

so Głowacka, schwer vorstellbar ist. Lupa ist in der Funktion eines eigenständigen 

Mediums zwischen den Text und die Inszenierung geschaltet. Er verinnerlicht sich die 

Texte Bernhards, sodass er sich selbst zum „Autor“ des Stückes macht und das Werk in 

seiner Inszenierung neu (be)schreibt. Denn er assimiliert die Ausgangstexte als seine 

und übernimmt somit zugleich die Rolle des Autors und des Regisseurs der 

Bühnenadaption. 

Diesen Sachverhalt hebt die Terminologie „Autorentheater“ („teatr autorski“) 

hervor, die für Lupas Theater in Polen verwendet wird. Dieser Begriff unterstreicht, dass 

in einem solchen Theater, die Arbeit von einem Autor (dem Theatermacher) konstruiert 

wird. Lupa erschafft etwas Neues, wofür er (der Autor des Theaters) fast gänzlich 

verantwortlich ist. Etwas noch einmal zu erzählen, etwas nachzuerzählen, wäre für Lupa 

der Grund, ein Stück nicht zu bearbeiten. Eine Nacherzählung ist in Lupas Verständnis 

eine sehr werkgetreue Inszenierung und deshalb keine Adaption.  

                                                                                                                                                         
25 Im Original: „Bernhard na nowo”. Matkowska- Święrs, Beata. do Nieuchwytnego. Rozmowy z 
Krystianem Lupą. Krakau: Wydawnictwo literackie. 2003. S. 28.  
26Dieser Begriff wurde entlehnt aus: Baran, Magdalena. Kalkwerk: Thomas Bernhards Roman 
Krystian Lupas Inszenierung – ein Vergleich. Dipl. Uni Wien. 2011. 
27 Siehe dazu: Głowacka, Malwina. „Dramen von Thomas Bernhard auf polnischen Bühnen“. In: 
Ein schwieriger Dialog. Polnisch-deutsche-österreichische Theaterkontakte nach 1945. [Hrsg. 
Małogorzata Sugiera]. Krakau: Księgarnia Akademicka. 2000. S. 153.  
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Diskussion 

 

Nach diesem dargestellten Sachverhalt wird abschließend die Frage zur 

Diskussion gestellt, ob Lupa durch die Bühneninszenierungen, vor allem seiner 

Prosaadaptionen, als „Autor“ dieser Stücke zu deklarieren ist oder seine Adaptionen als 

„Mutationen“ zu bezeichnen sind?  

Wird seine Vorgehensweise in Relation zum Begriff „Mutation“ gesetzt, können 

mögliche Schlussfolgerungen gezogen werden. Seine Adaptionen werden im Sinne einer 

„Mutation“ des „Bernhardschen“ Werkes betrachtet. 

 

Wird der Begriff „Mutation“ aus der Naturwissenschaft entlehnt, so bedeutet er:  

„eine Abänderung der Eigenschaften eines Lebewesens, die im Gegensatz zur 

Modifikation erblich ist. […] Chemisch betrachtet besteht eine Mutation in einer Änderung 

der Erbsubstanz“28.  

Eine weitere Definition für „Mutation“ lautet: „The act or process of being altered 

or changed” bzw. „An alteration or change, as in nature, form, or quality”29. 

All diese Definitionen verdeutlichen den Sachverhalt, dass „etwas“ – sei es ein 

Lebewesen oder in diesem Fall das in Polen inszenierte literarische Werk von Bernhard 

– in einer neuen Struktur, Eigenschaft und Form auftritt.  

Nach diesem kurzen naturwissenschaftlichen Exkurs und den bereits im Artikel 

angeführten Erläuterungen kann der Begriff auch im Kontext von Lupas theatralen 

Umsetzungen des literarischen Schaffens Bernhards, insbesondere seiner Prosa-

adaptionen, verwendet werden.  

Die Stücke Bernhards erfahren in Lupas Bühnenfassung eine grundlegende 

Veränderung; sozusagen fast eine Abänderung der Erbsubstanz.  Bernhards „Original“ 

mutiert in Lupas Inszenierung. Es bekommt nicht nur durch seine Interpretationen und 

Hinzudichtungen eine andere Gestalt (durch Lupas „künstlerische“ Bearbeitung für das 

polnische Theater), sondern auch durch die Verlagerung des Stückes in einen anderen 

kulturellen Kontext.  

Es ist zwar fragwürdig, im Bezugsrahmen eines literarischen Werkes und einer 

Theaterinszenierung von einer Veränderung des erblichen Kerns zu sprechen; Lupa als 

„neuen“ Autor des Stückes zu klassifizieren, darf aber ausgeschlossen werden, wie 

folgendes, in diesem Aufsatz bereits erwähnte Zitat Bernhards vermittelt: 

„Eine Übersetzung ist ein anderes Buch. Das hat mit dem Original nichts mehr zu 

tun. Das ist ein Buch dessen, der das übersetzt hat. Ich schreibe ja in deutscher Sprache“30. 

                                                 
28URL:http://www.gbebund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon?p_uid=gastg&p_aid=&p_
knoten=FID&p_sprache=D&p_suchstring=2231::Erbfaktoren,%20Erbfaktor (Zugriff: 
15.05.2011)  
29URL: http://dictionary.reference.com/browse/mutation (Zugriff: 15.05.2012) 
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Diese Textstelle unterstreicht, dass durch die Transformation vom Deutschen ins 

Polnische schon ein neues Werk hervortritt. Durch den Akt des Übersetzens entsteht 

bereits ein anderes Buch, also ein neuer Text. Der Übersetzer ist nach Bernhard neuer 

Autor. Mit diesem Hintergrund ist Lupa allenfalls als der „zweite Autor“ anzusehen. 

Um die oben zur Diskussion gestellten Fragen in eine mögliche Richtung zu 

lenken, wird hier die Schlussfolgerung gezogen, dass der Begriff „Mutationen“ eine 

angemessene, begründete und adäquate Bezeichnung für Lupas Bearbeitungen ist. Seine 

Arbeit an Bernhards Texten umfasst einen Prozess, der grundlegende Veränderungen 

am ursprünglichen Werk vornimmt. Lupas Adaption behält zwar ein Konstrukt von 

Bernhard bei (durch die Verwendung derselben Bilder und Motive, die im „Original“ 

auftreten)31, setzt aber eine sehr freie und persönliche Lesart der Texte voraus, durch 

die wesentliche Strukturen des „Originals“ umgestaltet, neuhinzugedichtet und gedacht 

werden32.  

In naturwissenschaftlichen Termini gesprochen „mutiert“ das Werk in Lupas 

Inszenierung.  

Zwar ist sein Theater in Polen als „Autorentheater“ etikettiert, die Adaptionen 

von Bernhards Werken sind meines Erachtens jedoch mit dem Begriff „Mutationen“ 

treffender beschrieben. 

 

Literaturverzeichnis: 

Baran M. (2011), Kalkwerk: Thomas Bernhards Roman Krystian Lupas Inszenierung – ein 

Vergleich. Diplomarbeit. Universität Wien.  

Głowacka M. (2000). Dramen von Thomas Bernhard auf polnischen Bühnen. In: Ein schwieriger 

Dialog. Polnisch-deutsche-österreichische Theaterkontakte nach 1945. [Hrsg. Małogorzata 

Sugiera]. Krakau: Księgarnia Akademicka. 2000. 

Hofmann K. (1988), Aus Gesprächen mit Thomas Bernhard. München: dtv.  

Hutcheon L. (2006), A Theory of Adaptation. New York: Routledge. 2006.   

Lesiak D. (2002), Der Mann vieler Eigenschaften. Krystian Lupa and His Staging of Austrian 

Authors. In:  Maske und Kothurn, 47. Jg. Nr.3-4. S.117-124. 

Lupa K. (2000), Auslöschung-Thomas Bernhard. Teatr, Nr.11. S. 8-11. 

Matkowska-Święrs B. (2003),. Do Nieuchwytnego. Rozmowy z Krystianem Lupą. Krakau: 

Wydawnictwo Literackie.  

Mikulska-Frido E. (2006), Seit vier Jahrzehnten in Polen – Tendenz steigend. Zur Rezeption 

Thomas Bernhards in Polen. In: Huber, Martin, (u.a.) (Hrsg.): Thomas Bernhard Jahrbuch 

2005/2006. Wien: Böhlau. 

                                                                                                                                                         
30Hofmann, Kurt. Aus Gesprächen mit Thomas Bernhard. München: dtv. 1988. S. 77. 
31Vgl. Mikulska-Frido, Ewa. „Seit vier Jahrzehnten in Polen – Tendenz steigend. Zur Rezeption 
Thomas Bernhards in Polen“. In: Huber, Martin, (u.a.) (Hrsg.): Thomas Bernhard Jahrbuch 
2005/2006. Wien 2006: Böhlau, S. 143. 
32Für eine detaillierte Analyse der Text und Bühnenfassung von „Kalkwerk“ siehe: Baran , 
Magdalena. „Kalkwerk: Thomas Bernhards Roman Krystian Lupas Inszenierung – ein Vergleich“. 
Dipl. Uni Wien.  2011) 



PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 121 

Milanowski A. (1999), „Werke österreichischer Autoren im Theater Krystian Lupas – Ein 

europäischer Transformationsprozeß“. In: Trans – Internet-Zeitschrift für Kulturwissen-

schaften. Nr.7. Sept. 1999. URL: http://www.inst.at/trans/7Nr/milanowski7.htm 

Niziołek G. (1995), Aktor w obnażających sytuacjach. Z Krystianem Lupą rozmawia Grzegorz 

Niziołek. In: Didaskalia. Nr. 10. S.9. 

Nyczek T. (2003), Alfabet teatru dla analfabetów i zaawansowanych. Warschau: Ezop.  

Schorlemmer U. (2003), Die Magie der Annäherung und das Geheimnis der Distanz. Krystian 

Lupas Recherche „neuer Mythen“ im Theater. München: Otto Sagner.  

Surowska B. (1998), Barbara. „Deutsche Dramatiker für die polnische Bühne. 

Theaterübersetzungen-Gerhard Hauptmann, Ivan Goll, Thomas Bernhard. In: Polnische-

deutsche Theater-beziehungen seit dem 2. Weltkrieg. [Hrsg.] Bayerdörfer, Sugiera, 

Leyko. Tübingen: Niemeyer. S. 275-283. 

Voica A. (2008), Selbstmordverschiebung. Zu Thomas Bernhards Schreibverhalten im Prosawerk“. 

Dissertation. Freie Universität Berlin. 2008. URL:  

http://www.diss.fu-berlin.de/ diss/servlets/ 

MCRFileNodeServlet/FUDISS_derivate_000000006284/Voica.Diss.neu.pdf?hosts=.  

(Zugriff 15.05.2012) 

Waszina I. (2012), Die Inszenierung österreichischer Literatur in Polen am Beispiel Krystian 

Lupas“ Unveröffentlichte Diplomarbeit. Universität Wien. (Auszug der Arbeit liegt bei der 

Verfasserin vor). 

 

Internetquellen: 

URL:http://www.gbe-bund.de/gbe10/abrechnung.prc_abr_test_logon?puid=gastg&paid=&p_ 

knoten=FID&p_sprache=D&p_suchstring=2231::Erbfaktoren,%20Erbfaktor   

(Zugriff: 15.05.2011) 

URL: http://www.kennesaw.edu/theatre/moby-dick/what_is_adaptation.html (Zugriff: 

15.05.2012) 

URL: http://dictionary.reference.com/browse/mutation (Zugriff: 15.05.2012) 

URL: http://www.duden.de/rechtschreibung/Adaption  (Zugriff: 26.09.2012) 

 

 

 

 



 

 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

 

Olga Wojtasik 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 

UKSW w Warszawie 

 

 

Teatralizacja życia społecznego 
 

Pragnąc wyjaśnić zjawisko, które przyjmuje miano teatralizacji społecznej, a 

następnie przedstawić jego konsekwencje dla kształtu życia tak osobistego, jak i 

publicznego, należy w pierwszej kolejności omówić zagadnienie przestrzeni. Jest to 

termin bardzo szeroki znaczeniowo i już Arystoteles pisał o trudności w jego 

zdefiniowaniu:  

„Zagadnienie, czym jest przestrzeń i miejsce, sprawia liczne trudności. Zbadanie 

wszystkich faktów z tej dziedziny prowadzi do różnych wniosków. A do tego ze strony 

innych myślicieli nie otrzymaliśmy żadnych informacji na ten temat, (…) ani żadnych prób 

rozwiązania tego zagadnienia” (Arystoteles, 2003, s. 83). 

Najogólniej przez przestrzeń rozumieć można granice i ramy, w których określa 

się odległości między obiektami. Pojęcie przestrzeni jest obecne w wielu dziedzinach 

nauki, wśród których wyróżnić można fizykę, matematykę, geografię czy wreszcie 

filozofię. Wśród myślicieli zajmujących się tym zagadnieniem wymienia się między 

innymi Demokryta, Talesa, Leibniza czy Arystotelesa1. Zdaniem Stagiryty za przestrzeń 

„(…) uważa się pewien rodzaj powierzchni, jakby naczynie, w którym się mieszczą 

rzeczy” (tamże, s. 91). Takie fizyczne rozumienie przestrzeni zdaje się być 

fundamentalne. Rodzi jednak szereg wątpliwości, gdy chodzi o refleksję filozoficzną nad 

zjawiskami kulturowo-społecznymi. Opis ich, bowiem o ile opiera się na rozumieniu 

przestrzeni w kategoriach fizycznych, o tyle analiza tych zjawisk nie może być 

ograniczona tylko i wyłącznie w jej ramach. Należy zwrócić uwagę, iż fizykalne 

rozumienie przestrzeni nie tłumaczy w żadnej mierze zjawisk kulturowo-społecznych. 

Inaczej mówiąc analiza i refleksja nad tymi zjawiskami nie może być ujmowana w 

tradycyjny (tj. fizyczny) sposób. Trzeba, zatem w tym miejscu rozgraniczyć pojęcie 

przestrzeni fizykalnej od kulturowo-społecznej. Tę ostatnią analizował jeden ze 

współczesnych amerykańskich etnologów Edward Hall2. On też, jako jeden z pierwszych 

wskazał na rolę oraz znaczenie przestrzeni już nie w kategoriach fizycznych, lecz 

                                                 
1 Byli także i tacy myśliciele, którzy tworząc swoje koncepcje, obok takich terminów jak byt, czas 
i ruch zaliczali przestrzeń do pojęć niedefiniowalnych, czego przykładem jest refleksja Blaise 
Pascala. 
2 Hall Edward Twitchell (1914-2009) - amerykański etnolog, twórca pojęcia proksemiki, 
określającej badania wzajemnych relacji między ludźmi oraz sposobów posługiwania się przez 
człowieka przestrzenią indywidualną, jako szczegółowego wytworu kultury. Innym pojęciem, 
które wprowadził była tzw. ekstensja, jako „przedłużenie odnogi organizmu”.  
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właśnie społecznych. Dlatego też wszelkie rozważania nad zjawiskiem teatralizacji życia 

społecznego będą poprzedzone analizą tak rozumianej przestrzeni. Jej opis dokonany 

przez Halla zdaje się być nie tylko trafny ale nade wszystko dobrze obrazujący 

funkcjonowanie jednostki tak w przestrzeni, jak i życiu społecznym.  

Celem niniejszego artykułu jest próba zastosowania metafory teatru do 

funkcjonowania człowieka w przestrzeni kulturowo-społecznej, której źródło stanowić 

będzie przestrzeń w rozumieniu Halla. Koniecznym będzie analiza aparatury pojęciowej 

teatru. Dlatego też jeden z punktów  poświęcony będzie właśnie teatrowi i całej 

terminologii z nim związanej. Zachowania człowieka w społeczeństwie świadczą o 

powielaniu praw i reguł, które rządzą w granicach przestrzeni teatru. Artykuł ukazuje 

jak funkcjonowanie teatru odnajduje swój wydźwięk w zachowaniach społecznych. W 

dużej mierze wykorzystano w tym zakresie prace  amerykańskiego socjologa Erving 

Goffmana, który jako jeden z pierwszych zauważył mechanizm działania teatralizacji 

wśród społeczeństwa.  

 

1. Przestrzeń w ujęciu Edwarda T. Halla 

 

Współcześnie jednym z myślicieli wskazujących na rolę i znaczenie przestrzeni 

jest amerykański etnolog Edward Hall. Zasadniczą kwestią i przedmiotem badań stała 

się dla niego z jednej strony przestrzeń społeczna i indywidualna, a z drugiej strony 

postrzeganie jej przez człowieka. Posługiwanie się przestrzenią, która traktowana jest, 

jako szczególnego rodzaju wytwór kultury, określane jest terminem „proksemika” (Hall, 

2009). 

Przestrzeń w teorii Halla dzieli się na przestrzeń trwałą, półtrwałą i nieformalną. 

Klasyfikacja ta pomaga uzmysłowić, że zachowania człowieka, tak w kulturze, jak i w 

konkretnej odgrodzonej przestrzeni, skłaniają go do terytorializmu, którego człowiek 

często nie jest świadom.  

Oto, w jaki sposób opisuje obrany system klasyfikacji przestrzeni E. Hall:  

„Za obraną tu klasyfikacją proksemiczną kryje się założenie następujące: w naturze 

wszystkich zwierząt, nie wyłączając ludzi, tkwi pewien typ zachowania zwanego 

terytorializmem. Działając tak, posługują się różnymi zmysłami, za pomocą, których 

różnicują odległość i przestrzeń. Zastosowaną tu klasyfikację popierają badania 

prowadzone zarówno na zwierzętach, jak i na ludziach” (tamże, s.180). 

Obranie za punkt wyjścia tak oczywistego założenia o terytorialiźmie w refleksji 

nad funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni wydaje się bardzo pomocne i potrzebne 

do opisu klasyfikacji przestrzeni. Inaczej mówiąc terytorializmu stanowi jeden z 

podstawowych i pierwotnych sposobów zachowań, które charakteryzują żywe 

organizmy z człowiekiem włącznie 
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1.1. Przestrzeń trwała 

 

Hall w swojej analizie ukazuje przestrzeń trwałą jako jedną „z podstawowych 

sposobów organizowania działalności indywidualnej i grupowej” (tamże, s. 148). Będzie 

to, zatem wypełnianie przestrzeni zmaterializowanymi wzorcami, którymi mogą być 

m.in. budowle. Jak słusznie zauważa Hall konstrukcja budowli, jak też i estetyka 

krajobrazu, który przedziera się przez mury obiektów, są skrzętnie zaplanowane, w 

dodatku bardzo zmienne w zależności od czasu, lub kultury, w jakiej powstają (tamże). 

Nie ulega wątpliwości, że tak rozumiana przestrzeń trwała musi cechować się 

zorganizowaniem, wręcz zharmonizowaniem, które polegać ma m.in. na ustawieniu 

przedmiotów znajdujących się w budynku w taki sposób, aby ułatwić przemieszczanie.  

Przestrzeń trwała stanowić ma pewną „formę odlewniczą”, która modelować ma 

nasze zachowania. Wiąże się z tym fakt, iż zajmując miejsce w przestrzeni „wtłaczani” 

jesteśmy przez wyznaczone wzorce, w tym przypadku w budowle i miejsca, słowem, 

fasady, w których narzucone są nam określone sposoby zachowania, do których musimy 

się dostosować. Sprawia to, iż człowiek nieustannie zmuszony jest do odnajdywania się 

w przestrzeni. Skoro, zatem przestrzeń trwała jest tą, w której musimy nieustannie 

odnajdywać swoje „ja” i dostosowywać się do kanonów matryc kulturowych, to rodzi się 

następujące pytanie: Czy istnieje zatem taka przestrzeń, w której człowiek będzie wolny 

od nieustannego „dostosowywania się”, gdzie nie będzie stanowił elementu tła, a w 

zamian dana mu będzie pełna swoboda ekspresji swojego prawdziwego „ja”? 

Nieograniczonego kanonami zachowań obowiązującymi w przestrzeniach, w których 

każda rządzi się swoimi prawami i która niekiedy może okazać się wyrazem 

kulturowego zniewolenia.  

 

1.2. Przestrzeń półtrwała 

 

To kolejny obszar w opisach Halla, gdzie obserwuje się ludzi, których zachowania 

uzależnione są od szeregu czynników ustanowionych celowo, bądź przypadkowo, a 

które w konsekwencji stają się przyczyną takich, a nie innych ludzkich zachowań. W 

przestrzeni na pół trwałej można wyróżnić tę, która skupiać będzie ludzi blisko siebie. 

Będzie to przestrzeń „dospołeczna” (sociopetal). Kolejny rodzaj skłania ludzi do 

zachowywania wobec siebie znaczących dystansów, odległości, słowem, do trzymania 

się z dala od siebie – tę nazywa się przestrzenią na pół trwałą „odspołeczną” (sociofugal).  

Przykładem pierwszej, dospołecznej przestrzeni może być jarmark lub francuskie 

kafejki, które ze względu na układ straganów, czy też stolików ustawianych blisko siebie 

tak, aby wykorzystać jak najwięcej wolnej przestrzeni, skupiają ludzi blisko siebie. 

Przestrzenią, która bez wątpienia wzajemnie separuje ludzi lub przynajmniej skłania do 

trzymania się z dala od siebie jest dworzec kolejowy (Hall, 2009). 

Różnice między przestrzenią dospołeczną a odspołeczną w kategorii przestrzeni 

na pół trwałej są bardzo istotne. W dużej mierze, podobnie jak to miało miejsce w 
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przestrzeni trwałej oddziałują na zachowywania ludzi w sferze publicznej, a także 

prywatnej.  

Obok tych dwóch rodzajów przestrzeni E. Hall wyróżnia także przestrzeń 

nieformalną (prywatną) 

 

1.3. Przestrzeń nieformalna (prywatna) 

 

Doznania tej przestrzeni mogą być dla człowieka najbardziej znaczące, oznaczają 

one, bowiem odległości i dystanse, jakie zachowują między sobą ludzie będący we 

wzajemnej relacji bądź zaangażowani w internalizację społeczną. Klasa tej przestrzeni 

nosi taką nazwę, bynajmniej „(…) nie, dlatego, że brak jej formy, (…) lecz wyłącznie, 

dlatego, że nie została wyraźnie skodyfikowana” (Hall, 2009). 

W przestrzeni tej wyłaniają się następujące strefy: intymna, indywidualna 

(osobnicza), społeczna i publiczna. Każda z nich dzieli się na fazę bliższą i dalszą. Jak 

zaznacza E. Hall, dystanse te nie są twardą regułą, lecz stanowią jedynie dającą się 

zauważyć konwencję, która może zmieniać się na skutek pewnych czynników 

osobowościowych i środowiskowych3 (tamże).  

Dystans intymny (do pół metra) – zachowywany jest dla bardzo bliskich 

kontaktów międzyludzkich, w których najczęściej osoby znają się bardzo dobrze, a ich 

zażyłość jest blisko zacieśniona. To w tej sferze przestrzeni „(…) kochamy się, mocujemy, 

pocieszamy i chronimy” (tamże, s. 166). W sferze tej, zatem będą funkcjonować osoby 

będące w związku dopuszczającym kontakt fizyczny. Będę to zarówno rodzice w 

stosunku do swoich dzieci, lecz także np. małżonkowie.  

Strefa indywidualna/osobnicza (od pół metra do jednego metra) - Terminem tym 

posłużył się po raz pierwszy psycholog zwierząt H. Hediger.„(…) Odległość tę 

potraktować można, jako niewielką strefę ochronną czy też otoczkę izolująca danego 

osobnika od innych” (tamże). W przestrzeni tej również dopuszczalny jest pewien 

stopień intymności, lecz jest on bardzo ograniczony. Do strefy tej zalicza się głównie 

przestrzeń spotkań przyjacielskich i towarzyskich (Giddens, 2004). 

Dystans społeczny (od jednego metra do trzech metrów). Jest to strefa 

wykorzystywana do oddzielenia ludzi od siebie, nie zamykając ich tym samym w dwóch 

zupełnie różnych przestrzeniach, które uniemożliwiłyby kontakt. To właśnie przy tym 

dystansie załatwia się wszelkie nieosobiste sprawy (Hall, 2009). 

Do czwartej strefy zalicza się dystans publiczny (do czterech metrów). 

Zarezerwowany jest on do wystąpień publicznych zarówno ważnych w danym państwie 

osobistości, aktorów, jak również wszystkich tych, którzy przemawiają do szerokiego 

grona odbiorców.  

                                                 
3 Wyrazy „dystans” i „strefa” nadające znaczenie przestrzeni nieformalnej, używane są tutaj 
zamiennie i traktowane jako synonimy. 
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Wydaje się, iż z podziału przestrzeni, jaki proponuje Hall wyłania się jej dwojaki 

obraz. Z jednej strony jest to namysł nad terenem, obszarem w sensie fizykalnym, co 

stanowi punkt wyjścia do dalszej i głębszej refleksji, jaką jest spojrzenie na przestrzeń 

niejako od wewnętrznej strony. A więc przestrzeń, jaką człowiek od siebie odgradza 

budowlami tworzy miejsce, gdzie może dokonywać się samoidentyfikacja. 

 

2. Teatr. Aparatura pojęciowa przestrzeni teatralnej 

 

Kolebką teatru jest starożytna Grecja. Etymologicznie słowo to wywodzi się z 

języka greckiego, gdzie Θέατρον, (-ου, το) -dosłownie oznaczało „miejsce do oglądania”. 

Z czasem jednak terminu tego używano na określenie całej budowli architektonicznej. 

Podobnie rzecz ma się także teraz, kiedy to spośród szeregu współczesnych znaczeń, 

teatr definiowalny jest, jako (1) budynek, budowla lub miejsce przystosowane do 

prezentowania publiczności przedstawień. Obok odnaleźć można dwa inne znaczenia, 

gdzie teatr rozumiany jest jako (2) rodzaj sztuki widowiskowej wykonanej przez 

aktorów, którzy improwizują na oczach widzów lub wykonują utwór zaczerpnięty z 

repertuaru teatralnego; oraz jako (3) instytucja życia kulturalnego (działającego jako 

przedsiębiorstwo państwowe, prywatne lub stowarzyszenie) skupiająca zespół 

artystyczny i personel techniczny, której celem jest organizowanie i umożliwianie 

odbioru przedstawień teatralnych4.  

Mianem aparatury pojęciowej przestrzeni teatralnej nazwano to, co stanowi 

części składowe teatru pojętego jako szczególne miejsce przestrzeni, w której odbywają 

się spektakle. Będzie to, więc zarówno scena, kulisy, jak również odgrywane role, 

aktorzy czy widownia. Najbliższa będzie, zatem pierwsza z przytoczonych definicji 

teatru. Jednakże w artykule nie ograniczono  tego pojęcia do samej tylko budowli 

architektonicznej, wręcz przeciwnie, zwrócono szczególną uwagę zarówno na grę 

aktorską, jak i samych aktorów, bez których teatr nie mógłby istnieć. W tym także 

rozumieniu aktor będzie tym, który wyłania istotę przestrzeni, jaką stanowi teatr.   

 

2.1. Scena – kulisy 

 

Podstawowy podział przestrzeni teatralnej realizuje się na granicy scena-

widownia. Warto zwrócić uwagę, iż zależności, jakie rodzą się w tym podziale stanowią 

przestrzeń z jednej strony nadania, z drugiej odbioru. Innymi słowy można rzec, iż 

mamy do czynienia z kreacją i percepcją (Hausbrandt, Holoubek, 1986, s. 100). W 

niniejszej pracy, zdecydowałam się jednak na przedstawienie nieco odmiennej 

perspektywy. Proponuję następujący układ: scena-kulisy, a w dalszej części, aktorzy-

widzowie.  

                                                 
4 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3985837, (marzec 2010r.) 
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Przestrzeń w teatrze, szczególnie, jeśli mowa o salach gdzie odbywają się 

spektakle, kreowana jest w taki sposób, aby jej centralne miejsce stanowiła scena. To na 

jej deskach aktorzy wcielają się w kolejne postaci, wprowadzając widza w inną i odrębną 

przestrzeń.  

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na różnicę między przestrzenią teatralną a 

sceną, jaką ukazali G. Holoubek i A. Hausbrandt w książce Teatr jest światem. Mimo, iż 

architektonicznie scena i przestrzeń teatralna pokrywają się ze sobą, to wyróżniają się 

nieco innymi cechami. Dotyczą one w głównej mierze dynamizmu i manipulacji 

obszarem: 

 „Scena (…) odznacza się szczególną relatywnością i dynamizmem, których w 

dosłownym tego rozumieniu brakować może przestrzeni architektonicznej. Przestrzeń 

rzeczywistości teatralnej w zależności od działań w niej podejmowanych – może ulegać 

gwałtownemu poszerzeniu się bądź powiększaniu we wszystkich razem wziętych lub 

jakimkolwiek traktowanym z osobna wymiarach. Można też założyć, że przestrzeń ta 

ulegać będzie postępującej redukcji w trakcie spektaklu lub przemiennym transformacjom 

całościowym, czy też fragmentarycznym. (…) Pełna swoboda kreacyjna artystów pozwala - 

czasem na nieskrępowane manipulowanie przestrzenią” (tamże, s. 97-98).  

Manipulacja dotyczyć może zarówno zmniejszania wykorzystywanej przestrzeni 

scenicznej, co oznaczać będzie w konsekwencji ograniczenie przestrzeni umownej, jak 

również może wykazywać jej rozciągłość, która z kolei świadczyć będzie o jej 

nieograniczoności. Z jednej, bowiem strony możemy zminimalizować przestrzeń sceny 

do niewielkiego i odgrodzonego obszaru, niech będzie nim np. pokój, w którym 

odegrane zostaną wszystkie akty przedstawienia. Ale może zaistnieć też sytuacja 

odwrotna - w niektórych spektaklach przestrzeń umowna zdaje wielokrotnie przerastać 

granice sceny, co stanowić może „continuum metafizyczne lub kosmiczne” (tamże, s. 98). 

Możliwym staje się to za sprawą metod, jakimi posługują się aktorzy, gdy świadomie 

kreują i operują przestrzenią teatralną. Najpełniej wyraża się to w momencie, gdy 

manipulują oni w taki sposób świadomością widzów, by otworzyć dla nich kresy 

mentalnego obrazu przestrzennego (tamże).  

Niemałe znaczenie w przestrzeni teatralnej ma również kurtyna. Nieoceniona dla 

aktorów szczególnie w momencie, gdy dostrzegają szereg niedociągnięć, zaledwie na 

kilka chwil przed rozpoczęciem spektaklu. Można by pokusić się o stwierdzenie, iż 

kurtyna stanowi ponadto graniczny mur, który w momencie, kiedy odsłania scenę 

wprowadza widzów w odmienny wycinek tak czasowy, jak i przestrzenny. Ukazuje 

przestrzeń, którą kreują odtąd aktorzy nie dla siebie samych, lecz dla widowni. Kurtyna 

jest, zatem tym istotnym elementem, który przenosi w „(…) inny wymiar, rządzący się 

własnymi regułami, wyobcowany z układu, w jakim obracają się oni przed i po 

przedstawieniu. Jest to swoista ‘fasada czasu’, która oznacza jakby wyrzucenie 

człowieka z jednego układu, by podporządkować go innemu” (tamże, s. 70). 
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Miejscem, do którego dostępu nie mają widzowie są kulisy. Stanowią one 

przestrzeń w teatrze, gdzie przed spektaklem, między kolejnymi odsłonami aż wreszcie 

po zakończeniu spektaklu mogą zrzucić, jeśli nie rzeczywiste, to „mentalne maski”, które 

wtłaczają ich w konkretne role, pozwalając tym samym czuć się sobą, a nie taką czy inną 

postacią.  

 

2.2. Aktorzy – widzowie 

 

Należy zgodzić się z tym, iż ani scena, ani kulisy, ani też kurtyna, która okazałaby 

się tak znacząca, nie miałyby żadnej wartości i sensu, gdyby nie aktorzy. To oni stanowią 

żywe centrum przestrzeni teatralnej. Jak pisze Tairow: „istotą teatru zawsze było 

działanie, którego jedynym wyrazicielem niezmiennie był aktywnie działający człowiek, 

to jest aktor” (Tairow, 1978, s. 62). Można posunąć się o stwierdzenie, iż stanowią oni 

nierozerwalny element teatru. W takim wypadku jednak, jawi się pytanie, czy aby taka 

konstatacja a więc nazwanie aktorów – elementami teatru nie umniejsza roli, jaką pełnią 

w tej przestrzeni? Bez wątpienia stanowią oni ten czynnik, który jak żaden inny żywo 

tworzy teatr. Co za tym postępuje, jeśli mowa ma być o aktorze rozumianym, jako 

element, to tylko wówczas, gdy będzie to element istotowo tworzący teatr. 

Warto przytoczyć w tym miejscu stanowisko, jakie przedstawił Artaud, francuski 

teoretyk teatru, aktor i reżyser. Zwrócił on uwagę, iż aktora, jako element teatru można 

analizować z innej nieco perspektywy. Jak pisze „(…) aktor jest w teatrze zarazem 

elementem o najwyższym znaczeniu, skoro od skuteczności jego gry zależy powodzenie 

widowiska – i elementem biernym jakby, neutralnym, ponieważ odmówiona mu zostaje 

wszelka jednostkowa inicjatywa” (Artaud, 1966, s. 114). Uwaga skupiona jest zatem na 

kunszcie gry aktorskiej. Z drugiej jednak strony podkreślone zostało to, iż w znacznej 

mierze aktor podlega reżyserowi. Jak mi się jednak wydaje, autor przede wszystkim miał 

na myśli odseparowanie aktora wcielonego w daną rolę od tożsamości jego samego, jako 

człowieka. Innymi słowy, między graną postacią a rzeczywistą tożsamością człowieka, 

który wciela się w ową postać, w większości przypadków nie można postawić znaku 

równości. Podobnie uważał Gustaw Holoubek:  

„Miarą sukcesu wydzielenia z siebie substancji roli jest odległość rzeczywistej 

psychiki aktora od gatunku roli, od psychiki postaci scenicznej. (…) Stopień samodzielności 

bytu postaci scenicznej jest tym wiarygodniejszy, im jest dalszy od stopnia jej 

podobieństwa do osoby twórcy. Im aktor, jako człowiek jest dalszy od tego, co ma grać, tym 

prawdopodobniejsza jest pełnia i bogactwo postaci, którą przedstawia”(Hausbrandt, 

Holoubek, 1986, s. 45). 

Nie należy jednak utożsamiać tego z ekspresją, czy uczuciowością, jaka zdaje się 

być niezbędna w doskonaleniu odgrywanej roli. Nie jest moim zamiarem, by umniejszać 

rolę uczuciowości w grze aktorskiej, wręcz przeciwnie. „Aktor (…) jest postacią w takiej 

lub innej sytuacji i wszystko, co mówi, powinno się wydawać działaniem wypływającym 
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prosto z duszy” (Riccoboni, 2005, s.70). Tym samym to właśnie scena i odgrywany 

spektakl jest miejscem przeznaczonym na ekspresję również odczuć aktora, które 

nierzadko stanowią wypadkową interpretacji danej sztuki przez niego samego. Z drugiej 

jednak strony nasuwa się refleksja, czy owa uczuciowość powinna odzwierciedlać 

faktyczny stan duszy aktora, czy też granej postaci, co stanowi istotną różnicę. Ponadto 

w takim przypadku mielibyśmy sytuację zupełnie przeciwną do wyżej opisanej. Osobista 

uczuciowość aktora musiałaby do granic możliwości zostać stłumiona, aby w pełni 

uwydatnić uczuciowość postaci, jaką gra. Na uwagę zasługuje również fakt, iż w takim 

przypadku aktor miałby większą możliwość manipulacji odczuciami widowni. 

Warto zwrócić uwagę na to, iż przywykło się myśleć o aktorach występujących na 

scenie oraz widowni, jako dwóch biegunach, które paradoksalnie należą do tej samej 

przestrzeni teatru. Status quo ante przedstawia scenę (a w tym także i aktorów), jako 

miejsce kreacji, zaś widzów, jako element percepcyjno-poznawczy - co zostało już 

powiedziane. Czy jednak mur stanowiący granicę między tymi dwiema stronami jest na 

tyle mocny, aby między nimi nie było możliwe współoddziaływanie? Obalenie tej 

bariery, choć metaforycznej, to jednak zauważalnej, może w teatrze przynieść 

zaskakujące spostrzeżenia. Pierwszym z nich jest funkcja współtworzenia sztuki, jaką 

wówczas zaczyna pełnić publiczność, poprzez udzielenie aktorom „(…) swej ciekawości, 

napięcia emocjonalnego – słowem elementów, które są nie tylko racją jakiejkolwiek 

działalności kreacyjnej, ale jej drugą, nie mniej ważną stroną” (Hausbrandt, Holoubek, 

1986, s. 203). Ponadto warto podkreslić, iż widownia może stać się wówczas „materią 

odkształcającą, która w świadomości widza stanowi tę niewidzialną i niedotykalną 

formę, w którą wlewa się kreacja, by odbić się w człowieku bardziej lub mniej trwale 

(…). By zamieszkać w nim i rozpocząć własne tam życie, wolne od dalszego wpływu 

artysty, a uwarunkowane jedynie przez to, co określa odbiorcę. Odbiorcę stającego się 

teraz twórcą nowego dzieła” (tamże). 

 

2.3. Role i gra 

 

Zgodnie z załącznikiem art. 7 nr 4 do Układu Zbiorowego pracowników instytucji 

artystycznych „za rolę uważa się całokształt zadań artystycznych w spektaklu 

powierzonych aktorowi przez reżysera” (tamże, s. 47). Definicja ta z pozoru wydaje się 

być kompletną i obiektywną. Jednak należy zwrócić uwagę, iż w swej istocie, de facto jest 

definicją nader szeroką, aby oddać faktyczny stan rzeczy.  

Jak podają praktycy i teoretycy teatru - Hausbrandt i Holoubek „rola stanowi 

przedmiot gry aktorskiej. Jest dyspozycją postaci scenicznej (…) a równocześnie 

owocem zabiegów aktorskich prowadzonych do stworzenia żywej, lecz umownej 

rzeczywistości scenicznej wykreowanej w tworzywie osobowości i własnej cielesności 

aktora” (tamże, s. 48). Kreślą się tym samym dwa dynamiczne czynniki. Jako pierwszy 
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kreowanie roli w umyśle aktora, oswajanie z graną postacią, wczuwanie się w jej 

osobowość, a z drugiej strony urzeczywistnianie i ekspresja sceniczna postaci.5 

„Rola stanowi dzieło umysłu, a nie serca. Jest produktem koncepcji intelektualnej, a 

nie impulsu emocjonalnego. Powstaje w wyniku skrupulatnych studiów nad 

skomponowaniem w jedną całość wszystkich szczegółowych inspiracji towarzyszących jej 

narodzinom” (Hausbrandt, Holoubek, 1986, s. 55). 

Wynika z tego, że w pierwszym rzędzie rola jest owocem głębokiego namysłu i 

zabiegu intelektualnego. Co za tym postępuje, ograniczenie jej jedynie do realizacji 

zadań powierzonych przez reżysera spektaklu byłoby, jeśli nie ograniczające, to 

bynajmniej ubezwłasnowolniające.  

Wszystko to, co do tej pory mogło zamykać się w intelekcie i wyobraźni aktora 

przekładane jest na narzędzie ekspresji, jakim jest cielesność. Istotnym w grze 

aktorskiej i wcielaniu się w kolejne postaci jest wewnętrzne odseparowanie sfery 

emocjonalnej, która byłaby odbiciem osobistych uczuć aktora. Jak piszą A. Hausbrandt i 

G. Holoubek:  

„Rola nie stanowi, a w każdym razie nie powinna stanowić, produktu autentycznych 

emocji (…). Odwoływanie się do własnych doświadczeń emocjonalnych, tzn. odtwarzania 

dosłowności przeżycia poprzez oddanie się wzruszeniu, unicestwia właściwy wizerunek 

roli (…). Rola budowana na autentyzmie emocji sprowadza aktora na manowce 

ekshibicjonizmu” (tamże, s. 58). 

Wydaje się to bardzo znaczące, bo oznacza, iż siłą sprawczą w kreowaniu roli nie 

mogą być uczucia, które wpisują się w prywatną i intymną sferę aktora. A to 

oznaczałoby, iż zawód ten wymusza na człowieku z chwilą wejścia na scenę, całkowitego 

odcięcia się od wszystkiego, co stanowi o jego osobowości prywatnej. A więc w byciu 

„nie – sobą” w swoim ciele można by odnajdywać istotę roli i gry w przestrzeni teatru.  

 

3. Człowiek jako twórca i realizator teatralizacji w życiu społecznym 

 

Tak jak stwierdziliśmy we wstępie metafora teatru posłuży do opisu przestrzeni 

w znaczeniu Halla. Zobaczmy, zatem, jaką rolę w tym kontekście mają jej cechy. Należą 

do nich w pierwszej kolejności posługiwanie się przestrzenią oraz jej wykorzystywanie 

do celów służących człowiekowi. Warta podkreślenia jest rola, jaką pełni w tym miejscu 

człowiek. To on kreuje tę przestrzeń, stając się jej twórcą6, lecz aby to nastąpiło, 

poprzedzone musi by być namysłem wnikliwą obserwacją samego społeczeństwa. W 

                                                 
5 Wartym polecenia jest esej, którego autorem jest M. Merle-Ponty. W dziele tym niezmiernie 
ciekawie opisuje ekspresję w sztuce i kulturze. Zob. M. Merle-Ponty, Postrzeganie, ekspresja, 
sztuka, w: Proza świata. Eseje o mowie, tłum. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, J. Skoczylas, Warszawa 
1999, s. 178 – 251. 
6 Posługując się terminem „twórca przestrzeni”, mam na celu podkreślenie jego m.in. możliwej 
funkcji aranżacji, w żadnym razie jednak nie utożsamiam tej roli ze stwórczym wymiarem. 
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przeciwnym razie przestrzeń formalna nie stanowiłaby funkcji modelującej zachowania 

ludzi, co Hall uważa za jeden z ważniejszych aspektów.  

Wszystko to staje się kluczowe, gdy mówimy o teatralizacji. Ktoś mógłby zapytać 

w tym miejscu, jaki związek mają ze sobą te dwie kategorie. Otóż, skoro zgodziliśmy się 

na to, iż w przestrzeni trwałej człowiek organizuje teren w taki sposób, iż tworzy on 

fasady, za sprawą, których alienuje się od społeczeństwa, oznacza to nic innego jak to, iż 

w owej przestrzeni musi istnieć inny jeszcze wymiar, który nie jawi się bezpośrednio, a 

którego tajemnicę właśnie odkrywamy. Skoro, bowiem człowiek tworzy fasady, to 

logicznym jest, że za ich murami skrywać chce siebie. Co może dawać także dowód na to, 

iż w przestrzeni występują takie strefy, które nie pozwalają człowiekowi na pełne 

odkrycie się przed innymi. Potwierdzeniem tego jest doświadczalny empirycznie fakt, iż 

człowiek w obecności różnych osób, bardzo często zachowuje się skrajnie odmiennie. 

Mowa jest tu głównie o zachowaniach między ludźmi znającymi się już od dłuższego 

czasu, a np. zajmującymi wyższe stanowiska tak społeczne, jak i zawodowe. Jak opisuje 

Goffman:  

„(…) kiedy ktoś działa w obecności innych osób, pewne aspekty tego działania 

zostają uwydatnione, inne zaś ulegają stłumieniu – te mianowicie, które mogłyby 

podważać wrażenie, jakie działający chce wywrzeć” (Goffman, 2008, s.140). 

Należy jednak przyjąć tutaj pewne rozróżnienie, gdy chodzi o pojęcie fasad. W 

pierwszym rozumieniu, jakie spotykamy w terminologii przestrzeni trwałej u Halla, 

terminem tym określane są budowle. Zatem pojęcie to należy rozumieć w sensie 

architektoniczno-kulturowym. Natomiast, gdy mowa o samym zachowaniu człowieka w 

tymże ograniczonym obszarze ujawnia się inny wymiar, który, jak się wydaje nakazuje 

rozumienie fasad w sensie psychologiczno -, lub mentalno- kulturowych. Na określenie 

owego ukrytego podziału w przestrzeni przyjmuję, zatem pojęcie sceny i kulis.  

Scena, jaką rozumie się w aspekcie teatralizacji społecznej, pozbawiona jest ściśle 

określonej materialnej struktury, charakterystycznej dla tej w teatrze. W zamian za 

drewniany podest, czy kurtynę posłużą m.in. mury budowli przestrzeni trwałej, w 

których to dostrzega się zadziwiające zachowania ludzi, wiernie oddające analogiczność 

zachowań przestrzeni teatralnej. Jako przykład sceny w teatralizacji społecznej w 

granicach przestrzeni trwałej w pierwszej kolejności niech posłużą budynki biurowe. 

Pracownicy placówki zobowiązani są przestrzegać norm i zasad w niej panujących. 

Trzeba także podkreślić wartość zasad protokołu dyplomatycznego czy etosu dobrego 

wychowania, jakie powinny obowiązywać, nie tylko w takich miejscach. Jednakże należy 

zwrócić uwagę na te zachowania, które w ogólnym odbiorze zaprzeczają sposobowi 

bycia ludzi poza granicami pracy. Inaczej mówiąc człowiek pracujący w biurze będzie 

zachowywał się w określony sposób, gdy będzie w gabinecie szefa, gdy będzie miał 

świadomość tego, iż poddawany jest ocenie zwierzchnika, inaczej, gdy będzie otoczony 

grupą znanych ludzi współdzielących dane pomieszczenie pracy, a zupełnie inaczej, 
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kiedy opuści biurowiec i uda się do domu. Wynika z tego fakt, iż to przestrzeń i jej 

podział wymusza na człowieku role. Można także powiedzieć, iż to obszar 

architektoniczny, który spełnia określone funkcje, powoduje, iż człowiekowi 

wchodzącemu w tę przestrzeń narzucony jest konkretny sposób bycia i zachowania. 

Pytanie, jakie jawi się w tym miejscu brzmi następująco: co determinuje owy 

podział przestrzeni, który narzuca wchodzenie w role? Odpowiedzi należy szukać w 

pierwszej kolejności w rozróżnieniu dwóch kwestii, którymi są przestrzeń trwała i 

funkcje tej przestrzeni. Co już ustaliliśmy, za Hallem właściwości architektoniczne 

budynków muszą być dostosowywane do funkcji, jakie pełnią. Zobaczmy, że mamy do 

czynienia z sytuacją, w której każda przestrzeń trwała, jest tak organizowana, aby 

spełniała określone funkcje. Zatem to owe funkcje wraz przestrzenią trwałą determinują 

jej podział. Pozwala to tym samym nałożyć metaforę teatru oraz używać terminologii 

scen i kulis na określenie zachowań i postaw jakie przyjmuje człowiek w zależności od 

tego, w jakim miejscu przestrzeni się znajduje.  

Jednym z przykładów, które bardzo dobrze ukazują funkcjonowanie scen i kulis 

w życiu codziennym jest restauracja i kuchnia, w której przygotowywane są posiłki. Na 

sali jadalnej zazwyczaj panuje miły, spokojny nastrój, podczas gdy za drzwiami od 

kuchni personel pracuje w atmosferze przepełnionej nerwowością i energicznym 

tempem. Po czym kelner wraca na salę, gdzie ze stoickim spokojem i uśmiechem na 

twarzy podaje danie, pyta jak smakowało itp. (tamże). Zobaczmy, zatem, iż mamy do 

czynienia z jednym obszarem, który podzielony jest w zależności od funkcji, jakie pełni. 

Z punkt widzenie kelnera sceną, a więc miejscem, które wymusza na nim rolę bycia 

uprzejmym niezależnie od własnego nastroju, humoru itp. jest sala jadalna. Tym, co 

oddziela jadalnię od kulis, jakimi jest kuchnia i zaplecze są drzwi dzielące te dwie 

przestrzenie. Przekraczając próg tych drzwi, wchodzi w przestrzeń, która nie narzuca 

mu już zachowań, obowiązujących go jeszcze przed chwilą.  

Warto w tym miejscy zatrzymać się nad kwestią ról społecznych. Zgodnie z 

definicją za „rolę społeczną przyjmuje się zbiór funkcji, zachowań i postaw wynikających 

z zajmowanej pozycji społecznej w różnych grupach społecznych”7. Oznacza to, że rolę 

wymusza zarówno status społeczny, pełniona w danym czasie funkcja i zawód, jaki pełni 

człowiek. Potwierdza to także spostrzeżenie psychologa Tadeusza Tomaszewskiego:  

„Stosunki jednostki ze społeczeństwem wiążą się przede wszystkim z faktem, że 

każda jednostka ludzka zajmuje w społeczeństwie (…) określoną pozycję, inaczej mówiąc 

posiada określony status społeczny. Może to być pozycja w strukturze zawodowej (…), 

rodzinnej (…) strukturze towarzyskiej (…), politycznej, itp. Zajmując określoną pozycję 

społeczną jednostka spełnia odpowiednią od swego statusu rolę. Sposób zachowania się 

przy określonym statusie społecznym jest społecznie ustalony, tak, że nie wiedząc nic 

więcej o człowieku, prócz tego, jaka jest jego rola społeczna, możemy przewidywać jego 

zachowanie się w określonej sytuacji – zupełnie podobnie, jak znając rolę teatralną 

                                                 
7 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3968539, (maj 2010r.)  
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możemy przewidzieć w zasadzie, co zrobi grający ją aktor bez względu na to, kto z zespołu 

tę rolę obejmie” (Tomaszewski, 1968, s. 158). 

Zwróćmy uwagę, iż powyższa wypowiedź, znajduje swoje potwierdzenie w 

przytoczonym przykładzie funkcjonowania sceny i kulis w biurowcu, czy restauracji. 

Mowa była, iż przestrzeń, jej funkcje i podział wywierały wpływ na zachowania 

jednostki. Przyjęte zostało, iż to przestrzeń wymusza role. Powyższa definicja 

potwierdza, iż człowiek musi dostosowywać się do określonych reguł panujących tak w 

społeczeństwie, jak i w przestrzeni. Również fakt, iż możliwym jest równoczesne 

pełnienie kilku ról społecznych daje poświadczenie, tego, co zostało powiedziane o 

zachowaniu człowieka tak w gabinecie dyrektora, pośród znanych współpracowników, 

czy wreszcie w gronie najbliższych osób. W zależności od tego, w jakim pomieszczeniu 

przebywał, jakimi ludźmi się otaczał determinowało, to jego zachowania.  

Należy zauważyć, iż scena, jako miejsce, w którym jednostka przedstawia 

określoną do danej sytuacji kreację, lub inaczej mówiąc, w którym wciela się w różne 

role społeczne jest de facto tym obszarem, w którym jej tożsamość pozostaje 

niezmienna. Nie jest tak, jak przyjęliśmy w analizie roli i gry w przestrzeni teatralnej, 

gdzie aktor całkowicie może odseparować swoją osobę od postaci, w którą się wciela.  

Przestrzeń sceny w teatrze jest umowna i wprowadza widza w inny, niewidoczny 

wymiar przestrzeni i czasu, który zamknięty jest w czasie trwania spektaklu – co zostało 

już przyjęte. Nie można jednak tego samego powiedzieć o scenie w przestrzeni trwałej. 

Jest to, bowiem przestrzeń realna, która narzuca nam interakcje społeczne, w których 

mimo przyjętych różnych ról społecznych wchodząc w relacje zawsze identyfikujemy 

się, jako konkretna jednostka o określonej tożsamości. 

Otwiera to szerokie spektrum. Do tej pory, bowiem, scenę i kulisy próbowaliśmy 

wpisać w przestrzeń trwałą, a więc tę, która określa i modeluje sposoby zachowań w 

budowlach architektonicznych. Zdaje się jednak, iż ze względu na zachodzące relacje 

społeczne należy przyjąć fakt przekraczania granic przestrzeni trwałej do tej, którą Hall 

w swojej terminologii nazywa sferą intymną przestrzeni prywatnej. Zwróćmy uwagę, iż 

w analizie zasad panujących w biurze sceną nazywaliśmy ten wydzielony obszar w 

przestrzeni trwałej, w którym jednostka kreowała określoną postawę i zachowania, 

różne od tych, jakie reprezentowała w gronie osób bliższych a jeszcze innych, gdy 

całkowicie wchodziła w przestrzeń kulis, w których w pełni mogła czuć się swobodnie 

będąc w gronie rodzinnym. Zależność, jaka się w tym miejscu kreśli brzmi następująco: 

człowiek tym bardziej wpisany jest w bycie na scenie, im dalsza jest relacja między 

ludźmi w przestrzeni trwałej oraz z drugiej strony: im bliższy jest kontakt w sferze 

prywatnej, tym bardziej bycie człowieka wpisuje się w kulisy. Inaczej można powiedzieć, 

iż fakt istnienia kulis i sceny generować będzie istnienie przestrzeni intymnej.  

Należy rozpatrzeć jeszcze inne zależności między terminologią teatralną, a jej 

odzwierciedleniem w przestrzeni społecznej. W pierwszej kolejności warto 
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przeanalizować, jakie związki zachodzą między sceną, która w teatrze jest miejscem 

kreacji, a widownią – obszarem percepcji. Rozpatrzmy sytuację, w której człowiek A 

zapoznaje się z nową, nieznaną mu dotąd osobą B. Pierwsza będzie działała, jak pisze 

Goffman w sposób „głęboko wyrafinowany, zachowując się w określony sposób tylko po 

to, by zrobić na innych określone wrażenie, które najpewniej wywoła reakcję taką, jaką 

chciałaby uzyskać” (Goffman, 2008, s. 36). Osoba B natomiast wszystko to, co przekazuje 

A, odbiera percepcyjnie i zmysłowo. Zatem zdaje się, iż stwierdzenie, że scena jest 

miejscem kreacji natomiast widownia – percepcji, znajduje swoje potwierdzenie 

również w życiu społecznym. Daje to również dowód temu, iż także w tym aspekcie teatr 

w swej właściwej definicji znajduje swe oblicze w teatrze życia społecznego. 

Co się tyczy związku samego aktora z widownią, to, jak stwierdzono wcześniej, 

publiczność odgrywa niebagatelną rolę, stanowi, bowiem istotny element teatru. Bez 

niej nie byłoby przedstawień, bowiem nie do pomyślenia jest sytuacja, aby odtąd 

aktorzy wypowiadali swoje kwestie w pustą przestrzeń teatru. Tak samo jest, jak się 

wydaje z aktorem, którego pojmujemy w paradygmacie zachowań społecznych. Gdyby 

nie istniała rzesza osób, przed którymi człowiek odgrywa owe role, cały wysiłek 

teatralizacji nie były potrzebny.  

Kreowanie zachowania, sposobu bycia, słowem wywieranie wrażenia osoby, 

którą w rzeczywistości się nie jest, daje najlepsze potwierdzenie na fakt, iż człowiek w 

zachowaniach społecznych pełni mniej lub bardziej świadomie rolę aktora.  

Pytanie, jakie można stawiać brzmi, na ile osoby spotykane w przestrzeni trwałej, 

a zatem przestrzeni, w jakiej żyjemy są takimi, za jakie ich uważamy. Czy można mówić 

tu o nieuczciwości lub odważniej, o obłudzie, szczególnie, gdy teatralizacja wkraczać 

będzie w przestrzeń nieformalną, a zatem gdzie człowiek spełniać się będzie w 

najbardziej zacieśnionych kontaktach ze swoimi bliskimi. Czy jest tak, że w przestrzeni 

trwałej w pewnych miejscach – na scenie człowiek przywdziewa maski, które następnie 

zrzuca, gdy znajduje się już za kulisami?  

 Inaczej, można zapytać wtedy o kryterium poznania danego człowieka, czy 

jesteśmy w stanie w ogóle dociekać o nim prawdy. A być może owe maski wpisane są w 

strukturę bytową każdego człowieka i są tym, co Wittgenstein nazywał to, „co 

wewnętrzne” i „zewnętrzne” (Wittgenstein, 1982). Gdyby tak było, niepotrzebnym 

zdałoby się kolejne nasuwające się pytanie, po co ludzie decydują się na nieustanne 

kreowanie siebie? Tak czy inaczej nie zmienia to faktu, iż zachowania ludzi w interakcji 

społecznej powielają struktury zachowań w przestrzeni teatralnej.  

 

Zakończenie 

 

Celem analiz zawartych w niniejszym artykule było zastosowanie metafory 

teatralnej do opisu funkcjonowania człowieka w przestrzeni kulturowo-społecznej, 

której źródło stanowiła przestrzeń w rozumieniu Halla.  
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Refleksję rozpoczęto od konieczności rozróżnienia pojmowania przestrzeni w 

tradycyjny sposób od ujęć współczesnych, dzięki temu możliwa okazała się analiza 

zjawiska społeczno-kulturowego, jakim jest teatralizacja życia społecznego.  

Opisano terminologię, struktury i elementy, jakie wpisują się w przestrzeń 

teatralną, aby w dalszej części zewidencjować i wpisać owe pojęcia w przestrzeń trwałą. 

Ta okazała się być jednak niewystarczającą, do opisu teatralizacji życia społecznego, 

potrzeba było, więc wykorzystać przestrzeń prywatną, która stanowi sferę najbardziej 

zacieśnionych kontaktów osobowych.  

Człowiek został określony mianem aktora rozgrywającego swe role na scenie, 

jaką okazało się być życie. Udało się również odnaleźć analogicznie funkcjonujące 

pojęcia widowni, ról, jak również kurtyny odgrywającej znaczącą rolę.  

Temat niniejszych rozważań pozostawia nadal szerokie pole do refleksji. Nie 

udało się w nich znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania, m.in., jaki jest cel zachowań 

teatralnych w życiu ludzi, jak również, co wydaje się wielce interesujące - czy istnieje 

możliwość, abyśmy mieli pewność poznania autentycznego i prawdziwego wnętrza, 

które skrywa w sobie drugi człowiek. Pytania te pozostają zatem otwarte. 
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Konserwacja i rekonstrukcja zabytków w świadomości 
studentów Teologii UKSW 

 
1. Teologiczno-kulturowe przesłanki studiów nad zabytkami 

 

W roku akademickim 2008/2009 elementy wiedzy z zakresu ochrony zabytków 

zostały ujęte w ramy odrębnego przedmiotu (w wymiarze 30 godzin wykładowych) pod 

nazwą Ochrona Dóbr Kultury i Zabytkoznawstwo wykładanego na czwartym roku 

studiów specjalności - teologia kultury, prowadzonej na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie1.  

Potrzeba zawarcia w ofercie programowej studiów teologiczno-kulturowych 

zagadnień dotyczących zagadnień ochrony zabytków wynika z pogłębiającej się 

świadomości zależności i powiązań między wiarą a dziedzictwem kulturowym. Wiara 

chrześcijańska wyraża się w określonych ramach historycznych i kulturowych, otwiera 

się na różnorakie czynniki cywilizacyjne, rozwija sztukę, ucieleśnia się w artefaktach. Jak 

pisał w nieocenionej encyklice Fides et ratio błogosławiony papież Jan Paweł II (2003, s. 

41): „sztuka wyraża niepokój, który skłania do nieustannych poszukiwań”. Kultura w 

perspektywie historycznej czerpie treści z Ewangelii, podejmując różnorodne tematy i 

wątki z bogatego repertuaru orędzia ewangelicznego, by móc przezwyciężyć to, co w 

kulturze ludzkiej jest niedoskonałe, niepełne, niepiękne, a czasami nawet nieludzkie. W 

dobie ideowo-duchowego kryzysu współczesnej kultury, tj. jej pragmatyczno-

technokratycznego charakteru odchodzącego od właściwej („ludzkiej”) antropologii i 

personalizmu, wiedza i umiejętności z zakresu ochrony dóbr kultury w ramach teologii 

kultury pragną przyczynić się do przezwyciężenia kryzysu antropologicznego przez 

ukazywanie pełnej prawdy o dorobku historycznym i artystycznym człowieka 

(zwłaszcza dziedzictwa architektury i sztuki, muzealiów i archiwaliów zdeponowanych 

w bibliotekach, galeriach i muzeach prezentujących dorobek cywilizacji 

chrześcijańskiej) realizującego poprzez kulturę wartości wyższe: poznawcze (prawda), 

etyczne (dobro), estetyczne (piękno), religijno-sakralne (miłość, poświęcenie, dobroć). 

Potrzeba "spotkania" i dialogu pomiędzy rzeczywistością wiary i jej 

ucieleśnieniem w sztuce chrześcijańskiej w świetle różnorakich relacji istniejących 

                                                 
1 Pierwsza w Polsce specjalność Teologii Kultury utworzona decyzją Rady Wydziału z 13 grudnia 
2004 i potwierdzona decyzją Senatu z dnia 20 stycznia 2005 roku, rozpoczęła swoją naukowo-
dydaktyczną działalność w roku akademickim 2005-2006.  
Zob. http://www.teologiakultury.uksw.edu.pl/node/7. 15.10.2012. 

http://www.teologiakultury.uksw.edu.pl/node/7
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pomiędzy orędziem Ewangelii a zjawiskami kultury wyraźnie wybrzmiała na soborze 

watykańskim II i została wyartykułowana w soborowej Konstytucji Duszpasterskiej 

Gaudium et Spes; podkreśliła ona fundamentalne znaczenie kultury dla pełnego rozwoju 

osoby ludzkiej, pokazała liczne ścieżki związku historii zbawienia i kultury oraz 

wzajemnego wzbogacania się Kościoła i kultur (Gaudium et Spes, nr 53-62). Również 

później sprawy kultury nie wyszły z pola widzenia Kościoła; mając na uwadze rosnące 

znaczenie różnych zagadnień kultury papież Jan Paweł II powołał do istnienia - obok 

istniejących już komisji: Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury i Papieskiej 

Komisji Archeologii Sakralnej – koordynującą wszystkie działania w dziedzinie kultury - 

Papieską Radę ds. Kultury (1982 r.) i zapisał w jej kompetencjach działalność na rzecz 

rozwoju kultury i ochronę jej dziedzictwa (Motu Proprio Inde a Pontificatus). W dekrecie 

erygującym Komisję zarysował zbieżność zainteresowań badań nad kulturą i teologią 

wypowiadając słowa, które wyznaczyły kierunek, w jakim poszła nowoczesna teologia 

kultury: „Synteza kultury i wiary jest wymaganiem nie tylko kultury, lecz także wiary. 

(...) Wiara, która nie staje się kulturą, jest wiarą nie w pełni przyjętą, nie w całości 

przemyślaną, nie przeżytą wiernie” 2.  

 

2. Zabytek i kultura w dobie postmodernizmu 

 

Żyjemy w okresie, w którym w obszarze kultury dokonuje się wiele zmian, nieraz 

o charakterze epokowym. Część z nich jest pożądana i pożyteczna, część jednak budzi 

wątpliwości, obawy i zastrzeżenia. Niektóre ze zmian wkraczają na teren, w którym 

wszelkie innowacje powinny być wyjątkowo starannie przemyślane i sprowadzane do 

koniecznego minimum. Takim terenem jest bez wątpienia przestrzeń ochrony zabytków. 

W obszar ten wchodzą zarówno zabytkowe obiekty architektury, przestrzenie 

urbanistyczne, ruralistyczne, krajobrazowe, jak również inne artefakty posiadające 

znamiona zabytkowości, historyczne dzieła pozostałych gałęzi sztuki i rzemiosła 

artystycznego (rzeźby, malarstwa, witrażownictwa itp.), historia techniki (konstrukcje, 

technologie budowlane, instalacje itp.), historia materialna, gospodarcza obiektu itd. 

(Tajchman, 2008, s. 6).  

Każdy zabytek ze swej natury jest artefaktem zakorzenionym w historii ludzkiej3. 

Jest obiektem niepowtarzalnym ze względu na swoją substancję, formę i kontekst 

kulturowy, i w związku z tym powinien być otoczony najstaranniejszą opieką i ochroną 

prawną. Współczesna doktryna konserwatorska kładzie silny nacisk na znaczenie i 

wartość oryginalnej tkanki zabytku, zawierającej w sobie autentyczną substancję 

                                                 
2 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_pro_06061999_en. 
Html. 15.10.2012. 
3 Wartość historyczna i artystyczna ma podstawowe znaczenie dla wartości zabytku. Wartość 
historyczna opiera się na charakterze dokumentacyjnym i autentyczności zabytku (z tego 
wywodzi się wartość naukowa zabytku). Zob. W. Frodl (1966).  

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/
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(materiał i technikę wykonania) (Małachowicz, 2007, s. 96–130). Tymczasem w 

ponowoczesnym świecie, przesiąkniętym standaryzacją i homogenizacją kultury, 

sprowadzającym dobra duchowe do rzędu dóbr konsumpcyjnych, często wolimy się 

zadowalać kopią zabytku, niż szczycić oryginalnym obiektem zabytkowym4. Imitacje i 

„podróbki” zabytków, na które jest aktualnie moda i popyt, stają się produktami kultury, 

udającymi historyczne oryginały, próbującymi na siłę nobilitować właścicieli, 

uszlachetniać historię rodu posiadacza, wypełniać jego aspiracje społeczne i 

towarzyskie etc5. Mamy więc do czynienia z nowym zjawiskiem zapotrzebowania na 

„dziedzictwo kulturowe”, jako jeden z rodzajów współczesnego przemysłu 

kulturowego6. Kopie zabytków udające prawdziwe zabytki, wydają się spełniać 

oczekiwania gospodarcze, turystyczne, poznawcze, społeczne (status społeczny), a 

nawet rozrywkowe współczesnego masowego konsumenta (Carroll, 2011, s. 44). W 

rezultacie oryginalność (autentyzm), która stanowi podstawę wartości zabytku, jest 

poddawana konfrontacji i przegrywa często z obiektami poddanymi „macdonaldyzacji” 

przestrzeni kulturowej (Böhm, Dobosz, Jaskanis, Purchla, Szmygin, 2008, s. 61).  

„Macdonaldyzacja zabytków” łączy się często z postulatem adaptacji obiektów 

zabytkowych do wypełniania nowych, na ogół obcych naturze zabytku, zadań. Obiekt 

taki musi przyjąć na siebie zadanie spełniania dodatkowych funkcji, służyć nowym 

celom (np. gastronomicznym, handlowym), mieścić się w ramach odmiennych gustów 

estetycznych właściciela bądź użytkownika (Tajchman, 2005, s. 173-185). Doktryna 

konserwatorska wprawdzie docenia użytkowanie zabytku, które w wielu sytuacjach 

daje zabytkowi rękojmię przetrwania, ale nie za wszelką cenę, zwłaszcza za cenę 

bezpowrotnej utraty oryginalności substancji i formy7.  

 

3. Konserwacja i rekonstrukcja w opinii studentów 

 

                                                 
4 Jak mogą wyglądać takie kopie zabytków można się łatwo przekonać oglądając in situ obiekty 
wznoszone w ostatnim czasie w różnych częściach kraju; np. zamek w Korzkwi pod Krakowem, 
Boblicach w jurze krakowsko-częstochowskiej, czy Tykocinie na Podlasiu (Por. Böhm, Dobosz, 
Jaskanis, Purchla, Szmygin, 2008, s. 12). 
5 Realizacja zamówienia na „zabytek”, jako produktu kulturowego, przebiega w przestrzeni 
architektury i urbanistyki najczęściej dwutorowo: 1/ jako budowa stylizowanych na zabytki 
obiektów na bazie (fundamentach, ruinach) prawdziwych zabytków oraz 2/ jako budowa 
nowoczesnych obiektów stylizowanych na zabytki bez żadnego odniesienia do historii miejsca. 
6 Znany angielski socjolog kultury, zajmujący się historią i socjologią kultury XX wieku, Mike 
Featherstone, interesujący się powiązaniami między nowoczesnością i ponowoczesnością, 
kładzie szczególny nacisk na zatarcie granic pomiędzy sztuką i codziennym życiem, na zanik 
pomiędzy sztuką wysoko-artystyczną z jednej strony i kulturą masową czy popularną z drugiej; 
zwraca też uwagę na powszechny bezład stylistyczny oraz ludyczne pomieszanie kodów. (Zob. 
Featherstone, 1998, s. 302). 
7 Prawidłowe użytkowanie jest wartością należącą do rudymentów doktryny konserwatorskiej 
(wartość historyczna, artystyczna i użytkowa) sformalizowanej przez A. Riegla i zmodyfiko-
wanej przez W. Frodla. 
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Dystans kilku lat dzielący nas od od pierwszych wykładów Ochrony Dóbr Kultury 

i Zabytkoznawstwa jest okazją, aby poddać weryfikacji słuszność podjętej decyzji o 

wprowadzeniu nowego przedmiotu do programu studiów teologii kultury i zbilansować 

rezultaty dotychczasowego kształcenia studentów w tej dziedzinie. Bezpośrednią okazją 

do podjęcia badań stało się ujawnienie procesów destrukcyjnych zachodzących w 

jednym z najcenniejszych polskich zabytków – retabulum ołtarzowym dłuta Wita 

Stwosza (ok. 1448–1533) w kościele mariackim w Krakowie, czyli w tzw. gotyckim 

ołtarzu szafowym, przedstawiający Zaśnięcie Matki Bożej8. Retabulum ołtarzowe – 

według najnowszych ocen ekspertów – pozostaje w stosunkowo dobrym stanie9, tym 

niemniej widoczne są gołym okiem ubytki i zniszczenia, bowiem korozja substancji 

zabytkowej jest nieunikniona, a materiał się starzeje od przeszło 500 lat… Co do 

dalszego losu retabulum Stwoszowskiego głosy zarówno ekspertów, jak i miłośników 

zabytków, są podzielone: czy zostawić dzieło w stanie obecnym, z określonymi 

ubytkami, czy dokonać uzupełnienia ubytków? To pytanie postawione przez ekspertów i 

miłośników zabytków w odniesieniu do ołtarza w kościele mariackim jest dotknięciem 

samej istoty problematyki konserwatorskiej i postawy wobec zabytków: kreacyjnej czy 

ortodoksyjnej, nastawionej na rekonstrukcję czy na konserwację10. Te pytania 

odwołujące się do podstaw doktryny stały się kanwą do przeprowadzenia badań nad 

świadomością ochrony zabytków wśród studentów UKSW11. Badania przeprowadzono 

                                                 
8 Retabulum, które jest jednym z najcenniejszych obiektów gotyckiej snycerki w Polsce i 
największym tego rodzaju obiektem w Europie, zostało wykonane w latach 1477–1489 przez 
Wita Stwosza (Veita Stosa), utalentowanego snycerza przybyłego do Krakowa z Norymbergi. 
(Zob. Toman, 2000, s. 362). 
9 W ostatnim czasie oceną stanu konserwatorskiego ołtarza zajęli się najlepsi eksperci krajowi 
zaalarmowani przez znanego fotografika i wydawcę, Andrzeja Nowakowskiego, który 
poinformował, że w niektórych partiach ołtarza brakuje rzeźbionym postaciom palców, pukli 
włosów czy fałd szat. W związku z tym podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu ołtarza z 
użytkowania w kościele mariackim i poddaniu go ekspertyzie. W dniach 15 – 19 maja 2012 roku 
ołtarz został zasłonięty rusztowaniami i poddany badaniom przeprowadzonym przez znanych 
historyków sztuki oraz konserwatorów drewna i rzeźby. Ołtarz został poddany badaniom 
nieinwazyjnym: rentgenograficznym, w świetle ultrafioletowym i w podczerwieni oraz 
endoskopii, która w trakcie dalszych analiz pozwoli ocenić strukturę drewna. Została 
sprawdzona konstrukcja ołtarza, zinwentaryzowane ubytki, pobrane próbki pyłu, który 
sukcesywnie osiada na rzeźbach. Przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w 
Warszawie została zbadana wilgotność i temperatura poszczególnych części ołtarza. Na 
podstawie zebranego materiału oraz raportu specjalnej oceni komisji ekspertów, powołanej 
przez proboszcza kościoła oraz Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa spodziewany 
jest dokładny program konserwatorski uwzględniający kolejne niezbędne badania i prace. 
10 Poprzez kreację konserwatorską należy rozumieć rekonstrukcję pozbawioną historycznych i 
artystycznych podstaw w danych faktograficznych; ortodoksja w tym wypadku jest ścisłym 
odpowiednikiem konserwacji zabytków. 
11 Aktualność problemu akcentuje środowisko konserwatorów i architektów, które w dniach 17-
18 października 2012 roku w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie 
zorganizowało seminarium pod auspicjami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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w 2012 roku; badaniu poddano dwie grupy studentów: jedną stanowił pierwszy rocznik 

studentów teologii UKSW (ankietowano 22 osoby), drugą - studenci czwartego roku 

teologii kultury uczęszczający na zajęcia Ochrony Dóbr Kultury i Zabytkoznawstwa 

(ankietowano 17 osób). W badaniu zapytano o możliwość i potrzebę uzupełnienia 

brakujących elementów retabulum ołtarzowego Stwosza, o wartość oryginału zabytku i 

jego kopii, o możliwość dopuszczenia rekonstrukcji brakujących elementów zabytku, i 

szerzej, o stosunek do konserwacji, restauracji i rekonstrukcji, o zasadność i 

wartościowanie zabiegów wykraczających poza ścisłą konserwację. Są to pytania 

dotykające zarówno fundamentów doktryny konserwatorskiej, jak i węzłowych 

problemów ponowoczesności.  

Przypomnijmy tylko, że o napięciu między oryginałem a kopią zabytku, między 

konserwacją, restauracją i rekonstrukcją w dużej mierze rozstrzyga międzynarodowy 

dokument stanowiący konstytucję doktryny konserwatorskiej, tj. Karta Wenecka12. 

Artykuł 12 Karty Weneckiej mówi: „Elementy przeznaczone do zastąpienia części 

brakujących powinny harmonijnie włączać się do całości, odróżniając się zarazem od 

partii autentycznych, ażeby restauracja nie fałszowała dokumentu sztuki i historii” 13. Z 

kolei artykuł Karty 9 głosi: „Restauracja jest zabiegiem, który powinien zachować 

charakter wyjątkowy. Ma ona za cel zachowanie i ujawnienie estetycznych i 

historycznych wartości zabytku oraz polega na poszanowaniu dawnej substancji i 

elementów stanowiących autentyczne dokumenty przeszłości. Ustaje ona tam, gdzie 

zaczyna się domysł, poza tą granicą wszelkie, uznane za nieodzowne prace 

uzupełniające mają wywodzić się z kompozycji architektonicznej i będą nosić znamię 

naszych czasów”14. Zaś za rekonstrukcję Karta uznaje wierne odtworzenie brakującego 

elementu obiektu zabytkowego. 

Problem postawiony w badaniu przeprowadzonym wśród studentów teologii 

UKSW odnośnie konserwacji, restauracji i rekonstrukcji zabytków, odsyła nas do 

samego jądra krystalizującej się pod koniec XIX wieku doktryny konserwatorskiej. Od 

tego czasu świat naukowy, świat kultury i sztuki, poszukuje zadowalającej odpowiedzi 

na pytanie: jak daleko można posuwać się w ingerencji – nawet w najlepszej wierze - w 

przestrzeń oryginalnych obiektów pozostawionych przez historię, w jakiej skali można 

je zmieniać, integrować, uzupełniać, poprawiać etc.  

Większość studentów prawidłowo oceniła, że wartość zabytku związana jest nie 

tylko z wartością estetyczną, ale historyczną, z oryginalnością, wyjątkowością 

(egzemplaryczność) obiektu zabytkowego, będącego materialnym świadectwem 

przeszłości (dokumentem historycznym). Wyniki ankiety pokazały jednak wyraźną 

                                                                                                                                                         
zatytułowane: „Ortodoksja czy kreacja” z udziałem najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie 
urbanistyki, architektury i konserwatorstwa. 
12 Dokument o charakterze deklaratoryjnym (sam z siebie nie pociąga sankcji prawnych), 
przyjęty na II Międzynarodowym Kongresie Architektów i Techników Zabytków, który odbył się 
w Wenecji w dniach od 25 do 31 maja 1964 r. 
13 http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/data/other/karta_wenecka.pdf. 
14 http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/data/other/karta_wenecka.pdf. 
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polaryzację podejścia do wartości estetycznej, a zwłaszcza historycznej zabytku, między 

studentami pierwszego i czwartego roku. O ile badani z grupy pierwszej podkreślali 

wartość estetyczną zabytku, i w konsekwencji wskazywali możliwość i potrzebę 

kompleksowej restauracji i rekonstrukcji, o tyle badani z grupy drugiej dopuszczali taką 

ingerencję tylko w ograniczonym stopniu, wychodząc z założenia, że najważniejsza jest 

wartość historyczna obiektu, którą bezwzględnie trzeba chronić. 

Analizując dokładniej ankietę dotyczącą kwestii możliwości i stopnia ingerencji 

konserwatorskiej podaną przez studentów należy wprowadzić pewien porządek 

metodologiczny. Będzie on polegał na odniesieniu się do wymiaru estetycznego, 

historycznego oraz pastoralno-teologicznego zabytku, ze szczególnym uwzględnieniem 

retabulum Stwoszowskiego. 

 

3.1. Wartości estetyczne 

 

W ankietach dość jednoznacznie podkreślano, że retabulum ołtarzowe znajdujące 

się w bazylice mariackiej w Krakowie, jest dziełem wyjątkowym. Motyw piękna ołtarza i 

ogólnie zabytków, ich wartości estetycznej, prowadził studentów do dwojakich 

wniosków: 1) albo takiego, że działania konserwatorskie trzeba ograniczyć do 

podstawowej konserwacji, 2) albo przeciwnie, do wniosku, że należy wydobyć z zabytku 

„idealne piękno pierwotne” poprzez daleko idącą restaurację i rekonstrukcję 

brakujących detali. Jeden ze studentów pierwszego roku pisał: „Ołtarz Stwosza jako 

obiekt użytkowy, kultowy, powinien zostać odrestaurowany, gdyż ma on służyć 

pokoleniom. Powinien mieć zwartą formę i konstrukcję dzięki ciągłości linii, kształtów i 

kolorów. Kwestie estetyczne powinny górować nad autentycznością ołtarza”. Inny z 

kolei, przeciwnie, stwierdza: „Ołtarz nie wymaga restauracji, ponieważ jest to 

przepiękne dzieło sztuki, które już teraz zachwyca i niech takim pozostanie”. 

Wskazywano też na obecność pewnego rodzaju „patyny czasu”, jaka okrywa retabulum 

Stwoszowskie: „ingerencja w wygląd nastawy ołtarzowej odbierze jej piękno nadane 

przez czas”.  

Argument estetyczny dominował wśród studentów pierwszego roku i prowadził 

ich do wniosku, że trzeba poddać retabulum kompleksowej restauracji: „tylko 

odtworzenie zabytku w jego pierwotnej formie pozwoli pokazać piękno i artystyczny 

zamiar twórców” oraz „piękno jakie można uzyskać po restauracji jest najbardziej 

istotne w zaawansowanym odnowieniu ołtarza”. Na ten temat wypowiedział się student 

czwartego roku, Jan Falba: „Mija się z celem również tworzenie identycznych kopii jak w 

wypadku wspomnianej na jednym z wykładów groty, która została udostępniona do 

zwiedzania podczas, gdy oryginał jest zamknięty na cztery spusty. (…) W epoce tak 

rozwiniętych technologii medialnych ważne jest, by rejestrować wszelkie zmiany, jakie 

przechodzą dzieła z upływem lat, a najlepszym co możemy zrobić to starać się zachować 

owe dzieła rąk ludzkich w dobrym stanie”. Kilka osób z roku czwartego podsunęło też 
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myśl, żeby zwiedzających informować o zaistniałych w zabytkach uszkodzeniach, ich 

przyczynach i skutkach, oraz o realizowanych pracach konserwacyjnych. 

Zauważono niebezpieczeństwo, że część współczesnych zabytków „produktów 

kulturowych” rości sobie pretensję do całkowitego udawania obiektów zabytkowych. 

„Mamy tu do czynienia z zapotrzebowaniem na nowoczesne kopie zabytków - powstają 

produkty kulturowe udające zabytki, które nie są w żaden sposób dokumentem historii, 

bo – jak zauważała jedna ze studentek - być nie może; nie są czymś niepowtarzalnym, bo 

są świadomym i celowym kopiowaniem jakiegoś stylu czy nurtu”. Powstają więc 

realizacje naśladujące stare budowle często bez zrozumienia ich konstrukcji i funkcji, 

bazujące na dawnych stylach i nurtach w sztuce, które dawno przebrzmiały. Dla 

właściciela lub użytkownika obiektu stylizowanego na zabytek, autentyczna (tzn. 

oryginalna) forma i substancja stanowi wartość z założenia zbędną. Od „zabytku” – 

produktu kulturowego wymaga się nowoczesności i integralności, a nie autentyzmu i 

„dawności”, stanowiącej o jego tożsamości historycznej i artystycznej15. Za przykład 

wskazany przez studentów może służyć pałacyk wzniesiony w ostatnich latach w stylu 

„późnobarokowym” w Otrębusach pod Warszawą, przy ruchliwej szosie wiodącej z 

Warszawy do Milanówka; w pałacyku umiejscowiono dom weselny. Co sądzić o takim 

niby-zabytku? Jak celnie napisał pewien student jest to: „coś jak prawie zabytek, tylko 

‘prawie’ robi tu kolosalną różnicę. Podróbka zabytkowego pałacyku - trąci kiczem”. 

Rzeczywiście, obiekt wyodrębnia się z okolicy jako forma obca i sztuczna: zamiast 

obszernego okalającego pałac założenia pałacowo-parkowego (właściwego epoce i 

miejscu powstania) widzimy ruchliwą i głośną szosę, a obok zakład wulkanizacyjny i 

jeszcze jeden rozwalający się barak...16. 

Wśród motywów estetycznych wymieniano nie tylko piękno, ale i wzruszenie, a 

nawet wstrząs, który dotyka widza oglądającego Stwoszowskie dzieło: „Niech sztuka 

będzie pierwotna. Ołtarz bez palców będzie dramatyczniejszy”. Wskazywano również na 

analogie między retabulum a rzeźbą antyczną i powoływano się na przykład Wenus z 

Milo, która zachwyca pięknem, mimo oczywistych braków w swojej strukturze 

materialnej. W jednej wypowiedzi zwrócono uwagę na doskonale ujęty ruch postaci i 

fałd szat w retabulum krakowskim.  

                                                 
15 Jednak owa „dawność” i oryginalność, która zakłada braki, brzydotę, niewygodę jest integralną 
właściwością zabytku i jako taka wymaga bezwzględnego zachowania (Alois Riegl). 
16 Fundamentalny dokument regulujący status zabytków na całym świecie, Karta Wenecka, jest 
w tym względzie bardzo precyzyjny. Art. 7 Karty głosi: „Zabytek jest nierozdzielny od historii, 
której jest świadectwem, i od otoczenia, w którym jest położony”. 
 Zob. http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/data/other/karta_wenecka.pdf. 15.10.2012. 

http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/data/other/karta_wenecka.pdf
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3.2. Wartości historyczne 

 

„Prawdziwe dzieła nie niosą ze sobą tylko wartości estetycznych, ale również 

ciężar czasu i świadectwo pokoleń artystów, którzy nad nimi pracowali” – napisał w 

ankiecie jeden ze studentów. Ostrożność, co do podejmowania działań innych, jak 

wzmacnianie i utrwalanie obiektu oraz świadomość tego, że zabytek jest zarówno 

źródłem doznań estetycznych, jak i źródłem wiedzy historycznej, dominowała wśród 

ankietowanych studentów czwartego roku. Studentka tegoż roku pisze o nastawie 

ołtarzowej Stwosza: „To nie tylko artystyczne dzieło, ale również źródło wiedzy 

historycznej. Dlatego ołtarz powinno się tylko konserwować. To co odpadło, co zostało 

zniszczone z jakiegoś powodu tworzy pewną część historii ołtarza, która dodaje, a nie 

umniejsza jego wartości”. Jeszcze wyraźniej tę wartość podkreślił student: „Ołtarz ma 

historyczne znaczenie i powinien pozostać w takim stanie w jakim jest. Przez to jest 

autentyczny”. Słowa te idealnie współbrzmią z treścią słynnego „Katechizmu opieki nad 

zabytkami” z 1918 roku Maxa Dvořáka, generalnego konserwatora zabytków Austrii:  

„1) Błędem byłoby wierzyć, że dzięki tak zwanym wiernym przebudowywaniem i 

rekonstrukcjom można przywrócić zabytkom ich pierwotną postać. Nie jest to możliwe, 

gdyż z reguły nikt nie wie, jaki był ich pierwotny kształt, a zatem w czasie tych prac 

należałoby się kierować tylko wyobrażeniem o jego prawdopodobnym dawnym 

wyglądzie. Taki przypadek nie jest w stanie zastąpić rzeczywistego kiedyś bytu, gdyż 

dawniej nikt nie budował kierując się jednym i tym samym wzorcem. 2) Nawet tam, 

gdzie udało się ustalić, jak budynek pierwotnie wyglądał, rekonstrukcja nie jest w stanie 

przywrócić tego, co po jego postawieniu zostało utracone z biegiem czasu. Imitacja nigdy 

nie zastąpi oryginału. 3) Przy dziele sztuki rzecz idzie nie tylko o ogólny układ, ale i o 

jego wykonanie. Należy unikać daleko idących przeróbek i rekonstrukcji zabytków nie 

tylko dlatego, że stają się one przyczyna niszczenia cennych śladów przeszłości z 

dawniejszych epok, ale także dlatego, że powoduje się rażące zmiany kształtu i istoty 

zabytków, a tym samym utratę wartości historycznych i estetycznych”17. Jan Falba, 

student uczęszczający na zajęcia Ochrony Dóbr Kultury i Zabytkoznawstwa analogicznie 

twierdzi, że rekonstrukcji można dokonywać „w obszarze podstawowych napraw i w 

granicach rozsądku”, aby nie była nazbyt „twórcza”, w znaczeniu – trzeba naprawiać 

tylko te elementy, których pierwotnego wyglądu możemy być pewni. Niedorzeczność 

rekonstrukcji ubytków nastawy ołtarzowej Stwosza Falba porównuje z 

niedorzecznością rekonstrukcji rzymskiego Koloseum: „żądanie dziś rekonstrukcji 

rzymskiego Koloseum byłoby działaniem nieprzemyślanym i zwykłą kpiną. (…) 

                                                 
17 Max Dvořák (1874-1921) – historyk stuki i teoretyk zabytkoznawstwa, jeden z 
najważniejszych przedstawicieli tzw. młodej szkoły wiedeńskiej, będący pod dużymi wpływami 
Aloisa Riegla. Jego najważniejsze dzieła to: „Historia sztuki jako historia ducha” i wspomniany 
„Katechizm ochrony zabytków” (Zob. Waltoś, 2011, s. 48). 
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Ostatecznie niektóre zniszczenia są świadectwem upływu czasu, który przecież 

podkreśla wartość i znaczenie dzieła”. Podobne jest spostrzeżenie i porównanie, 

dokonane przez jedną ze studentek pierwszego roku: „Nie powinno się rekonstruować 

ołtarza Wita Stwosza ponieważ wszystkie uszczerbki tworzą historię tego zabytku. 

Podobnie jak Sfinksowi nikt nie uzupełnia braku nosa, tak samo i tutaj, nie powinno się 

ingerować w obiekt poza ścisłymi działaniami konserwacyjnymi”.  

Ewa Szwarczewska z roku czwartego zauważyła, że minusem każdej 

rekonstrukcji zabytku jest fakt, że poprzez nią mimowolnie „treść” dzieła ulega zmianie. 

Problemem też może być autentyczność materiałów (nie jesteśmy w stanie odtworzyć 

oryginalnie takich jakie były używane przy pierwowzorze.) Przy rekonstrukcji może też 

dojść „do przekroczenia kompetencji przez osoby się tym zajmujące poniesienie 

artystyczną fantazją. Może pojawić się też odwrotna sytuacja do wspominanej, artysta 

może nie mieć wystarczających kompetencji do wykonania rekonstrukcji, co obniży 

wartość artystyczną zabytku”. Z „matematycznej kalkulacji” - wg ankietowanej studentki 

- wynika, że jest więcej plusów na rzecz konserwacji i dlatego jej stanowisko jest 

przeciwko uzupełnianiu i rekonstrukcji zabytków za wszelką cenę, a retabulum Stwosza 

w szczególności. Tymczasem – twierdzono w ankietach - dziś nagminnie pojawiają się 

tendencje do odbudowy zrujnowanych zabytków, zwłaszcza pałaców, dworów i 

kamienic, które powstają na miejscu dawnych; taka odbudowa w zasadzie oznacza 

budowę nowych obiektów (np. zamków i pałaców), przypominających dawne, albo 

wyłącznie udających dawne. Pisano w ankiecie, że oryginalny, to znaczy autentyczny 

zabytek, to nie tylko elewacja, to nie tylko forma, ale materiały, cegły, zaprawy, techniki 

budowlane, technologie i wiele innych jeszcze elementów. Zauważano w dalszym ciągu, 

że nie ma dziś często wystarczających możliwości określenia pierwotnego wyglądu 

takiego obiektu, nie ma wystarczających źródeł dokumentacyjnych, inwentaryzacyjnych, 

pozwalających na wierne odtworzenie formy zabytku, nie mówiąc już o stronie 

materialnej zabytku. Powstają w tym nurcie budowle, które naśladują dawne formy, 

często przy tym powierzchownie, opierając się na popularnych gustach współczesnych 

inwestorów. Studenci zauważyli, że do budowli np. gotyckich wprowadza się nieraz na 

ściany barokowe kinkiety, a w silnie przeszklonych obiektach barokowych zakłada się 

absolutnie rażące, ahistoryczne witraże, zakłócające grę świateł w przestrzeni bogatej 

snycerki i na płaszczyznach malowideł. Dzięki dostępności produktów kamieniarskich 

na rynku nagminnie wymienia się posadzki historyczne (np. ceramiczne) na modne 

współcześnie posadzki marmurowe lub granitowe, nie istniejące pierwotnie w takiej 

formie i w takim materiale w tym miejscu. Nie wolno zapominać, że każda epoka 

preferowała swoje style, materiały i rozwiązania; zamienianie ich jest fałszowaniem 

historii - zauważono.  

Na uwagę zasługuje też próba uhistorycznienia, tzn. wartościowania zabytków 

oraz ubytków w materiale zabytkowym na podstawie kryterium czasu: każdy zabytek 

romański jest bezcenny, bo pochodzi - dajmy na to - z XII wieku, ale już nie każdy obiekt 

dziewiętnasto – czy dwudziestowieczny; to samo dotyczy chronologii ubytków i korozji. 
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W związku z tym pewna studentka pisze: „Powinno się podejmować rekonstrukcję 

zabytku, jeśli dane części zabytku zostały utracone w nieodległej przeszłości; jeśli jest 

inaczej powinno się odstąpić od tego, bo takie braki stają się częścią integralną zabytku”. 

Wynika z niego, że w świadomości studentów wartość historyczna jest pochodną 

zakorzenienia w historii oraz egzemplaryczności obiektów.  

 

3.3. Pozostałe wartości 

 

Choć w ankiecie nie pytano o wartość religijną (kultową) retabulum ołtarzowego 

z bazyliki mariackiej, to samorzutnie ona wypłynęła w ankietach, co nie dziwi w grupie 

studentów teologii. Piękno zawarte w zabytku, tak, jak w każdym dziele sztuki ma 

niezwykłą siłę w sobie i moc oddziaływania. Ta siła bierze się z faktu, że artysta wyraża 

w dziele swoje uczucia, myśli, swoją wiarę, wyciąga coś z własnego wnętrza, więcej, 

włącza widzów w przestrzeń duchową, wszak - idąc za myślą Whiteheada - celem 

człowieka jest godność i wielkość duchowa (za: Marzec, 2006, s. 42). Dzieła rąk ludzkich 

zawierają w sobie ślady obecności Boga, są świadectwem Boskiego dzieła stworzenia. 

Krajobraz, zabytki, sztuka stają się bardziej zrozumiałe w swej istocie, kiedy poprzez 

piękno i wzniosłość pokazują swój pierwowzór; ostatecznym pierwowzorem piękna jest 

Bóg. Wiedza otwierająca się na Nieskończoność staje się wiedzą pełną i w jakimś sensie 

radosną. Teologia nie zamyka się w oddali Boskich spraw. Wiąże się ze skończonością, 

nadając antropologii i filozofii sztuki pełniejszy wymiar. W wymiarze chrześcijańskim 

zabytki wypowiadają niejako znane słowa z prologu Janowego: „A Słowo ciałem się stało 

i zamieszkało między nami” (J 1, 14), łącząc wymiar fizyczny z duchowym poprzez 

formy dostępne ludzkim zmysłom – jak pisze Christian Norberg-Schulz: „Bóg ukazuje się 

i kryje się w stworzeniu, objawia sam siebie przez stworzenia” (Norberg-Schulz, 1990, s. 

8). W tym zawiera się również transcendencja aktu twórczego, która trwa w dziele 

nieprzerwanie przemawiając do pokoleń widzów.  

Przy analizowaniu ankiet pojawiło się konkretne zagadnienie natury teologicznej: 

co jest w stanie bardziej zbliżyć do Boga, oddać prawdę o Bogu: zabytek poddany 

wyłącznie konserwacji, czy też daleko idącej restauracji, a w określonych warunkach 

rekonstrukcji, starającej się zwielokrotnić piękno i okazałość obiektu? Jak pielęgnować 

w zabytkowym obiekcie piękno, będące odbiciem Absolutnego Piękna, bez uszczerbku i 

zniekształcenia, czy też przeciwnie, jako świadectwo upływającego nieubłaganie czasu, 

w którym dokonuje się zbawienie (historia zbawienia), a więc jako podlegającej 

ograniczoności i przygodności każdego bytu istniejącego w rzeczywistości Odkupienia?  

Każda dysharmonia, ubytek poniekąd zniekształca dialog między artystą a 

odbiorcą wyrażony w dziele, dlatego w takim – idealistyczno-teologicznej ujęciu - część 

studentów optowała za dokonywaniem daleko idących napraw zabytków. W mniejszości 

były osoby argumentujące, że ubytki powstające w naturalny i poniekąd nieunikniony 

sposób, stanowiące o historyczności i autentyczności, oddające charakter miejsca 
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przemodlonego przez rzesze ludzi na przestrzeni wieków są świadectwem modlących 

się tu ludzi, stają się tzw. miejscem teologicznym. Zauważono, że ubytki powstałe 

wskutek czasu, bądź ingerencji człowieka, mogą oddziaływać edukacyjnie i pastoralnie. 

Ukazują one bowiem kruchość i przemijalność tego, co materialne. Widz patrzący na 

wybrakowane dzieło, staje się w jakiejś mierze świadkiem ludzkich tragedii, bólu, 

obecnych i minionych pokoleń, może dokonać swoistej rewizji swojego życia.  

Jeden ze studentów wyznający „idealizm restauratorski” pisze, że retabulum 

Stwosza jest „ozdobą kościoła mariackiego, miejsca, w którym odprawiana jest 

Eucharystia. Ta część kościoła powinna być idealna ze względu na cześć i szacunek dla 

Boga”. W takim duchu argumentowano, że każde dzieło, zwłaszcza takie, które znajduje 

się w kościele, powinno jak najlepiej służyć celom, do których zostało powołane do 

istnienia, aby przyciągało wzrok widza, ewokowało stronę duchową i dotykało 

wrażliwości, które z kolei mogą wzbić ducha ludzkiego w przestrzeń transcendencji. Jak 

napisała lapidarnie jedna ze studentek: „Ołtarz Wita Stwosza jest bezcenny, ponieważ 

zawiera w sobie dorobek duchowy minionych pokoleń”. Jak widać z podanych 

przykładów ankietowani używający argumentacji teologicznej skłaniali się z reguły ku 

śmiałym działaniom rekonstrukcyjnym. 

Nieoczekiwanie w odpowiedziach ankietowanych pojawił się również problem 

kosztów, a więc ekonomizacji działań konserwatorskich. Świadomość ogromnych 

nakładów finansowych niezbędnych do rekonstrukcji dodała argumentów studentom, 

którzy skłaniali się do ograniczenia działań konserwatorskich do najbardziej 

niezbędnych i podstawowych: „kompleksowa restauracja pochłonęłaby wiele środków, 

a efekt mógłby być wątpliwy”. 

 

Podsumowanie 

 

Wszelkim działaniom w obszarze zabytków powinien przyświecać zasadniczy 

cel: ochrona i wzmacnianie elementów oryginalnych, autentycznych oraz świadomość, 

że wszelkiego rodzaju kopie i podróbki nie są w stanie zastąpić tego, co stanowi przejaw 

prawdziwego dziedzictwa i nienaruszonych dóbr kultury. Z tych powodów doktryna 

dotycząca ochrony dóbr kultury jest niechętna tworzeniu wątpliwych, choćby 

najpiękniejszych kopii dawnych obiektów i dewastacji obiektów oryginalnych, 

wyposażonych w autentyczną formę i substancję materialną. Istota doktryny 

konserwacji zabytków polega na zapewnieniu zabytkom - oryginałom warunków do 

przetrwania w całości, bez przekształceń i skażeń oraz ograniczaniu wszelkiego rodzaju 

zbędnych kopii i namiastek18. Nie da się tego uczynić bez znajomości podstaw 

współczesnej doktryny konserwatorskiej, szacunku do dziedzictwa kultury, bez 

                                                 
18 Karta Wenecka, Art. 4.: „Konserwacja zabytków zakłada przede wszystkim obowiązek 
ciągłości ich należytego utrzymania”. 
 Zob. http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/data/other/karta_wenecka.pdf. 15.10.2012. 

http://www.ochrona.zabytki.lodz.pl/data/other/karta_wenecka.pdf
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dogłębnego poznawania konkretnych obiektów zabytkowych19, ich historii, bogactwa 

wartości, jaką w sobie kryją. Tylko zaangażowanie się w praktykę ochrony dziedzictwa 

na bazie przemyślanych podstaw teoretycznych pozwoli na jego prawdziwą ochronę 

opierającą się na szacunku do pozostawionego nam przez poprzedników dziedzictwa20. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że wszyscy studenci niezależnie od wieku 

mają świadomość, że przeszłość pozostawiła nam w dani część swojego dziedzictwa 

kulturowego, które stanowi wspólne narodowe dobro. Są świadomi, że istnieją zabytki o 

różnym charakterze i statusie: część z nich wzbogaca krajobraz miast albo wsi, inne 

obiekty pozostają w archiwach, bibliotekach, jeszcze inne w galeriach i świątyniach. Dla 

jednych studentów są one żywym świadectwem wiekowych tradycji, dla innych, 

niestety, tylko wspaniałą, ale minioną kartą dziejów… To zdystansowanie się wobec 

zabytków wyraźniejsze było w ankietach studentów pierwszego roku.  

Wśród studentów pierwszego roku dało się zauważyć ponadto pewnego rodzaju 

niezrozumienie istoty działań konserwatorskich. Dbałość o przekazanie piękna zabytku 

przyszłym pokoleniom wiązała się w ich świadomości nie z działaniami ściśle 

konserwatorskimi, ale bardziej rekonstrukcyjnymi i restauratorskimi: „Ołtarz powinien 

być zrekonstruowany, by również nowe pokolenia miały możliwość obejrzenia tego 

dzieła. Obiekt ten ukazuje piękno gotyku”. Inna wypowiedź w tym duchu brzmi: „Ołtarz 

powinno się odrestaurować, aby przetrwał jeszcze przez wiele lat, nie został 

zapomniany przez ludzi oraz by zachował się dla przyszłych pokoleń”. Część 

ankietowanych studentów roku pierwszego wyraziła niezdecydowanie i ambiwalencję, 

co do potencjalnej konserwacji bądź restauracji: „trudno jednoznacznie stwierdzić, czy 

ołtarz powinien zostać odrestaurowany. Z jednej strony oglądanie takiego arcydzieła w 

całym jego blasku może być doświadczeniem zapierającym dech w piersiach. Z drugiej 

strony ingerowanie w dzieło tego formatu może być uznane za świętokradztwo”.  

Różnice między poglądami studentów pierwszego i czwartego roku dotyczyły 

potrzeb i zakresu podejmowanych działań konserwatorskich. O ile studenci pierwszego 

roku skłaniali się w połowie ku daleko idącym działaniom rekonstrukcyjnym, o tyle na 

roku czwartym ten wskaźnik zmalał do 1 osoby. Różnica między stanowiskami 

studentów pierwszego roku i czwartego ujawniła się też na poziomie osobistego 

stosunku do retabulum Wita Stwosza. W przeciwieństwie do bardzo pozytywnego 

                                                 
19 Poznanie zabytku jest działaniem zakrojonym na szeroką skalę i wieloetapowym. W jego skład 
wchodzi: poznanie historii (źródeł), układu przestrzenno-funkcjonalnego, formy, materiałów, 
klimatu zabytku, wartości, standardu i aktualnego stanu technicznego. 
20 Filar i koryfeusz polskiej doktryny konserwatorskiej, Marian Kornecki (1924-2001), pisał na 
temat trwałych i nienaruszalnych zasadach teorii konserwatorskiej: „zachowania prawdy 
historycznej, czyli autentyzmu dzieła sztuki; zastosowania przy podejmowaniu konserwacji 
postępowania naukowego; zapewnienia pełnej rzetelności, opartej na stałym pogłębianiu 
wiedzy fachowej i techniki; zapewnienia bezspornej dominacji zabytku zarówno w wypadku 
aranżacji integrującej „do wewnątrz” dzieła sztuki, jak i w kontekście z otaczającą go scenerią”. 
(Zob. Kornecki, 1976, s. 298–305). 
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stosunku studentów czwartego roku do dzieła Stwosza, kilku ankietowanych studentów 

z pierwszego roku wyraziło obojętny stosunek: „Osobiście dla mnie ołtarz nie ma 

większej wartości” – napisał jeden ze studentów pierwszego roku. Jedna osoba z 

pierwszego roku oddała również pustą kartkę argumentując, że ta tematyka konserwacji 

retabulum jej nie obchodzi. Tego typu opinii na roku czwartym już nie odnotowano.  

Studenci uczęszczający na wykład Ochrony Dóbr Kultury wypowiedzieli się 

gremialnie za ograniczeniem działań rekonstrukcyjnych do niezbędnego minimum, to 

znaczy do ograniczenia się do działań ściśle konserwacyjnych, wzmacniających i 

zabezpieczających zabytek przed korozją. Co więcej, pojawiała się w wypowiedziach 

studentów czwartego roku obawa przed niebezpieczeństwem, które doktryna 

konserwatorska nazywa „kreacją”, czyli działaniem zmierzającym do poprawy 

warunków estetycznych, ale oderwanym od historycznych źródeł, dokumentów i 

świadectw (które na ogół nie istnieją). Jeden ze studentów napisał wprost: „Po 

restauracji ołtarz nie będzie już w 100% oryginalny. Tylko dobra konserwacja zapewni 

długą żywotność obiektowi oraz zachowa jego oryginalność”. Opinie wyrażone w 

ankiecie pokazały ogromną zbieżność z doktryną konserwatorską, która skupia uwagę 

na wartości oryginału, na autentyzmie materiałów i technologii w procesie konserwacji 

obiektów zabytkowych (Ceschi, 1970, s. 109). Wykazali się przy tym znajomością podstaw 

obowiązującej doktryny konserwatorskiej („Karta Wenecka”); wszystkie działania 

mające na celu zmiany i uzupełnienia status quo, a zwłaszcza takie, które ocierają się o – 

wspomnianą już - tzw. kreację konserwatorską, uznali za ryzykowne i niewłaściwe. 

Przypomnijmy tylko, że kamień milowy w tej dyskusji położyło dwóch naukowców, 

którzy uznawani są za ojców doktryny konserwatorskiej, mimo, że konkluzje ich 

poglądów były rozbieżne: John Ruskin21 i Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc22. Warto 

zaznaczyć, że wśród studentów czwartego roku tylko jedna wypowiedź (na wszystkich 

siedemnaście) dopuszczała możliwość uzupełnień o charakterze rekonstrukcyjnym w 

retabulum Wita Stwosza.  

Wyniki badań wskazują, że wprowadzenie przedmiotu obejmującego zagadnienia 

ochrony dóbr kultury do programu studiów teologii kultury przyniosło wymierne 

rezultaty w postaci pogłębienia wiedzy o zabytkach, znajomości podstaw doktryny 

konserwatorskiej i szacunku wobec substancji i formy zabytkowej, jednym słowem w 

postaci pogłębienia świadomości zabytkoznawczej. Studenci nabyli przekonania, że ich 

osobistym prawem i obowiązkiem jest korzystanie, zachowanie i przekazanie 

oryginalnego dziedzictwa kultury przyszłym pokoleniom w stanie niepogorszonym.  

                                                 
21 Ruskin dokonał totalnej krytyki praktyki ochrony zabytków pojmowanej i realizowanej jako 
restauracja (odbudowa i poprawa stanu estetycznego), a nie jako konserwacja (nastawiona na 
utrwalanie status quo); pisał w związku z tym już w połowie XIX wieku: „złą zasadą naszych 
czasów jest, aby pozwolić, by budynek zniszczał, aby następnie go odbudować”. Zob. J. Ruskin, 
The Seven Lamps of Architecture, London 1949, (cyt. za: Rymaszewski, 1993, s. 227-234). 
22 Pozostający na antypodach takiej doktryny, Le-Duc, przyłożył z kolei swoją rękę do tyleż 
zachwycającej, co dyskusyjnej restauracji słynnego średniowiecznego zespołu miejskiego 
Carcassonne na południu Francji.  
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Problematyka rewaloryzacji zamojskiego zespołu zabytkowego 
 

 

Rewaloryzacja zamojskiego zespołu zabytkowego była i nadal pozostaje 

złożonym zadaniem, z uwagi na rozwój przestrzenny i gospodarczy całej aglomeracji 

miejskiej. 

Zamojski zespół zabytkowy otoczony został szczególną opieką i nadal budzi 

niezmienne zainteresowanie. Walory Zamościa dostrzeżone zostały już w okresie 

międzywojennym. Ówczesne, prężne środowisko inteligencji zamojskiej, doceniając 

wartości i piękno swojego miasta zrealizowało wiele cennych inicjatyw z jednoczesnym 

uszanowaniem jego wartości zabytkowych architektonicznych i urbanistycznych.  

Systematyczne prace konserwatorskie przy zabytkach Zamościa prowadzone 

były w latach 1936–1938. Inwentaryzacja pomiarowa wykonana w 1935 r. stała się 

podstawą do badań naukowych, których wyniki uzasadniły wprowadzenie Zamościa do 

podręczników jako przykład XVI w. myśli urbanistyki powszechnej. Prace te prowadziło 

głównie lwowskie środowisko naukowe. 

3 kwietnia 1936 r. stare miasto w Zamościu uznane zostało za zabytek. W tym też 

roku wydano podstawowe, syntetyczne opracowanie dziejów Zamościa pt. „Twierdza 

Zamość” aut. Stanisława Herbsta i Jana Zachwatowicza. Wówczas też opracowany został 

pierwszy „plan rewaloryzacji” Zamościa prezentowany w postaci makiety, przez autora 

planu – Jana Zachwatowicza na światowej wystawie w Paryżu. 

Okupacja przerwała rozpoczęte prace. Po zakończeniu wojny w miarę skromnych 

możliwości ponownie przystąpiono do ratowania Zamościa. Dużą akcją konserwatorską 

objęto zespół zabytkowy w latach 1951–1957. 

Z ciekawszych prac można wymienić uporządkowanie historycznych układów 

przestrzennych i funkcjonalnych parterów zabytkowych kamienic. Przywrócono 

wówczas pierwotne szerokości sieni oraz wejścia z sieni do lokali usługowych co z kolei 

umożliwiło powrót do pierwotnych otworów wejściowych. Uporządkowane zostały 

frontowe fasady kamienic przy Rynku Wielkim, rozebrano balkony. 

Pierwsze programowe decyzje związane z ratowaniem zespołu zabytkowego 

zostały podjęte przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w 1961 r. Wykonano 

inwentaryzację zabytkowej części miasta i co najistotniejsze poddano ocenie stan 

techniczny obiektów. Analiza wykazała, że około 20% budynków mieszkalnych było 

zniszczonych w 70%; 50% obiektów zniszczonych było w granicach od 50% do 60%; 

natomiast zniszczenie pozostałych 30% budowli oceniono na 35% do 50%. 
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W oparciu o to wstępne rozeznanie określono potrzeby, głównie dotyczące 

konieczności przekwaterowań, pozyskania środków finansowych oraz wykonawstwa. 

Opracowany program wywołał zainteresowanie Zamościem władz wojewódzkich 

i centralnych. Już w 1964 r. rozpoczęto przekwaterowania mieszkańców z dawnego 

zespołu klasztornego potocznie zwanego „Podkarpiem” co umożliwiło przygotowanie 

remontu obiektu. 

Na zlecenie Miejskiej Rady Narodowej w Zamościu, PP Pracownie Konserwacji 

Zabytków w Warszawie rozpoczęły prace naukowo-historyczne oraz pierwsze projekty 

adaptacji głównie kamienic mieszczańskich. Z tego okresu pochodzi większość 

opracowań dokumentacji naukowo-historycznych. Rygory oszczędnościowe jakie w tym 

czasie obowiązywały dotyczyły również budownictwa zabytkowego. Nie wpłynęło to 

korzystnie na wartość prac remontowych obiektów. Odwrotnie niż być powinno 

powstawały plany przestrzenne. W 1967 r., w Miastoprojekcie w Lublinie zespól pod 

kierunkiem mgr inż. arch. Z. Haman, zakończył prace nad szczegółowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, w 1969 r. ukończono pracę przy planie ogólnym 

rozwoju miasta. Do planu szczegółowego wykorzystane zostały takie opracowania jak: 

J.A. Miłobędzkiego „Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta” z 1953 r. oraz wytyczne konserwatorskie opracowane w 

Katedrze Historii Architektury Polskiej Wydziału Architektury, Politechniki 

Krakowskiej, pod kierunkiem wówczas dr inż. arch. Wiktora Zina. 

Ogrom prac jaki należało podjąć w stosunkowo krótkim okresie czasu dla 

uratowania zagrożonego miasta przerastał możliwości ówczesnych służb inwestorskich 

i wykonawczych. 

Do 1970 roku inwestorem z ramienia Urzędu Miasta był Miejski Zarząd 

Budynków Mieszkalnych z niewielkim działem ds. renowacji Starego Miasta. Wszystkie 

służby administracji państwowej spełniały swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Miasto wówczas liczyło około 36 tys. mieszkańców, w tym zespół zabytkowy, w 

obrębie fortyfikacji, około 5 tys., a więc o wiele za dużo w stosunku do XVI w. Zamościa. 

Na dziesięć lat przed jubileuszem czterechsetlecia, władze Zamościa rozpoczęły 

bardzo konkretne starania o zorganizowanie, możliwie najkorzystniejszych struktur 

organizacyjnych dla realizacji wcześniej rozpoznanych potrzeb, życzeń oraz marzeń 

mieszkańców. 

Prace wykonane w latach 1961–1970 uzasadniły podjęcie jednoznacznej decyzji 

o kompleksowym remoncie całego zespołu staromiejskiego. 

Władze miasta miały rozeznanie o złożoności problemu, nie miały natomiast 

żadnego wzorca, wedle którego można by te prace prowadzić. Wiadomym było również, 

że samo miasto nie podoła temu zadaniu. Przychylność władz wojewódzkich Lublina 

pomogła w stworzeniu klimatu we władzach centralnych w Warszawie. W samym 

Zamościu grono osób rozpoczęło żmudną i niewdzięczną pracę opracowania danych 
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wyjściowych do kompleksowego programu i harmonogramu prac, podstawy do podjęcia 

specjalnej uchwały rządowej. Lata 1970–1973 to okres intensywnych prac 

programowych oraz tworzenia struktur organizacyjnych, inwestorskich i 

wykonawczych, które w warunkach Zamościa mogłyby poprowadzić prace remontowe  

i konserwatorskie. 

Opracowany program swym zasięgiem objął zespół zabytkowy w granicach 

esplanady XIX w. twierdzy i dotyczył następujących bloków tematycznych: 

- kompleksową rewaloryzację wszystkich obiektów mieszkalnych  

i monumentalnych, 

-  konserwację, rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów pofortecznych, 

-  wyposażenie starego miasta w podstawowe urządzenia komunalne, 

-  realizację inwestycji towarzyszących i tzw. odtworzeniowych, głównie na 

potrzeby szkolnictwa, kultury i administracji. 

- 31 maja 1974 r. została podjęta uchwała Nr 139/74 Rady Ministrów w 

sprawie odnowienia Starego Miasta w Zamościu zatwierdzająca program 

oraz środki finansowe. W oparciu o postanowienia tej uchwały program 

rewaloryzacji zamojskiego zespołu zabytkowego został podzielony na 

etapy określone latami 1975–1980 i 1980–1985. Nakłady według cen  

z 1971 r. ukształtowały się następująco: 

o  ze środków na kapitalne remonty - 900 mln zł. 

o  ze środków inwestycyjnych - 450 mln zł.  

Określony został szczegółowy zakres rzeczowy. Znalazły się w tym programie 

pozycje dotyczące remontów kamienic mieszczańskich, obiektów użyteczności 

publicznej, obiektów pofortecznych, urządzeń komunalnych, dróg, ulic, placów, 

skwerów oraz urządzeń i sieci publicznych. 

Ze środków na inwestycje przewidziana została budowa nowych obiektów na 

przeniesienie instytucji, szkół, obiektów kultury, handlu i mieszkań z zagęszczonego 

zespołu zabytkowego.  

Równolegle z pracami programowymi prowadzone były remonty budowlano-

konserwatorskie kamienic mieszczańskich wykonywane przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane oraz Zakład PP Pracowni Konserwacji 

Zabytków Oddziału w Lublinie, który posiadał wówczas własną pracownię projektową. 

Od połowy 1973 r. rozpoczęła działalność Dyrekcja Odnowienia Zamojskiego Zespołu 

Miejskiego, która jako inwestor zastępczy była koordynatorem wszystkich prac.  

W tym samym czasie, zgodnie z ustaleniami planu ogólnego rozwoju miasta, 

prowadzone były prace projektowe nowych osiedli mieszkalnych, zlokalizowanych na 

kierunkach Lublin i Hrubieszów, a więc w północnej i północno-wschodniej części 

miasta oraz nowego „Centrum administracyjno-biurowego” we wschodniej części 

miasta. Kompleksowej modernizacji poddana została infrastruktura techniczna. 

Awansowanie Zamościa do rangi miasta wojewódzkiego stworzyło duże 

możliwości dla realizacji programu określonego w Uchwale Rady Ministrów. Wówczas 
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to zaszły dalsze zmiany organizacyjne. Kolejną reorganizacją objęto jednostkę 

inwestorską oraz miejscowe przedsiębiorstwo budownictwa komunalnego.  

W ogromnym skrócie przedstawione zostały kolejne przybliżenia, którymi 

dochodzono do decyzji o tzw. kompleksowej rewaloryzacji Zamościa. 

Największym osiągnięciem było powołanie w 1977 roku samodzielnego Oddziału 

PP Pracowni Konserwacji Zabytków oraz zakończenie prac i zatwierdzenie 

szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji zamojskiego 

zespołu zabytkowego, potocznie zwanym planem rewaloryzacji opracowanym w 

zespole pod kierunkiem arch. Andrzeja Piątka i arch. Janusza Macha z PP PKZ Oddział 

Rzeszów. 

Plan ten jako akt prawnie obowiązujący określił zasady postępowania 

przestrzennego i konserwatorskiego na obszarze około 144 ha, obejmując zespół 

zabytkowy wraz z XIX w. przedpolem dawnej twierdzy. 

W oparciu o wytyczne konserwatorskie zawarte w studium urbanistyczno – 

konserwatorskim opracowane zostały podstawowe elementy tego planu:- 

- funkcja zespołu zabytkowego i generalne zasady adaptacji poszczególnych 

obiektów zabytkowych, 

-  układ komunikacyjny, 

-  układ stref ochrony konserwatorskiej, 

-  graniczne parametry elementów programu zagospodarowania terenu, 

-  uzbrojenie zespołu zabytkowego, 

-  wytyczne dotyczące kontynuacji opracowań. 

- Określona została liczba mieszkańców Starego Miasta na 3 tys. w tym 

około 1.000 osób w pensjonatach i hotelach. 

Plan ogólny rozwoju miasta zakładał tzw. dwuogniskowe centrum: zespół 

zabytkowy oprócz funkcji mieszkalnej, jako centrum kultury, nauki, rzemiosła, handlu i 

turystyki oraz nowe centrum administracyjno-biurowe” jak sama nazwa wskazuje. 

Podjęta i zrealizowana została niezmiernie istotna decyzja o wykupie wszystkich 

obiektów na własność skarbu państwa, ułatwiająca w znaczący sposób wszystkie 

własnościowe problemy formalno-prawne. 

Nie sposób przedstawić wielu znaczących szczegółów, które miały istotny wpływ 

na rozwiązywanie problemów rewaloryzacji miejskiego zespołu zabytkowego w 

Zamościu, miasta żyjącego własnym, codziennym życiem w środku aglomeracji miejskiej 

i tak jak inne stare zespoły, skupiającego w swoich wnętrzach większość placówek 

handlowych, kulturalnych, administracji, mieszkań i innych. 

Przedstawione tu zasadnicze problemy były rozwiązywane przez cały czas 

trwania prac tzw. rewaloryzacji Zamościa. W ukierunkowaniu i realizacji pomogło 

Zamościowi wiele osób. Warto wymienić tutaj choćby Zespół Ekspertów d/s 

Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich, Rada Architektoniczno Konserwatorska, 

pod przewodnictwem arch. Jacka Cydzika oraz rzeczoznawcy z różnych dziedzin. Ocena 
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tych prac jest niezwykle subiektywna. Prace były prowadzone w oparciu o bogaty 

materiał wyjściowy w tym: badania archiwalne, terenowe, ekspertyzy, nadzory w 

trakcie robót oraz opracowane dokumentacje, opiniowane przez wielu specjalistów, 

prowadzone w oparciu o program i plany urbanistyczne. Zorganizowano służby i 

przedsiębiorstwa wykonawcze. Równolegle z pracami na terenie zespołu zabytkowego 

prowadzono prace przy realizacji planów nowych dzielnic itd. 

Zakończony został bardzo poważny etap uzbrojenia terenu zespołu zabytkowego 

we wszystkie sieci instalacyjne. Wykonano, bądź też zakończono remonty kamienic 

przyrynkowych. Prowadzone były równolegle prace badawcze, w tym przy 

fortyfikacjach miejskich.  

Nie można mówić o rewaloryzacji zespołu zabytkowego w oderwaniu od 

całościowego planowania gospodarczo–funkcjonalno–przestrzennego miasta. W tym 

zakresie powinny obowiązywać zasady dobrego, rzetelnego remontu, przy udziale 

wszystkich służb działających na terenie miasta, gdyż na ocenę działań konserwatorów, 

architektów mają wpływ w dużej mierze prace remontowe. 

W Zamościu, według założeń, miały funkcjonować dwa centra: stare i nowe, 

każde ze swoją funkcją i nastrojem. Runęły jednak wielkie plany inwestycyjne, 

zwłaszcza nowe centrum administracyjno–biurowe, które w zapisie planu nie miało 

budownictwa mieszkaniowego. 

Tereny pod zabudowę zostały wykupione, budownictwo międzywojenne w dużej 

mierze przestało istnieć. Mieszkańcy tej wyjątkowo skromnej, małomiasteczkowej, ale 

jakże charakterystycznej zabudowy, byli zainteresowani zamieszkaniem w blokach i nie 

dbali o swoje „rudery”, a czas zrobił swoje. Stare Miasto przyjęło wiele instytucji 

publicznych, na ogół kosztem mieszkań. 

Nader istotny problem dotyczy spójności celów. Najwięcej wspólnych spraw i 

problemów łączy konserwatora zabytków z planowaniem przestrzennym, nadzorem 

budowlanym i gospodarką komunalną.  

W latach 1976–1980 konserwator zabytków w strukturze administracyjnej 

podlegał Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a następnie Wydziałowi 

Budownictwa i Architektury. Było to dobre połączenie. Konserwator uczestniczył w 

planach rozwoju miasta, natomiast architekt uczestniczył i orientował się w pracy 

konserwatora zabytków. Łatwiej było dostrzec „zakusy” i tzw. „przymiarki” oraz w porę 

zapobiec niewłaściwej ingerencji w obiekty zabytkowe.  

Ważnym zadaniem jest eksploatacja obiektów po remoncie. W tym zakresie 

należy skoncentrować działania na prawidłowym zarządzaniu zabytkową częścią 

miasta. Obecnie funkcjonujące formy są albo niewłaściwe, albo mało skuteczne. W 

niedługim czasie po zakończeniu remontu, obiekty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz 

w przeważającej liczbie są fatalnie użytkowane, a nawet niszczone. Myślę tu o potrzebie 

stałego utrzymywania porządków oraz drobnych naprawach, choćby np. konserwacji 

obróbek blacharskich, ubytków w tynkach, naprawach nawierzchni chodnikowych itp. 

przez specjalnie powołaną grupę konserwatorsko-remontową. 
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W rewaloryzacji zespołów miejskich niezmiernie istotnym zadaniem jest 

stworzenie potencjału badawczo-projektowego. Doświadczenia z Zamościa wskazują na 

bezwzględną potrzebę kompleksowego i spójnego działania: badacza, architekta, 

projektanta i inwestora, zawsze przy udziale konserwatora zabytków. Pomimo 

zastosowania się do zaleceń wielu ekspertyz oraz rad praktycznych łącznie z 

pozostawieniem elewacji kamienic bez tynków na okres około półtora roku, w Zamościu 

nadal pozostał nie do końca rozwiązany problem zawilgocenia i zasolenia murów. 

Problem ten dotyczy wielu starych obiektów w Polsce, które na ogół nie posiadały 

izolacji poziomej. Wydaje się niezwykle ważnym systematyczne obserwacje tego tematu 

przez placówki naukowo–badawcze. 

Poruszone problemy w istocie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Jednak bez 

właściwego usytuowania tych oczywistych, podstawowych spraw nie możemy mówić o 

zdecydowanej poprawie, a co najważniejsze o społecznej akceptacji rewaloryzacji 

zespołów zabytkowych. 

Optymizmem napawa fakt, że ten poważny problem jakim jest kompleksowa 

rewaloryzacja zabytkowych zespołów miejskich, od niedawna omawiana jest przez 

wszystkich, którzy z mocy prawa uczestniczą w procesie utrzymania, zagospodarowania 

i kształtowania przestrzennego naszego kraju.  
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Założenie pałacowo-ogrodowe Pałacu Branickich w Białymstoku 

 

 

 

Białystok jest największym miastem położonym w Polsce północno-wschodniej. 

Jego tradycja sięga przełomu XIV/XV wieku, kiedy to zostaje tu pobudowany pierwszy 

dwór. Miejsce zachwyca, ale co jakiś czas następuje zmiana właścicieli dworu. 

Najsłynniejszym posiadaczem, a zarazem reprezentantem magnaterii na tym terenie 

Polski staje się ród Branickich. Za sprawą Jana Klemensa Branickiego wcześniejszy dwór 

rozrasta się do założenia pałacowego, które oddziałuje na całe miasto. Pałac Branickich 

to poza samą budowlą cały dwór otaczający Jana Klemensa i jego rodzinę, to też 

ówczesne życie kulturalne całej Polski północno-wschodniej. Założenie pałacowo-

ogrodowe w Białymstoku to nietuzinkowe rozwiązanie na terenach wschodniej Polski, 

stąd wymaga zainteresowania od strony naukowej i badawczej.  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie obecnego stanu badań tegoż założenia, 

ze wskazaniem na nieścisłości obecnych w publikacjach już wydanych, ukazanie historii 

obiektu pałacowego i założenia ogrodowego oraz przedstawienie stanu obecnego. 
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1. Lokalizacja i historia  

 Pałacu Branickich 

 

Pałac Branickich w 

Białymstoku jest jedynym tak 

dużym założeniem epoki 

renesansu znajdującym się w 

Polsce północno–wschodniej. 

 

Historia pałacu Branickich sięga lokacji samego miasta. Pierwszy na terenach 

Białegostoku dwór stawia Mikołaj Raczkowicz. Około 1570 roku kolejny właściciel 

Białegostoku Piotr Wiesiołowski stawia zamek obronny. Projekt zamku jak i zapewne 

wykonanie jest dziełem Joba Bretfusa (Dobroński, 2003, s. 34). Budowla ówczesna 

postawiona jest na planie prostokąta z dwoma basztami po obu stronach (tamże, s. 34).  

Po potopie szwedzkim w XVII wieku miasto i zamek uległy dużym zniszczeniom. 

Odbudową zajął się kolejny właściciel Stefan Mikołaj Branicki, który wybudował 

obszerny dwór (Kraśko, 1972, s. 13). Dwór postawiono w guście toskańskim 

(Samusikowie, 2003, s. 31).  

W 1691 roku ulega on pierwszej przebudowie, która zostaje zlecona Tylmanowi z 

Gameren (tamże, s. 31). i jest datowana na lata 1691-1697. Powoduje ona obrócenie 

frontonu o 180 stopni, co z kolei pozwala na utworzenie obszernego dziedzińca 

(Dobroński, 1998, s. 22-23). Przebudowano wieże, które zwieńczono hełmami a 

dziedziniec został ograniczony dwiema parterowymi oficynami (tamże, s. 22-23). 

Powstał pałac w podkowie razem z oficynami (Ciołek, 1954, s. 75). Stary gmach został 

wzbogacony w cztery narożne pawilony i geometryczny ogród (Nieciecki, 1998, s. 5). 

Lata świetności pałacu to rządy Jana Klemensa Branickiego w latach 1709-1771.  

Jan Klemens Branicki urodził się 21.09.1689 w Tykocinie lub Białymstoku. 

Zmienił imię z Jan Kazimierz na Jan Klemens i tym imieniem operował wchodząc w 

dorosłość. Jako młody chłopak służył w wojsku francuskim, co na pewno oddziałało na 

estetyczne upodobania (Kowecka, 1991, s. 22-23). Zachowały się przekazy mówiące o 

tym, że pięknie rysował (tamże, s. 22). W roku 1709 powrócił do kraju i objął dobra, a za 

żonę pojął Katarzynę Radziwiłłównę, córkę kanclerza litewskiego (tamże, s. 23). W 1748 

po śmierci pierwszej żony i nieudanym drugim małżeństwie poślubił Izabelę 

Poniatowską, córkę kasztelana krakowskiego (tamże, s. 24). W 1752 roku zostaje 

obdarzony godnością wielkiego hetmana koronnego, a kilka lat później w 1761 roku 

obejmuje starostwo bohusławskie i zostaje kasztelanem krakowskim (tamże, s. 25). 

Umiera w Białymstoku po dłuższej chorobie w roku 1771, w wieku 82 lat (tamże, s. 26).  
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Braniccy byli głównymi wykonawcami północnej i wschodniej polityki Ludwika 

XV (Pruss, 2003, s. 66). Branicki zatrudniał u siebie francuskich agentów i szpiegów, 

jednym z nich był Jan Beck (tamże, s. 66). Stworzenie w Białymstoku głównej rezydencji 

hetmańskiej wpłynęło na ożywienie gospodarcze i intensywną eksploatację podlaskich 

dóbr. Najbliższe zaplecze dworu stanowiło miasto i przylegające do niego wsie, folwarki 

(Sztachelska-Kokoczka, 2006, s. 34). Jan Klemens Branicki mianował komisarza dóbr 

podlaskich i dóbr ruskich (tamże, s. 49). Komisarzem na Podlasiu był Józef Wojnarowski 

w latach 1748-1760 i Andrzej Gieszkowski w okresie 1762-1779 (tamże, s. 49). 

Komisarz dużo uwagi poświęcał sprawom budowlanym. Czuwał nad pracami przy 

przebudowie pałacu w Białymstoku, przy zabudowie miasta, nad budową pałacu w 

Choroszczy, czy cegielni w Pieczurkach (tamże, s. 50). 

Po powrocie z Francji Jan Klemens Branicki w roku 1709 zostaje właścicielem 

dóbr białostockich (Zeller–Narolewska, 2001, s. 11). Najwidoczniej pałac przebudowany 

przez Tylmana z Gameren nie był dostateczną rezydencją na potrzeby młodego 

Branickiego dlatego przystępuje do przebudowy. Od 1726 roku pałac jest intensywnie 

rozbudowywany pod kierunkiem Jana Zygmunta Deybl’a (Samusikowie, 2003, s. 31). 

Prace są spowodowane między innymi generalną regulacją miasta (Dobroński, 1998, s. 

24-25). W tymże roku w pałacu gości August II Sas, który z racji choroby zostaje na 

dłuższy czas. Wówczas Branicki dostrzegł potrzebę rozbudowy, której dodatkowym 

motywem był fakt, iż Białystok znalazł się na drodze z Warszawy do Petersburga, a tam 

realizowany był największy projekt urbanistyczny (Pruss, 2003, s. 68). W wyniku 

prowadzonych prac podniesiono dach, dobudowano drugie piętro, główny gmach 

rozbudowano o dwa pawilony, wzniesiono dwie nowe oficyny, które z gmachem zostały 

połączone systemem kolumnowych galerii (Kowecka, 1991, s. 28). Kolumny postawiono 

w porządku jońskim (Dobroński, 1998, s. 24-25). Według Aliny Sztachelskiej–Kokoczki 

(2006, s. 210) przebudowa według projektu Deybla kończy się w roku 1739. Pałac 

uzyskuje w ten sposób zewnętrzną lekkość (Pruss, 2003, s. 68). Po śmierci Deybla 

funkcję architekta przejął Jakub Fontana. Jemu przypisuje się ostateczną wersję elewacji, 

zaprojektowanie westybulu z reprezentacyjną klatką schodową i przebudowę wnętrz w 

duchu rokoka (Samusikowie, 2003, s. 36). W roku 1748 Jan Klemens Branicki bierze za 

żonę Izabelę Poniatowską, która w magnackie dobra wnosi posag wartości 500.000 

tysięcy złotych, co od razu zaważy na kształcie pałacu i jego otoczenia (tamże, s. 32). W 

latach 1754 – 1755 frontowe elewacje pałacu zostają przebudowane w duchu rokoka. 

Na pierwszym piętrze głównego gmachu okna powiększono aż do posadzki w kształt 

tzw. „porte – fenetre”1, został dodany balkon z żelaznymi balustradkami (Kowecka, 

1991, s. 28). Prace odbywały się pod kierunkiem Sękowskiego i Klemma (tamże, s. 28). 

W 1753 roku Białystok zostaje spustoszony przez pożar. Jan Klemens Branicki nakazuje 

                                                 
1 Porte–fenetre: zwykłe okno sięgające do podłogi i zazwyczaj oddzielone od niej progiem, 
zaopatrzone czasem w balustradę zewnętrzną, charakterystyczne dla architektury pałacowej 
XVII – XIX wieku. W: Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych, Wydanie Piąte, Warszawa 2007, s. 
324 
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przerwanie akcji gaśniczej i zabiera się do opracowania planu nowej zabudowy. Trzeba 

zaznaczyć, że inicjując do przebudowy kładł na nią swoje fundusze (Dobroński, 1998, s. 

37).  

 

2. Wygląd Pałacu 

 

Wejście do pałacu ograniczone było przez dużą sień. Jej sklepienie wspierały 

cztery marmurowe kolumny. Z sieni na piętro prowadziła klatka schodowa wspierająca 

się na dwóch atlantach (Kowecka, 1991, s. 71). Wnętrze pałacu po przebudowach liczyło 

178 pomieszczeń w tym 115 z nich uważane było za paradne i mieszkalne 

(Samusikowie, 2003, s. 36). W pałacu znajdowały się salony, buduary, sale asamblowe, 

sale jadalne jak również apartamenty, w skład których wchodziła: sypialnia, gabinet, 

garderoby, ubikacja. Podłogi układane były z drewnianych tafli w krzyż, natomiast 

ściany zostały pokryte boazeriami malowanymi na biało a nad nimi były obicia. Sufity 

zdobiły stiuki, albo malowidła al fresco. Pokoje paradne były wyposażone w drogie 

meble i posiadały zestaw 4-6 foteli + kanapa, krzesła, taborety, pokryte najczęściej takim 

samym materiałem jak ściany (Kowecka, 1991, s. 70). Powierzchnie ścian dodatkowo 

dekorowane były obrazami (tamże, s. 70). Na wszelkiego rodzaju gzymsach, konsolach, 

umieszczano dużą ilość figurek i naczyń metalowych, porcelanowych, czy wykonanych z 

kości słoniowej (tamże, s. 71).  

Antoni Friedrich Busching słynny niemiecki geograf żyjący w latach 1724-1793 

przyrównał białostocki pałac do Wersalu. W swojej książce wydanej w 1768 roku pt. 

Geografia królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego napisał „Białystok 

miasto dzielące się na Stare i Nowe, 1753 prawie całe miasto zgorzało. Na Nowym 

Mieście śliczny jest zamek, z ogrodem bardzo dobrze założonym, należącym Hrabii 

Branickiemu. Można nazwać Polskim Versailles” (Nieciecki, 1998, s. 20).  

Jan Klemens Branicki stworzył na Podlasiu rezydencję równą królewskiej. Dzięki 

jego zaangażowaniu Białystok stał się ośrodkiem kultury promieniującym nie tylko na 

najbliższy region, ale stąd próbował wpływać na życie polityczne kraju. (Sztachelska-

Kokoczka, 2006, s. 217).. Po śmierci hetmana mamy brak informacji o prowadzonych 

pracach w latach 1771-1808 (Zeller–Narolewska, 2001, s. 12). W 1802 roku pałac 

zostaje sprzedany królowi pruskiemu Wilhelmowi II (Zeller–Narolewska, 2001, s. 83). W 

latach 1837-1841 zostaje przebudowany na potrzeby Instytutu Panien Szlacheckich 

według projektu Smolikowskiego, który zakładał likwidację barokowych hełmów wież i 

dobudowanie dodatkowego piętra skrzydeł głównego korpusu (tamże, s. 84). Do końca 

XIX wieku pałac ulegał ciągłym przeróbkom, które pozbawiły go barokowego charakteru 

(tamże, s. 19-21). 
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3. Założenie ogrodowe 

 

Równocześnie z pracami nad pałacem, zleconymi w 1691 roku Tylmanowi z 

Gameren, zostają podjęte prace osuszające cały okalający teren, co pozwala na założenie 

ogrodu (Dobroński, 1998, s. 23). Plany związane z założeniem ogrodowym pochodzą z 

1729 roku, a ich projekt był gotowy w 1732 roku (tamże, s. 28). Intensyfikacja prac 

związana z założeniem ogrodowym to lata pięćdziesiąte XVIII wieku (Sztachelska-

Kokoczka, 2006, s. 211). 

Zespół ogrodowy podzielony był na dwie zasadnicze części: przylegającą do 

pałacu i dolną, która wykorzystywana była jako zwierzyniec (Dobroński, 1998, s. 28). Na 

pierwszy pałacowy dziedziniec prowadziła brama z zegarem, drugi był oddzielony od 

pierwszego niskim murkiem z czternastoma kamiennymi kulami (Kowecka, 1991, s. 22-

30). Istniejącą dzisiaj bramę wjazdową w roku 1758 zbudował Jan Henryk Klemm 

(Samusikowie, 2003, s. 32). W czasie przebudowy prowadzonej przez Fontanę w latach 

1750–1771 został zastosowany umiejętny program ikonograficzny obrazujący hetmana, 

jako antycznego herosa min. postawiono dwie statuy Herkulesa (Nieciecki, 1998, s. 10). 

Za pałacem rozciągał się park podzielony szpalerami na kwatery, a za nim zwierzyniec 

jeleni (Samusikowie, 2003, s. 32). Na osi pałacu na terenie wspomnianego zwierzyńca 

jeleniego stał teatr (Nieciecki, 1998, s. 16). Ogród stworzony przez Jana Klemensa był 

asymetryczny i dwupoziomowy (Ciołek, 1954, s. 75). Miał ścisły i konsekwentny układ 

oparty na wzajemnych powiązaniach osi kompozycyjnych (tamże, s. 76). Tuż przy 

pałacu powstał ogród górny zamknięty wspomnianą wcześniej kamienną balustradą. Po 

lewej stronie parter ogrodowy zamknięty był aleją lip i grabów (Kowecka, 1991, s. 137). 

Balustrada na tarasie górnym nie pozwalała spojrzeć na całość, otwierała się w 

niektórych miejscach dając swoiste wrażenie patrzenia przez okno (Łabanow, 2000, s. 

8). W salonie znajdowały się cztery fontanny umieszczone w basenach (Kowecka, 1991, 

s. 135). Ogrodowy salon był w trzech kolorach: zielony, biały, i ceglasty (Łabanow, 2000, 

s. 8). Zieleń w salonie stanowiła pewnego rodzaju dodatek kompozycyjny (tamże, s. 8). 

Alejki parteru wysypywane były czerwonym piaskiem, a kafelki w basenach fontann 

wprowadzały trzeci kolor zbliżony do ceglanego (tamże, s. 8). Na zachód przed pałacem 

Branicki stworzył kompozycję widokową ciągnącą się dalej, która sięgała, aż po pałac na 

Wysokim Stoku (Kowecka, 1991, s. 133). Przed tylnią fasadą rozciągała się główna aleja 

z przylegającymi do niej ośmioma parterami (tamże, s. 134). Dochodziła ona do bocznej 

odnogi kanału i kończyła się trzyarkadowym mostkiem (tamże, s. 135). Partery 

znajdujące się między pałacem a mostem były przeznaczone dom oglądania z góry, a nie 

do chodzenia (Łabanow, 2000, s. 8). 

 Ogród można było oglądać z dwóch perspektyw: 

- za sadzawką w zwierzyńcu danielim rozciągała się perspektywa malowana, 

gdzie rzędy drzew prowadziły do ściany z namalowanym wyobrażeniem końca świata. 

Malowidło tego typu mogło przedłużać perspektywę o kilka mil. Autorem fresku był 



PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 161 

Wilhelm Neunhertz, najwybitniejszy freskarz, jaki działał w Polsce w XVIII wieku 

(tamże, s. 8-9). 

- druga perspektywa biegła za ogrodem i jest określana jako typ perspektywy 

„aha” - niewidoczna granica.2 Według niej ogród miał sprawiać wrażenie ciągnącego się 

po horyzont. Nie stosowano żadnych murów a jedynie budowano fosę, którą zasłaniała 

góreczka (tamże, s. 9). 

Rezydencja białostocka nie stanowiła kopii francuskiego Wersalu, aczkolwiek w 

samym założeniu ogrodowym można odnaleźć pewne powtórzenia zaczerpnięte w 

detalach z układu, jaki zastosował Le Notre3, projektując założenie francuskie (Nieciecki, 

2001, s. 306).  

W bliższym i dalszym otoczeniu zostały wybudowane dwory i pałacyki ze swoimi 

założeniami ogródków wtapiających się w całość: bażantarnia, kuropatwiarnia, 

pstrągarnia oraz letnia rezydencja w Choroszczy (Ciołek, 1954, s. 76). W roku 1748 na 

osi pałacu, na krańcu ogrodu dolnego zbudowano komedialnię, to jest siedemnaście lat 

przed założeniem Teatru Narodowego w Warszawie (Samusikowie, 2003, s. 36). W 

latach pięćdziesiątych w narożniku wschodnim zbudowano altanę chińską, a także 

przebudowano most nad kanałem, nadając mu trójarkadową formę. Mostek został 

ozdobiony dwoma sfinksami i dwiema postaciami gladiatorów wykonanych z ołowiu i 

pomalowanych na biało (tamże, s. 35). W obrębie alejek zostały postawione kamienne 

rzeźby przedstawiające postacie z mitologii greckiej (tamże, s. 33).  

 

4. Pałac Branickich w literaturze 

 

Temat Pałacu Branickich jest przemilczany w wielkich historiach sztuki, poza 

małymi wzmiankami. Tadeusz Chrzanowski w „Sztuce w Polsce Piastów i Jagiellonów” 

(1993) całkowicie pomija temat Białegostoku. Tadeusz Dobrowolski w „Sztuce 

Polskiej”(1974) wspomina, że poza Warszawą sławę zdobył pałac w Białymstoku 

porównywany z francuskim Wersalem (tamże, s. 453). Podobnie Janusz Kębłowski w 

„Dziejach sztuki Polskiej” (1987) zaznacza, iż poza Warszawą przebudowano pałac 

wielkiego hetmana koronnego w Białymstoku około 1730 roku (tamże, s. 146). Mariusz 

Karpowicz w książce „Barok w Polsce” (1988) całkowicie pomija białostockie założenie. 

Jak widać „podlaski Wersal” w ogólnych opracowaniach jest prawie pomijany. Gerard 

                                                 
2 Aha – ukryta granica ogrodu w formie głębokiego rowu, fosy, kanału lub uskoku tarasowego na 
stoku, uniemożliwiająca jej przekroczenie, a nie przesłaniająca widoku na okolicę; sporadycznie 
występuje w ogrodach barokowych; stosowana głównie w parkach krajobrazowych XVIII i XIX 
wieku, W: Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych, Wydanie Piąte, Warszawa 2007, s. 4. 
3 Le Notre Andre - (1613-1700), francuski architekt i projektant ogrodów, twórca barokowego 
(Barok) stylu ogrodowego, z wykształcenia malarz - uczeń S. Voueta i F. Mansarta. Od 1637 
ogrodnik królewski w Tuileries, od 1656 kontroler generalny budowli królewskich. Pracował 
głównie dla Ludwika XIV, a jego głównym dziełem jest ogród w Wersalu (1661-1687).  
http://portalwiedzy.onet.pl/25666,,,,le_n_tre_andr,haslo.html z dnia 03.03.2010 

http://portalwiedzy.onet.pl/64252,,,,barok_w_architekturze_rzezbie_i_malarstwie,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/28948,,,,vouet_simon,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/5654,,,,mansart_fran_ois,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/43078,,,,ludwik_xiv,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/8569,,,,wersal,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/25666,,,,le_n_tre_andr,haslo.html
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Ciołek w kompleksowym opracowaniu „Ogrody Polskie” (1954) wspomina Białystok i 

założenie ogrodowe na tle innych magnackich posiadłości. W opracowaniu 

zamieszczone są również ryciny ukazujące plan i pierwotny widok ogrodu z XVIII wieku 

(tamże, s. 67). 

Kompleksowym opracowaniem dotyczącym białostockiego pałacu jest pozycja 

Elżbiety Koweckiej pt. „Dwór najrządniejszego w Polszcze magnata” (1991). Kowecka 

dostarcza szeregu informacji dotyczących kontaktów Branickiego, przedstawia rozmach 

dworskiego życia i na tym tle ukazuje powstawanie pałacu i kolejne przebudowy, 

których wynikiem jest jedno z największych założeń magnackich w Polsce. Dodatkowo u 

Koweckiej znajdują się dokładne informacje o prowadzonych pracach na terenie pałacu. 

Dużym atutem tego opracowania jest sięgnięcie po konkretne materiały archiwalne 

potwierdzające opisywane fakty i rozbudowana bibliografia. 

Z kolei Alina Sztachelska–Kokoczka w pozycji „Magnackie dobra Jana Klemensa 

Branickiego” (2006) ukazuje wpływy ziemskie Magnata. Ważnym aspektem, jaki ukazuje 

Sztachelska są źródła finansowania tego pałacowego założenia. Przedstawia zasięg dóbr 

Jana Klemensa Branickiego i konkretne wpływy finansowe jakie były pozyskiwane. 

Takie ujęcie daje ogląd na to skąd Branicki posiadał pieniądze na kolejne przebudowy i z 

jakich miejsc zapraszał do współpracy artystów. Sama sprawa założenia pałacowo-

ogrodowego jest potraktowana marginalnie.  

Innym opracowaniem dotyczącym samego pałacu jest albumowe wydanie pt. 

„Polski Wersal” (Nieciecki, 1998). W nim znajdujemy szereg zdjęć ukazujących piękno 

podlaskiego założenia, a także ryciny dziewiętnastowieczne przedstawiające pałac i 

ogrody. Pałac od strony opisu architektonicznego został potraktowany szczątkowo, 

natomiast znalazły się w tym wydaniu istotne daty związane z jego przebudową.  

Katarzyna i Jerzy Samusikowie w książce „Dwory i pałace Podlasia” (2003) 

również podejmują temat magnackiej posiadłości Branickiego w Białymstoku dokładnie 

opisując ogród.  

W „Mecenacie artystycznym Branickich”(Olesiewicz, Puchalska-Dąbrowska red. 

2004) ukazane jest oddziaływanie kulturalne Branickiego na Podlasie i kontakty 

Branickiego z ówczesnym światem artystycznym.  

Kolejną grupą opracowań, która podejmuje tematykę założenia pałacowo-

ogrodowego w Białymstoku, przynajmniej w sposób marginalny, są artykuły.  

Ks. Jan Nieciecki w artykule „Polski Wersal”(2001, s. 295-314) wskazuje na 

podobieństwa między Wersalem a Pałacem Branickich. Brak jednak tu konkretnych 

wskazań w czym to podobieństwo jest zawarte. 

Maciej Kacperczyk w Zeszytach Dziedzictwa Kulturowego (2007) ukazuje 

przemiany, jakie zaistniały w założeniu w XIX i XX wieku z zaznaczeniem elementów, 

które ocalały do współczesności.  



PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 163 

Biuletyn konserwatorski województwa podlaskiego nr 7/2001 zawiera trzy 

artykuły poruszające tematykę przemian za czasów Branickiego, a także współczesnych 

problemów konserwatorskich4.  

Zwraca uwagę Nieciecki, przedstawiając plan rezydencji z czasów hetmana. Adam 

Dobroński w jednym z artykułów daje wzmiankę o wyglądzie budowli poprzedzającej 

pałac Branickich (Dobroński, 2003, s. 34-36).  

Anna Worowska (2003, s. 3-37) przedstawia dzieje pałacu po przekazaniu go po 

1950 roku Akademii Medycznej. 

Henryk Pruss podejmując temat pałacu rzuca nowe światło na samo określenie 

„Polski Wersal” (2003) pokazując fakty uwikłania Branickich z dworem króla Ludwika 

XV. Cennym artykułem w odniesieniu do całego założenia pałacowo-ogrodowego jest 

temat podjęty przez Anielę Łabanow w Gazecie Współczesnej (2000). Autorka pokazuje 

innowacyjność białostockiego założenia, która była związana ze specjalnym sposobem 

chodzenia po ogrodzie ułożonym według odpowiedniej perspektywy. 

 Kolejne artykuły w Gazecie Wyborczej5 i Kurierze Porannym6 nie wnoszą 

istotnych zmian do wiedzy zawartej w szerszych opracowaniach, a stanowią jedynie 

przypomnienie historycznych dziejów pałacu. 

Z literatury popularnej należy nadmienić opracowanie Białegostoku i jego historii 

przez Adama Dobrońskiego (1998). Autor skupia się na lokacji miasta, a dzieje pałacu 

opisuje począwszy od 1691 roku, kiedy to podjęto przebudowę za czasów Stefana 

Branickiego. Ryszard Kraśko w Informatorze Turystycznym (1972) nie podaje 

szczegółowych danych dotyczących samego założenia pałacowego. Natomiast cenną 

wskazówką jest wspomniany fakt budowy na miejscu wcześniejszego dworu 

Raczkowskich a następnie Wiesiołowskich.  

Ciekawym spojrzeniem na historię białostockiego pałacu i osobę hetmana jest 

powieść pt. „Apostata” (Kraśko, 1974), która w sposób barwny ukazuje dworskie dzieje i 

funkcjonowanie Pałacu Branickich. 

 

4. Problematyka badawcza 

 

Problematyka badawcza, która była podejmowana przez różnych autorów 

zajmujących się założeniem pałacowo–ogrodowym w Białymstoku, nie formułuje 

konkretnych wątpliwości. Toteż zapoznając się z dostępną literaturą możemy dostrzec 

                                                 
4 E. Zeller-Narolewska, Pałac Branickich w Białymstoku w XIX i XX wieku. Przemiany i problemy 
konserwatorskie; J. Nieciecki, Plan rezydencji białostockiej w czasach Jana Klemensa Branickiego; 
R. Kaźmierczak, A. Kola, Archeologiczne badania wykopaliskowe na terenie ogrodu Branickich w 
Białymstoku w 2000 roku, Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego, zeszyt siódmy, 
2001. 
5 MOŻ, Tego nie ma w przewodniku, Gazeta Wyborcza 150/2003, s. 6. 
6 M. Orciuch, D. Sikora, Nasz podlaski Wersal, Kurier Poranny 210/2001, s. 16. 
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pewnego rodzaju niespójności, jeśli chodzi o datowanie czy też wskazywanie autorów 

przebudówek pałacu Branickich. 

 

4.1. Wcześniejsze założenie 

 

Dotychczas nie opracowano historii założenia, które istniało przed pałacem 

Branickich. Dobroński mówi, iż właścicielem pierwszego założenia był Jakub Raczko 

Tabutowicz, który postawił w Białymstoku drewniany dwór (Dobroński, 2003, s. 36). 

Jako jedyny wspomina o Tabutowiczu. Inni autorzy podejmujący tematykę mówią o 

Piotrze Wiesiołowskim, który stawia w 1570 wg. Dobrońskiego zamek obronny.  

Architektura, wygląd zamku są pomijane w literaturze i wymagają zbadania z 

uwagi na pozostałości w architekturze późniejszego założenia. Nie wiadomo jak do 

końca wyglądała budowla Wiesiołowskiego, ponieważ wielu badaczy mówi, iż 

początkowo był to dwór. Miał być wg. Katarzyny i Jerzego Samusików w wyżej 

wspominanej pozycji w 1617 roku, przebudowany na zamek obronny. Niespójności co 

do wyglądu i charakteru wcześniejszego założenia wymagają szerszego badania. 

Nie ma natomiast wątpliwości co do pierwszej przebudowy za czasów Stefana 

Branickiego. Tutaj autorzy opracowań zgodnie twierdzą, iż Stefan Branicki powierzył 

przebudowę w 1691 roku Tylmanowi z Gameren. Według badaczy przebudowa 

zakończyła się w 1697 roku. 

Niespójnym punktem w opracowaniu jest data przebudowy wg. Deybla. Ewa 

Zeller w poruszanej przeze mnie publikacji klasyfikuje początek na 1720 rok. Z kolei 

Dobroński wskazuje na rok 1726 co znajduje swoje potwierdzenie w opracowaniu 

Samusików. Dla przejrzystości badań należałoby tę kwestię ustalić. 

Kolejnym przedmiotem badań powinny być przebudowy po śmierci Deybla w 

1752 roku. Według wszystkich badaczy lata 50-te i 60-te XVIII wieku to nasilenie prac 

mających uświetnić rezydencję i teren do niej przylegający. Kowecka jak i Pruss jako 

następcę Deybla wskazują Klemma, natomiast Samusikowie i Sztachelska-Kokoczka jako 

następcę Deybla proponują Jakuba Fontane. 

 

4.2. Wpływy francuskie 

 

Wszyscy autorzy poruszanych w niniejszej pracy publikacji i artykułów zgodnie 

twierdzą, iż na założenie białostockie oddziałały kontakty francuskie Branickiego i 

pozyskiwanie z Francji konkretnych pomysłów w celu budowania magnackiej 

posiadłości w Białymstoku.  

Bogate spojrzenie daje artykuł Anieli Łabanow, która pokazuje wpływ Wersalu 

na ukształtowanie ogrodu Branckich. Brakuje w tym miejscu precyzyjnej odpowiedzi na 

pytanie dlaczego Tylman z Gameren, Holender z pochodzenia, forsował przebudowę 

założenia pałacowo-ogrodowego w stylu francuskim, a nie holenderskim? 



PROBLEMATYKA TWÓRCZOŚCI I KULTURY 

 

 
F I D E S  E T  R A T I O  

 
Strona 165 

5. Stan obecny i wnioski konserwatorskie 

 

Pałac jak również założenie ogrodowe straciło na swojej świetności w wyniku 

min. działań wojennych ubiegłego wieku, a także gospodarki dewastacyjnej kolejnych 

właścicieli po Branickim. Pałac wewnątrz, poza nielicznymi reliktami jest pozbawiony 

pierwotnego wystroju. Zmieniono również układ pomieszczeń na potrzeby Instytutu 

Panien założonego w XIX wieku. Ogród stracił pierwotny charakter ze względu na 

rozwój tej części miasta, a także poprzez zaniedbanie.  

Obecnie od kilku lat prowadzone są prace, których celem jest przywrócenie 

wyglądu całego założenia według stanu jaki był za życia Hetmana. Odtworzono parter 

ogrodowy z nowymi bukszpanowymi nasadzeniami. Fasada główna budynku i bocznych 

oficyn została zrekonstruowana (przywrócono jej barokowy charakter). 

Należy zadbać by podjęte prace były kontynuowane zwarzywszy na to, iż jest to 

jedyne w tej części Polski tak duże i kompleksowe założenie. Należy: 

- dokończyć prace rekonstrukcyjne ogrodu, zarówno parteru jak i 

zwierzyńców; 

- odnowić boczne fasady pałacu i oficyn, a także zadbać o pozostałości 

architektury ogrodowej, która jest w złym stanie (pałacyk toskański jest zawilgocony i 

wymaga podjęcia prac osuszających). 

- w miarę możliwości powinny być prowadzone prace mające na celu 

rekonstrukcję właściwych wnętrz pałacowych. 

Cały obiekt jest w stanie ogólnym bardzo dobrym, zwarzywszy na zniszczenia, 

jakich dokonano na początku XX wieku. Pewnego rodzaju rozczarowanie budzą 

natomiast wnętrza pozbawione dawnej świetności. 

 

6. Wnioski badawcze 

 

Pałac Branickich z całym założeniem ogrodowym nie posiada kompleksowego 

opracowania. Jedyną pracą podejmującą w sposób szczegółowy tematykę Branickich 

między innymi Białostockiego pałacu jest opracowanie Koweckiej wspominane w 

powyższej pracy. Z dostępnej literatury widać ograniczoną ilość badań tego tematu.  

Pałac z całym założeniem odegrał dużą rolę w kształtowaniu samego miasta 

Białegostoku w XVIII wieku. Kowecka wzmiankuje, że podczas pożaru miasta około roku 

1753 Branicki zakazał gaszenia palących się budynków, a sam obmyślał nowy plan 

zabudowy. Według nowej zabudowy miejskiej Pałac zamykał główną oś widokową. Ten 

temat poza nielicznymi wzmiankami również potrzebuje kompleksowego opracowania. 

Pomimo XIX wiecznego rozwoju przemysłowego w Białymstoku sam pałac pozostał 

głównym elementem nowożytnej zabudowy jednak nie stanowił elementu 

organizującego miasto. Należałoby wykazać wpływy założenia pałacowego na 

późniejszą miejską zabudowę. 
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Podsumowując należy stwierdzić, iż założenie pałacowo–ogrodowe w 

Białymstoku potrzebuje szczegółowych opracowań, które pomogą wyjaśnić wątpliwości 

wynikające z różnic u autorów podejmujących tę tematykę. Badania powinny też 

wykazać wpływ całego założenia na kształt miasta. 
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Abstracts  

Part I:  

Creativity and religion – Fr. Romuald Jaworski  

The complicated and many-sided phenomenon of creativity is rooted in the theological 

interpretation of the creation of a man which is formed in the image of God and is 

characterized by the unusual property – he is creative. Psychologists analyze the 

phenomenon of creativity in different contexts, but usually analyze the personality of the 

author, describe the process of creating or analyze the products of this process of so 

creative works, which are the result of human activity. Many of these great works of 

human creativity relate to the theme of religion, or are inspired by theological content. 

The search for links between creativity and religion creates a  possibility for a religious 

interpretation of creative abilities, which a man received from God. It also gives a 

possibility to make the description and interpretation of creative acts in the field of 

ordinary, everyday religious life and allows you to see the content of religious values 

and inspiration in the great works of the broader culture, which are the manifestation of 

the human mind. Among the areas in which a work, particularly the religious one, is 

important but also little studied, is the work of a man over the shaping of his own 

personal interior and maturity.  

Selected aspects of the creative personality changes – o. Marek Tomczyk  

During our life we are all constantly in the process of change. Changes can be initiated 

by various meetings with people, situations, fortuitous events, acquired information, etc. 

The changes also apply to personality. This article is an attempt to depict some aspects 

of the creative personality changes. Furthermore, the article defines the ideas of 

creativity, changes, and presents a psychological truth about making changes. Taking 

this challenge is a difficult task, but possible to meet.  

Art, artists and cross-cultural psychology - Marta Wiszniowska–Majchrzyk  

The paper seeks to examine possible links between multicultural experiences and 

artistic development in the light of cross-cultural psychology. Adam Mickiewicz (1798-

1855) and Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) and Eva Hoffman (b.1945) – 

for all the differences have one thing in common. They combined their cultural heritage, 

personal and multicultural experiences to become artists, testifying to the importance of 

one’s cultural identity as a necessary factor to accept other cultures.  

Family systems and creative behavior - Maria Jankowska  

The family is the first and basic educational environment for everyone. The physical, 

mental, social and spiritual development of a child depends on its structure, as well as 

parenting styles. The family goes through the educational process and experiences the 

impact of both parents, so mother and father shape the personality of their children. It 
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affects their emotions, motives, thinking, function and behavior, including the formation 

process of a creative behavior, or non-conformist attitudes, heuristics and generic 

behavior, or conformist and algorithmic attitudes. We studied 62 first-year students at 

the age of 20 years, including 31 women and 31 men. The study used: Family Systems - 

The family of origin, Environmental Analysis of the Family of Maria Ryś and The Creative 

Behaviour Questionnaire of Stanisław Popek. The study showed a correlation between 

family systems and the creative behavior and also conformist and algorithmic attitudes 

of persons grown in given structures of families of origin, in which there were used the 

parenting styles, typical of these structures.  

Creativity as a key to better learning - Józef Placha  

In the creative approach to the problem of learning it is important to approach the 

quality and non quantity, as unfortunately happens today, especially in the reality of 

school. Moreover, the ability to connect what is new with the old - nova et vetera - it is 

also an important motto of a creative approach to seek a better quality of learning. 

Caring for creation of optimal conditions for learning should be accompanied by a man 

as soon as possible, even before his/her birth. This applies, of course, first of all, to 

parents, and especially to mothers, waiting for a delivery. When we analyze the next 

steps of learning by a little child, we should always rediscover the role of play in 

education. A play is not only in opposition to learning, but actually promotes the 

efficiency and speed of education. Learning to read and write well can be a play and it 

gives a child a great joy. It is important, therefore, whether the effort to improve the 

quality of learning induces in us joy. We do not otherwise ignore the reasonable 

assumptions that it is good to have  good habits instilled but education and educating a 

fully mature and creative personality is the most important and it deserves a special 

attention, especially from the point of view of a personal vision of human development.  

The role of creativity in the rehabilitation - Józef Placha  

We proposed the topic about the role of creativity in the rehabilitation work, because we 

tried to direct it to the personal development of a man and it is the basic condition of 

reinstating to the society persons who are socially awkward. Today we have disputes 

about the optimal shape of the modern concept of rehabilitation work. It seems that one 

of these deserves a special attention. This is the concept of creative rehabilitation, which 

proposes Marek Konopczyński (Konopczyński, 2007). What is required here is a special 

care and delicacy in the rehabilitation work. In contact with people who are often 

hypersensitive and very often abused by fate, and sometimes hurt at their own request, 

it can be the last lifeline to give them even the hem of optimism - it is through the 

creativity, it can be the last lifeline which they can still count on.  

Nature in Polish poetry – Edyta Wolter  

The article presents the creative expressions of creative themes of nature, which were 

intentionally selected. They were created by Andrzej Zbylitowski (ca. 1565–1608), 
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Adam Naruszewicz (1733–1796), Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814–1890), Wincenty 

Pol (1807 – 1872), Teofil Lenartowicz (1822–1893), Adam Mickiewicz (1789–1855), 

Cyprian Kamil Norwid(1821–1883), Adam Asnyk (1838–1897), Stanisław Witkiewicz 

(1851–1915), Jan Kasprowicz (1860–1926), Stefan Żeromski (1864–1925). They are a 

valuable ideational heritage of Polish culture in the caesura from the general trend of the 

Renaissance culture to the general trend of culture of modernism.  

Part II:  

Musical culture of Baroque missions - Teresa Krasowska  

The Author in her article presents the role of Jesuit mission orders in the territory of 

both Americas, operating in 1550-1767. After the mission orders a wealth of culture 

remained such as paintings, sculptures and music manuscripts. Jesuits built their own 

churches, opened colleges, seminaries and run retreats. They founded missions 

gathering the scattered Indian tribes in mission villages called reductions. The author 

presents the approximate location of reductions and describes there a way of 

functioning and operating and the cultural wealth. The Author pays a particular 

attention to the musical heritage of Jesuit reductions of Latin America, the so called 

Music of Mission Baroque.  

About the poetry of Wladyslaw Walentynowicz – the composer's creations - Anna 

Szarapka  

The author in her article regarding the poetry of Wladyslaw Walentynowicz presents 

him as a composer, pianist and a pedagogue, but also as a caring husband, a father of 

three children and a man of a great openness and kindness towards people. Dr Anna 

Szarapka highlights that Wladyslaw Walentynowicz played an important role in the 

development of musical culture on the coast, but his active work in the sphere of musical 

culture was set in a much wider perspective. The author of this article also presents his 

musical achievements.  

Religious, philosophical and existential dimension of Gerard Manley Hopkins’ 

poetry - Joanna Stolarek  

The aim of the article was to present the works of the Victorian Catholic poet, Gerard 

Manley Hopkins. In the paper the author delineated a religious, philosophical and 

existential dimension of Hopkins' poetry. Furthermore, the emphasis was placed on 

spiritual dualism and contradiction in his life and literary output, the author's constant 

struggles and dilemmas concerning the role of God in the act of creation, relationship 

between God, man and nature. The author of the article endeavoured to prove that 

Hopkins' oeuvre, despite being undermined by the Victorian critics and audience, 

remains an ambitious and invaluable contribution to the shape of the Christian thought, 

philosophical and literary studies. 
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Thomas Bernhard's work on the contemporary stage of Poland - a discussion of 

the terms "Mutation" and "Adaptation" – Sara Tiefenbacher  

In this article two different adaptation methods of Thomas Bernhard literature are 

presented on Polish theatre scenes. The occurrence of "mutation" is analysed therefore 

in the adaptation process, which can be understood as a production of foreign language 

masterpieces in Polish Theatre. This occurrence is shown with the example of 

Bernhard's masterpieces, which are staged on Polish scenes by Polish producers 

(especially Krystian Lupa and Erwin Axer). Presenting different adaptation approaches a 

model by Malwina Glowacka was taken into consideration, who did a comparison of 

Lupa's and Axer's productions. To summarise, the term "mutation" will be discussed in 

connection to the original and to the adaptation. In the article also the following 

questions are considered: Is the author of the adaptation the "author" of the play? Can 

the staging of Lupa be called a "mutation" of Bernhard's masterpiece? The analysis of 

Lupa'a production leads to a conclusion how to treat such productions.  

Staging of Social life - Olga Wojtasik  

The author in her article explains the occurrence of social staging and its consequences, 

which the author sees both in individual and public life. The author uses the metaphor of 

theatre to human functioning in cultural and social dimension, defining a dimension 

based on Edward Hall's approach. The author’s considerations lead to two nurturing 

questions: 1. What is the aim of staged behaviours in people’s lives? 2. Is there a 

possibility of getting to know the real interior of another person? 

Preservation and reconstruction of monuments in the consciousness of the 

students of  The Philology Department of Cardinal Stefan Wyszyński University - 

Fr. Norbert Mojżyn  

A historical and artistic identity constitutes the monument’s value and is fundamental to 

the contemporary cultural heritage preservation theory. The article presents a range of 

questions relating to the cultural heritage preservation and its importance in the 

consciousness of the students of the Theology Department of Cardinal Stefan Wyszyński 

University; it also presents the principles included in «Venice Carte»: Monuments must 

be maintained and measures must be taken for the permanent conservation and 

protection of architectural features and of objects discovered. Furthermore, every 

means must be taken to facilitate the understanding of the monument and to reveal it 

without ever distorting its meaning. The article indicates that only original objects 

(buildings, sculptures or pictures) are able to meet the paradigm of authentic substance 

and form. The copy can only bring a person closer to the appearance of the monument. 

The copy can be the result of a well-balanced fascination with the original, but it can also 

distort the real shape of the monument and, in abnormal situations, can even lead to 

counterfeiting or other crimes. Unfortunately, the fundamental principle of preservation 

is hardly absorbed into the social consciousness. That is indicated by the examples 
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presented in the article of how the afore-said principle is misunderstood, especially in 

architecture, where the preference is given to the copy of the monument and not to the 

original. 

The issues of revaluation of Zamosc Antique Complex - Maria Sarnik-Konieczna  

The author in the article indicates the complexity of issues concerning the revaluation of 

antique complexes. The Author is particularly interested in the Zamojsc Antique 

Complex. In 1961 she performed an inventory of the part of the town. The prepared 

programme interested the provincial and central government. In the reevaluation of city 

complexes the exploitation of objects after the reevaluation as well as the creation of 

research -design potential are important. The author draws the attention to the fact that 

the experience of Zamosc indicates the need for compact and complex action of 

particular subjects of the project.  

Palace and garden assumptions of Branicki Palace in Bialystok – Fr. Tomasz 

Grabowski  

This article is an attempt to approach the literature touching on this topic. When we 

consider this period of art in Podlasie, we can say that the foundations by the Branicki 

family are the most numerous. Bialystok owes his position at that time to Branicki. The 

palace which is partially restored and the adjacent garden remind us of this glory. This 

fast-growing city gained a modern layout in the days of Branicki. If Jan Klemens Branicki 

had lived longer the architectural actions taken in France would have had a bigger 

influence. Now you can see a power built by Branicki, when you look at the assumptions 

that survived the turmoil of war. Podlasie is a region in which there is not enough 

investment and often it is shown in the tables as the so-called “Poland B”. But after all 

the location of Bialystok indicates a predestined place in the routes in the seventeenth 

and twenty-first century. This should result in re-discovering the advantages of 

Bialystok as a place of contact between the living French art and a local workshop. The 

palace enchants with its beauty, although you can have reservations about the 

restoration work. The purpose of this article is to draw the attention to this precious 

monument called the "Versailles of Podlasie". 

 



 

 ISSN 2082-7067 3(11)2012 KWARTALNIK NAUKOWY  

ZASADY PUBLIKACJI 
 

KWARTALNIK NAUKOWY FIDES ET RATIO 
WYCHODZI JAKO CZASOPISMO ON-LINE 
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Każdorazowo temat kolejnego numeru jest ogłaszany na stronie Kwartalnika. 
 
Redakcja „Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio” oczekuje od Autorów respektowania 
zasad rzetelności naukowej oraz jawności informacji o wszystkich podmiotach 

przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, 
finansowy etc.) oraz okoliczności towarzyszących. 
Oczekujemy także w przypadku publikacji przygotowanej przez kilku Autorów 
informacji dotyczącej wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z 
podaniem kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, jaki jest wkład poszczególnych 
autorów w przeprowadzenie badań, w obliczanie, analizy itd.). 
 
 
Prace wydrukowane i zapisane na nośniku należy przesyłać najpóźniej na miesiąc przed 
upływającym kwartałem na adres: 
Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio: 

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 14, pokój 1419 
01-938 Warszawa 
 
lub wydawcy Kwartalnika - Fundacji Fides et Ratio: 
ul. Franciszkańska 3/47 
00-233 Warszawa 
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ZASADY RECENZOWANIA 
 
1. Każdy artykuł przesłany do Kwartalnika podlega wstępnej ocenie Redaktora 

Naczelnego i Rady Redakcyjnej Kwartalnika. 
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu następuje przekazanie publikacji do tzw. 

recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami w zakresie danej problematyki. 
3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza 

swoje oceny i formułuje wniosek dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji 
lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych 
wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji. 

4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review 
proces”). 

5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do 
nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami. 

6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona. 
 

 
 

 
 
 

 


