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PRZEDMOWA

Pragniemy przedstawić Państwu monografię, w której swoje prace zapre-
zentowali młodzi badacze, reprezentujący takie ośrodki naukowe jak: Uniwer-
sytet Jagielloński, Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny im. Jana Długosza 
w Częstochowie, Uniwersytet Opolski, Politechnika Lubelska. 

Głównym celem jej przygotowania było stworzenie młodym badaczom 
przestrzeni do prezentacji swoich kierunków badawczych. Tak sformułowany, 
wielowymiarowy temat umożliwił zgromadzenie w jednym miejscu młodych 
naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. 

Tom otwiera tekst Józefa Legierskiego, w którym autor scharakteryzował 
wpływ historyczno-społecznych uwarunkowań na twórczość i osobę Eury-
pidesa. W pracy skupiono się na utworze Trojanki tegoż pisarza oraz drama-
cie jako dziele historycznym. Kolejną pracę stanowi tekst tego samego autora,  
w którym omówiono twórczość, estetykę i poetykę teatralną reżysera Jana 
Klaty oraz adaptację Trojanek Eurypidesa. W analizie wykorzystano między 
innymi teorię widmontologii Jacquesa Derridy, która, zdaniem autora tek-
stu, „stanowi formę spójnika między światem stworzonym przez Eurypide-
sa a spektaklem Klaty”. W sposób szczególny autor dokonał charakterystyki  
i porównania konstrukcji bohaterów występujących w dramacie oraz adaptacji, 
wśród których wymienić możemy postać Hekabe, Heleny, Taltybiosa, Mene-
laosa oraz Kasandry. Następne opracowanie, autorstwa Marianny Yemeliano-
vej, stanowi analizę historyczno-literacką tekstów podejmujących temat zało-
żenia ogrodu Zofiówka, dzięki której autorce udało się wykazać ciekawe fakty 
dotyczące założenia ogrodu, specyfiki twórczego podejścia jego głównego  
architekta Ludwiga Metzla, a także recepcji Zofiówki przez różne grupy spo-
łeczne. W kolejnym opracowaniu jego autorka Agnieszka Banaś podjęła się 
omówienia przyczyn i oznak morowej zarazy, bazując na XVII-wiecznym dzie-
le Marcina z Kłecka. Wykorzystanie tego tekstu źródłowego pomogło przy-
bliżyć autorce ówczesne realia, stan medycyny i poglądy ludzi na otaczający  
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PRZEDMOWA

ich świat. W następnym tekście w niniejszej monografii autorka Alicja Ada-
mus zaprezentowała sylwetkę siostry zakonnej Antoniny Malczyk ps. „Eliza”, 
która w ubiegłym wieku była szczególnie zaangażowana w działalność konspi-
racyjną oraz członkostwo w szeregach Armii Krajowej. Autorka w swojej pracy 
wykorzystała między innymi teksty źródłowe zaczerpnięte z Archiwum Pań-
stwowego w Częstochowie. Kolejny tekst stanowi opracowanie Zofii Kardasz 
oraz Natalii Poręby, w którym autorki przedstawiły wyniki badań dotyczą-
cych związku pomiędzy poczuciem własnej skuteczności oraz spostrzeganym 
wsparciem społecznym, a poziomem lęku – zarówno jako stanu, jak również 
jako cechy. W tekście zamykającym niniejszy tom, Maciej Celiński podjął się 
ukazania tego, jak programowanie może stanowić zarówno szansę edukacyjną 
i zawodową dla uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych. Jednak by 
tak się wydarzyło, wymagana jest – zdaniem autora – szeroka reforma systemu 
edukacji, a także szkolnictwa wyższego. 

W imieniu komitetu redakcyjnego chciałbym przekazać szczególne słowa 
uznania recenzentom artykułów i podziękować za poświęcony czas i wszystkie 
cenne uwagi, które wpłynęły na wysoką wartość merytoryczną tomu. Mamy 
nadzieję, że publikacja ta stanie się motywacją i inspiracją dla młodych na-
ukowców do dalszej pracy naukowej.

Dawid Kobylański
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JÓZEF LEGIERSKI
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

WPŁYW  
HISTORYCZNO-SPOŁECZNYCH 

UWARUNKOWAŃ NA TWÓRCZOŚĆ  
I OSOBĘ EURYPIDESA

Streszczenie: Przedmiot niniejszego artykułu stanowią Trojanki 
Eurypidesa oraz kwestia dramatu jako dzieła historycznego. Podję-
to próbę przedstawienia krótkiego rysu biograficznego Eurypidesa 
oraz płaszczyzn społecznej i politycznej, w jakich dramat powstawał. 
Scharakteryzowano także wybranych bohaterów dramatu – zarówno 
tradycyjnego utworu jak i jego adaptacji w inscenizacji Jana Klaty.  
W artykule podjęto się również odwołań do Odprawy posłów greckich 
Jana Kochanowskiego.

Słowa kluczowe: Eurypides, Trojanki, Kochanowski, Hekabe.

WPROWADZENIE

W publikacji tej podejmę rozważania nad tym, jak wybrane wydarze-
nia biograficzne wpłynęły na twórczość Eurypidesa oraz jaki mają wpływ 
na debiutującego w 455 r. p.n.e. na agonie dramatopisarza. Zdobył solidne 
wykształcenie, które uczyniło jego umysł światłym. Był człowiekiem religij-
nym, ale i pytającym o wiarę i bogów. Odwiedził zamorskie krainy, poznając 
zupełnie inną rzeczywistość i ludzi, stykając się z problemami jako kapłan 
myśliciel. Doświadczając burzliwych przemian społecznych, będących wyni-
kiem wpierw wojen grecko-perskich, następnie peloponeskich, obserwował 
społeczeństwo, jego bolączki i troski. Wszystkie te aspekty stanowią bazę dzieł 
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stworzonych przez dramatopisarza. W tym miejscu warto wspomnieć o pe-
riodyzacji dzieł Eurypidesa dokonanej przez Łanowskiego (Łanowski 2006, 
s. 26), która przedstawia się w następujący sposób: utwory będące portretami 
psychologicznymi postaci, w sposób szczególny postaci kobiecych, do któ-
rych można zaliczyć, chronologiczne: Alkestis (438 p.n.e.), Medea (431 p.n.e.), 
Hekabe (około 425 p.n.e.), Andromacha (około 419 p.n.e.); utwory będące 
refleksją autora nad politycznymi bolączkami społeczeństwa – Błagalnice 
(ok. 420 p.n.e.) – czy będące przedmiotem badań jak Trojanki (415 p.n.e.)  
i Erechteus (przed 411 p.n.e.). Do tej kategorii pozwolę sobie dołączyć jeszcze 
Bachantki (407 p.n.e.) i Fenicjanki (powstałe między 409 a 407 p.n.e.). Zbęd-
ne jest tworzenie dodatkowej podkategorii dla utworów, które w zupełności 
mogą znaleźć się w kategorii powstałej wcześniej; utwory o rozbudowanej in-
trydze oraz akcji. Kategoria ta jest istotna dla rozwoju europejskiego dramatu. 
Warto wspomnieć w tym miejscu choćby o: Elektrze (413 p.n.e.), Helenie 
(412 p.n.e.), czy Ifigenii w Taurydzie (powstałej między 413 a 409 p.n.e.).

Klasyfikacja wykazuje wieloaspektowość twórczości Eurypidesa, jednak 
nie do końca uważam ją za słuszną. Wydaje się, iż jest nieco ograniczająca. 
Silne figury, zwłaszcza kobiece, pojawiające się często u Eurypidesa, są jedną  
z charakterystycznych cech jego dramatów. Co więcej, są niekiedy obrazem 
doświadczeń własnych lub społeczeństwa w ogóle. Widać to bardzo wyraźnie 
na przykładzie bohaterek Trojanek, gdzie poza fabułą wyraźnie skoncentro-
waną wokół problemów społecznych, politycznych i egzystencjalnych ofiar 
wojny, zbudowane są mocne postaci kobiece.

TROJANKI – DRAMAT ANTYCZNY EURYPIDESA – 
ANALIZA

W tej części artykułu chciałbym skupić się na interpretacji Trojanek Eu-
rypidesa. Kolejnym etapem będzie interpretacja zawartych w nich motywów 
widm. W ostatniej części podejmę się wykazania wątków społecznych oraz 
przyjrzę się znaczeniu samego dramatu w antycznym świecie greckim. Anali-
zie i interpretacji poddane zostaną cztery istotne kwestie. Są to:

• aspekt społeczno-historyczny;
• budowanie postaci kobiecych (Helena i Hekabe);
• budowanie postaci męskich (Taltybios, Menelaos);
• budowanie wyobrażeń o wierzeniach.
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Każdy z wymienionych aspektów zostanie poddany analizie w oparciu 
o tekst dramatu oraz opracowania Trojanek, autorstwa Olgi Śmiechowicz 
(Śmiechowicz 2019).

ASPEKT SPOŁECZNO-HISTORYCZNY W TROJANKACH 
EURYPIDESA

Trojanki po raz pierwszy zostały wystawione podczas agonu w 415 r. 
p.n.e. Był to późny okres twórczości Eurypidesa. Jak podaje historyk literatu-
ry Piotr Kotlarz, Trojanki obok Aleksandra i Palamedesa należały do tryptyku 
trojańskiego (Kotlarz 2016, s. 49). Trojanki jako jedyne z wymienionych za-
chowały się do naszych czasów. Eurypides wykorzystywał historię trojańskich 
branek do przedstawienia współczesnej mu historii pacyfikacji wyspy Melos 
na Morzu Egejskim. Jej mieszkańcy wierzyli, że uda im się zachować autono-
mię wobec Ateńczyków. Los jednak był zupełnie odmienny, ponieważ męż-
czyźni zostali wymordowani, a kobiety sprzedano w niewolę (Śmiechowicz 

2019, s. 5).
Eurypides pisał Trojanki, pamiętając o niedawnych wydarzeniach na 

Melos. Historyczno-społeczny aspekt dramatu przedstawia obraz zbiorowości 
po zagładzie/ katastrofie/ tragedii wojny, aczkolwiek uważanej przez histo-
ryków Grecji okresu klasycznego za wydarzenie faktyczne. Badacze pokusili 
się na datowanie wydarzenia na XII w. p.n.e. Czym była Troja po wojnie 
trojańskiej? Była miastem ruin, zniszczonym, zdewastowanym, ograbionym. 
Trafnie ilustrują to słowa Hekabe (cyt. za Eurypides 2006, s. 4):

Nad czym mi tu nie jęczeć, w tej doli? 
Minęła ojczyzna i dzieci i mąż… 
a cała po przodkach przejęta wspaniałość, 
zwinięta jak żagiel-była niczym.

Hekabe jest narratorką strasznych wydarzeń po upadku Troi, bogatego 
społeczeństwa. Potęga militarna legła w gruzach, a miasto nie do zdobycia 
zostało doszczętnie zniszczone i spalone. Mężczyźni i starcy wybici, a dzieci  
i kobiety wzięte w niewolę. Społeczeństwo trojańskie znalazło się w katastro-
falnym położeniu, cytując słowa Hekabe (Eurypides 2006, s. 3):

I ten jest nieszczęśliwy, 
Co musi rzucać twe niwy 
I jeszcze żyje ach! Żyje. 
I ten, którego już kryje.
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Troja po wojnie stała się miastem ruin. Zniszczono świątynie, zamor-
dowano króla i jego dwór, całe miasto zostało podporządkowane greckim re-
strykcjom. Za Hebake moglibyśmy stwierdzić, że lepiej byłoby nie żyć, niż żyć  
w takim położeniu. Podczas refleksji nad „nieszczęsnym ludem Troi” pomocne 
nam będzie opracowanie Justyny Gajek Obraz Ruin w Trojankach Eurypidesa. 
Badaczka, odnosząc się do Trojanek, kreśli obraz upadku wielkiego miasta (Ga-
jek 2010, s. 80-96). Wizję miasta ruin podobnego do opisywanego monologu 
Posejdona rozpoczynającym dramat (cyt. za Eurypides 2006, s. 149):

Pusty gaj święty, a siedziska bogów 
Płyną posoką, na stopniach ołtarza 
Dzeusa Domostwa legł zabity Pryjam.

Troja jako zdewastowane miasto obnaża jeszcze inne istotne aspekty. 
Sukces Achajów, którzy obrócili miasto w ruinę, jest wyrazem dążenia do 
władzy za wszelką cenę. Pod Troją spotkały się społeczeństwo uporządkowane, 
zorganizowane, zamożne (Trojanie) i barbarzyńskie, nieokrzesane, bezwzględ-
ne, nieznające szacunku do nikogo i niczego społeczeństwo (Grecy). Badaczka 
podkreśla, iż obraz nieszczęść spod Troi nie jest tylko wypadkową krwawych 
zapasów, jest zapowiedzią dalszych cierpień greckich kobiet – kobiet podda-
wanych przemocy seksualnej, gwałtom: „Przemoc seksualna wobec porwa-
nych kobiet ma z kolei zademonstrować zwycięstwo nad ich mężczyznami, 
którzy nie chronili ich wystarczająco dobrze […]” (Gajek 2010, s. 86).

 Ponad obrazem społeczeństwa upadłego na skutek wojny, miasta, nad 
którym unoszą się dymy Troi zdobytej i zdewastowanej, rysuje obraz zdobyw-
ców – Greków jako wielkich panów dzielących łupy, stosujących przemoc  
i bezprawie, gwałcących, rabujących, nieliczących się nawet z powagą świątyń 
(Eurypides 2006, s. 149):

ATENA 
Zhańbiono mnie, moją świątynię!

Jaką treść historyczną chciał przekazać Eurypides w Trojankach? Był 
świadkiem wojen peloponeskich w latach 431–404 p.n.e., konfliktu zbroj-
nego między Ateńskim Związkiem Morskim, dowodzonym przez Peryklesa,  
a Związkiem Peloponeskim, kierowanym przez Brazydasa, wojny mię-
dzy dwoma mocarstwami w V wieku p.n.e. o hegemonię w basenie Morza 
Śródziemnego. Wojny, w skutek której złupiona została Attyka. Z pewno-
ścią do Eurypidesa docierały wieści o tym, co dzieje się na froncie. Być może 
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przywołał dawny mit antyczny o wojnie trojańskiej, aby ukazać społeczeństwo 
w dobie upadku.

BUDOWANIE POSTACI KOBIECYCH  
(HELENA I HEKABE)

Eurypides był pierwszym dramatopisarzem świata starożytnego, poświę-
cającym sporo miejsca postaciom kobiecym. Łanowski, tworząc klasyfikację 
dzieł Eurypidesa, stwierdził, iż wprowadził on w tekstach swoich dramatów 
silne psychologiczne portrety kobiece. Można by zapytać, gdzie te postaci są? 
Eurypides stworzył dramat poświęcony dzieciobójczyni – Medea oraz Alkes-
tis –poświęcony żonie wkraczającej do Hadesu, aby ocalić duszę męża. Mamy 
także Andromachę – dramat opowiadający losy żony Hektora, syna Priama, 
dzielnego wojownika spod Troi. Wreszcie napisał Helenę, opowieść o Hele-
nie Trojańskiej. Eurypides był kolekcjonerem postaci kobiecych, przyglądał 
się ich rozmaitym kreacjom pod kątem siły psychologicznej. Postaci kobiece 
przedstawiają się we wskazanych utworach jako silniejsze od mężczyzn.

Przy zastanawianiu się nad budowanymi przez Eurypidesa kobiecymi 
postaciami, przydatną dla nas będzie praca Mateusza Balcerkiewicza Bo to 
zła Greczynka była… Pięć najgorszych kobiet Eurypidesa. Autor zwrócił uwa-
gę na kilka aspektów związanych z reprezentacjami kobiet u dramatopisarza 
(Balcerkiewicz 2015). Po pierwsze zauważa on wyraźne przywiązanie do wize-
runków kobiecych przekazywanych przez Eurypidesa w negatywnym świetle. 
Stwierdził także, iż wynika to z negatywnych spotkań Eurypidesa z kobietami. 
Potyczki te przysporzyły mu miano nieprzyjaciela kobiet. Zarzut ten jednak 
odparł sam Balcerkiewicz: „Eurypides jest w myślicielem, zastanawiającym 
się nad różnymi cechami kobiet” (Balcerkiewicz 2015). Eurypides poszuki-
wał u kobiet tego, co psychologicznie silne, wybijające się poza ramy norm 
społecznych, powszechnie przyjętych w czasach antycznych. Pokusiłbym się 
o stwierdzenie, iż Eurypides był feministą. Nikt tak jak on nie zastanawiał się 
nad kobiecością i nie przyglądał się kobietom tak wnikliwie. Eurypides nie był 
seksistą, był po prostu ciekawy kobiet.

Eurypides nie ograniczał się jedynie do wyobrażeń w ramach własnego 
kręgu kulturowego. Zwracał na to uwagę Balcerkiewicz (2015). Poza kobie-
tami znajdującymi się w kręgu kultury greckiej mamy przecież barbarzynki 

– nie tylko w ujęciu geograficznym jako te, które nie należą do wskazanego 
kręgu kulturowego. Grecy traktowali wszystkich nienależących do ich kultu-
ry jako obcych, nieokrzesanych, tych, nad którymi się panuje. U Eurypidesa 



14

JÓZEF LEGIERSKI

barbarzyńcami byli Grecy niszczący Troję, zaś lud Troi reprezentował wyższą 
kulturę, nawet w obliczu klęski.

Hekabe

Analizując postaci kobiece, przyjrzymy się dwóm figurom kobiecym, 
czyli Helenie i Hekabe – którą za antycznymi Grekami moglibyśmy określić 
mianem barbarzyńskiej Trojanki. Zacznijmy od Hekabe oraz od jej monolo-
gu w pierwszej części, gdzie mówi (Eurypides 2006, s. 153):

Nieszczęsna, unieś z ziemi głowę 
wyprostuj kark! Już tutaj Troi 
nie ma – królową Troi byłaś! 
Zmienił się los, wytrzymaj.

Balcerkiewicz określił ją mianem zrozpaczonej mścicielki. Jest to silna 
psychicznie figura kobieca, która zniosła wszystko, co najgorsze mogłoby 
spotkać człowieka. Zniosła śmierć Priama, śmierć synów, Hektora, Parysa  
i Polidora, dwóch córek i wnuka. Hekabe otaczała śmierć, lecz nie obojętniała. 
Przed upadkiem Troi wysłała Polidora, swego najmłodszego syna wraz ze zło-
tem rodzinnym do Tracji do Polimestora. Ten jednak zamiast zaopiekować 
się synem Hekabe, zabił go, myśląc, że Troja go nie pomści i cała prawda 
o zamordowaniu księcia Troi nie wyjdzie na jaw.

HEKABE

Ja czyjąż 
Mam być sługą , ja co już trzecie oparcie 
laskę, muszę mieć w ręce dla mej starczej głowy ?

TALTHYBIOS 
Odysejowi los cię dał za sługę. 
(Eurypides 2006, s. 162).

Była najbardziej tragiczną z bohaterek. Eurypides poświęcił jej losom od-
rębny dramat Hekabe, w którym opisał pomszczenie przez nią zabójstwa syna. 
Polimestor został pozbawiony oczu, a jego synowie zostali zamordowani.

HEKABE

Ujrzycie go za chwilę! Spełniło się słowo! 
Z namiotu idącego zobaczycie ślepcę. 
(Eurypides 1918, s. 31)
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Widziała zrujnowaną Troję, śmierć wszystkich swoich dzieci, upadek 
potęgi królestwa. Często mówi się o Hekabe jako o figurze przepełnionej bó-
lem, cierpieniem, rozpaczą. Eurypides przedstawił nam nie tylko przepełnio-
ną beznadzieją królową Troi. Pokazał nam postać pełną siły mimo wszystko, 
mimo cierpień. Jeden z mitów mówi o tym, jak Hekabe po śmierci Polidora  
z rozpaczy zamieniła się w sukę wyjącą nad grobem syna i rzuciła się w otchłań 
morza. Wartym zauważenia jest fakt, iż figura pełnej bólu i żałości Hekabe 
posiada i polskie odniesienie. Jan Kochanowski w Odprawie posłów greckich 
trafnie jej używa. W jednym ze swoich wieszczeń Kasandra prorokuje Hekabe 
(Kochanowski 1974, s. 17):

Na ich grobiech bić będą. Matko, ty dziadek 
Swych płakać nie będziesz, ale wyć będziesz

Określenie zrozpaczonej mścicielki jest jak najbardziej zasadne. Do-
świadczyła ona fali nieszczęść Troi. Skorzystała jednak ze sposobności zemsty. 
Pomściła śmierć syna, zamordowanego przez fałszywego przyjaciela trojań-
skiej rodziny królewskiej (por. Czerwińska 2004, s. 83-100).

Helena

Helena Trojańska, dla której Menelaos zdobył i złupił Troję, to kolejna 
silna figura kobieca. Według mitologii jest uznawana za córkę Zeusa, którą, 
ten zamieniony w łabędzia, spłodził z Ledą: „Zeus w postaci łabędzia zszedł 
się z Ledą, a jeszcze tej samej nocy obcował z nią Tyndareos; urodziła Zeusowi 
Polideukesa i Helenę, a Tyndareosowi Kastora i Klitajmestrę” (Kubiak 2003, 
s. 503-505).

 Stanowi ona interesujący element popkulturowego wyobrażenia o ko-
biecym pięknie. Nie zamierzam się odnosić do filmu Troja Wolfganga Peter-
sona, gdyż w przekonaniu moim i krytyków jest on wielce daleki od jakiej-
kolwiek literackiej czy historycznej prawdziwości. Niemniej jednak Helenę 
można utożsamiać z kanonem antycznego piękna. Stesichor, grecki poeta 
liryczny, uważał, iż w Troi nie było Heleny, tylko jej zjawa. Prawdziwa Hele-
na miała znajdować się w Egipcie. Eurypides zapożyczył tę myśl w dramacie 
Helena. Podobnie czyni Klata. Wprowadza w spektaklu na dwa sposoby: po 
pierwsze jako bohaterkę Trojanek – Helenę znaną z mitu, po drugie jako 
Helenę Stesichora.
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Hekabe traktowaliśmy jako zrozpaczoną mścicielkę, Helenę można 
by określić mianem zgubnie pięknej. Jej piękno zgubiło Trojan i Greków –  
Trojan, gdyż Parys ją uprowadził, przez co w konsekwencji wybuchła wojna 
trojańska i zniszczono Troję, dla Greków, ponieważ ponieśli ogromną stratę 
w ludziach. Na polu bitwy zginął wielki Achilles. Wracali do domu 10 lat.

 Helena widziana oczami Eurypidesa to kolejna silna postać kobieca. Ko-
bieta uwodzicielka, intrygantka, zwodzicielka. Hekabe mówi do Menelaosa 
podczas konfrontacji z Heleną (Eurypides 2006, s. 185):

HEKABE:

lecz nie patrz na nią, byś nie uległ 
żądzy. Bo bierze oczy mężczyzn, niszczy 
miasta, podpala domy – taki jej czar.

Zastanawiały mnie jednak losy Heleny związane z pobytem w Troi. Nie 
potwierdza tego ani bezpośrednio tekst oryginalny, ani żaden badacz, nato-
miast słowa Menelaosa dają do myślenia (Eurypides 2006, s. 191):

MYENELAOS

Czy ona jest cięższa niż dawniej?

Może Helena nosiła w sobie kontynuatora rodu dawnego Ilionu, a syna 
Parysa? Chodziło tu o złośliwą uwagę Menelaosa wobec Heleny o tym, że 
przytyło jej się z dobrobytu trojańskiego i waży więcej.

BUDOWANIE POSTACI MĘSKICH

Taltybios

Przy analizie sposobu budowania przez Eurypidesa postaci męskich 
skorzystałem z tekstu Jadwigi Czerwińskiej Innowacje mitologiczne i drama-
turgiczne Eurypidesa. Czytamy w nim: „Postacie męskie, szkicowane zwykle 
jednowymiarowo, stanowią zazwyczaj motyw uzupełniający i mają wymiar 
bohaterów drugoplanowych” (Czerwińska 2013, s. 292-314).

Rzeczywiście, przyglądając się postaciom męskim kreowanym przez Eu-
rypidesa, można odnieść wrażenie, że są odsunięte na drugi plan. Takim bo-
haterem jest także i Taltybios, herold Agamemnona, czczony w Sparcie jako 
opiekun heroldów.
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W Trojankach należy do postaci jednowymiarowych męskich, apsycho-
logicznych, niczym nie różniącym się od innych Greków – zmęczonych wojną 
trojańską, poza dwiema kwestiami: szacunkiem do ofiar i przyzwoitym zacho-
waniem. Pomimo wojny, nie stał się dzikim barbarzyńcą, lecz zachował czło-
wieczeństwo. Ujawnia je w dialogu z Andromachą w scenie, gdy ta dowiaduje 
się o wyroku skazującym jej syna na zrzucenie z murów Troi: „Nie wiem ,jak 
rzec ci o twoim nieszczęściu!” (Eurypides 2006, s. 179).

Przyniósł on wieści Hekabe o tragicznych wobec Trojan decyzjach Gre-
ków. Był łącznikiem między światem greckim a iliońskim. Przodownica dru-
giego półchóru Antystrofie II Parodosu mówi (Eurypides 2006, s. 160):

Lecz oto idzie od wojska Danajów 
herold, najnowszych postanowień szafarz; 
kończy pośpiesznie, by spełnić zandanie 
Co niesie?

Taltybios był znany Hekabe (Eurypides 2006, s. 160):

TALTHYBIOS.

Hekabo, znasz mnie dobrze; często przychodziłem 
do Troi, herold achajskiego wojska.

Budowanie postaci męskich w cieniu postaci kobiecych ma u Eurypidesa 
również inne znaczenie. To kwestia pozycjonowania kobiet w świecie anty-
ku, a raczej zmiana pozycjonowania. Mam tu na myśli odwrócenie optyki – 
świat męski zostaje zamieniony na świat oddany silnym kobietom. Natomiast 
świat walecznych, dominujących mężczyzn bywa pokonywany kobiecą siłą  
i niezłomnością.

Menelaos

Innym męskim bohaterem, na którego warto zwrócić uwagę w drama-
cie, jest Menelaos. Król zdradzony przez ukochaną. Przypłynął pod Troję nie 
tylko po to, aby odzyskać Helenę, lecz aby zemścić się na Troi, która wydała 
złodzieja cudzych żon – księcia Parysa. Sam o sobie mówił (Eurypides 2006, 
s. 184):

Bo nie przybyłem do Troi, jak myślą
dla tej kobiety , lecz ścigając człeka
co gość przewrotny, wziął mi z domu żonę
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Menelaosa poznajemy w epejsodionie III dramatu, scenie sądu nad He-
leną. Eurypides poświęcił mu niewiele miejsca w tragedii. Przybył do Troi 
dla zemsty, po to, by wyrównać rachunki z Parysem i pomścić swoją hańbę 
(Eurypides 2006, s. 185):

Przybyłem tutaj nie gadać lecz zabić.

W epejsodionie tym istotny jest wielki spór między Heleną i Hekabe.  
W ostateczności Menelaos nie ukarał Heleny za zdradę w Troi, tylko już  
w Grecji. Kara jednak nigdy nie została wymierzona.

Władca grecki, mimo okrucieństwa jakiego dokonał on i jego wojsko  
w sądzie nad Heleną, postąpił zgodnie z zasadą audiatur et altera pars – należy 
wysłuchać drugiej strony. Jest to wprawdzie zasada będąca podstawą proce-
sowania w prawie rzymskim, więc późniejsza od Eurypidesa, natomiast nie 
sposób nie zauważyć jej w dramacie. Zasada sprawiedliwego sędziego. W roli 
takiego rozstrzygającego pomimo wyraźniej niechęci stawia się grecki wódz 
(Eurypides 2006, s. 185):

Jeśli chce mówić 
niech będzie, jednak pozwalam jej na to 
by cię usłyszeć nie ze względu na nią.

Przywoływany wyżej już Kochanowski w Odprawie posłów greckich na-
kreślił obraz Menelausa (Menelaosa) jako uosobienie roztropności i sprawie-
dliwego sądu. Nie pragnął on wojny, równocześnie nie zamierzał jednak zre-
zygnować z praw do niej (Kochanowski 1974, s. 13):

Żem rzeczy sprawiedliwej od Trojanów żądał, 
Abych był krzywdy wielkiej i zelżenia swego 
Nagrodę jaką wziąć mógł;

BUDOWANIE OBRAZU BÓSTW

Ostatnim aspektem, na który chciałbym zwrócić uwagę, są wyobra-
żenia na temat wierzeń zawartych w dramacie Eurypidesa. Ich kreacje jest  
w przypadku Trojanek niezwykle ważna, gdyż już na samym początku dra-
matu rysuje się obraz świata, w którym pojawiają się bogowie i śmiertelnicy. 
Anna Chlewicka w książce zatytułowanej Trzy teologie Eurypidesa: mitolo-
giczna, polityczna, filozoficzna umiejscawia Trojanki obok tragedii Hippolytos 
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uwieńczony (działanie Afrodyty), Herakles szalejący (Hera), Bachantki (Dio-
nizos), wymienia je wśród dzieł przedstawiających negatywną relację między 
światem bogów, a światem ludzi (Chlewicka 2012, s. 53).

W przypadku Trojanek był to układ skierowany przeciwko Grekom, za-
warty przez Atenę i Posejdona. To umowa, która powstała wskutek zbezczesz-
czenia przez Greków świątyni Ateny w Troi (Eurypides 2006, s. 151):

ATENA

Trojan, mych dawnych wrogów , chcę ucieszyć, 
zgotować gorzki powrót wojsku Greków  
[…………………………………………..] 
Zhańbiono mnie, moją świątynię!

Świątynia była miejscem schronienia podczas najazdu obcych wojsk. Nie 
można było naruszyć ani porządku świątyni, ani kultu, a już na pewno nie 
można było gwałcić i porywać sług boskich. – a to właśnie uczynili Grecy. 
Atena miała jednak też powód przeciwko Helenie – Afrodyta wygrała konkurs 
na najpiękniejszą kobietę świata, jednak Parys i tak wybrał Helenę.

Tematyce związanej z wierzeniami u Eurypidesa przyglądał się Michał 
Wojciechowski. Poświęcił temu rozdział w publikacji Ajschylos, Sofokles, Eury-
pides, religijność trzech tragików greckich. W pracy tej dochodzi do ciekawego 
wniosku. Zdaniem badacza każdego z tragików interesowało inne podejście 
do osobowej i moralnej strony religijności. Na drugi plan schodził aspekt 
obrzędowy i społeczny.

Eurypides w Trojankach wykreował obraz bogów ingerujących w świat 
ludzi. Jak wykazał Wojciechowski: „wiedzę o bóstwach Eurypides czerpie  
z myśli o wymiarze sprawiedliwości świata bogów Olimpu, obserwacji po-
rządku świata oraz pewnego idealizowania myśli człowieka” (Wojciechowski 
2015, s. 215). Potrzeba odniesienia się do sił nadprzyrodzonych i szukanie  
w nich oparcia wybrzmiewa w słowach:

Kimkolwiek jesteś, zagadkowy Bycie
Zeusie, czy ładem przyrody czy myślą
ludzką, ja czczę cię, bo zawsze bezgłośny
drogą ku prawu wiedziesz ludzkie sprawy.

Pośród bohaterek kobiecych związanych z kultem, w Trojankach nie 
sposób nie zwrócić uwagi na wieszczkę Kasandrę. Była ona nieszczęśliwa na 
wszelakie sposoby. W skutek wojen trojańskich stała się niewolnicą seksualną 
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Agamemnona i wywieziono ją do Myken. Była wieszczką, w której proroctwa 
nikt nie wierzył. Być może gdyby Trojanie uwierzyli jej, zapobiegliby zgubie 
Troi. Co chciał ukazać przez taki sposób konstruowania podejścia do wierzeń 
Eurypides? Zdaniem Wojciechowskiego nie było to związane z podejściem 
ateistycznym Eurypidesa, bo ateistą nie był. Pragnął uszlachetnienia wiary 
i zbliżenia jej do ludzi: 

Wydaje się więc, że Eurypides bogów uznawał i nie ma sensu czynie-
nia z niego prekursora ateizmu, natomiast stawiał pytanie o ich cechy  
i niepokoiło go zło w świecie. Nie zadowalał się widzeniem bóstw jako 
amoralnych sił natury ani też wiarą w przeznaczenie. Chciał religię 
uszlachetnić (Wojciechowski 2015, s. 214).

Historyczno-społeczne uwarunkowania wywarły ogromy wpływ na życie 
i twórczość Eurypidesa. Budowana przez niego rzeczywistość w dramatach 
znajduje swoje uzasadnienie w przykładach pochodzących z życia codzienne-
go starożytnych Greków. W sposób szczególny widoczne jest to w stosunku 
do kobiet i ich roli społecznej, przypisanej kulturowo. Jak wykazują wyżej 
przedstawione rozważania, Eurypides mimo autonomicznego stosunku do 
dzieła, pozostawał autorem podtrzymującym stereotypy i nie wychodził poza 
zbiorowe konwenanse. W ostateczności skutkowało to podtrzymaniem nor-
matywnych, opresyjnych społecznie podziałów na metody reprezentowania 
kobiet w dramacie, znanych już u Ajschylosa i Sofoklesa. 
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THE INFLUENCE OF HISTORICAL AND SOCIAL 
DETERMINANTS ON THE CREATIVITY  

AND PERSON OF EURYPIDES

Summary: The study focuses on Euripides' Trojans and the issue of 
drama as a historical work. An attempt was made to present a short 
biographical outline of Euripides and the social and political planes in 
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which the drama was created. Selected characters of the drama were 
also characterized – both the traditional work and its adaptation sta-
ged by Jan Klata. The article also refers to Jan Kochanowski's tragedy 
Odprawa posłów greckich.

Keywords: Euripides, Trojanki, Kochanowski, Hekabe
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TROJANKI JANA KLATY 
 – TWÓRCZOŚCI, 

ESTETYKA, POETYKA

Streszczenie: W pracy tej pokrótce omówiono estetykę teatralną re-
żysera Jana Klaty. Do analizy adaptacji wykorzystano teksty recenzji 
teatralnych, powstałych po wystawieniu dramatu. Wykorzystano także 
teorię widmontologii Jacquesa Derridy. Teoria ta stanowi formę spój-
nika między światem stworzonym przez Eurypidesa a spektaklem Kla-
ty. W tekście tym zostaną poruszone również kwestie związane z wy-
twarzaniem przez reżysera strategii interpretacyjnych dzieł antycznych. 
W sposób szczególny będzie to reprezentacja strategii opracowania ról 
kobiecych i kobiecych bohaterek w Trojankach, zrealizowanych przez 
reżysera w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.

Słowa kluczowe: Eurypides, Klata, inscenizacja, interpretacja

WPROWADZENIE

Jan Klata, jak niemal każdy reżyser, wypracował w teatrze własny styl 
oraz język sceniczny. Swego czasu środowisko teatralne określało Klatę mia-
nem „buntownika z irokezem”, zaś jego teatr – „katolicki postmodernizm”. 
Twórczość reżysera jednak ewoluowała. Z dawnego wyobrażenia o nim pozo-
stały ostre brzmienia gitary elektrycznej, szacunek do treści czy tekstu, które 
są dla niego istotnym elementem procesu twórczego. Maciej Stroiński, pisząc 
o Klacie, wspomina: „Klata lubi na bogato: wielki tekst, wielka scena, wiel-
ka oprawa, wielka obsada” (Stroiński 2019). Charakteryzując styl Jana Klaty 
jako oryginalny język sceniczny, skupię się na trzech płaszczyznach: 1) relacji 
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do tekstu dramatycznego jako tekstu służebnego wobec dzieła scenicznego;  
2) relacji do muzyki jako spójnika treści artystycznej i 3) sposobu budowania 
postaci.

Trojanki to nie pierwsza próba sięgnięcia przez Jana Klatę do twórczości 
czasów antycznych. W 2010 roku na deskach Narodowego Starego Teatru  
w Krakowie Klata wystawił Oresteję z genialną rolą Klitajmestry Anny Dymnej. 
Po objęciu stanowiska dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie, re-
żyser sięgnął po Króla Edypa. Antyk nie jest dla niego czymś przypadkowym, 
nieznanym. W powstałym po Orestei tekście Marty Kwaśnickiej Sprawdzanie 
Antyku, reżyser wyrażał się w następujący sposób: „Jak brać się za antyk, to za 
coś ekstremalnego” (Kwaśnicka 2007). Rzeczywiście tragedie antyczne mają 
wiele wspólnego z radykalnością. Idąc za myślą reżysera, można by postawić 
tezę, iż tragedie antyczne są radykale. Oresteja swoją radykalność zawdzięcza 
obłędowi, Król Edyp przeznaczeniu i fatum, a Trojanki ekstremalności i in-
tensywności wypadków, losowych następstw oraz ostatecznemu rozegraniu 
zdarzeń i wyrównaniu rachunków w ramach ludzkiej sprawiedliwości.

W wywiadzie Klata podkreśla, iż: „Tyle o antyku się dowiemy, ile spraw-
dzimy” (Kwaśnicka 2007). To jest właśnie główna dewiza towarzysząca reży-
serowi, nie tylko przy pracy z dziełem antycznym, ale i każdym spektaklem. 
Przytaczając słowa Jana Klaty: „Tyle o dziele się dowiemy, ile sprawdzimy”, 
gromadzenie wiedzy teoretycznej, poszukiwanie kontekstów współczesnych 
odniesień oraz wykazywanie ponadczasowej aktualności treści zawartej w dra-
matach twórców różnych epok są dla niego niezwykle ważne. Nie jest on 
reżyserem nieprzygotowanym do tworzenia. Jest architektem wyobraźni goto-
wym teoretycznie, praktycznie i wizjonersko. Moglibyśmy powiedzieć, że Kla-
ta jest współczesnym Eurypidesem – tak, jak on obserwował społeczeństwo, 
czytał i doświadczał historii, wnikliwie analizował jej braki, pragnienie spra-
wiedliwości. Klata podobnie jak Eurypides analizuje bolączki społeczeństwa, 
jego problemy i trudności. Używa języka ze sceny, by mówić o tym, co jest  
w codzienności ważne do powiedzenia.

Chciałbym poruszyć jeszcze inny istotny aspekt – teatr Klaty jako for-
ma teatru politycznego. Często mówi się o współczesnym teatrze jako teatrze 
politycznym czy społecznie zaangażowanym, krytycznym. O Klacie jako jego 
twórcy mówiło się głównie w odniesieniu do Transferu (Burzyńska 2015, s. 3).

Klata jest twórcą teatru politycznego w rozumieniu polityk społecznych, 
nie ideologicznych – podobnie jak w przypadku rozumienia polityki w polis 
greckim. Eurypides widział, obserwował, podglądał społeczeństwo. Podobnie 
Klata przygląda się temu, co jest w społeczeństwie – cytując reżysera: „do 
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powiedzenia” i głośno o tym mówi. Z kolei Olga Śmiechowicz pisze o Kla-
cie: „Otwarcie krytykuje polską rzeczywistość, ale nie forsuje żadnej ideologii” 
(Śmiechowicz 2018, s. 216).

RELACJA REŻYSER – TEKST

Jan Klata jako reżyser zasłynął z podejścia z szacunkiem do tekstu dra-
matycznego. Już na początku swojej twórczości wykazywał przywiązanie do 
treści oryginalnej dzieła. Często zarzuca się Klacie, że nie przepisuje dramatu, 
lecz pozwala sobie na ingerencje względem pierwowzoru. Dla reżysera treść 
dramatu nie jest tylko martwym obrazem rzeczywistości dawnej. Nie trzeba 
w nim wiele zmieniać, kombinować, przekładać czy wycinać. Tekst nie jest 
u Klaty pretekstem, a gruntem, na którym wyrasta dramat i spektakl. Jacek 
Wakar w recenzji Zanikanie spisanej po wystawieniu przez Klatę Fryderyka 
Wielkiego Adolfa Nowaczyńskiego w Teatrze Polskim w Poznaniu napisał: 

Rozumiem szacunek wobec tekstu i dbałości, by wybrzmiały intencje 
autora. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że niewiele stracilibyśmy, 
gdyby Klata ciął intensywniej albo zatrudnił przy tym projekcie dra-
maturga (Wakar 2018a). 

Z kolei Joanna Targoń w tekście Klata i po Klacie opublikowanym na łamach 
„Dialogu”, mówiąc o Królu Learze ze Starego Teatru, pisała: „Tekst został po-
traktowany z szacunkiem i dbałością o jego wybrzmienie” (Targoń 2017).

Grażyna Antoniewicz w recenzji Trojanek podkreślała, iż „Trojanki to 
niełatwy tekst, więc nic dziwnego, że teatry wyjątkowo rzadko po nie sięgają. 
Jednak Jan Klata podszedł do niego z należytym mu pietyzmem twórczym. 
Scenariusz do spektaklu powstał na bazie trzech utworów Eurypidesa: Hekabe; 
Trojanki; Helena. Porównując teksty, można zauważyć, iż nie zostało nic do 
tekstu scenariusza dodane, a jedynie zostało skrócone. W wywiadzie z Olgą 
Śmiechowicz, dramaturgiem spektaklu, można wyczytać, iż: 

Nie dopisywaliśmy nic w całym tekście, w całym scenariuszu. W spek-
taklu dopisane zostało tylko jedno zdanie, które wyszło spontanicznie 
od aktorki. To jest ten moment, kiedy Helena żegna się z Theoklyme-
nosem, odwraca się do Menelaosa i mówi: „Daj mu deskę” (Cierniak 

2018). 

Reżyser wykorzystał w pełni potencjał tekstu. Analizując scenariusz i dra-
mat Eurypidesa, należy stwierdzić, iż nie wiele różnią się od siebie.
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W tym miejscu można byłoby postawić pytanie: Dlaczego Klata wybrał 
Trojanki? Podobnie jak Eurypides, patrząc na sytuację społeczną kraju, zada-
wał pytanie o sens wojny oraz jej ofiar? Jedną z odpowiedzi podsuwa tekst 
recenzji Jarosława Zielińskiego opublikowany na łamach „Teatru”: „Zamki  
z piasku. Stwierdza on, iż jednym z ważniejszych pytań stawianych w przez 
reżysera jest pytanie «Gdzie rodzi się zło?»” (Zieliński 2018). Trojanki dla 
niego są przede wszystkim spektaklem o ofiarach, o przemocy, o naruszeniu 
porządku. Wojna została wygrana, Grecy zwyciężyli, zostały zgliszcza i gwałt.

Podobnie jak Eurypides w Trojankach spisał niespisane przez Homera 
tragiczne losy kobiet spod Troi, tak Klata wiernie oddaje w spektaklu okru-
cieństwo naszej współczesności. Patrząc na Trojanki z perspektywy innych 
inscenizacji dramatów antycznych Klaty, zauważyć można łatwość w obser-
wacjach reżysera oraz zdolność do wyłapywania ponadczasowości postaci dra-
matów antycznych. Łatwość ta wynika przede wszystkim z poszanowania dla 
tekstu dramatycznego, który jest w swojej symbolice i treści bogaty na tyle, by 
wyprowadzone przez twórcę figury miały wydźwięk sprawczy współcześnie. 
Bohaterki Eurypidesa są kobietami silnie doświadczonymi przez los i męż-
czyzn. Akcentuje to również Jan Klata w spektaklu.

Klata, przenosząc na scenę obrazy i figury wypracowane przed wiekami 
przez Eurypidesa, przywołuje je jak widma z przeszłości. W pewnym stopniu 
zarówno bohaterowie Klaty, jak i treści przez nich wypowiadane, wpisują się 
w derridiańską kategorię widma. Widmo, które jest według Derridy widmem 
krążącej przeszłości, powraca w tym przypadku poprzez wcielenie postaci sce-
nicznych. Krąży wraz z wcieleniem w słowach Eurypidesa, wypowiadanych na 
scenie przez aktorów.

Derrida zakładał w widmontologii, iż „po Europie krąży widmo Marksa, 
widmo komunizmu” (Derrida 2016). Zgodnie z jego założeniem, na skutek 
niesprawiedliwości społecznej, braku wrażliwości na wojnę, cierpienie i nie-
prawość, widmo to powraca. Odnosząc się do kategorii cierpienia, niesprawie-
dliwości, okrucieństwa wojny, podobnie jak u Derridy, tak i u Klaty następuje 
uruchomienie widma. Eurypidesowe obrazy lęków, przemocy, zła stały się 
uniwersalnym widmami krążącymi po scenach teatru przy każdej adaptacji 
scenicznej jego dzieła. Andrzej Marzec w swojej książce Widmontologia. Teo-
ria Filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności bardzo dokładnie poru-
sza kwestię korespondencji między światem sztuki a światem widm. Zdaniem 
autora fakt, iż nie jesteśmy w stanie zbudować utopijnych wizji społeczeństw, 
doprowadza do tego, iż nasza kultura ma wymiar widmowy i widma wytwa-
rza (Marzec 2015). W Trojankach widma są mocno widoczne. Klata korzysta 
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zarówno z muzycznych techno-aranżacji O’Conor oraz zakłada aktorom gra-
jącym greckich wojów kurtki zimowe spod Stadionu Dziesięciolecia. Ostatnią 
satyrową scenę urządza niczym tour show na plaży podczas wakacji gwiazd 
(Śmiechowicz 2018, s. 56).

Kategorie widma można odnieść do poziomu adaptacji tekstu. W wy-
wiadzie z Przemysławem Guldą Klata podkreśla, iż: „zło krąży ze strony na 
stronę, przechadza się, jest w jakimś sensie wszechobecne, namnaża się” (Gul-
da 2018). Reżyser wchodzi w dialog z widmami. W Trojankach postępuje wo-
bec tekstu zgodnie z własną wypracowaną zasadą: „Tyle o antyku się dowiemy, 
ile sprawdzimy”. Poprzez aktualizację zawartych w dramatach figur dokonuje 
ich dekonstrukcji.

Klata jest wierny tekstowi scenicznemu. Traktuje go jako istotne me-
dium przekazu. Wiele miejsca o tym, jak reżyser pracował nad tekstem, po-
święciła Śmiechowicz w wspomnianej wcześniej publikacji Trojanki. Autorka, 
w rozdziale zatytułowanym Z dziennika, opisuje w kilkuzdaniowych notat-
kach przebieg prób do spektaklu oraz proces jego przygotowania. To, co  
w sposób szczególny wybrzmiewa z tekstu Śmiechowicz, to przede wszystkim 
szacunek do oryginalnej treści dramatu oraz znajomość przez Klatę struktur 
dawnej literatury:

Krojenie tekstu. Jasiek zatopił się w niestrudzonych poszukiwaniach 
jedenastozgłoskowca, które będą nam towarzyszyć do ostatnich gene-
ralnych… (Od samego początku mówiłam, żeby odpuścić). Wejście 
na grecki oryginał w miejscach, gdzie poszczególne słowa, wyrażenia 
lub frazy są niesceniczne (cyt. za: Śmiechowicz 2018, s. 54).

Oscylując wokół tematyki tekstu, warto zwrócić uwagę na inny ważny 
gest reżysera. Eurypides zerwał z jednotorowością narracji o wojnie trojań-
skiej. Swoją opowieść budował w odniesieniu do narracji na temat ofiar, osób 
wykluczonych, tych którzy nie mogli się bronić. Tak samo postępuje Klata. 
Reżyser, w cytowanym już wywiadzie, stwierdza, iż: 

Posługując się dzisiejszym językiem, można powiedzieć, że bardzo wy-
raźnie opowiadał się po stronie wykluczonych. Dawał głos z jednej 
strony tym, którzy przegrali, czyli mieszkańcom Troi, z drugiej – tym, 
którzy nie mogli się bronić, byli w systemowy sposób osłabieni, a więc 

– kobietom. W jego czasach to musiał być bardzo mocny protest (cyt. 
za Gulda 2018).
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RELACJA REŻYSER – MUZYKA

Magdalena Fizgał w książce zatytułowanej Przestrzenie muzyczne w pol-
skim teatrze współczesnym, o wartości muzyki w twórczości Jana Klaty pisze, iż 
wprowadza on: „Eksperymentalną i bodaj najbardziej zintensyfikowaną formę 
«umuzycznienia» spektaklu […] w polskim teatrze dramatycznym” (Fizgał 2015,  
s. 122). Warstwa muzyczna jest niezwykle ważną płaszczyzną budowania przed-
stawienia. Fizgał stwierdza, iż w przypadku Klaty jest „procesem obejmującym 
wszystkie etapy powstawania przedstawienia” (Fizgał 2015, s. 122).

O sposobie, w jaki Jan Klata odnosi się do wartości muzyki w tworzeniu 
widowiska, świadczą dzieła reżysera. Do muzyczności podchodzi z niezwy-
kłą pieczołowitością i oryginalnością. Zanim przejdę do analizy muzyczności 
w kontekście Trojanek, pozwolę sobie przywołać wypowiedzi reżysera, jakie 
pojawiały się podczas wywiadu w audycji Adama Suprynowicza w Polskim 
Radiu.

W wywiadzie tym Jan Klata mówił m.in. o roli muzyki w jego życiu. 
Podkreślał iż: „W teatrze też jest dla mnie bardzo ważna. W myśleniu o tym, 
jaki kształt sceniczny będzie miało przedstawienie, bardzo często najpierw po-
jawia się muzyka” (Suprynowicz 2013). Założenia dość zbliżone do praktyki 
teatru antycznego.

Muzyka w Trojankach jest elementem niezwykle istotnym. Klata wyko-
rzystuje w spektaklu zarówno muzykę eklektyczną i operową. Zestawia ze sobą 
muzykę splendoru dworskiego wspaniałości dworskiej klasycznie brzmiącej 
Handla z hitem O’Conor, a techno z muzyką Nihila z zespołu Furia.

Wszystko, co dzieje się na gdańskiej scenie Teatru Wybrzeże, muzycz-
nie jest bardzo spójne. To spora zasługa nie tylko samego reżysera, który ma 
ogromną wiedzę muzyczną, ale też współpracujących z nim ludzi. Śmiecho-
wicz tak wspomina spotkanie z Nihilem Kuźniarem, liderem zespołu „Furia”, 
który współtworzył muzykę do spektaklu: 

Nihilem o Gardzienicach, lasach i polach. O komponowaniu – tajem-
nicy, by nie szukać muzyki, ona sama przyjdzie i zastąpi drogę w naj-
mniej oczekiwanym momencie. Jego marzeniu, by wziąć „metalowego 
grajka” i napisać muzykę do Trojanek w greckich skalach. Pomyśle 
wprowadzenia rhombosów (instrumentów wykorzystywanych w trak-
cie misteriów ku czci Dionizosa), dźwiękiem stworzenia sytuacji opre-
syjnej (Śmiechowicz 2018, s. 60). 
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Muzyka w spektaklu stanowi o budowaniu napięcia scen. Uwagę wielu 
recenzentów przykuła grająca na gitarze elektrycznej Kasandra (Małgorzata 
Gorol). Instrument i aktorka stanowią jedność. Gra muzykę na żywo, która 
działa emocjonalnie. W antyku do wzmacniania rytmu wykorzystywano kro-
tala. Były one formą współczesnych kołatek. Instrument związany jest z mi-
tem trojańskim. Jak pisze West w Muzyce starożytnej Grecji: „Safona wyobra-
żała sobie, że procesji weselnej Hektora i Andromachy towarzyszyły zmieszane 
radosne brzmienia piszczałki, liry i kastanietów (krotala)” (West 2003, s. 139). 
Krotala nie były jednak wykorzystywane w teatrze. Można było je usłyszeć 
podczas uroczystości rodzinnych czy festynach.

RELACJA REŻYSER – POSTAĆ SCENICZNA

Budowaniu postaci scenicznych u Jana Klaty towarzyszy głęboka analiza 
W przypadku Trojanek zwrócił na to uwagę Stroiński: „Reżyser pomyślał, gdy 
robił obsadę. Główną tragiczkę tego zespołu, Dorotę Kolak, oraz główną ko-
mediantkę, Katarzynę Figurę, wziął obsadził po warunkach” (Stroiński 2018). 
Jest jedną z najbardziej charakterystycznych, najbardziej zmysłowych akto-
rek, kobietą pełną erotyzmu. Obsadził aktorki zgodnie z typem kobiecości –  
kobiety niebezpiecznej kokietki.

Jak konstruuje postacie w Trojankach? Analizując relację reżyser – postać 
sceniczna, jak w przypadku analizy u Eurypidesa, chciałbym zwrócić uwagę 
na następujących bohaterów: 1) Hekabe; 2) Helena; 3) Taltybios; 4) Mene-
laos; 5) Kasandra.

HEKABE

Podobnie jak u Eurypidesa, tak i również u Klaty sposób budowania 
postaci kobiecych oparty jest na psychologizacji postaci. W przypadku Troja-
nek, ale nie tylko, Klata wykorzystuje ich potencjał psychologiczny. Pierwszą  
z omawianych postaci jest Hekabe – królowa upadłej Troi. Na deskach Te-
atru Wybrzeże matka Priama jest silną postacią kobiecą, graną przez równie 
silną aktorsko artystkę Dorotę Kolak. Maciej Stroiński w swojej recenzji okre-
śla Kolak jako „Główną tragiczkę tego zespołu” (Stroiński 2018). Z kolei Ja-
cek Wakar, pisząc o Hekabe zbudowanej przez Klatę, stwierdza: „Hekabe ma  
w sobie esencję tragedii Eurypidesa, ale i cierpienie każdej matki, wraz z dzieć-
mi tracącej uzasadnienie do życia” (Wakar 2018b). Liczni zwracali uwagę na 
jej grę aktorską. Dojrzałą, autentyczną, pełną, pełną cierpienia. Kolak z jednej 
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strony gra wykluczoną, przepełnioną bólem dawną królową Troi, z drugiej 
jest kobietą wytrwałą, znoszącą mężnie cierpienia, zwłaszcza gdy morduje Po-
limestora i jego dzieci – jako konsekwencję zabicia Polidora – syna Hekabe.

HELENA

Konstruowany przez Eurypidesa wizerunek Heleny, wpisany jest w ka-
non antycznego kobiecego piękna, postaci będącej jego uosobieniem. Idąc za 
myślą Macieja Stroińskiego, można określić Katarzynę Figurę w roli Heleny 
jako „główną komediantkę” (Stroiński 2018).Klata wybierając aktorkę do tej 
roli rzeczywiście kierował się jej specyficznymi zdolnościami i predyspozycja-
mi. Nie są one jednak widoczne od razu, co potwierdza obserwacja krytyka, 
że: „Katarzyna Figura jest tu nieużyta aż do momentu po brawach” (cyt. za: 
Stroiński 2018). Pogląd na trafną konstrukcję postaci podziela Tomasz Mił-
kowski, pisząc o Figurze: „Helena (żywiołowa Katarzyna Figura) jak współ-
czesna turystka na wywczasach w Egipcie” (Miłkowski 2019).

Klata, konstruując postać Heleny, „ubiera” ją w popkulturowe wyobra-
żenia o zwodniczości piękna, łatwości przekonywania mężczyzn, kokieteryj-
ności, umiejętności ich oczarowywania. W podobne cechy wyposażył ją Eury-
pides, korzystając z mitu trojańskiego. Niektórzy krytycy, wśród nich między 
innymi Aneta Kyzioł, doszukiwali się w postaci Heleny granej przez Figurę 
pewnej schematyczności podczas podziału ról: „Nie pomaga też farsowo ro-
zegrany finał, z Katarzyną Figurą w roli Heleny, po raz tysięczny odgrywającą 
kobiecość w wersji soft porno” (Kyzioł 2018). Inni, jak na przykład Andrzej 
Piątek, byli zachwyceni zarówno zabiegiem włączenia satyry jako kontynuacji 
historii trojańskiej, jak i samą grą aktorską: „W nieoczekiwanym formalnie  
i treściowo finale świetni w scenie plażowej są Katarzyna Figura Helena  
i Grzegorz Gzyl Menelaos” (Piątek 2019). Helena jest u Klaty widmem krą-
żącego zwodniczego piękna, które jak u Eurypidesa może doprowadzić do 
największych dziejowych tragedii.

TALTYBIOS

Taltybios był posłańcem, który niechętnie wypełniał swoją powinność. 
Eurypides, rysując postać, umieścił ją wśród niczym niewyróżniających się 
bohaterów. To przeciętny Grek, który spędził długie lata pod Troją i chciał 
wrócić do domu. Należy on do postaci drugoplanowych, jak wszystkie męskie 
postaci w trylogii trojańskiej. Klata utożsamił chór kobiet z samodzielnymi 
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postaciami kobiecymi. Kobiety wchodzą w skład chóru kobiet – z niego się 
też wyłaniają.

Podobnie czyni Klata. Taltybios był posłańcem niosącym wieści: „Mrożą-
ce wieści z obozu najeźdźców przynosi herold Taltybios” (Wyszomirski 2018). 
Michał Centowski w recenzji pisze o Taltybiosie: „jałową ziemię nawiedza 
od czasu do czasu grecki posłaniec Taltybios (Cezary Rybiński), przynosząc 
trojańskim wdowom, które opłakują poległych mężów, kolejne, coraz okrut-
niejsze wyroki najeźdźców”(Centkowski 2018). Herold łączył świat zdobyty 
ze światem zdobywającym. Jako widmo łączył zatem to, co pokonane, z tym, 
co zwycięskie. Taltybios, jak każdy wojownik grecki w spektaklu Klaty, ubra-
ny w kurtkę z lisim futrem, zachowuje się nieco inaczej niż jego współtowa-
rzysze. Nie jest nastawiony jedynie na grabież i gwałty. Takim zastał go Klata  
u Eurypidesa i taki pozostał. Uwagę na to zwrócił Łukasz Rudziński: „Cezary 
Rybiński – jego Taltybios, choć jest postacią nacechowaną negatywnie, zacho-
wuje intrygujący margines człowieczeństwa” (cyt. za Rudziński 2018). Grek 
jest widmem niosącego złe wieści posła, który wobec ofiar zachował granice 
człowieczeństwa. Śmiechowicz sugeruje, iż patron heroldów podobny jest do 
posłańca z dzwoneczkiem z powieści Zachara Prilepina Klasztor: 

Zgrzytnęła zasuwa. W drzwiach pojawili się czerwonoarmista i czekista 
w skórzanej kurtce. Czekista uśmiechał się miło i zachęcająco jak swat. 
W ręku miał duży dzwonek i tak głośno nim dzwonił, że nikt nie miał 
odwagi tego zakłócić krzykiem czy słowem (Prilepin 2016, s. 444). 

Rola zbudowana przez Rybińskiego jest prosta, przemyślana i oczywista.. 
Klata wyposaża Taltybiosa w przymioty dane mu wcześniej przez Eurypidesa. 
Jest on posłańcem „od brudnej roboty”. Komunikuje ofiarom decyzje katów. 
Robi to jednak ze współczuciem. To odróżnia go od zwyczajnych Greków 
spod Troi, beznamiętnie dokonujących aktów przemocy..

MENELAOS

Klata kreuje dwóch Menelaosów: 1) tragicznego spod Troi, zmęczonego 
wojną, sądzącego Helenę w II części spektaklu oraz 2) satyrowego, w finałowej 
scenie spektaklu. Pierwszy ze wskazanych jest uosobieniem mężczyzny, który 
spędził 10 lat, walcząc z wojskami o sprawiedliwość i rozliczenie hańby, zacią-
gniętej na nim przez niewierną żonę oraz męskiej bezradności, a momentami 
również wewnętrznej walki między uczuciem a koniecznością wypełnienia po-
winności sprawiedliwości. Podobny obraz Menelaosa kreśli Jan Kochanowski 
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w Odprawie posłów greckich – jako męża żądającego sprawiedliwego, rozlicze-
nia krzywd. Grzegorz Gzyl, wcielający się w role Menelaosa w Trojankach 
Klaty, gra właśnie takiego bohatera. Nie ulega naciąganym usprawiedliwie-
niom Heleny, jej urokowi, seksapilowi, ponieważ spotka ją kara adekwatna 
do czynu (por. Prilepin 2016, s. 191):

Wróci do Argos i tam, niegodziwa 
zginie niegodnie i słusznie…

Menelaos z satyrowego finału spektaklu również odtwarzany jest przez 
Gzyla. Tym razem jego odsłona jest zupełnie inna. Gra on komedianta  
w scenie satyrowej, którego Anna Jazgarska nazywa „głupkowatym Menela-
osem” (Jazgarska 2018). Jest on uosobieniem męża, kochanka spragnionego 
spotkania z żoną czy kochanką po latach. Jazgarska pisze: 

Oto Helena, czyli Katarzyna Figura z burzą pszenicznych loków,  
w niebotycznych szpilkach i rozdekoltowanym, tandetnie atłasowym 
wdzianku, smaży się na egipskiej plaży, na której przeczekała wojnę, bo 
do Troi Parys zawiózł nie ją, lecz jej widziadło. Jest obok niej Theokly-
menos (Jacek Labijak) z wąsem i w estradowo brokatowym kostiumie, 
jest głupkowaty Menelaos (Grzegorz Gzyl) (cyt. za Jazgarska 2018). 

Dwoje zakochany spotyka się ze sobą po latach niewidzenia. Klata, two-
rząc dwuwymiarowego Menelaosa, ukazuje nie tylko możliwości aktorskie 
Gzyla, który potrafi zagrać zarówno aktora dramatycznego jak i satyrowego. 
Reżyser pokazuje także wielopoziomowość postaci dramatu antycznego. Ten 
sam bohater może być zarówno bohaterem straszliwej tragedii o okrucień-
stwie wojny, jak i satyry o losach Heleny – która zarówno żywa lub jako zjawa 
była obecna w Egipcie. Jeśli przyjmiemy wersję mitu o tym, iż Heleny nie 
było w Ilionie, lecz była to tylko jej zjawa, wskazywałoby to na bezsensowność 
wojny w imię nieobecnej piękności.

KASANDRA

Ostatnią z figur widm nawiedzającą z przeszłości spektakl jest figura Ka-
sandry – niewysłuchanej wieszczki. Kasandry, w której rolę wcieliła się Mał-
gorzata Gorol, gościnnie występująca na deskach Teatru Wybrzeże. W tym 
przypadku Klata również pozostał wierny pierwowzorowi. Wieszczka spod 
Troi ubrana w białą sukienkę, pełna niewinności, stoi na podeście z gitarą 
elektryczną w ręku i prorokuje dla trojańskich i greckich kobiet. Nikt jej 
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jednak nie słucha. Uwagę na to zwróciła Elżbieta Baniewicz: „Kasandra w wy-
konaniu Małgorzaty Gorol pozostaje mimo piekielnego wrzasku niesłyszalna, 
choć to wieszczka znająca przyszłość” (Baniewicz 2019). Słusznie Miłkowski 
nazwał Kasandrę „aniołem zagłady” (Miłkowski 2019). Najbardziej znamien-
ną ze scen jest ta przedstawiająca spalenia miasta, w której Małgorzata Gorol 
wchodzi w trans, niczym nawiedzona przez ducha, widmo Kasandry spod 
Troi. Wchodząc w psychodeliczny trans do dźwięków muzyki techno, utwo-
ru Troya O’Conor, w szaleńczym tańcu przekazuje ostatnią wieść – „Troja 
płonie, obudźcie się”.

Małgorzata Gorol, grając Kasandrę w Trojankach, ukazuje się nam jako 
aktorka wszechstronna, a jednocześnie wrażliwa. Wieszczy losy Trojan i Gre-
ków. Nikt jej nie słucha, a szkoda, ponieważ mogłoby to odwrócić losy niejed-
nego z bohaterów. Cytując relacje z dziennika prób Śmiechowicz: 

Kasandra mówi innym językiem, inaczej artykułuje myśli, ale przez bo-
ski dotyk jest to postać, która zasługuje na osobny świat na poziomie 
języka (Śmiechowicz 2019, s. 59). 

Mowa Kasandry pozostała bez reakcji. Mimo iż zapowiadała ka-
tastrofalne wypadki, nikt nie zareagował na słowa wieszczki. Słowa jej 
pozostały niejako zawieszone w próżni. Na zmaterializowanie się ich 
nie trzeba było długo czekać. Wojska greckie przekonały się o ich zna-
czeniu bardzo dosadnie. 

Trojanki w reżyserii Jana Klaty są dziełem trudnym, krytycznym 
i bardzo wyrazistym. Reżyser w ponad trzygodzinnym świecie, 
stworzonym w Teatrze Wybrzeże, ukazuje nie tylko genialne widowisko, 
lecz także kunszt swojego warsztatu. Wszystko, co stanowi o twórczości, 
estetyce i poetyce Klaty, znalazło swoje odbicie w Trojankach. Dokona-
ło się to w wyrazisty i spójny sposób, poprzez prostotę środków, wobec 
których żaden z widzów nie pozostał obojętny. 
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JAN KLATA'S TROJANS – WORK, AESTHETICS, POETICS

Summary: This work briefly discusses the theatrical aesthetics of direc-
tor Jan Klata. The adaptation was analyzed on the basis of the texts 
of theatrical reviews after the staging of the drama. Jacques Derrida's 
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theory of widmontology was also used to analyze the text. This theory 
can be treated as a form of connection between the world created by 
Euripides and Klata's performance. The text will also address issues 
related to the director's implementation of interpretative strategies for 
ancient works. In a special way, it will be a representation of the strate-
gy of developing the roles of female and female protagonists in Trojan-
ki, implemented by the director at the Wybrzeże Theater in Gdańsk. 

Keywords: Euripides, Klata, staging, interpretation
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IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

DZIEJE POWSTANIA ZOFIÓWKI  
W LITERATURZE I HISTORII  

(NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH)

Streszczenie: Artykuł stanowi analizę historyczno-literacką na temat 
historii założenia ogrodu Zofiówka. W opracowaniu tym zbadano 
zarówno dane archiwalne, a także przeanalizowano legendy, które od 
dawna były uważane są za fakty historyczne. Artykuł ma na celu szcze-
gółowe zbadanie procesu powstawania Zofiówki, a także stopniowej 
realizacji tej idei. Analiza różnorodnej literatury pozwoliła ustalić cie-
kawe fakty dotyczące założenia ogrodu, specyfiki twórczego podejścia 
jej głównego architekta Ludwiga Metzla, a także postrzegania tego 
ogrodu przez różne grupy społeczne – chłopów, szlachtę, uczonych, 
poetów i pisarzy. Analiza monografii profesora Ivana Kosenko ujawnia 
także inne różnorodne szczegóły dotyczące założenia i istnienia Zo-
fiówki. Analiza tekstów pozwoliła oddzielić fakty historyczne od le-
gend i podań ludowych o ogrodzie.

Słowa kluczowe: ogród, założenie, legenda, archiwum, Zofiówka,  
architekta, idea

WPROWADZENIE

Słynny park krajobrazowy Zofiówka został opisany w wielu pracach li-
terackich i historycznych. Każdy z poetów i pisarzy stworzył własny wizeru-
nek ogrodu. Na podstawie literatury można powiedzieć, iż ogród jest logiczną 
kontynuacją historii miłości i życia hrabiego Szczęsnego Potockiego oraz jego 
żony Zofii, a także materialną pamiątką ich niezwykłego uczucia: 
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Położona na dalekich kresach dawnej Rzeczypospolitej Zofiówka, za-
wdzięcza swe powstanie słynnej parze, którą tworzyli Stanisław Szczę-
sny Potocki i jego metresa, a następnie żona – Zofia Glavani-Witto-
wa, znana na europejskich salonach jako Piękna Bitynka (Brzezowski,  
Jagiełło 2015, s. 38). 

Natomiast w pracach historycznych naukowcy szukali faktów, ustalali 
prawdziwy bieg wydarzeń podczas jego powstawania i rozwoju i wielokrotnie 
rewidowali poetycką wersję wydarzeń.

Historia znajomości Zofii z jej przyszłym mężem, hrabią Stanisławem 
Potockim jest dość romantyczna, ale też pełna zaskakujących zdarzeń i dyna-
micznych zwrotów akcji: 

Szczęsny Potocki spotkał Zofię po raz pierwszy w 1791 r. w Jassach, 
dokąd przybył, by uczestniczyć w pertraktacjach targowiczan z Rosja-
nami. Zofia przebywała tam natomiast ze względu na łączący ją in-
tymny związek z rosyjskim feldmarszałkiem i faworytem cesarzowej 
Katarzyny, Grigorijem Potiomkinem. Potocki szybko zaczął roman-
sować z Zofią, a już latem następnego roku sprowadził ją do Tulczyna 
(Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 40).

Ogród był hojnym darem zakochanego hrabiego dla swojej żony,  
o którym Zofia od dawna marzyła i na który czekała od czasu swej wizyty  
w romantycznym ogrodzie stworzonym w Arkadii: „Niewątpliwym impul-
sem do marzeń o własnym ogrodzie stała się dla Zofii wizyta w lipcu 1795 r.  
w Arkadii Heleny Radziwiłłowej, gdzie zatrzymała się w drodze powrotnej na 
Ukrainę z Hamburga, w którym spędziła z Potockim dwa lata” (Brzezowski, 
Jagiełło 2015, s. 40).

Podziw Zofii dla pięknego ogrodu Heleny Radziwiłłowej jest głównym 
wątkiem w liście do Potockiego, w którym żona hrabiego nie tylko wyraża 
swoje uczucia, ale także formułuje nadzieję na posiadanie ziemi na Krymie 
 i stworzenie tam podobnego obiektu:

Po obiedzie pojechaliśmy obejrzeć Arkadię. Trudno o coś piękniej-
szego i bardziej romantycznego. Znasz Arkadię, ale widziałeś ją przed 
dziesięciu laty. Pojmujesz, ile mogą urosnąć w ciągu dziesięciu lat mło-
de drzewa i łatwo możesz sobie wyobrazić, jakie niezliczone inwestycje 
poczyniono od tego czasu dla upiększenia owego miejsca. …do sza-
leństwa jestem w tej wsi zakochana; nie masz żadnego gatunku kwia-
tów ani roślin egzotycznych, których by się tu nie znalazło; spacerując 
ogrodami Arkadii, miałam uczucie, że w pełni lata przeżywam wio-
snę. Plantacje są świetnie prowadzone a każde drzewo zdaje się mówić: 
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„dobrze mi tutaj!”. Arkadia bardzo mi przypomina Krym; czy wiesz, 
że w tym kraju, przy twoich środkach można by mieć w ciągu dwóch 
lat taką samą, a nawet piękniejszą Arkadię, gdyż tam nie potrzeba by 
sztucznego przesadzania? Prawda, mon bon ami, że będziemy mieli 
wieś na Krymie? […] jeśli będziemy mieli wieś na Krymie, każesz spro-
wadzić tam organy, takie same jak Radziwiłłowej w Arkadii? (Brzezow-
ski, Jagiełło 2015, s. 40-41).

Potocki nie kupił ziemi na Krymie, ale dla swojej żony dokonał cudu 
w zakresie sztuki i jednocześnie – co mu się często zarzuca – marnotrawstwa. 
Dzięki temu Zofiówka stała się na zawsze monumentalnym symbolem miło-
ści Szczęsnego do ukochanej żony.

Budowę ogrodu hrabia potraktował bardzo poważnie i odpowiedzialnie. 
Wbrew legendom o tym, że do ostatniej chwili przygotowywał niespodziankę, 
prawdą jest, że Zofia Potocka brała czynny udział w inspirowaniu prac, wyra-
żała swoje myśli i poddawała ciekawe pomysły. Ogród został umiejscowiony 
niedaleko źródła rzeki Kamionki: 

Na przyszły ogród wybrano położony nieopodal Humania jar rzeczki 
Kamionki i przylegający do niego teren. Potocki mógł znać to miejsce 
ze swych łowieckich eskapad. Celem jednej z wypraw, w której brała 
udział także Zofia, było znane od dawna źródło, w którym mieszkańcy 
Humania zaopatrywali się w wodę, znajdujące się na skraju wąwozu. 
W 1796 r. poprowadzono wygodną drogę prowadzącą do źródła, którą 
Zofia ozdobiła klombami i rabatami kwiatowymi, co dało początek 
kompozycji ogrodowej (Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 41).

Z powstaniem Zofiówki jest ściśle związana postać Metzela, który był 
głównym projektantem i architektem ogrodu: „Wykonawcą owej drogi,  
a potem także autorem całego założenia ogrodowego był, związany z tulczyń-
skim dworem, kapitan Ludwik Metzell, oficer artylerii pozostający do 1793 r.  
w służbie Rzeczypospolitej” (Łojek 1972, za: Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 41). 

Należy zauważyć, że Ludwik Metzel był bardzo zaangażowany w prace 
nad Zofiówką, odwiedzał inne ogrody, szukając ciekawych rozwiązań dla swe-
go nowego dzieła: 

Pomysłów dla nowego ogrodu próbował także szukać w okolicy.  
W liście do Potockiej z11 maja 1798 r., już w trakcie realizacji prac 
w Zofiówce, pisał: Rozporządzenia, które miałem zaszczyt otrzymać, 
nie zastały mnie na miejscu, ponieważ jeździłem do Białej Cerkwi, by 
obejrzeć uroki Aleksandrii z zamiarem powtórzenia ich w Zofiówce,  
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gdyby na to zasługiwały. Okazały się jednak nie do przyjęcia (Wójcicki 
1856, s. 149-154, za: Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 41). 

Budowa Zofiówki wymagała wiele wiedzy i talentu, podczas projektowa-
nia i budowania ogrodu Metzel wykorzystał swoją znajomość hydrauliki przy 
tworzeniu dwóch stawów, a także wodospadów, można więc śmiało powie-
dzieć, że ogród Zofiówka jest ucieleśnieniem potęgi ludzkiej myśli i wyobraźni: 

Zadanie, które zostało postawione przed Metzellem, zrealizował w cią-
gu dziewięciu lat. Polegało ono w dużej części na zmianie ukształtowa-
nia terenu, co wiązało się z przemieszczeniem olbrzymich mas ziemi 
oraz potężnych bloków kamiennych, które potrzebne były do stworze-
nia rumowisk skalnych i grot. Z kamiennymi kompozycjami współgrał 
przemyślny system wodny, przy tworzeniu którego Metzell wykazał się 
nie tylko wrażliwością plastyczną, ale także perfekcyjną wiedzą z zakre-
su hydrauliki. Niezbyt wielka ilość wody, jaką dostarczała Kamionka, 
musiała zostać odpowiednio skumulowana, aby zapewnić właściwe 
działanie wodnych atrakcji (Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 42). 

Gloryfikując geniusz architekta Zofiówki, nie powinniśmy zapominać, 
że ogród zbudowali również zwykli chłopi, których było wielu i którzy włożyli 
w pracę wiele sił: „Przy tych pracach zatrudniano w ciągu jednego dnia nawet 
do tysiąca chłopów” (Brzezowski, Jagiełło 2015, s. 42). 

Należy podkreślić, że Ludwik Metzel zdobył światową sławę dzięki Zo-
fiówce, a jego imię zostało uwiecznione wraz z ogrodem, natomiast praca bez-
imiennych chłopów pozostała niezauważona przez większość badaczy, znaw-
ców i piewców Zofiówki. Tylko pamięć narodu, sztuka ludowa, tworząca 
legendy na temat ogrodu, nie ominęła bezimiennych pracowników, którzy za 
budowę Zofiówki płacili nawet swoim życiem. Przykładem kosztów ponie-
sionych przez chłopów jest Kamień Śmierci. W literaturze naukowej nie ma 
wiarygodnych danych o jego istnieniu, chociaż wie o nim każdy mieszkaniec 
Humania i okolicznych gmin. Opowiadają i piszą o nim przewodnicy: 

Еще одна легенда, не такая, правда, романтичная, утверждает, 
что плоская каменная глыба возле Нижнего паркового пруда 
называется камнем Смерти за то, что при строительстве «Со-
фиевки» она сорвалась и накрыла большую группу крестьян. 
Мол, их кости и сейчас лежат под ней... (NET 2021a)1.

1 „Inna legenda, choć nie tak romantyczna, głosi, że płaski głaz w pobliżu Stawu Parkowego 
Dolnego nazywany jest Kamieniem Śmierci, ponieważ podczas budowy Zofiówki on spadł na 
dużą grupę chłopów. Uważają, że ich kości wciąż leżą pod nim...”.
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Огромный гранитный валун, наполовину выступающий из 
воды на противоположном берегу Нижнего пруда –  Камень 
смерти. Существует легенда, будто бы сотни крепостных по-
гибли под сорвавшейся скалой, которую они втаскивали на 
гору (NET 2021b)2.

Одна из достопримечательностей дендропарка «Софиевка» - 
Камень смерти. Существует много легенд связанных с ним. 
Одна из них говорит, что при обустройстве парка этот камень 
крепостные притащили издалека. Граф спросил свою Софью 

– где она хочет разместить эту глыбу – она сказала, чтобы ее 
подняли на самый верх скалы. Когда рабочие из последних сил 
подняли камень на самый верх – он сорвался и рухнул в воду, 
на своем пути давя людей. Граф сказал: «Сам Бог велел этому 
камню занять свое место». Именно поэтому народ и окрестил 
этот камень Каменем смерти. Камень смерти располагается 
в водах Нижнего пруда. По другим легендам он олицетворя-
ет остров Лесбос или корабль с феакийцами, которых наказал 
Посейдон за то, что они решили помочь Одиссею. По другому 
преданию этот камень – островок Астерида, на котором же-
нихи Пенелопы (супруги Одиссея) устроили засаду Телемаху, 
сыну Одиссея, который плыл из Итаки на поиски своего отца.  
В любой из этих легенд кроется грустная романтика, которую 
вы ощутите, посетив это место в Софиевке (NET 2021c)3.

Historię Zofiówki badało wielu uczonych, jednym z pierwszych był Hry-
horij Chraban, który korzystał z wiarygodnych danych archiwalnych. Profe-
sor Ivan Kosenko w swoim artykule Retrospektywny przegląd dziejów założe-
nia, budowy i utrzymania „Zofiówki” przytacza list historyka, który podkreśla 
potrzebę ustalenia poprawnych, oryginalnych nazw różnych obiektów ogro-
du Zofiówki: „[…] Щоб покласти край плутанині, напевне треба було  
 
 

2 „Ogromny granitowy głaz, do połowy wystający z wody na przeciwległym brzegu Dolnego 
Stawu – Kamień Śmierci. Istnieje legenda, że setki chłopów zginęło pod odpadniętą skałą, 
którą wciągnęli na górę”.
3 „Jednym z zabytków ogrodu Zofiówka jest Kamień Śmierci. Z nim wiąże się wiele legend. 
Jedna z nich mówi, że chłopy przynieśli ten kamień z daleka, urządzając park. Hrabia zapytał 
swoją Zofię, gdzie chce umieścić ten głaz. Hrabina odpowiedziała, że on ma zostać wniesiony 
na sam szczyt klifu. Kiedy chłopi ostatnimi siłami podnieśli kamień na samą górę, on spadł  
i wpadł do wody, miażdżąc po drodze ludzi. Hrabia powiedział: „Sam Bóg kazał temu kamie-
niowi zająć jego miejsce”. Dlatego ludzie ochrzcili ten kamień Kamieniem Śmierci. Kamień 
śmierci znajduje się w wodach Dolnego Stawu. Według innych legend uosabia on wyspę Les-
bos lub statek z Feakami, których ukarał Posejdon za decyzję o pomocy Odyseuszowi. Według 
innej legendy kamień ten to wyspa Asteris, na której zalotnicy Penelopy (żony Odyseusza) 
napadli na Telemacha, syna Odyseusza, który wypłynął z Itaki w poszukiwaniu ojca. W każdej 
z tych legend jest smutny romantyzm , który poczujesz, odwiedzając to miejsce w Zofiówce”.
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б на науковій раді дендропарку проблему цю обміркувати і встановити 
назви первісні […]” ( Kosenko 2013)4.

Ivan Kosenko pisze, że potrzeba usystematyzowania informacji o ogro-
dzie, przebadania jego początków i historii, doprowadziła do powstania ze-
społu autorów-naukowców, a efektem jego pracy była zbiorowa monografia, 
stworzona na podstawie wiarygodnych danych archiwalnych, a także innych 
źródeł naukowych, w tym znanej pracy Teodora Themeri (Themery 1846,  
s. 63), poematu Sofijówka Stanisława Trembeckiego, pracy francuskiego hra-
biego Augusta de La Garde (de La Garde 1824), utworu księcia I. M. Dol-
gorukyjego (Dołgorukij 1870, s. 356) oraz almanachu Sylwestra Grozy Opis 
Zofiówki (Groza 1843). 

Monografia została opublikowana w 1990 roku i stała się dziełem nauko-
wym, które znacznie rozszerzyło wiedzą o ogrodzie, ugruntowaną w danych 
archiwalnych: 

Нами було створено авторський колектив в складі І. С. Косен-
ка, Г. Ю. Храбана, В. В. Мітіна, В. Ф. Гарбуза, який поставив 
за мету видати монографічну роботу щодо історії створення 
і розвитку парку «Софіївка» з початку його будівництва і до 
кінця 1980-х років, включаючи період реставрації після стихій-
ного лиха, що сталося в ніч з 3-го на 4-те квітня 1980 року. Мо-
нографія [( Kosenko, Chraban 1990, s. 155) sic!] вийшла в світ 
російською мовою у 1990 році (Kosenko 2013, s. 24) 5.

Monografia Kosenko jest bardzo ciekawą, wszechstronną monogra-
fią, opisującą historię ogrodu, analizującą dokumenty archiwalne i literaturę 
naukową na temat Zofiówki. Praca składa się z pięciu rozdziałów i wstępu. 
Najbardziej interesujące dla moich badań są dwa pierwsze rozdziały mono-
grafii – Dokumenty archiwalne i literatura o Zofiówce oraz Historia założenia  
i budowy parku. Trzeci rozdział Trasą wycieczki to opis najsłynniejszych 
obiektów Zofiówki, czyli tego, co przeciętny odwiedzający ogród widzi pod-
czas trasy wycieczki. Rozdział ten charakteryzuje się stałymi odniesienia-
mi do źródeł archiwalnych i odwołaniem do mitologii greckiej i łacińskiej,  
 

4 „[…] Aby położyć kres zamieszaniu, należałoby prawdopodobnie rozważyć ten problem na 
radzie naukowej ogrodu dendrologicznego i ustalić nazwy oryginalni […]”.
5 „Stworzyliśmy zespół autorski w składzie I. Kosenko, G. Chrabana, V. Mitina, V. Garbuza, 
którego celem było wydanie monografii o historii powstania i rozwoju parku Zofiówka od 
początku jego budowy do końca lat 80-tych, w tym okresu odbudowy po klęsce żywiołowej, 
która wydarzyła się w nocy z 3 na 4 kwietnia 1980 r. Monografia została wydana w języku 
rosyjskim w 1990 r.”.
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a ścisłość naukowa, aktualność oraz brak domysłów i fikcji czynią go wyjątkowym  
i wartościowym dla każdego badacza ogrodu Zofiówka.

W czwartym i piątym rozdziale – Świat roślin Zofiówki i Świat zwierząt 
dendroparku znajdują się szczegółowe opisy flory i fauny Zofiówki. Zostały 
tam przedstawione wszystkie gatunki roślin i zwierząt w ogrodzie. Te dwa roz-
działy mogą zainteresować naukowców badających faunę i florę Zofiówki, ale 
także zwykłych ludzi zainteresowanych problematyką. Przystępny, przejrzysty 
i łatwy sposób prezentowania informacji sprawia, że są one interesujące dla 
szerokiego grona czytelników.

W rozdziale monografii Dokumenty archiwalne i literatura o Zofiówce, 
którego autorem jest Hryhorij Chraban, zaznaczono, że dużej liczbie artyku-
łów naukowych i opisów Zofiówki towarzyszyło, niestety, mieszanie faktów 
i nazw: 

Во второй половине прошлого столенития о «Царицыном 
саде» (так с 1836 г. стали называть «Софиевку», хотя и ее преж-
нее название не забывалось) с каждым годом на разных языках, 
а в основном на русском и польском, ворастал поток очерков, 
статей, заметок и воспоминаний в журналах, газетах, сборни-
ках, энциклопедических и  географических словаряхю Авторы 
заимствовали друг у друга многочисленные ошибочные сведе-
ния о начальном периоде строительства парка, з ведомственной 
подчиненности его изьятия у Александра Потоцкого, о датах 
сооружения обьектов парка и их названиях. Зодчий Л. Метцель 
из талантливого польского воэнного инженера превратился  
в бельгийца и управляющего несметными имениями Станисла-
ва Щенсного Потоцкого ( Kosenko, Chraban 1990, s. 17)6.

Analiza źródeł archiwalnych w pierwszym rozdziale monografii pozwala 
autorowi zaprzeczyć istnieniu mitycznego architekta Zofiówki – chłopa Za-
remby, którego wizerunek był wykorzystywany przez badaczy i pisarzy okresu 
sowieckiego (być może ze względu na ideologiczną konieczność pisarze mu-
sieli uczynić głównym twórcą Zofiówki chłopa).

6 „W drugiej połowie ubiegłego stulecia o „Carycynem ogrodzie” (tak zaczęto nazywać „Zo-
fiówką” od 1836 r., choć jej dawna nazwa nie została zapomniana) co roku w różnych językach, 
głównie po rosyjsku i polsku, rósł strumień esejów, artykułów, notatek i wspomnień w czasopi-
smach, gazetach, kolekcjach, encyklopediach i słownikach geograficznych. Autorzy zapożyczyli 
jeden za drugim liczne błędne informacje o początkowym okresie budowy parku, o odebra-
niu go Aleksandrowi Potockiemu, o datach budowy obiektów parku i ich nazwach. Architekt  
L. Metzel z utalentowanego polskiego inżyniera wojskowego przekształcił się w Belga i kierują-
cego niezliczonymi posiadłościami Stanisława Szczęsnego Potockiego”.
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W analizowanym fragmencie autor uzasadnia również datę uroczystego 
otwarcia Zofiówki, wskazują nie na 1800, a na 1801 rok: 

Также, противоположность широко распостраненному мне-
нию, торжественное открытие парка не могло состоятся в 1800 
году, поскольку еще 30 мая 1801 года Метцель писал Потоц-
кому, что окончание строительства полотины Верхнего Пру-
да и грота Фетиды намечается лишь на конец июля 1801 года 
[(CDІAK Ukraїni 2021a, s. 12-13) sic!] Понятно, что только при 
полностью законченной работе по сооружению водной систе-
мы парка можно было провести его торжественное открытие 
(Kosenko, Chraban 1990, s. 18)7.

Hrabia Aleksandr Potocki, który był ostatnim, spośród rodu Potockich, 
właścicielem Zofiówki, utracił ją na skutek rzekomego „udziału w powstaniu 
polskim 1830-1831”, jak podają oficjalne źródła cytowane przez Hryhorija 
Chrabana: 

По указу Николая І от 22 марта 1831 года «недвижимые име-
ния мятежников в западных губерниях» (то есть учасников 
польского восстания 1830-1831 года) подлежали конфискации  
«в казну для приращения инвалидного капитала». Однако ука-
зом од 10 мая 1831 г. имение А. Потоцкого подлежало секвестру,  
то есть до особого распоряжения прекращалось право помещи-
ка распоряжаться своим имением [(CDІAK Ukraїni 2021b, 59,  
s. 10) sic!] Киевское губернское правление о секвестре обья-
вило 10 августа 1831 г. [(CDІAK Ukraїni 2021b, 25, s. 183) sic!] 
Уполномоченный А. Потоцкого Викентий Расевич продолжал 
управлять имение от имени губернских властей до 13 мая 1832 
г. до назначения нового управляющего – гвардии капитана 
Маркевича. Лишь 21 октября 1832 г. Николай І повелел «име-
ние гр. Потоцкого оставить конфискованным» [(CDІAK Ukraїni 
2021b, 59, s. 192-193) sic!]. Оно перешло, согласно выщеупомя-
нутому указу, от 10 мая 1831 г., в ведение Киевской казенной 
палаты. «Софиевка», составлявшая неотъемлемую часть име-
ния  А. Потоцкого, тоже перешла в ведения палаты, то есть ми-
нистерства финансов ( Kosenko, Chraban 1990, s. 19).

7 „Również, wbrew obiegowym opiniom, uroczyste otwarcie parku nie mogło nastąpić w 1800 r., 
gdyż 30 maja 1801 r. Metzel napisał do Potockiego, że zakończenie budowy płótna Stawu 
Górnego i groty Tetydy zaplanowano dopiero na koniec lipca 1801r. Oczywiste jest, że dopiero 
po w pełni zakończonych pracach nad budową systemu wodnego parku można było przepro-
wadzić jego uroczyste otwarcie”.
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Interesujący z historycznej i literackiej perspektywy jest napisany w 1846 
roku utwór Theodore Themery Guide de Sophiowka surnomme la merveille 
de l`Ukraine Jardin de la couronne situe pres d`Human, dans les colonika mili-
taires8. Należy zaznaczyć, że autor, choć był Francuzem, dobrze znał historię 
Zofiówki oraz jej wszystkie zakątki, ponieważ, jak to zaznaczył w Guide de 
Sophiowka…, był „Directeur pendant 22 ans d`un pensionnat de demoiselles 
nobler a Human” (Themery 1846, s. 2)9. Themery był zachwycony Sofijówką 
Trembeckiego, o czym mówi na początku swego utworu. Według niego po-
emat Trembeckiego zyskał sławę na świecie dzięki publikacji tłumaczenia na 
język francuski: 

La poème dans lequel Trembecki, chante le jardin de Sophiowka,  
a obvenu les applaudissements de sa nation ; la douceur des vers,  
le charme de l'harmonie, joint aux richesses immenses et a la fécondité 
d'expressions qu'il doit a la littérature ancienne, lui ont mérite une 
place distinguée dans l'estimé écrivain de tous les pays, surtout depuis 
la publication de ce poème en français par Me le C de Lagarde (The-
mery 1846, s. 3)10. 

Utwór Themery’ego jest próbą stworzenia poetyckiego przewodnika 
po Zofiówce. Autor Guide de Sophiowka… pisze we Wstępie o poemacie 
Trembeckiego: 

Cet ouvrage, quoiqu' écrit d'un style coulant et harmonieux, et l'une 
des meilleures productions de la littérature polonaise, n'a pourtant 
point atteint le but désiré, parce qu'il ne peut servir de guide pour 
parcourir ce beau jardin (Themery 1846, s. 3)11. 

Akcentując fakt, że Guide de Sophiowka… będzie opierać się na poema-
cie, Themery stawia przed sobą konkretne cele: 

[…] entraîne par le charme qu'offre presque a chaque pas ce délicie-
ux séjour, j'ai entrepris, aide de la traduction du poème, de le faire 

8 „Przewodnik przez Zofiówką, nazwany Cudem Ukrainy, Carski Ogród, znajdujący się  
w pobliżu Humania w wojskowych koloniach”.
9 „Dyrektor od 22 lat pensionatu dla szlachetnych panien w Humaniu”.
10 „Poemat, w którym Trembecki opisuje ogród Zofiówka, zdobył oklaski całego narodu; sło-
dycz wierszy, urocza harmonia w połączeniu z ogromnym bogactwem i płodnością wypowie-
dzi, którym ona zawdzięcza literaturze starożytnej, zapewniły mu zaszczytne miejsce wśród 
cenionych pisarzów wszystkich krajów, zwłaszcza od czasu publikacji tego poematu w języku 
francuskim de Lagarde”.
11 „Ten utwór, choć napisany płynnym i harmonijnym stylem, jest jednym z najlepszych dzieł 
literatury polskiej, nie osiągnie wszystkich założonych celów, ponieważ nie może służyć jako 
przewodnik po tym pięknym ogrodzie”.
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parcourir dans l'ordre que j'ai cru le plus avantageux a l'amateur de la 
belle ainsi que de la poésie. Je dois à la vérité de dire (ne voulant pas 
me prévaloir de ce qui ne m'appartient pas) que la plupart des vers qui 
servent d'apologie aux différentes vues de cette merveille, appartien-
nent au traducteur de Trembecki (Themery 1846, s. 3-4)12.

Zanim dojdzie do przedstawienia Zofiówki, autor opowiada czytelniko-
wi o Ukrainie, o Humaniu, o heroicznej i tragicznej historii tego kraju: 

Nie voulant rien laisser a désirer sur la belle contrée où est situe la jar-
din de Sophiowka, j'ai cru qu'ilet ait indispensable d'y joindre un mot 
sur l'Ukraine, sur ses anciens habitants et particulièrement sur Hunan, 
ville près de laquelle se trouve ce beau jardin (Themery 1846, s. 4)13.

Niestety, wizerunek Ukraińców, kozaków i wydarzeń historycznych  
w przewodniku ma charakter prorosyjski. Naród i ziemia są przedstawieni  
w kategoriach dzikości. Themery nazywa kozaków zaporoskich „flibustiers  
 de la Russie”, akcentując ich wojowniczość: 

Ces kosaques Zaporoziens étaient proprement les flibustiers de la Rus-
sie : dans l'Ukraine polonaise, on les connaissait sous le nom de Haida-
maks, et ils y faisaient de si fréquentes incursions, que les propriétaires 
n'osaient y habiter, et que leurs gérants ou chefs, demeuraient dans des 
forts palissades (Themery 1846, s. 4)14. 

Przedstawione fakty nie są do końca prawdziwe, ponieważ Ukraina była 
zamieszkana także przez szlachtę, który stanowiła warstwę wytwarzającą wy-
soką kulturę. Sami kozacy nie byli jedynie prostymi wojownikami, posiadali 
swoją literaturę, a ci spośród nich, którzy z powodu wieku byli niezdolni do 
walki, osiadali w klasztorach, gdzie pielęgnowali historię i tradycję. 

Themery, w ślad za Trembeckim, mówi o bogactwie ukraińskich ziemi: 
„[…] on peut dire que le lait et le miel y coulent par ruisseaux” (Themery 1846, 

12 „[…] urzeczony urokiem, jaki daje niemal na każdym kroku to piękne miejsce, postano-
wiłam sobie, przy pomocy przetłumaczonego poematu, zrobić opis po kolei, co uważam za 
najkorzystniejszą dla miłośnika piękną natury i poezji. Muszę powiedzieć prawdę (nie chcąc 
korzystać z tego, co do mnie nie należy), że większość wierszu, które służą jako opis różnych 
poglądów na ten cud, należy do tłumacza Trembeckiego”.
13 „Ponieważ chciałem mówić poważnie o pięknym kraju, w którym znajduje się ogród Zo-
fiówka, uważam, że trzeba dodać słowo o Ukrainie, o jej dawnych mieszkańcach, a zwłaszcza  
o Humaniu, miejscu, w pobliżu którego jest ten piękny ogród”.
14 „Kozacy zaporoscy byli właściwie korsarzami Rosji: na polskiej Ukrainie znani byli pod 
nazwą hajdamaków i napadali tam tak często, że szlachta nie odważyła się tam mieszkać,  
a mieszkali jedynie zarządcy lub wodzowie w mocnych twierdzach”.
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s. 5)15. Na początku swego utworu opisuje miejsce, w którym powstał ogród 
jako typowe dla tej części Ukrainy, niezbyt atrakcyjne czy osobliwe: 

Sophiowka n'était jusqu'en 1796, qu'une colline sans ombrage, ar-
rosée par un ruisseau venu d'un village voisin nomme Woytowka, dont 
les rives encaissées dans les fragments de granit, n'avaient pour tout 
ornement que quelques plantes sauvages (Themery 1846, s. 7)16.

Themery dodaje także, że: „Voyons maintenant ce que l'art a su y découvrir et 
y créer” (Themery 1846, s. 7)17.

Guide de Sophiowka… ma wartości historyczną i literacką. Należy jed-
nak zauważyć, że czasem autor przedstawia legendy i ludowe opowiadania  
o Zofiówce jako fakty historyczne. Na przykład wraca do wspomnień anoni-
mowego człowieka, bliskiego Potockim. Nie można mieć pewności, czy autor 
przytacza słowa rzeczywistego człowieka, czy jest to może literacki sposób od-
zwierciedlenia jednej z legend: 

Un homme digne de foi, admis pendant bien des années dans la fa-
mille des Comtes Potocki, me disait un jour que Sophiowka doit son 
origine a des promenades que faisaient souvent en ces lieux le C’’ et la 
C’’’’ Potocki, peu de temps après leur mariage (Themery 1846, s. 8)18.

Themery nazywa Potockiego drugim imieniem Feliks, a nie Szczęsny. 
Według niego hrabia przed założeniem Zofiówki mieszkał nie w Tulczynie, 
a w Humaniu: „En 1796, le général en chef Comte Félix Potocki, de reto-
ur dans ses biens d’Ukraine, ne voulut pas habiter sa résidence ordinaire de 
Tulczyn, et s'établit a Humań” (Themery 1846, s. 8)19. Powstanie ogrodu 
związane jest ze spacerem Potockich do źródeł Kamionki i zachwytem żony: 

Un jour parcourant les environs avec sa belle et jeune épouse, il re-
marqua une foule de promeneurs se dirigeant vers la vallée de Ka-
mionka dont la source alimentait la ville. Ils visitèrent plus d’une fois  
 

15 „[…] można powiedzieć, że mleko i miód płyną tam strumieniami”.
16 „Do 1796 r. Zofiówki nie było, a tylko istniało wzniesienie bez cienia, nawadniane stru-
mieniem pochodzącym z sąsiedniej wsi Woytówka, którego brzegi, osadzone we fragmentach 
granitu, miały tylko kilka dzikich roślin jako ozdoby”.
17 „Zobaczmy teraz, co sztuka była w stanie tam odkryć i stworzyć”.
18 „Pewien człowiek godny zaufania, przyjmowany przez wiele lat przez rodzinę Potockich, 
powiedział mi pewnego dnia, że Zofiówka zawdzięcza swój początek spacerom, na które często 
chodzili hrabia i hrabina Potocki w tych miejscach, niedługo po ślubie”.
19 „W 1796 r. generał hrabia Feliks Potocki, wracając do swoich posiadłości na Ukrainie, nie 
chciał zamieszkać w swojej rezydencji w Tulczynie i osiadł w Humaniu”.
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la source elle-même, qui par la fraicheur et la bonté de son eau, les 
attirait chaque jour vers cet endroit désert (Themery 1846, s. 8)20. 

Zofiówka miała być prezentem zakochanego męża: 

[…] La charmante Comtesse s’extasiait sur la beauté des sites environ-
nants : son époux qui partageait toutes ses impressions, se contentait 
d’applaudir a ce qu’elle disait, se gardant bien de lui laisser pénétrer  
la joie qu’ile prouvait et le plan qu’avaient déjà fait naître dans son âme 
toutes ses observations (Themery 1846, s. 7)21.

W rzeczywistości, jak podają źródła, Potocki planował i zakładał Zofiów-
kę razem z żoną, ale piękna ludowa legenda o ogrodzie jako prezencie niespo-
dziance pozostała. W literackim opracowaniu Themery’ego brzmi nie tylko 
przekonująco, ale i romantycznie: 

[…] se trouvait déjà bien avance lors du retour du C’’ Potocki et de son 
aimable épouse l’an 1800. […] Ils partent, ils arrivent : quelle douce 
surprise ! C’est un charmant séjour, et la belle Comtesse ne peut se 
lasser de louer et d’admirer tout ce qui s’offre a sa vue. Voilà l'origine 
de ce jardin, Et la raison pourquoi ce beau bleu s’appela, Non le jardin 
d'Éden, mais de Sophiowka (Themery 1846, s. 10)22.

Opisując rozporządzenia, jakie hrabia Potocki wydał Metzelowi na bu-
dowę ogrodu, Themery szczegółowo przedstawia zarówno położenie teryto-
rialne przyszłego ogrodu, jak i obiekty, które miały się w nim znajdować: 

[…] de commencer ce premier jardin depuis la Kamionka jusqu’au 
bout de la vallée, de de prodiguer les cascades et les jets d’eau avec 
une magnificence digne des jardins de l’Orient, et aussi de couvrir 
d’arbres au riche feuillage les montagnes voisines, pour les transformer 
en un vaste parc anglaise. […] un bois compose d’arbres de différentes 
espèces, devait aussi rattacher au jardin la route qui conduit d’Human  
 

20 „Pewnego dnia spacerując z piękną i młodą żoną po okolicy, zauważył tłum spacerowiczów 
zmierzający w stronę doliny Kamionki, której źródło zasilało miasto. Niejednokrotnie odwie-
dzali samo źródło, które swoją świeżością i dobrocią wody przyciągało ich każdego dnia w to 
opuszczone miejsce”.
21 „[…] Urocza Hrabina wpadała w zachwyt nad pięknem okolicznych miejsc: jej mąż, który 
dzielił wszystkie jej wrażenia, był zachwycony. Zważając, by nie dostrzegła planu budowy ogro-
du, chciał sprawić jej niespodziankę”.
22 „[…] Był już na długo przed powrotem hrabiego Potockiego i jego kochanej żony w 1800 
roku. […] Przyjechali, przybyli : co za słodka niespodzianka! Jest to urocze miejsce, a piękna 
Hrabina niestrudzenie chwali i podziwia wszystko, co się pojawi. To jest początek tego ogrodu, 
I powód, dla którego ten piękne miejsce zostało nazwane, Nie Ogród Eden, ale Sophiówka”.
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a Biela-Cerkiew, et porter le nom de Greków, par allusion a l’origine 
grecque de la C’’’ Potocka (Themery 1846, s. 9)23.

Wplatając w opis legendy, autor pozostaje jednak pełen ścisłości i wierny 
szczegółom w opisach budowy ogrodu: 

Pendant les quatre premières années, les travaux de ce nouveau jardin 
s'exécutèrent avec une célérité extrême et particulièrement ceux relatifs 
au ruisseau du haut et du bas de la vallée, de même qu’au réservoir que 
le Krasna Grobla aide a contenir la masse liquide qu'il renferme : car la 
source de la Kamionka était si petite, qu’il eut été impossible o’obrenir 
les cascades et les jets d’eau que l’on y a aujourd’hui, sans cette digue 
importante pour conserver l’eau (Themery 1846, s. 10)24.

Themery mówi również o wielkich kosztach budowy parku, co uzasadnia 
wielkością samego ogrodu oraz dużą ilością pracowników, którzy byli 
zatrudnieni podczas prac: 

Mais elle exigea des travaux infinis et couta beaucoup d’argent, de 
même que les machines propres a mouvoir les énormes masses de gra-
nit et a les transporter jusqu’aux endroits ou il convenait de les placer 
(Themery 1846, s. 10)25.

Zwykle Zofiówka jest opisywana przez poetów w swym skończonym 
kształcie. Themery w swojej pracy dokumentuje proces powstawania ogrodu 
oraz wylicza koszty jego budowy. Wymienia nawet kwoty, które – jak sądzo-
no – Potocki wydał na ogród. Autor przewodnika podkreśla zaangażowanie 
hrabiego w budowę i ciągłe ulepszanie i powiększanie parku: 

Les années suivantes , c’est-a-dire, jusqu'à la mort du Comte Félix 
Potocki arrivée l’an 1805, on dépensa encore beaucoup, tant pour la 
construction des orangeries, que pour les plantes exotiques exigeant 

23 „[…] zacząć ten pierwszy ogród od Kamionki do końca doliny, po obfite wodospady i bicze 
wodne o wspaniałości godnej ogrodów Wschodu, a także pokryć sąsiednie góry, aby przekształ-
cić je w rozległy park angielski. […] las złożony z drzew różnych gatunków, miał też łączyć  
z ogrodem drogę wiodącą z Humaniu do Bialej-Cerkwi i nosić nazwę Grekówy las, nawiązując 
do greckiego pochodzenia hrabiny Potockiej”.
24 „Przez pierwsze cztery lata prace nad nowym ogrodem prowadzono z niezwykłą szybkością, 
a szczególnie te, które dotyczą strumienia na górze i na dnie doliny oraz stawu, w którym 
Krasna Grobla pomaga utrzymać masę wody, ponieważ źródło Kamionki było tak małe, że nie 
byłoby zapewnić wodą wodospadów i strumieni, które mamy tam dzisiaj, bez tej ważnej tamy, 
która chroni wodę”.
25 „Wymagało to jednak niekończącej się pracy i kosztowało dużo pieniędzy, a także odpo-
wiednich maszyn do przenoszenia ogromnych mas granitu i transportowania ich w miejsca,  
w których powinny być postawione”.
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une température très élevée, et les arbres transportés a grand frais des 
pays lointains ; ajoutons à cela la construction des cascades, des jets 
d’eau, des bassins, du canal souterrain, de l’ile qui est au milieu du 
grand étang, enfin l’achat des statues et des vases en marbre (Themery 
1846, s. 10)26.

Zamiarom hrabiego sprzyjał geniusz architekta. Metzel stworzył ogród, 
który był ogromny i majestatyczny. Zalążkiem całości była część centralna – 
ogród angielski: 

Ses premiers soins se fixèrent d’abord sur le centre du jardin, et afin 
d’y créer un parc anglaise, il ne fit de plantations de bois sauvages que 
sur les montagnes : puis il choisit des endroits commodes, pour y bâtir 
des ponts qui serviraient de communication entre les parcs (Themery 
1846, s. 11)27.

Śmierć hrabiego nie pozwoliła na zrealizowanie wszystkich planów, 
ponieważ: „Le capitaine Metzel, après la mort du Comte Potocki, se vit oblige 
de suspendre ses travaux et de quitter Human pour se rendre a Varsowie, on 
il vit jusqu'à présent” (Themery 1846, s. 11)28. Po śmierci męża Zofia Potoc-
ka: „Le Comtesse Sophie Potocka, quoique grand amateur de jardins, ne put 
couter le penchant qu'elleavait pour celui-ci (Themery 1846, s. 11)29.

Zarzucając Zofii obojętność wobec losu Zofiówki, Themery wskazuje na 
powody – trudne stanowisko wdowy po śmierci męża oraz rozdział majątku 
hrabiego pomiędzy dzieci z pierwszego małżeństwa: „Pendant les premières 
années de son veuvage, elle dut s’occuper a partager les biens des enfans du 
premier lit du Comte, et a s’absenter pour l'éducation de ses propres enfans 
: c’est ce qui la força de renoncer au projet d’embellir et d’agrandir ce jardin” 
(Themery 1846, s. 11-12)30.

26 „Przez kolejne lata, czyli aż do śmierci hrabiego Feliksa Potockiego w 1805 roku, wydano 
jeszcze wiele, zarówno na budowę oranżerii, jak i na egzotyczne rośliny wymagające bardzo 
wysokiej temperatury oraz drzewa transportowane z dużą prędkością. Koszt z odległych krajów; 
dodaj do tego budowę wodospadów, strumieni wodnych, basenów, podziemnego kanału, wy-
spy na środku wielkiego stawu, a na koniec zakup posągów i marmurowych wazonów”.
27 „Jego początkowy zamiar skupiony była początkowo na środku ogrodu, żeby stworzyć tam 
park angielski, posadził dzikie drzewa tylko na wzgórzach, potem wybrał dogodne miejsca do 
zbudowania tam mostów, które służą jako komunikacja między parkami”.
28 „Kapitan Metzel po śmierci hrabiego Potockiego został zmuszony do zawieszenia pracy  
i wyjazdu z Humana do Warszawy, gdzie mieszka do dziś”.
29 „Hrabina Zofia Potocka, choć wielka miłośniczka ogrodów, nie dała rady zrobić dla tego 
ogrodu czegoś więcej oprócz wykazania sympatii”. 
30 „W pierwszych latach wdowieństwa musiała zajmować się podziałem majątku dzieci z pierw-
szego ślubu hrabiego i wychowaniu własnych dzieci: to zmusiło ją do rezygnacji z projektu 
upiększenia i powiększenia tego ogrodu”.
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Następnie Themery opisuje krótko historię Zofiówki po śmierci Zo-
fii Potockiej, od własności jej syna Oleksandra Potockiego do współcze-
snego Themery’emu stanu – ogrodu pod administracją Zarządu Kolonii 
Wojskowych: 

Après sa mort, qui arriva en 1823, le partage des terres entre ses suc-
cesseurs eut lieu : la ville d’Human et tous les biens qui en dépen-
dent, échurent à son fil aine le C’’ Aleksander Potocki; ces mêmes 
biens passèrent en 1831 sous l’administration du gouvernement de 
Kiew, qui les géra jusqu’en 1836. Depuis le 14 juillet 1836, le jardin 
de Sophiowka se trouve sous l’Administration des Colonies militaires 
(Themery 1846, s. 12)31.

Autor z zachwytem opisuje zmiany, jakie zaszły w Zofiówce w związku 
z działaniami Zarządu Kolonii Wojskowych (jest to być może konsekwencja 
prorosyjskich sympatii autora): „Les allées et les sentiers du jardin, sont en-
tretenus dans les plus bel ordre, et la plus grande propreté règne partout. […] 
Voila-on en es Sophiowka au moment où j’ecris” (Themery 1846, s. 12)32.

Themery również zwraca uwagę czytelnika na wielką role Metzla, który 
dzięki swojemu talentowi przeistoczył zwykłe miejsce w nadzwyczajny park: 

Honneur a Metzel! Il sut embellir la nature de charmes qui freppent 
l’imaginations, et gui font, pour ainsi dire, succomber sous le poids 
des sensations inspires par les tableaux enchanteurs qu’on y rencontre 
Presque a chaque pas (Themery 1846, s. 13)33.

Od strony piętnastej zaczyna się część utworu zatytułowana Description 
du Jardin de Zofiówka (pol. Opis Ogrodu Zofiówka). Szczególnie interesujący 
w tej części jest nie tylko bardzo szczegółowy opis zakątków ogrodu, ale też 
liczne ilustracje z tamtych czasów, które pozwalają czytelnikowi zobaczyć, jak 
wyglądał ogród w połowie XIX wieku.

W wyniku analizy opisanych faktów związanych z powstaniem ogrodu, 
można stwierdzić, że utwory poświęcone Zofiówce przedstawiają go z różnych 

31 „Po jej śmierci, która nastąpiła w 1823 r., nastąpił podział ziem pomiędzy jej następców: 
miasto Humań i wszelkie dobra od ją zależne przypadły jej najstarszemu synowi, Aleksandrowi 
Potockiemu; te same dobra przeszły w 1831 r. pod zarząd rządu kijowskiego, który zarządzał 
nimi do 1836 r. Od 14 lipca 1836 r. ogród Zofiówka znajduje się pod zarządem Kolonii 
Wojskowych”. 
32 „Alejki i ścieżki ogrodu utrzymane są w najpiękniejszym porządku, a wszędzie panuje naj-
większa czystość. […] Oto jesteśmy w es Sophiówka jak piszę”.
33 „Cześć Metzelowi! Potrafił upiększyć przyrodę urokami, które uderzają w wyobraźnię i spra-
wiają, że niejako ulega pod ciężarem doznań inspirowanych czarującymi obrazami, jakie spoty-
ka się tam niemal na każdym kroku”.
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perspektyw, co sprawia, że obraz ogrodu w każdym z nich jest szczególny, 
unikalny. Jednocześnie prace historyków starają się przedstawić fakty, ale czę-
sto mieszają się one z legendami i bajkami o tym niezwykłym miejscu. Takie 
dzieła historyczne nabierają znaczenia estetycznego, ale tracą znaczenie histo-
ryczne. Z punktu widzenia prawdziwości historycznej ogromną rolę odgrywa 
analizowana przez nas monografia prof. Kosenko, a zwłaszcza jej rozdział au-
torstwa historyka Grigorija Chrabana.
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HISTORY OF FOUNDING ZOFIÓWKA  
IN LITERATURE AND HISTORY  

(ON SELECTED EXAMPLES)

Summary: The article is a historical and literary analysis on the hi-
story of establishing the Zofiówka Garden. This study explored both 
the archival data and analyzed legends that have long been considered  
historical facts. The aim of the article is to examine in detail the process 
of Zofiówka's formation, as well as the gradual implementation of this 
idea. The analysis of a variety of literature allowed to establish intere-
sting facts about the foundation of the garden, the peculiarities of the 
creative approach of its main architect Ludwig Metzl, as well as the 
perception of this garden by various social groups - peasants, nobility, 
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scholars, poets and writers. The analysis of professor Ivan Kosenko's 
monograph also reveals various other details concerning the founding 
and existence of Zofiówka. The analysis of the texts made it possible 
to separate the historical facts from the legends and folk tales about 
the garden.

Keywords: arden, foundation, legend, archive, Zofiówka, architect, 
idea
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UNIWERSYTET OPOLSKI

PRZYCZYNY I OZNAKI  
MOROWEJ ZARAZY WEDŁUG  

XVII-WIECZNEGO DZIEŁA  
PLEBANA MARCINA  

Z KŁECKA (PADEWSKIEGO)

Streszczenie: W niniejszym artykule została przybliżona postać wybit-
nego uczonego XVII stulecia Marcina z Kłecka oraz jego spostrzeżenia 
na czas morowej zarazy. Zarazy w dawnych czasach były częstym zja-
wiskiem destabilizującym życie ludności. Wielu medyków, będących 
często również pisarzami, starało się pomagać ludziom, opisując przy-
czyny, oznaki oraz metody walki z morową zarazą. Jednym z nich był 
Marcin z Kłecka, pochodzący z okolic Gniezna, który swoją broszurę 
wydaną w 1604 roku (na temat moru) wydał dla uboższych ludzi, nie-
posiadających możliwości udania się do lekarza. Samo dzieło nie było 
aż tak innowacyjne, lecz dzisiaj przybliża nam realia, stan medycyny  
i poglądy ludzi na otaczający ich świat w XVII wieku.

Słowa kluczowe: epidemia, Polska, Kłecko, medycyna

WPROWADZENIE

Epidemie na ziemiach dawnej Polski, głównie w okresie staropolskim, 
były zjawiskiem bardzo częstym. Czyniły w tamtych czasach spore spusto-
szenie w populacji, dziesiątkując ludność ówczesnej Europy (Skalski 2016,  
s. 90). Przez ogrom wywoływanych zniszczeń epidemie były więc dużym wy-
zwaniem oraz sprawdzianem dla cywilizacji. Często jednak to ludzie byli sami  
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sobie winni powstaniu zaraz, gdyż tworzyli odpowiednie ku nim warunki 
(Łukasiewicz 2019, s. 28). 

W dobie staropolskiej trwało przekonanie, że zesłane choroby zakaźnej 
były boską karą za popełnione grzechy. Na nic wówczas zdawały się uciecz-
ki czy liczne próby ochrony przed morowym powietrzem, między innymi 
upuszczanie krwi, oczyszczanie powietrza czy poszerzone praktyki religijne 
(Ściborowski 1861, s. 11). Mimo to wielu twórców w dobie staropolskiej, 
przełomu XVI–XVII wieku, podejmowało się opisania zagadnienia morowe-
go powietrza w swoich traktatach, poradnikach czy broszurach (religijno-me-
dycznych), w jakich zanotowali metody walki z morem (Faron 2021, s. 40). 
Jednym z nich był pleban, Marcin z Kłecka, który w poradniku z 1605 roku, 
wydanego w głównej mierze dla uboższych warstw społeczeństwa napisał:

[...] abym talentu (który mi Pan Bóg dać raczył) nie łopał w ziemie, 
ale żebym nim do zdrowia, iako duszy tak y ciału, każdemu dopomógł 
(Kłecko 1624, s. 2).

W jednym ze swoich dzieł przedstawił zjawisko moru, jak i uznawane przez 
niego próby jego zwalczania na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. 

PLEBAN MARCIN Z KŁECKA

Marcin z Kłecka, inaczej Padewski, znany był również jako Marcin Kłecki, 
Klecki lub Martinus Clecensis/Kleccensis. To polski pisarz religijny wywodzą-
cy się ze stanu mieszczańskiego. Żył na przełomie XVI i XVII wieku. Zasłynął 
jako kontrreformata, doktor medycyny (kształcący się na Uniwersytecie w Pa-
dwie), autor traktatu medycznego dotyczącego morowego powietrza, wybitny 
lekarz (w Kłecku był bardzo czynnym medykiem w szpitalu pod wezwaniem 
św. Ducha, a w samym renesansie był jednym z bardziej wybitnych uczonych 
z zakresu medycyny tuż obok Wojciecha Oczki czy Piotra Umiastowskiego), 
okazjonalnie tworzący poezję. Był również poliglotą (znał między innymi ła-
cinę, hebrajski, grekę) oraz kłeckim plebanem w latach 1590–1606 (dzisiejsze 
województwo wielkopolskie, okolice Gniezna). Wydał drukiem kilka dzieł  
w Krakowie oraz w Poznaniu.

Podczas pobytu w Padwie (w znamienitym uniwersytecie czasów nowo-
żytnych) miał on możliwość wysłuchania wykładów z zakresu medycyny (Saj-
kowski 1990, s. 5). W przedmowie do swojego dzieła poświęconego morowej 
zarazy zapisał:
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[...] słuchałem y badałem się rad co byteż było użytecznego, a uczci-
wego na świecie, między inszymi rzeczami, zachowałem to opisanie 
przeciw powietrzu morowemu, którego na każdy rok niemal używają 
(Kłecka 1624, s. 3).

Dzięki poszerzeniu wiedzy z medycyny na włoskim uniwersytecie zaczął 
pisać wspomniane dzieło dotyczące zarazy. Ostatecznie zakończył je w Polsce  
i wydał w 1605 roku w Poznaniu jako broszurę pod tytułem: Obrona przeciw-
ko morowemu powietrzu doświadczona, na którą jako bogaty tak y ubogi, snadno 
się zdobędzie, bo nie każdy na lekarstwa ma pieniądze. Na cześć, a na chwałę 
Panu Bogu to Tróycy jedynemu, Naświętszey Pannie Mariey, a na pomoc pospoli-
temu człowiekowi napisana. Przez X. Marcina plebana z Klecka roku pańskiego 
1605 (Wójcicki 1859, s. 486). Wznowiono je w 1624 roku jako: Preservativa 
przeciwko morowemu powietrzu doświadczona. na którą jako bogaty tak y ubogi, 
snadno się zdobędzie, bo nie każdy na lekarstwa ma pieniądze. Na cześć, a na 
chwałę Panu Bogu to Tróycy jedynemu, Naświętszey Pannie Mariey, a na pomoc 
pospolitemu człowiekowi napisana przez X. Marcina z Klecka, Doktora M. y M. 
Teraz do druku podana. W Poznaniv, Roku 1624 (Kłecka 1624, s. 2). Na tym 
też wydaniu będzie oparty niniejszy artykuł. Oprócz pracy dotyczącej moru 
pleban z Kłecka napisał jeszcze inne dwa dzieła (Kraków, 1607): Proca na 
ministry y na wszystkie beretyki, z piącią Dawidowych kamieni w tobole. Z kto-
rey, tak stary iako y młody człowiek, Kalwina, Lutra, Trydeitę, Pikarda, Aryana 
etc. prędko poźyie. Przez Xiędza Marcina przed tym Plebana Kłeckiego, teraz 
Proboszcza w Mieyskiey Gorce, nowo urobiona. Do tego przydany iest niezgod-
ny, y inszych Heretyckich dzielow Appendix: który z podziwieniem y chętliwie, 
każdy czytać będzie, w Krak. u Wdowy Jak. Sibeneychera, R. P. 1607 wydana 
w Krakowie oraz Zwierciadło saskie albo maydeburskie w ktorym każdy ogląda, 
Ministry Pruskie, Litewskie, Mazowieckie, Ruskie, Sląskie y też Polskie etc. Tu 
też każdy Minister uirzy co za makuły, albo plamy na twarzy swey maią, których 
doyzrzeć nie mogą. Więc uroda ich zkąd poszła, kształt godność, y ciała ozdoba  
i Genealogia ich dyabelska, y Demonstracio, w tym zwierciadle powie. Gwoli Mi-
nistrowi iednemu złemu, a niebacznemu, przez trzy dni urobione. Przez Xiędza 
Marcina z Klecka w Mnieyskiey Gorce Proboszcza. W Poznaniu u Jana Wolraba 
1610 w Poznaniu. Duża ilosć jego rękopisów zaginęło jednak podczas potopu 
szwedzkiego. 
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PRZYCZYNY MOROWEGO POWIETRZA 

We wspomnianej broszurce, wydanej z początkiem XVII stulecia, Mar-
cin z Kłecka wyznaczył pięć części dotyczących tematyki morowego powietrza. 
Jako pierwsze oznaczył „[...] co za znaki, po których się powietrza morowego 
spodziewać” (Kłecka 1624, s. 1). 

Nie zawsze bowiem potrafiono odpowiednio rozpoznać, czy poszczegól-
ny znak na niebie i ziemi był zjawiskiem nadchodzącego moru (co spowodo-
wane było niewystarczającą ilością informacji). Często te objawiające się na 
ziemi i niebie znaki mogły być po prostu dla polskiego (jak i europejskiego 
ludu) zwodnicze. Należało więc jasno określić co pod zagadnieniem moro-
wych znaków się tak naprawdę kryło (Trojanowska 2021, s. 10).

Kolejna część dzieła Kłecki dotyczyła pojawiania się moru na ziemiach 
dawnej Rzeczpospolitej:

[...] skąd albo z jakiej przyczyny powietrze morowe się mnoży. Cze-
mu pierwsze umrze, drugiemu nic nie będzie czasu morowego (Kłecka 
1624, s. 1).

W dawnych czasach bowiem nurtującym zagadnieniem była wysoka za-
chorowalność pewnej grupy osób (poszczególnych warstw społecznych i kon-
kretnego przedziału wiekowego). Również i sam autor zapisał w dziele dwa 
pytania dotyczące umieralności osób w ówczesnych czasach:

[...] Pierwsze. czemu ieden powietrzem morowym wnet umrze, dru-
giemu nic nie będzie? Albo czemu w iedney wsi, w mieście, w iednym 
domu umrze, a w drugim nie? Drugie. Jeśli wrzod morowy iest za-
rażający ieśli ieden drugiego nim zaraża i podobnali to rzecz (Kłecka 
1624, s. 7)

Autor na pierwsze z tych pytań odpowiedział w sposób bardzo oczywisty:

[...] Ile do pierwszego tać odpowiadam, że ze dwu stron to sądząc, tak 
ma być iż ieden ma umrzeć, a drugi nie. Ze dwu stron iakom powie-
dział sądząc (Kłecka 1624, s. 7). 

Kłecka jednak uzasadnił swoją wypowiedź stwierdzeniem, że: 

[...] zdrowe ciała iedni maią, a drudzy chore, w idenym krew dobra, 
a w drugim skażona [...] są iedni ludzie którzy się barzo pocą, takowi  
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ciała muszą mieć plugastwem imie, którzy pory barzo otworzone maia, 
którymi pot bieży [...] powietrza skłonni (Kłecka 1624, s. 7).

Tak samo miało być w przypadku osób, które są:

[...] gniewliwi, którzy się od gniewu zapalaią, wszyscy takowi do zapo-
wietrzoney śmierci skłonni (Kłecka 1624, s. 8). 

Wszyscy ci mieli być wedle medyka łatwiej podatni na zarażenie się mo-
rowym powietrzem. Gdy do tego dochodziły jeszcze pojawiające się wrzody 
(jeden z objawów) i ogólne zarażenie, wówczas:

[...] zapowietrzonemu dobrze mieszkanie sobie odmieniać, a okna na 
wschód słońca, a na północy otwarzać, na południe czasu powietrza 
zamykać. Wiatr bowiem południowy ze dwu przyczyn iest zarażający 
(Kłecka 1624, s. 8).

O zjawisku wiatru (przyczynie morowego powietrza ) autor rozprawy 
wspomniał w przypadku pojawiających się znaków zarazy, wskazując je za 
jedną z najważniejszych oznak zbliżającego się niebezpieczeństwa.

Kolejnym zagadnieniem, jakiego opisu podjął się Kłecka, było wyłowie-
nie prawdziwych przyczyn powstawania moru. Według autora jedna z bar-
dziej istotnych przyczyn wywodziła się z:

[...] wilgotności skażonych. Niekiedy z konstellaciey niebieskich,  
z tych dwu przyczyn którakolwiek psuie nie znacznie powietrze. Nie-
kiedy zasie z tych dwu przyczyn razem. Z konstellaciey niebieskich y z 
skażenia wilgotności ziemney (Kłecko 1624, s. 5).

Inna z kolei przyczyna wedle Kłecka to:

[...] gdzie trupów dosyć nakłada w ziemie, a miasto przysypa, tam gdy 
potym od słońca wespra wilgotność idzie skażona (Kłecka 1624, s. 5). 

Tam, gdzie pojawiały się skażone przez chorobę ciała jak i nadmierna wilgot-
ność, teren stawał się niezdatny do zamieszkania. Podobnie było i w kolejnej 
przyczynie morowej zarazy:

[...] także ze smrodliwych stawów psuie się też powietrze albo gdzie 
ścierwiska będzie dosyć zakopanego, tam też spodziewać się powietrza 
złego (Kłecka 1624, s. 6).
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Stawy, miejsce ze zgromadzoną wodą (nadmiernie wilgotne), automa-
tycznie wskazywało na teren do potencjalnie szybko pojawiającej się zarazy. 
Znajdujące się również w nich zwierzęta (szczególnie chętnie spożywane przez 
staropolan ryby) nie były na czas moru zdatnym pokarmem w diecie (Kar-
piński 2009, s. 39). Z tych oto przytoczonych przez medyka dwóch przyczyn 
powstawania morowej zarazy (wilgotności i konstelacji):

[...] prędzej się choroba w człowiecze mnoży, a z tey choroby albo 
gorączka albo wrzod pewny co na oto w morowe powietrze widuią 
(Kłecka 1624, s. 6). 

Prócz określonych powodów morowej zarazy autor w swojej broszurce opisał rów-
nież „[...] lekarstwa snadne przeciw morowemu powietrzu” (Kłecka 1624, s. 1).

Mimo że w czasach staropolskich medycyna była nadal na niższym po-
ziomie, starano się jednak (na ile to było możliwe) bazować na poprzednich 
dokonaniach ludzkości, łącząc pozyskaną przez lata wiedzę (zdobytą w dużej 
mierze na zagranicznych uniwersytetach), aby otrzymać (według wczesnych 
medyków) przydatne medykamenty na morowe powietrze. Sztuka lekarska 
była jednak w większości przypadków całkowicie bezradna (Gajda 2021, 
s. 231). Kłecka zalecał jednak, aby:

[...] każdemu naypierwey mieysce iako nayprędzey powietrzem zara-
żone odmienić. [...] a nade wszystko strzec z południa wiatru, bo ten  
z przyrodzenia zaraża (Kłecka 1624, s. 9).

Warto bowiem było na czas morowej zarazy wielokrotnie wietrzyć za-
mieszkiwane przez ludzi pomieszczenia (potencjalnie zarażone morem,) cho-
ciaż w odpowiedniej porze dnia i nocy. Prócz tego autor broszury prosił, aby 
przebywać raczej w domu i unikać nadmiernych wiatrów. Istotne również 
było, aby:

[...] wody długo w domu nie mieć, bowiem y ta gdy się zwiechnie 
zaraze do siebie ciągnie (Kłecka 1624, s. 9)

O wilgotności i złym wpływie wody autor nadmieniał już we wcześniejszych 
fragmentach swojego dzieła, jak i przy opisie rozpoznawania oznak morowej 
zarazy na ziemiach dawnej Polski. 
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PORADY NA CZAS MOROWY

Kłecka w przypadku pojawienia się wilgotności w domostwie (zarówno 
dla ludzi ze stanów majętniejszych jak i uboższych) te oto wskazówki:

[...] strzec domu, strzec, aby żadna wilgotność w nim nie była. Y dla 
tego tak naprzód czynić: ogień zawsze niecić [...] bo takowy ogień cią-
gnie wszelaką wilgotność z domu. Niechayże będzie na każdy dzień 
kurzenie dla bogatych z tych ziół w domu takowe baccelauri, Iuniper 
vberi origa: ligni aloes to znaydzie wszystko w aptece za pieniądze. Dla 
ubogich wziąć piołunu, siropu, ruty, belice możeli też być przysypać 
trochę aloes. Tymi zioły kurząc sam się też okurzyć nad nimi. Do-
świadczono, że się takowego powietrze nie imie (Kłecka 1624, s. 10).

Wspomniane przez plebana zioła, między innymi piołun czy ruta, były 
często stosowane na czas morowej zarazy. Okadzanie się nimi (jak i całego 
domostwa) nie było niczym odkrywczym, a jedynie powielaniem teorii po-
przednich medyków. 

Przedostatnia część dzieła poświęcona została temu, co należałoby spoży-
wać, a czego zdecydowanie unikać, aby zdrowie swoje utrzymać w czasie nad-
chodzącej zarazy (wyszczególniając przy tym konkretne potrawy): „[...] iako 
serce prędko y inne członki w morowe powietrze posilać” (Kłecka 1624, s. 1). 

Zależne to jednak było od statusu majątkowego poszczególnej osoby, 
gdyż nie każdego było stać na droższe przyprawy, mięso czy poszczególne 
jarzyny bądź owoce, nie zawsze uprawiane w przydomowych ogrodach (Bo-
gucka 1994, s. 122). Istotne jednak dla wszystkich było (bez względu na status 
społeczny) umiarkowanie w jedzeniu i piciu:

[...] Ma się tez każdy strzec czasu powietrza morowego wszelakiego 
zbytku, a zwłaszcza pijaństwa, iedła zbytniego, abowiem ciało napeł-
nione prędzy w się złych wilgotności nabiera. [...] ci którzy poiań-
stwem abo obżarstwem ciała swe napełniają, żywota sobie dobrowolnie 
ukracają (Kłecka 1624, s. 11). 

Podstawą żywienia na czas zarazy (według wielu staropolskich twórców) 
było stosowanie się do spożywania znacznie mniejszej ilości pokarmów (czę-
sto doprawianej przyprawami takimi jak: cynamon, kmin, gałka muszkatoło-
wa czy imbir) i napojów (zwłaszcza wysokoprocentowych). 

[...] potraw iałowych używać, które są łatwie do strawienia żołądkowi. Na 
obiad używać warzonych, na wieczerza pieczonych (Kłecka 1624, s. 13).
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Spożywane jednak w nadmiarze mogły pogorszyć stan już i tak osłabio-
nego organizmu (chociaż nie zabraniał poszczególnych potraw czy alkoholu): 

[...] dobrze iednak czasu morowego powietrza napić się po iedle wina 
przezroczystego. [...] pokarmów piernych się strzedz, iako pieprzu, 
czosnku [...] owoców na ten czas zaniechać, oprócz kwaśnych, tych 
po trosze nie wadzi używać. Iako wiśni, pomagrenata, gruszki, trochę 
cierpkie, tych trochę użyć może albo winnego kwasu iabłko (Kłecka 
1624, s. 13). 

Zalecał też Kłecka, aby oczyszczać z zalegających potraw żołądek i stoso-
wać przy tym sporo octu, a także:

[...] dobrze też drakiew mieć w domu, która iest barzo potrzebna  
i pozyteczna, iak nie zapowietrzonemu iak y zapowietrzonemu tylko 
wiedzieć iak yey używać (Kłecka 1624, s. 13).

Drakiew (obecnie poprawnie nazwa brzmi driakiew), panaceum na wszyst-
ko, stosowano w medycynie od czasów najdawniejszych (w tym i na czas mo-
rowej zarazy), uznając je jako dobry środek przeciwko dżumie, groźnym wyzie-
wom czy truciznom. Autor broszury zalecał, aby spożywać ją dwa razy na dzień, 
co miało dopomóc w odegnaniu morowej zarazy (Kłecka 1624, s. 13).

Ostatnia część dzieła plebana z Kłecka dotyczyła flebotomii. Była to zna-
na metoda (od czasów antycznych): 

[...] nauka puszczania krwi w morowe powietrze, dla tych którzy nie 
są biegłymi chirurgami, którą nauką zarażony powietrzem, śmierci za 
pomocą Bożą będzie oddalać (Kłecko 1624, s. 1). 

Wielu medyków stosowało flebotomię (upuszczanie krwi) przy licznie po-
jawiających się schorzeniach, w tym również podczas zarażenia się chorobą za-
kaźną, dżumą (Duncan 2008, s. 57). Kłecka w swojej broszurce zanotował, że:

[...] puszczanie krwi pospolite być może raz w miesiącu prócz tego ieże-
liby lata komu zawadzały albo co inszego iako brzemiennym nie godzi 
się krwie puszczać także człowieku przyrodzenia mdłego albo owym co 
biegunke maią. [...] po upuszczeniu krwie [...] napić się wina wystałe-
go albo piwa dobrego, ale mierno, a o spaniu tego dnia nie myslić, aż 
w nocy (Kłecka 1624, s. 15).

Sam Maciej Miechowita (znany z XV stulecia wybitny medyk) uznawał 
flebotomię za jedną z bardziej sprzyjających metod na czas zarazy (tuż obok 
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ucieczki, ognia, wycieków i nacierania), stosując ją przy nadarzającej się okazji 
(Gajda 2021, s. 232).

OZNAKI MORU

W swoim dziele, kształcony w Padwie medyk, Klecka, nadmienił aż sie-
dem oznak morowej zarazy (określane jako omina morowe), które miały ją 
zapowiadać. 

Pierwsza z oznak morowej zarazy miała się ukazać, gdy:

[...] czasu lata będzie iednego dnia pogoda, a często się mieni, że z rana 
deszcz będzie więc obłazysko, to zaś wiatr, a temu jeśli południowy, 
pewny znak powietrza, zwłaszcza będzieli tak często czasu lata bywać 
(Kłecka 1624, s. 4).

Druga oznaka również miała dotyczyć zjawisk pogodowych, które były 
wyjątkowo czytelne dla prostego, staropolskiego ludu (bacznie obserwującego 
otaczająca go naturę):

[...] czasu lata często bywaią chmurne dni, parzyste, chcąc iakoby 
deszcz padać, a przecie nic takowe dni ieżeli długo trwać będą, pewny 
znak powietrza morowego (Kłecka 1624, s. 4).

Wszystko bowiem, co odbiegało od normy (występujące chociażby o od-
miennej porze roku deszcze), stawało się potencjalnym znakiem nadchodzącej 
morowy zarazy. Mimo że nasi przodkowie nie znali prawdziwej przyczyny po-
wstawania konkretnych chorób, potrafili jednak dostrzegać pewne anomalia 
pojawiające się na niebie i ziemi (Faron 2021, s. 112).

Trzecia oznaka zarazy dotyczyła z kolei pojawiającego się w nadmiarze 
robactwa: „[...] kiedy się wiele much narodzi potym znać, że powietrze ska-
żone” (Kłecka 1624, s. 4). Nadmierne rozplenienie zacytowanych much jak  
i innych zwierząt czy roślin (powiązane niejednokrotnie z anomaliami po-
godowymi) było szeroko rozpowiadane jeszcze do XIX stulecia. Związane 
to było z uznawaniem robactwa za zjawisko zła (o możliwości wpełzania czy 
wlatywania do ludzkiego organizmu), w jakie mogły wcielić się czyhające na 
ludzką duszę demony (Faron 2021, s. 116). 

Czwarta oznaka miała na celu przyglądanie się spadającym gwiazdom:

[...] kiedy często, którego roku gwiazdy spadają, potym też doświadczono, 
że wilgotność, która idzie z ziemi wgóre iest skażona (Kłecka 1624, s. 4).
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Od czasów antycznych wierzono, że nieodpowiedni układ gwiazd bądź planet 
miał wpływ na pojawienie i szerzenie się morowej zarazy (zwłaszcza w dobie 
średniowiecza i renesansu). Astrologia jako silna nauka w dobie staropolskiej 
(wykładana na rodzimej Akademii Krakowskiej) jasno wskazywała gwiazdy 
jako powód zaraz na ziemiach dawnej Polski, o czym też nie omieszkał się 
wspomnieć autor broszury. Równie niebezpieczne były także zjawiska, w ja-
kich występować miała śmiertelna dla ludzkości wilgoć (Trojanowska 2021, 
s. 15).

Piąta oznaka moru, według Klecka, to ostrzeżenie przed kolejnym ciałem 
niebieskim, jakże tajemniczą dla ludzkości kometą: „[...] kiedy się kometa 
okaże, ta pospolicie powietrze opowiada, wojny, złe urodzaie” (Klecka 1624, 
s. 4).

Komety od czasów najdawniejszych uznawane były za bardzo tajemni-
cze zjawiska (budzące przerażenie, niepokój oraz trwogę ludzkich społeczno-
ści), nad jakimi pochylali się liczni uczeni. Chętnie jednak były obserwowane  
i badane przez wzgląd na ich specyficzny wygląd (gwiazdy z warkoczem) oraz 
dość rzadkie występowanie na niebie (Ziołkowski 1985, s. 37). Uważano je 
za zwiastun zła i objaw boskiego gniewu zesłany na nieposłuszny lud, który 
poprzez cierpienie miał mieć odpuszczone winy (Yeomans 1999, s. 57).

Przedostatnia, szósta oznaka morowej zarazy to z kolei ostrzeżenie: „[...] 
kiedy którego roku częste trzaskanie abo grzmienie bywa, a zwłaszcza z połu-
dniowych stron przychodzące” (Kłecka 1624, s. 4).

Wszystko, co było dla ówczesnych ludzi nieznane i dotychczas nieodkry-
te, stanowiło potencjalną oznakę morowej zarazy. Zacytowane wyżej trzaska-
nie bądź grzmienie, niezrozumiałe dla ówczesnych społeczności, było więc tak 
samo niebezpieczne jak i ostatnia ze wspomnianych przez autora oznak zarazy.

 Ostatnia z nich, stanowiąca bardzo istotną przyczynę powstawania moru 
objawiała się gdy:

[...] kiedy częste [...] z południowych stron wiatry bywaią, pewny znak 
powietrza. Albowiem tam skąd wiatr zły dla wielkich błot, a zaraźli-
wych, które tam są na południu, aż do morza (Kłecka 1624, s. 4).

Wiatry (ostatnia oznaka) bowiem (głównie te z południa oraz ze wscho-
du), które wraz ze swoim nadejściem sprowadzały masy wilgotnego powietrza, 
były bardzo niebezpiecznym zjawiskiem dla społeczności ludzkiej (Trojanow-
ska 2021, s. 15). Autor broszury uznał je za bardzo zarażające. Wiatr bowiem: 
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[...] mdli ciała iak zdrowych iako chorych. [...] południowy wiatr ob-
ciąża słuch człowieczy, s serce obraża, to czyni przez pory, które otwa-
rza przez które od serca wchodzi. Przeto kiedy południwy wiatr wieie, 
zwłaszcza czasu powietrza, dobrze w domu siedzieć cały dzień. A ieżeli-
by była potrzeba pilna z domu wyniść, czekać wżdam aż się słońce nad 
horyzont wyniesie (Kłecka 1624, s. 9).

Jeżeli więc wspomniane przez autora wszystkie znaki morowej zarazy 
miałyby niechybnie nadejść, wówczas:

[...] takowe znaki gdy się pokażą, pewne powietrze bywa, które Pan Bóg 
za prośbą naszą, a za staraniem może oddalić od nas (Kłecka 1624, s. 5).

Warto było w całej tej sytuacji (pojawiającej się na ziemiach polskich 
zarazie) pokładać przede wszystkim pełną ufność w Bogu, dużo się modlić do 
wspomożycieli czasu zarazy, prosić o wybaczenie, wykazując chęć poprawy. 
Sam bowiem Kłecka zapisał, że:

[...] śmierci się nie bać ani się frasować. Iest rzecz barzo dobra, bo 
lękliwego rychley się powietrze imie. Pana Boga w ten czas chwalić,  
a wesołym być (Kłecka 1624, s. 14). 

Być może tylko przy odpowiednim nastawieniu do życia i składanych mo-
dłach można było odegnać od siebie widmo tak śmiertelnej, morowej zarazy. 

PODSUMOWANIE

Marcin z Kłecka był niewątpliwie człowiekiem renesansu, łączącym  
w swoim życiu wiele zainteresowań – prawniczych, astrologicznych, medycz-
nych, teologicznych oraz matematycznych. W jego wspomnianej pracy, doty-
czącej zagadnienia morowego powietrza, można było dostrzec ogrom nabytej 
za granicą wiedzy (na Uniwersytecie w Padwie) i sporego doświadczenia.

Porady zawarte w poradniku Kłecki, jak zostało wspomniane, były prze-
znaczone w dużej mierze dla osób niemajętnych (co jeszcze w XVI stuleciu 
było nowością, gdyż ówcześni medycy w tworzonych przez siebie lekach opie-
rali się na dość kosztownych składnikach), a cała praca nader zwięzła (licząca 
20 stron), stanowiła wyjątkowo podręczne i łatwo dostępne dzieło dla ogółu 
społeczeństwa. Mimo jednak wskazywanych przez Kłecka, jak i wielu innych 
autorów porad, ludzkość była bezradna wobec pojawiających się zaraźliwych  
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chorób. Z morem najlepiej trzeba było się wówczas pogodzić, traktując go 
jako kolej rzeczy niczym wojny, ogień czy głód (Rosolak 2020, s. 36). 
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THE CAUSES AND SIGNS OF THE PLAGUE  
ACCORDING TO A 17TH-CENTURY WORK OF PLEBAN 

MARCIN FROM KŁECKO (PADEWSKI)

Summary: This article presents the figure of the eminent scholar of 
the seventeenth century (Marcin of Kłecko) and his observations at 
the time of the plague. Plagues, in the old days, were a frequent pheno-
menon that destabilized the life of the population. Many medics (who 
are often also writers) tried to help people by describing the causes, 
symptoms and methods of fighting the plague. One of them was Mar-
cin of Kłecko (coming from the vicinity of Gniezno), who published 
his brochure published in 1604 (on moor) for poorer people who did 
not have the opportunity to see a doctor. The work itself was not that 
innovative, but today it brings us closer to the realities, the state of 
medicine and people's views on the world around them in the 17th 
century.

Keywords: epidemy, Poland, Klecko, medicine 
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ALICJA ADAMUS
UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY  

IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

SEKRETNE ŻYCIE 
 SIOSTRY ZAKONNEJ  

ANTONINY MALCZYK  
PS. „ELIZA” (1912-2010)  

W SZEREGACH ARMII KRAJOWEJ

Streszczenie: Konspiracja w okupowanej Polsce była symbolem od-
wagi i honoru. Armia Krajowa w swoich szeregach skupiała tysiące 
ludzi, gotowych oddać życie dla dobra sprawy. Każdy zakonspirowa-
ny członek Polskiego Państwa Podziemnego prowadził sekretne życie. 
Oprócz tego zwykłego, które miał dostrzegać okupant, w tzw. pod-
ziemiu prowadzone było to drugie – ważniejsze, pełne wyzwań, obaw  
i emocji. Życie niesamowicie ciężkie, w którym trzeba było pamię-
tać, że każdy dzień może być ostatnim. W szeregach AK znajdowali 
się przedstawiciele przeróżnych zawodów. Nie byli to tylko mężczyź-
ni marzący o wstąpieniu do wojska. W Armii Krajowej, która była 
największym podziemnym wojskiem w okupowanej Europie, służbę 
odbywali wszyscy Ci, którzy wierzyli w wolną, niepodległą Polskę. 
Jedną z takich osób, która podjęła decyzję o dołączeniu do szeregów 
Armii Krajowej i prowadzeniu sekretnego życia była siostra zakonna 
Antonia Malczyk ps. „Eliza”. Materiały dotyczące jej osoby pochodzą 
z zespołu archiwalnego sygn. 8/1003 Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej Okręg Częstochowa, przechowywanym w Archiwum 
Państwowym w Częstochowie. Dokumentacja dotycząca s. Antoniny 
Malczyk zawiera jej życiorys z własnoręcznym podpisem, deklaracje 
członkowskie, decyzje, opinie i notatki. Jest to niesamowicie cenna 
dokumentacja, która skłoniła autorkę tekstu do przedstawienia osoby 
siostry Antoniny i jej działalności szczerszemu gronu odbiorców.

Słowa kluczowe: Armia Krajowa, II wojna światowa, konspiracja, 
Polskie Państwo Podziemne
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WPROWADZENIE

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności w konspiracji było trudnym 
wyborem. Łączyło się nierozerwalnie z ciągłym odczuwaniem lęku, niepewno-
ścią, wymagało odwagi i gotowości w przekraczaniu swoich granic. W dużej 
mierze polegało na umiejętności opanowania swoich emocji i zachowania tzw. 

„zimnej krwi” w sytuacjach kryzysowych. Czy powyżej wymienione aspekty 
konspiracyjnego życia spowodowały, że niewielu decydowało się na życie  
w podziemiu? Biorąc pod uwagę liczbę żołnierzy Armii Krajowej (dalej AK), 
która w okresie największego rozrostu, latem 1944 roku sięgnęła niemalże 
390 tysięcy żołnierzy (Kirchmayer 1959, s. 51), nasuwa się jedyna możliwa 
odpowiedź – nie. Liczba ta wskazuje na to, że wielu Polaków decydowało 
się na ten ryzykowany krok. Życie w okupowanej Polsce było ciężkie, co-
dzienność przynosiła cierpienie i smutek. Polacy w swoim kraju traktowani 
byli jako obywatele „gorszego sortu”. Masowe przesiedlenia ludności polskiej 
i wywożenia Polaków na roboty w głąb Niemiec stały się szarą rzeczywistością 
wyreżyserowaną przez okupanta. Wszechobecna bieda oraz panujący głód wy-
zwalał w ludziach zachowania dalekie od tych, którymi powinien charaktery-
zować się cywilizowany człowiek. 

Część Tych, którzy nie mogli i nie chcieli zaakceptować takiej Polski, 
zdecydowała się na walkę w podziemiu. Walka ta prowadzona była na wielu 
płaszczyznach, w której każdy najmniejszy sukces, każda zbudowana prze-
szkoda na drodze okupanta liczyła się jako zwycięstwo. Za tymi sukcesami 
stali ludzie, którzy sprzeciwili się i powiedzieli stanowcze „nie” panującej 
wówczas sytuacji. Przed wstąpieniem do szeregów AK, każdy z nich pro-
wadził zwyczajne życie – pracował w szkole jako nauczyciel, w sklepie jako 
ekspedientka czy gazecie jako dziennikarz. Po podjęciu decyzji o wstąpieniu  
w szeregi organizacji konspiracyjnej i złożeniu przysięgi każdy z nich stawał się 
żołnierzem walczącym o honor i wolność swojej ojczyzny – stawał się żołnie-
rzem AK – największego wojska podziemnego okupowanej Europy podczas  
II wojny światowej (Ney-Krwawicz 1992, s. 3). 

Poniższy artykuł poświęcony został siostrze zakonnej Antoninie Malczyk 
ps. „Eliza”, która podjęła decyzję o wstąpieniu w szeregi Armii Krajowej. Ce-
lem niniejszej rozprawy jest przedstawienie pierwszego kroku wstępowania do 
organizacji konspiracyjnej takiej jak Armia Krajowa poprzez złożenie przy-
sięgi oraz przede wszystkim przybliżenie szerszemu gronu odbiorców trudów 
prowadzenia sekretnego życia w konspiracji oraz działalności siostry Anto-
niny Malczyk ps. „Elizy” w szeregach AK. Materiał dotyczący życia wyżej 
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wymienionej siostry zakonnej znajduje się w zespole archiwalnym nr 8/1003 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Częstochowa, prze-
chowywanym w Archiwum Państwowym w Częstochowie, pośród którego 
znajdują się m.in. biogram s. Antoniny, deklaracje kombatanckie, opinie, za-
świadczenia składane jako dokumentacja członkowska do Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej. Materiał ten pozwala na odtworzenie działań, 
w które siostra Antonina ps. „Eliza” była zaangażowana jako działaczka AK. 

Osoba siostry Antoniny Malczyk ps. „Eliza” nie była dotąd przedmiotem 
zainteresowania historyków. Nie powstały dotąd prace dotyczące bezpośred-
nio jej osoby. Jedyną wzmianką o działalności s. Antoniny jest jej wspomnie-
nie w artykule autorstwa Edwarda Orłowskiego (Orłowski 2016, s. 9) doty-
czącego Parafii Obrządku Łacińskiego p.w. Św. Józefa w Komańczy, gdzie po 
wojnie przebywała s. Antonina. 

WSZECHOBECNA TAJEMNICA  
W DZIAŁALNOŚCI ARMII KRAJOWEJ

Słowo „tajemnica” według Słownika języka polskiego PWN oznacza 
sekret – nieujawnianie czegoś, wiadomość, której poznanie lub ujawnienie 
jest zakazane przez prawo (SJP). Z kolei słowo „konspiracja” według tego 
samego słownika oznacza tajną, nielegalną działalność skierowaną przeciwko 
istniejącej władzy, tajną organizację – również jej członków. Oznacza rów-
nież tajemnicę, ukrywanie czegoś (SJP). Jak widać, oba terminy mają ze sobą 
wiele wspólnego. Z powyższych informacji można wysunąć wniosek, że dzia-
łalność konspiracyjna wiązała się z utrzymaniem jej w całkowitej tajemnicy. 
Tajemnicę działalności organizacji niepodległościowej, działającej przeciwko 
narzuconej na Polaków władzy Niemców, należało zachować w tajemnicy nie 
tylko przed okupantem. Niejednokrotnie należało ją również utrzymać przed 
najbliższymi, tak aby interesy i działalność AK utrzymać w bezpieczeństwie 
(APCz, 8/399/0/-/5, s. 1). Członkowie Armii Krajowej obowiązku dopil-
nowania tej tajemnicy byli świadomi od pierwszych minut podjęcia decyzji  
o działalności w AK – już podczas składania przysięgi. 

Słowa przysięgi zostały sformułowane w rozkazie nr 58/1942, wydanym 
przez gen. Stefana Roweckiego Komendanta Głównego AK. Zaproponowa-
ną rotę w styczniu 1942 roku zaakceptował Rząd Rzeczypospolitej Polskiej 
na Uchodźctwie. Słowa przysięgi przynależności do AK zostały rozpisane 
i zaakceptowane jeszcze przed formalnym powołaniem jej do życia przez  
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Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego (Niwiński 2007, s. 105). 
Przysięga zyskała następujący kształt: 

W obliczu Boga Wszechmogącego – i Najświętszej Marii, Królowej 
Korony Polskiej – kładę rękę na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zba-
wienia, i przysięgam, że będę wiernie i nieugięcie stać na straży honoru 
Polski i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć będę zawsze ze wszystkich 
sił moich, aż do ofiary z mego życia. Wszelkim rozkazom będę posłusz-
ny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać 
miało. 

Przyjmujący przysięgę odpowiadał:

Przyjmuję cię w szeregi żołnierzy Wolności. Obowiązkiem twoim 
będzie walczyć z bronią w ręku o odzyskanie Ojczyzny. Zwycięstwo 
będzie twoją nagrodą, zdrada będzie ukarana śmiercią (Krząstek, Tom-
czyk 1997, s. 125).

Życie w konspiracji polegało na całkowitym utrzymaniu swoich działań 
w tajemnicy. Zasada ta obowiązywała od samego początku przyjmowania 
chętnych do organizacji – składanie wyżej przytoczonej przysięgi utrzymywano 
w największej tajemnicy, unikano również zbiorowego jej przyjmowania. Ten 
niesamowicie ważny i zwrotny moment w życiu przyszłych konspiratorów 
odbywał się w bardzo „zwyczajnych” warunkach. Słowa przysięgi odbierał 
od wstępującego w szeregi AK bezpośredni przełożony. Ponadto unikano 
formalizacji i udokumentowania przystąpienia poszczególnych osób do 
konspiracji. W szczególności unikano zdjęć, mogących w przyszłości 
doprowadzić do dekonspiracji żołnierzy. Kierowano się zasadą – im mniej 
było wytworzonych dokumentów dotyczących spraw AK i jej działalności 
tym mniejsze było prawdopodobieństwo wpadnięcia tych dokumentów  
w niepowołane ręce (APCz, 8/399/0/-/4, s. 1). Oprócz ochotników, którzy 
poprzez złożenie przysięgi stawali się żołnierzami podziemnego wojska pol-
skiego, przysięgę musieli złożyć również żołnierze przynależący do Wojska 
Polskiego do września 1939 r. Należy pamiętać, że przysięga, którą składano 
z biegiem czasu ewaluowała i zyskała następujący kształt: 

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Kró-
lowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki  
i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypo-
spolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwole-
nie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. 
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Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wo-
dza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bez-
względnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek 
by mnie spotkać miało. Tak mi dopomóż Bóg.

Przyjmujący przysięgę odpowiadał:

Przyjmuję cię w szeregi Armii Polskiej walczącej z wrogiem w kon-
spiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć  
z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą. Zdrada karana jest 
śmiercią (APCz, 8/399).

Zamieszczona wyżej analiza przysięgi, którą składano wstępując w szeregi 
Armii Krajowej jest wynikiem przekonania, że moment jej złożenia był pierw-
szym krokiem i jednoznacznym symbolem rozpoczęcia życia w konspiracji – 
czyli drugiego sekretnego życia. Tajemnica ta, jak już wcześniej zostało wspo-
mniane w konspiracji stanowi warunek życia i śmierci. Pamiętajmy bowiem, 
że działanie w organizacji konspiracyjnej, działając na szkodę okupanta było 
surowo karane – między innymi karą śmierci. Ponadto po złożeniu przysięgi, 
żołnierze byli zobowiązani do utrzymania tajemnic dotyczących działalności 
AK, jej członków i wszelkich innych spraw dotyczących podziemia niepodle-
głościowego. Niedotrzymanie słowa wiązało się z utratą zaufania oraz oskar-
żeniami o zdradę Polskiego Państwa Podziemnego. Kara za zdradę w polskim 
podziemiu również była bardzo surowa (Łempicki 2004). Według słów przy-
toczonej przysięgi „Zdrada karana jest śmiercią”. 

DZIAŁALNOŚĆ W SZEREGACH ARMII KRAJOWEJ 
ANTONINY MALCZYK PS. „ELIZA” 

Przytoczoną wyżej przysięgę złożyła również główna bohaterka niniej-
szej pracy – siostra Antonina Malczyk ps. „Eliza”. Antonia Malczyk urodziła 
się w 5 marca 1912 r. w Krakowie (APCz, 8/1003/0/-/1100). Jej rodzicami 
byli Wawrzyniec i Katarzyna z Jodłowskich. Do szkoły podstawowej uczęsz-
czała w swoim rodzinnym mieście, natomiast do szkoły średniej posłaną ją 
do Wadowic. Po zakończeniu edukacji zdecydowała się dołączyć do Zakonu 
SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Wadowicach. Wstępując do Zakonu 
otrzymała imiona Maria-Eliza (APCz, 8/1003/0/-/1100). 

Zgromadzenie SS. Najświętszej Rodziny z Nazaretu zostało założone 
1 października 1873 r. przez Franciszkę Siedliską (Kozieł 2012, s. 7). Na 
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początku do zakonu należały 22 siostry, z czego 11 z nich udało się do Amery-
ki. Dzięki ich staraniom i ciężkiej pracy pod koniec XIX wieku miały miejsce 
fundacje zakonów sióstr nazaretanek w Paryżu (1891 r.) i Londynie (1895 r.)  
W 1902 r. w Rzymie zmarła Matka Założycielka zgromadzenia sióstr na-
zaretanek s. Franciszka Siedliska. W 1909 r. nazaretanki uzyskały oficjalne  
i ostateczne zatwierdzenie Zgromadzenia poprzez Dekret Św. Kongregacji.  
W 1931 r. nastąpiło podzielenie prowincji Zgromadzenia na Prowincję Imie-
nia Maryi – Kraków oraz Prowincję Najświętszego Imienia Jezusa – Warszawa. 
Siostra Antonia Malczyk działała w obrębie prowincji krakowskiej – najpierw 
w Wadowicach a następnie w Częstochowie. Również z prowincją krakowską, 
a dokładniej z Nowogródkiem związana jest dobrze znana wzruszająca histo-
ria 11 męczennic (Żelazna, Brońska).

W 1930 r. siostry nazaretanki utworzyły internat w Nowogródku, a na-
stępnie szkołę powszechną. Wraz z rozpoczęciem wojny odebrano im szko-
łę. Kolejne działania okupanta zmusiły siostry do opuszczenia zabudowań 
gospodarczych oraz podjęcia pracy w mieście. Podczas kolejnych lat wojny 
siostry z Zakonu Najświętszej Rodziny z Nazaretu angażowały się w pomoc 
ubogim i potrzebującym, wysyłały paczki dla deportowanej ludności polskiej. 
Ponadto nadal prowadziły działalność edukacyjną ucząc dzieci i młodzieży 
religii (Niedziela 2007). Historia męczeństwa sióstr swój początek miała  
w lipcu 1943 r. Wówczas gestapo uwięziło 120 mieszkańców Nowogródka 
skazując ich na karę śmierci poprzez rozstrzelanie. Gdy informacja ta dotarła 
do sióstr zakonnych postanowiły one ocalić życie skazańców, zamieniając się 
z nimi miejscem. Oprawcy zgodzili się na zaproponowaną przez zakonnice 
zamianę. Wyrok śmierci, który został wydany na mieszkańców Nowogródka, 
został zamieniony na roboty w Rzeszy. Siostry, które zgłosiły się na ochotnika 
wezwano 31 lipca do siedziby gestapo, a dzień później zostały rozstrzelane. 
Męczennicami, które oddały swoje życie były: s. Maria Stella Mardosewicz,  
s. Maria Imelda Żak, s. Maria Rajmunda Kukołowicz, s. Maria Daniela 
Jóźwik, s. Maria Kanuta Chrobot, s. Maria Sergia Rapiej, s. Maria Gwidona 
Cierpka, s. Maria Felicyta Borowik, s. Maria Heliodora Matuszewska, s. Ma-
ria Kanizja Mackiewicz i s. Maria Boromea Narmontowicz (Frukacz 2020). 
Należy zaznaczyć, że wszystkie osoby, za które siostry zakonne oddały swoje 
życie przeżyły wojnę (Górska 2000). 

Powracając do osoby s. Antoniny Malczyk ps. „Eliza” przebywając  
w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek w Wadowicach prowadziła 
zajęcia z haftu. Już w trakcie trwania wojny, bo w 1941 r. została przeniesiona 
do domu zakonnego Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Częstochowie, 
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mieszczącego się na ul. Jasnogórskiej 19 (Karlik 1976, s. 405-407). Dom za-
konny w dużej części zajęty był przez Niemców. Z przekazu siostry Antoniny 
wynika, że dwie trzecie domu zajęte było przez żołnierzy niemieckich, gdzie 
zorganizowany został niemiecki sztab generalny. Pozostałą część budynku 
siostry poświęciły na internat dla potrzebujących schronienia dzieci, których 
rodzice zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych (APCz, 8/1003/0/-
/1100). Internat założony i prowadzony przez zakonnice był zasilany środka-
mi z Rady Głównej Opiekuńczej (Kroll 1985, s. 77-89). 

Oprócz roztoczonej opieki nad potrzebującymi dziećmi, polegającej na 
udzieleniu im schronienia, wydawania pożywienia i sprawowania ogólnej 
opieki, siostra Antonina wraz z innymi zakonnicami rozpoczęły ich eduka-
cję, która odbywała się w pokojach sypialnianych. Kształcenie odbywało się 
na stopniu gimnazjalnym i licealnym (APCz, 8/1003/0/-/1100). Ponadto  
w murach domu zakonnego, siostry udzielały pomocy i schronienia dzieciom 
nie tylko polskiej narodowości – niejednokrotnie bowiem, opiekę roztaczały 
również nad dziećmi żydowskimi ukrywając je pośród innych pociech. Dzia-
łanie to niosło za sobą duże ryzyko, ze względu na fakt, że tuż obok swoją 
siedzibę mieli Niemcy. 

Podczas pobytu w domu zakonnym przy ul. Jasnogórskiej 19, przełożo-
ną klasztoru była matka Alojza-Stefania Konieczna. Według przekazu s. An-
toniny Malczyk, siostra przełożona była wielką patriotką. Ze względu na jej 
postawę, zostało jej powierzone bardzo ważne i honorowe zadanie. Otrzymała 
ona na przechowanie w klasztorze sztandar 27. p.p wchodzącego we wrześniu 
1939 r. w skład 7 Dywizji Piechoty (APCz, 8/1003/0/-/1100). Szandar był 
w złym stanie i wymagał renowacji. Zadaniem tym bezpośrednio zajęła się 
siostra Antonia Malczyk. Jako że przebywając w Wadowicach szkoliła pozo-
stałe siostry haftu, była odpowiednią osobą, która mogła zająć się odświeże-
niem i naprawą sztandaru (APCz, 8/1003/0/-/1100). W pracy tej pomaga-
ły jej uczennice kształcące się na kompletach nazaretanek m. in. Maria Rał, 
Agnieszka Bieda, Mirosława Dąbrowska (APCz, 8/1003/0/-/1100). 

W październiku 1942 roku siostra Antonina złożyła słowa przytoczonej 
powyżej przysięgi w obecności Anny Malko-Kościelnej ps. „Ady” i Stefanii 
Koniecznej ps. „Alojzy” rozpoczynając tym samym służbę w szeregach AK 
(APCz, 8/1003/0/-/1100). Od tego momentu została łączniczką z Sztabem 
Okręgu nr VI NOW (Sierchuła 2007, s. 63). W pracy konspiracyjnej przy-
jęła pseudonim „Eliza”. Jako łącznika pracowała przez kolejne 3 lata. W la-
tach 1943-1944 kontakty między Antoniną Malczyk a Sztabem VIII Okręgu 
NSZ-AK uległy nasileniu. Wynikało to z faktu, że coraz większa liczba osób 
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potrzebowała schronienia w domu zakonnym Nazaretanek (Frukacz 2007). 
Pośród osób, które potrzebowały pomocy była rodzina (syn i żona) szefa szta-
bu Okręgu nr VIII NSZ-AK ps. „Tomasz”. Siostra Antonina wraz innymi za-
konnicami udzieliły również schronienia żonie zamordowanego komendanta 
NSZ-AK rtm. Bogdana Miklewskiego ps. „Kmicica” (Sętowski 2012, s. 152). 

Fot. 1. rtm. Bohdan Miklewski; 

Źródło: (Wieczyńska 2017). 

W konspiracji s. „Eliza”, oprócz przekazywania informacji dowództwu 
Okręgu VIII, zajmowała się kenkartami, które dostarczała s. Stefanii Koniecz-
nej ps. „Alojzie” dla spalonych żołnierzy. Według przekazu s. Antoniny, pra-
cy konspiracyjnej w latach 1943-1944 był coraz więcej. Wskazany okres to 
znaczny rozrost AK, którego wynikiem była duża liczba ochotników chcących 
rozpocząć działalność konspiracyjną. Wraz z większą liczbą nowych członków, 
zwiększało się ryzyko ich dekonspiracji. W związku z powyższym, pracy, którą 
wykonywała „Eliza”, było zwyczajnie więcej, bo i więcej niedoświadczonych 
konspiratorów traciło swoją „przykrywkę” (APCz, 8/1003/0/-/1100). 

Latem 1944 r. siostra Antonina ps. „Eliza” wyjechała wraz z dziećmi, 
nad którymi to siostry roztaczały opiekę, na „kolonie” wakacyjne do dom-
ku wczasowego w Olsztynie. Wówczas miał miejsce bardzo smutny epi-
zod w jej konspiracyjnym życiu. Wśród dzieci, które siostra zabrała ze sobą 
było również dziecko żydowskie, które siostry ukrywały przed Niemcami. 
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Najprawdopodobniej na skutek donosu, Niemcy dowiedzieli się o tym fakcie 
i zjawili się w Olsztynie. Przeprowadzili wówczas egzekucję dziecka poprzez 
rozstrzelanie na oczach s. Antoniny (APCz, 8/1003/0/-/1100). 

DZIAŁALNOŚĆ PO POWSTANIU WARSZAWSKIM 

Dnia 1. sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. Był to zryw 
narodowy, który miał przynieść Polakom upragnioną wolność. Pomimo że 
samo powstanie miało miejsce w Warszawie, to miało ono symboliczny wy-
miar dla całego narodu. Wszyscy Polacy trzymali kciuki i rwali się do pomo-
cy warszawiakom. Z Częstochowy wyruszył tzw. „marsz pomocy”, w którym 
częstochowianie ruszyli na pomoc walczącej stolicy. Siostra Antonina ps. „Eli-
za” jeszcze przed wybuchem powstania była członkiem drużyny Pomocniczej 
Służby Kobiet, w której działalność zaangażowała ją Anna Malko-Kościelna 
ps. „Ada”. W skład drużyny weszły również niektóre byłe uczennice sióstr 
Nazaretanek. Za okazaną pomoc militarną walczącym powstańcom, władze 
okupacyjne 6 sierpnia 1944 roku wydały rozkaz, który był podstawą do aresz-
towania oraz mordu niemalże 10 tysięcy Częstochowian. Taką karę ponieśli 
mieszkańcy Częstochowy za pomoc okazaną powstańcom (Błaut 2012).

Po upadku powstania Częstochowa stała się stolicą Polskiego Państwa 
Podziemnego. Komenda Główna Armii Krajowej została przeniesiona wła-
śnie do tego miasta. 7 października 1944 r. w Częstochowie pojawił się gen. 
Leopold Okulicki ps. „Niedźwiadek”, który pełnił funkcję ostatniego komen-
danta Armii Krajowej (Borzobohaty 1988, s. 267). Oprócz przeniesienia do 
Częstochowy głównych władz AK, do miasta przybyli powstańcy, dla któ-
rych zakończyło się życie w Warszawie. Szacuje się, że jesienią 1944 r. do 
Częstochowy przybyło około 20 tys. mieszkańców Warszawy (Błaut 2012). 
Częstochowianie stanęli wówczas na wysokości zadania i rozpoczęli szeroko 
rozumianą pomoc dla przybyszów – rozpoczęto organizację zbiórek odzieży, 
żywności i pieniędzy dla najbardziej potrzebujących. Biskup częstochowski – 
Teodor Kubina zwrócił się do mieszkańców Częstochowy z apelem i prośbą  
o pomoc dla poszkodowanych braci i sióstr (Ney-Krwawicz 1992, s. 190-193). 

Siostra Antonina ps. „Eliza” również była zaangażowana w pomoc dla 
powstańców. Jeszcze podczas trwania powstania opiekowała się rannymi żoł-
nierzami, którzy przedostali się do miasta. Po zakończeniu powstania, siostry 
opiekowały się powstańcami i ich rodzinami. Starały się jak mogły by zdo-
być dla nich świeże opatrunki, lekarstwa, żywność, ubrania. Oprócz pomo-
cy materialnej niosły również pomoc duchową. W miarę swoich możliwości 
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podejmowały próby odszukania rodzin powstańców, którzy ranni znaleźli się 
w Częstochowie pod ich opieką. Po zakończeniu leczenia oraz pojawieniu 
się możliwości wyjścia ze szpitala poszczególnych żołnierzy, s. Antonina wraz  
z innymi zakonnicami szukały mieszkań, w których mogliby się oni zatrzymać 
(APCz, 8/1003/0/-/1100). 

Siostra zakonna w swoim przekazie zawarła opis jednego z ważniejszych 
i tajemniczych wydarzeń, w jakich brała udział: 

W ogrodzie naszym, przy ul. Jasnogórskiej jest osobny budynek – tak 
zwana „Konwalijka” gdzie mieściło się przedszkole. Był on również 
zajęty przez Niemców. Dzięki sprytnemu podejściu mojej przełożonej  
s. Stefanii Koniecznej ps. „Alojzy” – udało nam się zorientować,  
że mieści się tam radiostacja niemiecka, w której pracuje 2 polskich 
oficerów, jeńców wojennych, zatrudnionych tam z uwagi na znajo-
mość języków. 

W tzw. „Konwalijce” pracowały uczennice s. Antoniny, które już wów-
czas działały w konspiracji. Dzięki ich pracy Siostry zakonne mogły zbierać 
bieżące informacje o sytuacji w budynku, co pozwalało im na dalsze zaplano-
wane działania w stosunku do polskich oficerów. 

Według dalszych wspomnień s. Antoniny dwóch wyżej wymienionych 
oficerów było całkowicie odciętych od kontaktów ze światem czy swoimi ro-
dzinami. Po dokonaniu tego odkrycia, przełożona s. Antoniny, s. Stefania 
ps. „Alojza” zdecydowała natychmiastowej pomocy dwóm odnalezionym nie-
szczęśnikom. Siostrom udało się do nich dotrzeć, dzięki czemu rozpoczęły 
regularnie ich dokarmiać. Dzięki kontaktowi z żołnierzami, siostry uzyska-
ły informacje o ich rodzinach, a następnie podjęły z nimi kontakt. Zosta-
ły wówczas posłanniczkami wiadomości między uwięzionymi żołnierzami  
a ich rodzinami (APCz, 8/1003/0/-/1100). Opisana wyżej historia kolejny 
raz dowodzi jak bezinteresownymi ludźmi były siostry Nazaretanki działające 
w Częstochowie. Kolejne działania niosące za sobą ogromne ryzyko, które 
siostry postanowiły zrealizować, nie odwracając się od potrzebujących żołnie-
rzy. S. Antonina Malczyk ps. „Eliza” od samego początku nie miała chwili 
zawahania w działalności konspiracyjnej, prowadziła podwójne życie, dzięki 
któremu mogła pomagać potrzebującym i słabszym co z kolei traktowała jak 
swoją misję. 

Po zakończeniu wojny s. Antonina ukończyła kurs prawno-administra-
cyjny i kurs katechetyczny, po którym podjęła pracę w Częstochowie jako 
katechetka. W mieście przebywała do 1956 r., następnie przeniosła się do 
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Domu Nazaretanek w Komańczy. Nadal prowadziła działalność edukacyjno-
-katechetyczną, za co w okresie polski ludowej była wielokrotnie karana – ka-
rami pieniężnymi oraz karą pozbawienia wolności na okres 3 miesięcy (APCz, 
8/1003/0/-/1100). 

S. Antonina Malczyk uprawnienia kombatanckie uzyskała w dn. 25 
czerwca 1996 r. decyzją wydaną przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. W decyzji potwierdzono działalność s. Antoniny w Ar-
mii Krajowej od marca 1943 r. do stycznia 1945 r. Łączny okres działalności  
w konspiracji określono na 1 rok i 11 miesięcy (APCz, 8/1003/0/-/1100). 

Fot. 2. Fragment decyzji dotyczącej okresu w jakim s. Antonina prowadziła 
działalność konspiracyjną; 

Źródło: (APCz, 8/1003/0/-/1100).

Innym dokumentem potwierdzającym jej konspiracyjną działalność jest 
opinia żołnierzy środowiska NSZ-AK VIII Okręgu Częstochowa – Danuty 
Pacańskiej ps. „Danka” i Jerzego Mucha ps. „Bursa”: 

Kol. Siostra zakonna Antonina Malczyk ps. „Eliza” znana jest w śro-
dowisku żołnierzy NSZ-AK VIII Okręg Częstochowa jako łączniczka 
Matki Przełożonej Koniecznej Stefanii „Alojzy” zaprzysiężonej przez 
Tomasza Jarczewskiego kpt. do kontaktów między Wasaretem a ko-
mendą VIII Okr. Zakon Sióstr Nazaretanek w Częstochowie udzielał 
schronienia „spalonym” żołnierzom AK i NSZ, opiekował się chorymi 
i rannymi żołnierzami w czym specjalną działalnością wykazała się Sio-
stra Eliza. Zaświadczenia świadków kol. kol. Ady – Anny Kościelnej  
i Agnieszki Bieby są z całą pewnością wiarygodne. Brała Eliza również 
udział w Akcji „Burza (APCz, 8/1003/0/-/1100). 
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Fot. 3. Opinia dot. Siostry Antoniny Malczyk wystawiona przez żołnierzy środowiska 
NSZ-AK VIII Okręg Częstochowa; 

Źródło: (APCz, 8/1003/0/-/1100).

W dokumentacji dotyczącej s. Antoniny Malczyk ps. „Eliza” znajdu-
ją się również oświadczenia świadków: Agnieszki Bieda ps. „Maria” i Anny 
Malko-Kościelnej ps. „Ada”. Oba oświadczenia potwierdzają działalności jaką 
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przedstawiła w swoim życiorysie Eliza. Potwierdzoną w ten sposób działalność 
konspiracyjną można uznać za pewną, z czego wynikała pozytywna decyzja 
dotycząca przyznania siostrze Antoninie uprawnień kombatanckich. 

Siostra Antonina Malczyk ps. „Eliza” wykazała się odwagą i determina-
cją. Prowadzenie tajnych kompletów tuż pod czujnym okiem niemieckiego 
sztabu głównego, pomoc sierotom czy ukrywanie dzieci żydowski wiązało się 
z ogromną odwagą i wiarą w powodzenie swojej misji. Działalność siostry An-
toniny ukazuje nam bezinteresowność płynącą od jednego człowieka do dru-
giego. Opisany wyżej epizod dotyczący egzekucji żydowskiego dziecka roznie-
ciły w niej większą chęć do walki i zwalczania terroru jaki stosował okupant. 

Fot. 4. Kościół parafialny w Komańczy 
Źródło: (Orłowski 2016, s. 14).

Siostra Antonina Malczyk ps. „Eliza” zmarła w 2010 r. (Orłowski 2016, 

s. 9). Najlepszym podsumowaniem jej osoby będą słowa jej wychowanki 
Agnieszki Bieda ps. „Maria”. „Umiłowanie człowieka, a w szczególności dzie-
ci, to główne cechy osobowości „Elizy”, doskonały zmysł organizacyjny po-
mógł jej zawsze znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji. Nawet surowe kary 
pieniężne z karą aresztu włącznie nie powstrzymały jej przez realizowaniem 
przyjętych do realizowania zadań” (APCz, 8/1003/0/-/1100). 
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THE SECRET LIFE OF SISTER ANTONINA MALCZYK  
A.K.A. “ELIZA” IN THE RANKS OF THE HOME ARMY 

(1912-2010)

Summary: The underground in occupied Poland was a symbol of co-
urage and honor. The Home Army gathered thousands of people in 
its ranks, ready to give their lives for the good of the matter. Every 
member of the underground Polish Underground State led a secret 
life. Apart from the ordinary life, which was to be noticed by the oc-
cupant, the underground led a second, more important life, full of 
challenges, fears and emotions. An incredibly hard life, in which you 
had to remember that every day could be your last. In the ranks of the 
Home Army there were members of various professions. It was not 
only men who dreamed of joining the army. All those who believed in 
a free and independent Poland joined the Home Army, which was the 
largest underground army in occupied Europe. One such person who 
decided to join the ranks of the Home Army and lead a secret life was 
nun Antonia Malczyk a.k.a. "Eliza". Materials concerning her come 
from the archival group no 8/1003 World Association of Home Army 
Soldiers District Częstochowa, stored in the State Archive in Często-
chowa. The documentation concerning Antonina Malczyk contains 
her curriculum vitae with her own signature, membership declarations, 
decisions, opinions, and notes. It is an extremely valuable documenta-
tion, which encouraged the author to present Sister Antonina and her 
activities to a wider audience.

Keywords: Home Army, WWII, conspiracy, Polish Underground 
State
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UNIWERSYTET OPOLSKI

POCZUCIE WŁASNEJ 
SKUTECZNOŚCI  

I SPOSTRZEGANE WSPARCIE 
SPOŁECZNE U MATEK SAMOTNIE 

WYCHOWUJĄCYCH  
DZIECI, A LĘK JAKO STAN

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących 
związku pomiędzy poczuciem własnej skuteczności oraz spostrzega-
nym wsparciem społecznym, a lękiem jako stanem. Osobami bada-
nymi były kobiety w wieku od 19 do 55 lat, samotnie wychowujące 
dzieci. Wyniki wykazały ujemną korelację między wysokim poczuciem 
własnej skuteczności oraz spostrzeganym wsparciem społecznym, a po-
ziomem lęku, zarówno jako stanu, jak również jako cechy. Otrzyma-
ne w analizie regresji wielokrotnej wyniki wskazują, iż najsilniejszym 
predyktorem lęku zarówno jako stanu, jak i jako cechy jest poczucie 
własnej skuteczności. W przeprowadzonych badaniach nie wystąpiły 
istotne statystycznie współzależności pomiędzy wiekiem matek 
samotnie wychowujących dzieci oraz ich aktywnością zawodową lub 
jej brakiem, a poziomem analizowanych zmiennych – poczuciem 
własnej skuteczności, wsparciem społecznym oraz lękiem.

Słowa kluczowe: poczucie własnej skuteczności, wsparcie społeczne, 
lęk, samotne macierzyństwo
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WPROWADZENIE

W przeszłości rodzina, ujmowana przez pryzmat panujących w epoce 
preindustrialnej wartości, stanowiła podstawową jednostkę czy też instytucję 
zarówno ekonomiczną jak i opiekuńczo-socjalizującą, której interesy i do-
bro przewyższały interesy indywidualne jednostki. Ten obraz rodzin charak-
teryzowała znaczna spójność oraz funkcjonowanie jako bezwzględna całość,  
w której role były ściśle określone i przypisane właściwym jej członkom. Epo-
ka przemysłowa (industrialna) przyniosła znaczące przemiany społeczno-eko-
nomiczne, które przyczyniły się do znacznego rozluźnienia silnych i trwałych 
więzi rodzinnych, co w konsekwencji doprowadziło do poszerzenia granic we-
wnątrzrodzinnej swobody oraz rozszerzenia obszaru aktywności pozarodzin-
nej w środowisku zewnętrznym, wychodzącym poza określone niegdyś, sztyw-
ne granice systemu rodzinnego. Rozszerzenie aktywności wiązało się również 
z podejmowaniem przez kobiety nowej roli, w której zaczęły funkcjonować 
jako osoby aktywne zawodowo (Piotrowska 2014): 

Nowy etap rozwoju swój nacisk kładzie głównie na wartości ekono-
miczne, jakość życia jednostek, indywidualizm i samorealizację jako 
kategorie wyznaczające życie jednostek, jakościowe relacje międzyludz-
kie, świadomość własnych wyborów i podejmowanych decyzji (Slany 
2021, s. 68). 

Wskutek zaistniałych przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych oraz 
technologicznych, pojawiło się wiele zmian w życiu społecznym, ale również 
rodzinnym. Jedną z nich było coraz częstsze pojawianie się rodziny niepełnej, 
z reguły składającej się z matki samotnie wychowującej dziecko lub dzieci 
(Kwak 2015).

Funkcjonowanie samotnej matki w społeczeństwie w sposób, który po-
zwala jej na pogodzenie działania w dwóch rolach jednocześnie, tj. jako matka 
i kobieta pracująca, nie zaniedbując przy tym zadań żadnej z ról, wymaga 
od niej siły, determinacji, wiary we własne możliwości, ale także posiadania 
sieci wsparcia, gotowej udzielić jej pomocy w razie wystąpienia takiej potrze-
by. Poczucie własnej skuteczności oraz wsparcie społeczne to czynniki, które 
mogą wpływać pozytywnie na adaptację kobiety zarówno do roli matki jak 
i pracownicy oraz minimalizować występowanie konfliktu ról. Dodatkowo 
czynniki te mogą oddziaływać pozytywnie na zdrowie i dobrostan psychiczny 
kobiet samotnie wychowujących dzieci. 
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SAMOTNE MACIERZYŃSTWO

Samotne rodzicielstwo niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji 
emocjonalnych, socjoekonomicznych oraz wychowawczych (Rydz 2014). 
Dzieci wychowywane w rodzinie niepełnej tracą wzorzec roli jednego z ro-
dziców, skutkiem czego w życiu dorosłym mogą wystąpić u nich trudności 
w budowaniu relacji zarówno z własnym dzieckiem jak również z partnerem. 
Zakłócenie procesu wychowawczego niesie ze sobą również problemy w pro-
cesie socjalizacji dziecka (Racław 2014). Przyczyną zaburzonego procesu so-
cjalizacji może być przyjęcie przez matkę niewłaściwej postawy wobec dziecka 
tj. unikania lub rekompensaty nieobecności ojca. W sytuacji unikania mat-
ka, która jest przeciążona obowiązkami nie jest w stanie pielęgnować relacji 
z dzieckiem, jednocześnie uważając, iż realizując jego podstawowe potrzeby 
materialne i fizjologiczne, pozostawia mu możliwość swobodnego, samodziel-
nego rozwoju. Druga z postaw przejawia się zazwyczaj w formie prób zrekom-
pensowania dziecku braku ojca, poprzez nadmierną opiekę i uleganie jego 
życzeniom (Nowakowska 2009; Walęcka-Matyja 2014). 

W przypadku utraty rodzica z powodu jego śmierci, konsekwencje 
emocjonalne związane z poczuciem straty i osamotnienia dotykają wszyst-
kich członków rodziny. Samotny rodzic musi uporać się ze stratą partnera, 
ale powinien również zadbać o przejście wszystkich domowników przez eta-
py żałoby, a następnie przedefiniować role, jakie pełnią poszczególne osoby  
w systemie rodzinnym (Markowska 2012). 

Porzucenie rodziny przez ojca, sytuacja separacji czy rozwodu jest rów-
nież przeżyciem traumatycznym dla dzieci i matki. Sytuacja ta wymaga bo-
wiem od matki nie tylko funkcjonowania w podwójnej roli jako matka i ojciec, 
ale równie często pojawia się konieczność funkcjonowania w dodatkowej roli, 
która umożliwi zapewnienie rodzinie środków do życia. Elementem istotnym 
dla adaptacji do sytuacji porozwodowej staje się zmiana tożsamości kobiety, 
determinowana przez czynniki sytuacyjne, głównie związane ze sferą finanso-
wą oraz chęcią bycia wsparciem w trudnej sytuacji dla dziecka, które również 
doświadcza skutków rozpadu rodziny. W przypadku kobiet realizujących się 
w roli matki i pracownicy istnieje ryzyko, iż nie będzie mogła ona w pełni 
wykonywać swoich obowiązków ze względu na poświęcenie się tylko jednej 
roli (Walęcka-Matyja 2014). W konsekwencji może dochodzić do zaniedby-
wania obowiązków zawodowych lub relacji z dzieckiem czy też opieki nad 
nim. Złożoność opisanego powyżej problemu funkcjonowania matek według 
nowo powstałego etosu „Matki Polki” pracującej, może nastręczać trudności 
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z aprobatą społeczną powstałych w ten sposób ról, co skutkować może mar-
ginalizacją matek pracujących (Morawiecka 2014). Kobiety funkcjonujące 
jednocześnie w roli matki i pracownicy narażone są na odczuwanie dysonansu 
i poczucia niepokoju związanego z wykonywaniem ról znajdujących się w od-
miennych obszarach świata społecznego – interpretowanego jako tradycyjny  
i współczesny, w których kobieta odpowiednio poświęca się rodzinie i pod-
trzymywaniu ogniska domowego lub pragnie samorealizacji i sukcesów w ży-
ciu zawodowym, traktując je jako istotne wartości. Powyższe czynniki powią-
zane z brakiem socjalnej integracji, subiektywnie lub obiektywnie odczuwaną 
niemożnością zaspokojenia potrzeb materialnych i poczuciem niższej pozycji 
społecznej stanowią wskaźniki wykluczenia społecznego (Włodarczyk 2021).

POCZUCIE WŁASNEJ SKUTECZNOŚCI  
A ADAPTACJA DO ROLI RODZICA

Z badań przeprowadzonych przez Krzysztofa Rubacha (2013) wynika,  
iż uogólnione poczucie własnej skuteczności traktowane może być jako wskaź-
nik domniemanego poczucia własnej skuteczności wychowawczej w przypad-
ku rodziców. Spostrzeżenie to jest niezwykle istotne z punktu widzenia ada-
ptacji kobiet do roli matki. Rodzice, podobnie jak ich dzieci, rozwijają się  
w czasie. Oznacza to, że rozwój rodzicielstwa, w tym przekonania o własnej 
skuteczności w roli rodzica, również się zmienia. Poczucie własnej skuteczno-
ści w roli rodzica, czy też innymi słowy rodzicielska skuteczność (parentalself- 
efficacy) lub traktowane zbieżnie poczucie własnej skuteczności jako matki 
(maternalself-efficacy), opisywane jest jako przekonanie rodzica o jego umie-
jętności poradzenia sobie z kwestiami dotyczącymi rozwoju dziecka i zdol-
nościach wywierania na niego wpływu mającego pozytywne, dla społecznej 
adaptacji i wzrostu, skutki. Jest to zatem poczucie kompetencji w pełnieniu 
roli rodzica wobec dziecka zawierające przekonanie o zdolności do rozwią-
zywania pojawiających się zadań i problemów rozwojowych, wymagających 
wdrożenia nowych sposobów radzenia sobie i adaptacji do zmieniającej się 
wraz z wiekiem dziecka sytuacji oraz przekonanie o umiejętności oddziały-
wania na zachowania i kształtujący się system wartości w sposób sprzyjający 
jego prawidłowemu rozwojowi (Glatz, Buchanan 2015; Shorey i in. 2013).  
Postrzeganie skuteczności odnosi się bowiem do sądów dotyczących efektyw-
ności w działaniu w trudnych sytuacjach. Oznacza zatem ocenę własnych moż-
liwości jednostki, co do jej zdolności bycia kompetentnym, odpowiedzialnym 
i skutecznym rodzicem, które powstają na gruncie konkretnych doświadczeń 
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rodzicielskich jednostki lub też obserwacji innych ludzi wykonujących zada-
nia rodzicielskie, opinii innych oraz pobudzenia emocjonalnego doznawane-
go podczas wykonywania zadań wychowawczych (Murdock 2013).

Poczucie własnej skuteczności przez wielu badaczy traktowane jest jako 
kluczowy element udanego rodzicielstwa (Ardelt, Eccles 2001; Albanese, Rus-
so, Geller 2019). Funkcjonowanie w roli rodzica i sprawowanie kontroli nad 
wymaganiami otoczenia oraz emocjonalnymi i behawioralnymi aspektami 
wychowania dziecka odgrywają istotną rolę zarówno w samopoczuciu rodzi-
ców, jak również w ich nastawieniu i zaangażowaniu w proces wychowawczy 
(Ribiczey, Miklosi, Szabo 2016). Z badań Aurory P. Jackson i Chien-Chung 
Huang (2000) wynika również istotny fakt, iż poczucie własnej skuteczności 
pełni funkcję mediatora w relacjach pomiędzy zachowaniami rodzicielskimi  
a czynnikami takim jak objawy depresyjne matki czy stres rodzicielski (Leahy-

-Warren, McCarthy, Corcoran 2011).

WSPARCIE SPOŁECZNE  
A RADZENIE SOBIE Z ROLĄ RODZICA

Wsparcie społeczne ujmowane jest jako jedna ze znaczących zmiennych 
psychospołecznych determinujących zaangażowanie w proces adaptacji do 
macierzyństwa, wpływa na rodzicielstwo oraz na regulację napięcia emocjo-
nalnego, które jest z nim związane (Schiller, Dorstyn, Taylor 2021, Nunes  
i in. 2021). 

Thomas G. Power i Ross D. Parke (1984) uważają, iż podstawową zasa-
dą modelu wsparcia społecznego rodziców, determinującą łatwość i płynność 
adaptacji do podjęcia nowej roli, stanowią w znacznej mierze relacje inter-
personalne, zarówno wewnątrzrodzinne, jak poza granicami systemu rodzin-
nego, ich charakter oraz poziom dostępności dla jednostki. Relacje rodziców 
z członkami sieci wsparcia, do której przynależą wpływają na charakter inte-
rakcji rodzica z dzieckiem. Badacze wyróżniają cztery najważniejsze rodzaje 
wsparcia społecznego:

• wsparcie emocjonalne służące prawidłowej adaptacji kobiet na każ-
dym etapie przemiany do roli matki;

• wsparcie „ideologiczne” odnoszące się do psychologicznej akceptacji 
przez kobiety faktu przemiany i podjęcia roli matki;

• wsparcie fizyczne skupia się na niesieniu pomocy w wykonywaniu 
obowiązków domowych jak również w opiece nad dzieckiem;
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• wsparcie informacyjne, czyli wszelkie informacje dotyczące opieki 
nad dzieckiem, funkcjonowania w nowej roli, godzenia ról itp.

Wsparcie społeczne wydaje się mieć istotne znaczenie szczególnie w przy-
padku młodych matek, które dzięki jego obecności stają się mniej podatne 
na zaniechanie edukacji, bezrobocie, problemy ze zdrowiem psychicznym  
i samopoczuciem oraz, co równie ważne, na nadużycia i zaniedbania wzglę-
dem swoich dzieci (Barth 1998). Źródła wsparcia społecznego stanowić bę-
dzie wówczas dla nich rodzina, dziecko oraz doświadczenia rodzicielskie, jakie 
posiadają (Schrag, Schmidt-Tieszen 2014). 

Podjęcie się samotnego macierzyństwa, niezależnie od determinującej go 
przyczyny, stanowi zarówno wyzwanie, jak i element zagrażający, kryzysowy. 
Wsparcie społeczne stanowi swego rodzaju zasób psychospołeczny mający na 
celu redukcję, powstałego na skutek trudnej sytuacji dystresu emocjonalne-
go oraz innych czynników, w tym lęku, uniemożliwiających dobrą adaptację. 
Według założeń koncepcji modelu buforowego wsparcie społeczne funkcjo-
nuje jak tarcza ochronna – neutralizuje lub pomniejsza szkodliwe oddziaływa-
nie negatywnych wydarzeń życiowych (Laursen 2021). 

PROBLEMY SAMOTNEGO MACIERZYŃSTWA A LĘK

Samotne rodzicielstwo niesie ze sobą wiele czynników determinujących 
wystąpienie reakcji lękowych. Trudności z przystosowaniem się do pełnienia 
nowych ról, godzenia dwóch lub więcej ról jednocześnie z opieką nad dziec-
kiem, są szczególnie istotne w przypadku interpretacji lęku występującego  
w postaci stanu, w głównej mierze uwarunkowanego sytuacyjnie. Zmieniająca 
się sytuacja wymusza na kobietach adaptację do nowych warunków. Samo 
pojawienie się na świecie dziecka stanowi kryzys, choć normatywny, wymaga-
jący przyswojenia dotąd nieznanych umiejętności i wiedzy (Rydz 2010). Do-
datkowymi czynnikami oddziaływującymi na występowanie reakcji lękowych 
są przyczyny podjęcia się samotnego wychowywania dziecka. Rozwód lub 
śmierć współmałżonka niesie ze sobą zmiany w statusie społeczno-ekonomicz-
nym, wymaga reorganizacji własnej tożsamość i mobilizacji wszelkich posia-
danych przez kobietę zasobów, również tych w postaci wsparcia społecznego. 
Należy również pamiętać, iż: 

konsekwencje samotnego rodzicielstwa są inaczej odbierane przez ko-
biety, a inaczej przez mężczyzn. Kobiety najczęściej jako konsekwencje 
wymieniają: pułapkę regresji (regresji do spraw własnego dziecka oraz 
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regresji do roli dziecka własnych rodziców), zmianę tożsamości, pogor-
szenie stanu zdrowia (Rydz 2014, s. 253). 

Istotne dla pojawienia się lęku są również zmiany psychologiczne oraz 
fizjologiczne, zachodzące już w trakcie ciąży, ale także w chwili porodu i okre-
sie poporodowym, w przypadku matek samotnych. Według Marka Motyki 
(1990, s. 144) „stan emocjonalny wszystkich kobiet w okresie ciąży charak-
teryzuje się występowaniem oznak depresji, niepokoju i lęku”. Specyficznym 
okresem, w którym 

występują różnego rodzaju lęki, jak: lęk przed nieznanym, przed bólem, 
przed niebezpieczeństwem, przed powikłaniami w swoim organizmie 
i u dziecka, lęk spowodowany niezdolnością do normalnego porodu, 
wynikający z patologicznego przebiegu ciąży, lęk przez skutkami znie-
czulenia, przed przyszłymi trudnościami natury ekonomicznej, lęk 
przed szpitalem, przed osamotnieniem (Piotrowska, 2014, s. 165) 

jest sam moment porodu. „Samotna matka w trudnym momencie porodu 
pozostaje sama z bólem, cierpieniem, lękiem, stresem, obawą o swoje i dziec-
ka życie” (Landwójtowicz 2004, s. 120) i jest zmuszona do poradzenia sobie  
z pojawiającymi się trudnościami, a „urodzenie dziecka nie zamyka jeszcze okre-
su obaw, lęków i niepokojów kobiety-matki” (Landwójtowicz 2004, s. 120). 

Samotne pełnienie funkcji rodzicielskiej wobec dziecka niesie ze sobą 
trudności w sferze społeczno-ekonomicznej, ale także stanowi dla matki źró-
dło obciążenia psychicznego poprzez nadmiar obowiązków, co może w kon-
sekwencji prowadzić do zaniedbania funkcji opiekuńczych i wychowawczych 
wobec dziecka. Przeciążenie obowiązkami zawodowymi, opieka nad dziec-
kiem i prowadzenie domu przy jednoczesnym braku czasu na regenerację 
oraz odpoczynek, prowadzą nie tylko do przeciążenia i zmęczenia, ale również 
mogą skutkować pojawieniem się u kobiety poczucia winy z powodu niezdol-
ności do pogodzenia funkcjonowania w obu rolach, poczucia niskiej własnej 
wartości, nieustannego zamartwiania się i stresu, a w dalszej perspektywie de-
presji, osamotnienia i żalu, ze względu na brak pomocy. Reakcje te mogą 
wówczas powodować lęk. 

METODOLOGIA BADAŃ 

Badaniem objęto grupę 73 kobiet w wieku od 19 do 55 lat, które samot-
nie wychowywały dzieci. Średnia wieku wynosiła 35,8.
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Do pomiaru poczucia własnej skuteczności użyto Skali Uogólnionej 
Własnej Skuteczności – GSES, autorstwa Ralfa Schwarzera, Michaela Jeru-
salema i Zygfryda Juczyńskiego. Narzędzie to zostało stworzone w oparciu  
o skonstruowaną przez Alberta Bandurę (1977) koncepcję społeczno-poznaw-
czą, zgodnie z którą zachowanie człowieka determinowane jest oczekiwaniami, 
które dotyczą sytuacji, wyniku działania oraz własnej skuteczności. Poczucie 
własnej skuteczności obrazuje kompetencje jednostki oraz jej wyposażenie  
w zasoby umożliwiające podjęcie i przeprowadzenie działań zmierzających do 
określonego celu (Juczyński 2000). Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności – 
GSES odnosi się do ogólnych przekonań jednostki, demonstrujących jej prze-
świadczenie o możliwościach poradzenia sobie z sytuacjami trudnymi oraz 
pojawiającymi się przeszkodami (Schwarzer 1993). Składa się z 10 twierdzeń, 
do których badany ustosunkowuje się poprzez wybór jednej z czterech odpo-
wiedzi. W wersji polskiej rzetelność wewnętrzna analizowanych próbek, usta-
lona przy pomocy α-Cronbacha, wynosiła 0,85, natomiast rzetelność ustalona 
metodą test-retest wynosiła 0,78.

Lęk jako stan zmierzono przy użyciu Inwentarza Stanu i Cechy Lęku 
STAI Charlesa D. Spielbergera, Jana Strelau, Marii Tysarczyk, Kazimierza 
Wrześniewskiego (Sosnowski i in. 2011). 

Bazę teoretyczną narzędzia stanowi rozróżnienie pomiędzy lękiem in-
terpretowanym jako przejściowy, determinowany przez sytuację stan danej 
jednostki a tym, który rozumiany jest jako względnie stała cecha osobowości 
(Sosnowski i in. 2011). Kwestionariusz składa się z dwóch skal: do pomiaru 
lęku jako stan oraz lęku jako cechy, każda zawiera 20 stwierdzeń, do których 
badany ustosunkowuje się na 4 stopniowej skali. Polska wersja STAI posiada 
wysoką zgodność wewnętrzną, nie odbiegającą od pierwowzoru, gdzie współ-
czynnik α-Cronbacha mieści się w granicach 0,83-0,92 dla lęku stanu oraz 
0,86-0,92 dla lęku cechy.

Do oceny postrzeganego wsparcia społecznego zastosowano Skalę Oce-
ny Wsparcia Społecznego dla populacji ogólnej ISEL 40 v. GP w adaptacji 
Danuty Zarzyckiej i wsp. Podstawę teoretyczną opisywanego narzędzia sta-
nowi, opracowana przez Sheldona Cohena, definicja wsparcia społecznego, 
opierająca się na założeniu, iż są to wszelkie zasoby, których jednostce dostar-
czają inni ludzie (Zarzycka i in. 2010). W Polsce pojęcie to dookreśliły Sęk 
i Cieślak (2006) przyjmując, iż wsparcie społeczne to dostępne i obiektywnie 
występujące sieci społeczne wyróżniające się tym, iż poprzez sam fakt istnienia 
więzi oraz kontaktów społecznych, a także poczucia przynależności wpływają  
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pozytywnie, tj. mają charakter pomocowy, względem osób znajdujących się  
w sytuacjach trudnych. 

Skala pozwala na oszacowanie przez badanego potencjalnych możliwości 
pozyskania wsparcia społecznego. W narzędziu wyróżniono cztery podskale 
(po 10 stwierdzeń każda):

1. Rzeczywistą – skoncentrowaną na wsparciu materialnym  
(TS – TangibleScale);

2. Przynależności – opartą na identyfikowaniu się z sytuacją innych 
osób (BS – BelongingScale);

3. Samooceny – odnoszącej się do porównywania się jednostki z inny-
mi osobami (ES – Self-EsteemScale);

4. Poczucia własnej wartości (AS – AppraisalScale).

Współczynnik α-Cronbacha, badany metodą test-retest, dla całości testu 
wynosi 0,91, co wskazuje na wysoką rzetelność, zbliżoną do wersji pierwotnej 
skali.

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

Wyniki analiz statystycznych, dotyczących związków między poczuciem 
własnej skuteczności i wsparciem społecznym a lękiem, wskazują na istotne, 
o umiarkowanej sile, ujemne współzależności pomiędzy poczuciem własnej 
skuteczności a poziomem lęku, zarówno jako stanu, jak i cechy. Występu-
ją również istotne, ujemne zależności pomiędzy poziomem spostrzeganego 
wsparcia społecznego z jego wszystkimi komponentami a poziomem lęku jako 
stanu. Dla zmiennej „lęk jako cecha” nie odnotowano istotnej zależności, je-
dynie w przypadku wsparcia rzeczywistego, pozostałe komponenty wsparcia 
społecznego korelowały istotnie, ujemnie (Tabela 1).

Tabela 1. Wyniki testu korelacji r-Pearsona między poczuciem własnej skuteczności  
i wsparciem społecznym a lękiem. ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Lęk Poczucie własnej 
skuteczności

Wsparcie społeczne

WR/F WP WS WPWW WS-WO

Lęk jako stan -0,43*** -0,24* -0,29** -0,47*** -0,40*** -0,41***

Lek jako cecha -0,41*** -0,22 -0,30** -0,48*** -0,36*** -0,40***

Legenda: Wsparcie rzeczywiste/faktyczne ‒ WR/F, Wsparcie przynależności ‒ WP, 
Wsparcie samooceny ‒ WS, Wsparcie poczucia własnej wartości ‒ WPWW, Wspar-
cie społeczne: wynik ogólny ‒ WS-WO; 
Źródło: Opracowanie własne.
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W celu określenia, jaką wartość mają predyktory poczucia własnej sku-
teczności i wsparcia społecznego dla lęku, zastosowano metodę regresji wie-
lokrotnej. Jako zmienne wyjaśniające przyjęto wyniki poczucia własnej sku-
teczności i wsparcia społecznego (wynik ogólny), natomiast jako zmienne 
wyjaśniane – kolejno wyniki lęku jako stanu i lęku jako cechy (Tabela 2).

Tabela 2. Wyniki regresji wielokrotnej dla wymiaru lęku jako stanu względem wyni-
ków poczucia własnej skuteczności i wsparcia społecznego

Β t P

Lęk jako stan:
R = 0,56, R2 = 0,31, F(2,70) = 15,69, p< 0,001

Poczucie własnej skuteczności -0,38 -3,76 0,000

Wsparcie społeczne -0,36 -3,59 0,001

Źródło: Opracowanie własne.

Wykonana analiza regresji wskazuje, iż poczucie własnej skuteczności 
jest istotnym predyktorem w przypadku lęku jako stanu. Ponadto wsparcie 
społeczne jest czynnikiem istotnie wyjaśniającym lęk jako stan. Na podsta-
wie współczynnika regresji β, można wnioskować, że najsilniejsza zależność 
zachodzi pomiędzy poczuciem własnej skuteczności a zmienną zależną (lęk 
jako stan).

Wyniki regresji wielokrotnej dla wymiaru lęku jako cechy względem wy-
ników poczucia własnej skuteczności i wsparcia społecznego (Tabela 3) wska-
zują, że poczucie własnej skuteczności jest istotnym predyktorem dla lęku jako 
cechy. Ponadto wsparcie społeczne okazało się być czynnikiem istotnie wyja-
śniającym lęk jako cechę. Biorąc pod uwagę współczynnik regresji β, można 
stwierdzić, że najsilniejszy związek występuje pomiędzy poczuciem własnej 
skuteczności a zmienną zależną (lęk jako cecha).

Tabela 3. Wyniki regresji wielokrotnej dla wymiaru lęku jako cechy względem wyni-
ków poczucia własnej skuteczności i wsparcia społecznego.

Β t P

Lęk jako cecha:
R = 0,54, R2 = 0,29, F(2,70) = 14,12, p< 0,001

Poczucie własnej skuteczności -0,36 -3,50 0,001

Wsparcie społeczne -0,35 -3,48 0,001

Źródło: Opracowanie własne.
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DYSKUSJA

Wyniki korelacji r-Paearsona wskazują na istnienie ujemnych korelacji 
między poczuciem własnej skuteczności oraz wsparciem społecznym a lękiem 
jako stanem. Poczucie własnej skuteczności zdaniem wielu badaczy (Juczyński 
2000; Kościelak 2010) stanowi zasób, który pozwala nie tylko na sprostanie 
oczekiwaniom środowiska zewnętrznego, ale jest również czynnikiem deter-
minującym występowanie swego rodzaju odporności na oddziaływanie streso-
rów, jakich samotna matka doświadcza w codziennym życiu tj. w opiece nad 
dzieckiem, zapewnieniem mu odpowiedniego środowiska do prawidłowego 
wzrostu, w procesie wychowawczym czy też w próbie pogodzenia funkcjo-
nowania w kilku rolach jednocześnie. Przekonanie o własnej skuteczności 
jest niezwykle istotne w przypadku kobiet rozwiedzionych, u których, w po-
równaniu z kobietami trwającymi w związku małżeńskim, często w wyniku 
kryzysu tożsamości dochodzić może do powstawania zaburzeń psychicznych  
w postaci lęku uogólnionego, depresji lub zaburzeń nerwicowych, co wykaza-
ły badania Tracie Afifi, Brian Cox i Murray Enns. 

Istotny pozostaje również fakt, iż ujemne korelacje zostały ukazane po-
między wszystkimi komponentami wsparcia społecznego a lękiem jako sta-
nem. Wysoki poziom spostrzeganego wsparcia społecznego obniża zatem 
poziom lęku jako stanu. Założenie to zgodne jest z wynikami badań nad 
związkiem wsparcia społecznego z depresją i lękiem (Zarzycka i in. 2010).  
Co więcej, przedstawione wyniki zgodne są z założeniami modelu buforowe-
go wsparcia społecznego, zgodnie z którym działo ono jako swego rodzaju 
tarcza ochronna mająca na celu niwelowanie negatywnych skutków streso-
gennych wydarzeń życiowych, a zatem zapobiega ona powstawaniu proble-
mów w zakresie zdrowia psychicznego oraz samopoczucia matek samotnie 
wychowujących dzieci, co potwierdzają wyniki badań wielu badaczy (Wang 
i in. 2018; Cairney J. i in. 2003; Szkody E. i in. 2021). Wsparcie społeczne 
stanowi dla matek samotnie wychowujących dzieci zasób, bez którego ich 
funkcjonowanie społeczne byłoby ograniczone. Oznacza to, iż posiadanie 
sieci wsparcia determinuje, według Thomasa G. Power’a i Ross D. Parke’a 
(1984), prawidłową adaptację do zmieniających się wymagań otoczenia ni-
welując tym samym negatywne skutki, w tym te w postaci reakcji lękowych 
oraz powstałego na skutek opieki nad dzieckiem oraz pozostałych czynników 
napięcia emocjonalnego (Proel, Besser 2002).

Warto zwrócić również uwagę na istniejące podobieństwa w zakresie 
współzależności pomiędzy poczuciem własnej skuteczności oraz spostrzeganym 
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wsparciem społecznym a lękiem jako cechą. Interesujący wydaje się fakt,  
iż wysokie poczucie własnej skuteczności oraz spostrzegane wsparcie społecz-
ne korelują ujemnie również z lękiem jako cechą. Oznacza to, iż im wyższy 
będzie poziom poczucia własnej skuteczności oraz spostrzeganego wsparcia 
społecznego, tym niższy będzie poziom lęku jako cechy. 

W niniejszym badaniu przeprowadzono analizę regresji, mającą na celu 
określenie predyktorów dla lęku jako stanu. Przeprowadzona analiza udo-
wodniła, iż lęk jako stan jest wyjaśniany w 31% zmienności wyników przez 
zespół dwóch zmiennych, do których należą poczucie własnej skuteczności 
oraz wsparcie społeczne. Wynika z tego, iż matki samotnie wychowujące dzie-
ci charakteryzują się mniejszym stopniem lęku jako stanu w momencie, gdy 
posiadają wysoki poziom wiary we własne możliwości, zdolność wykonywa-
nia zadań i sprostania oczekiwaniom otoczenia oraz gdy posiadają znaczące 
relacje interpersonalne z innym, przynależąc do różnego rodzaju grup, które 
oferują im pomoc oraz umożliwiają skorzystanie z niej w razie zaistnienia ta-
kiej potrzeby. 

Dodatkowo przeprowadzono analizę regresji określającą predyktory dla 
lęku jako cechy, która wykazała, iż lęk jako cecha jest wyjaśniany w 29% 
zmienności wyników przez zespół dwóch zmiennych, do których należą po-
czucie własnej skuteczności oraz wsparcie społeczne. 

Rezultaty przeprowadzonych analiz korelacyjnych pokazały, że im wyż-
szy poziom poczucia własnej skuteczności oraz wsparcia społecznego wraz ze 
wszystkimi jego komponentami, tym niższy poziom lęku w postaci stanu jak 
również cechy. 

PODSUMOWANIE

Podsumowując, posiadane przez matki samotne zasoby w postaci poczu-
cia własnej skuteczności oraz wsparcia społecznego stanowią istotne predykto-
ry dla lęku jako stanu. Oznacza to, iż negatywne skutki wydarzeń stresowych, 
mogące wywołać reakcje lękowe ze względu na dużą zmienność sytuacyjną 
są w pewien sposób niwelowane przez te zasoby. Deficyt tych zasobów może 
stanowić przyczynę występowania zaburzeń psychicznych w postaci lęku, de-
presji czy zaburzeń nerwicowych. Dodatkowo może wpływać negatywnie 
na proces adaptacji do roli rodzica poprzez zaburzenie więzi emocjonalnej 
z dzieckiem, przeciążenie obowiązkami związanymi z opieką nad nim oraz 
wzrost występującego w związku z tym napięciem emocjonalnym. Z per-
spektywy rozwoju nasilenia zjawiska, jakim jest samotne macierzyństwo oraz 
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zagrożeń, jakie ze sobą niesie istotne wydaje się poznanie uwarunkowań i me-
chanizmów determinujących adaptacyjne sposoby radzenia sobie i prawidło-
we funkcjonowanie społeczne w tej grupie. Wobec tego oferowana tej grupie 
pomoc społeczna powinna skupiać się na poszerzeniu sieci wsparcia poprzez 
aktywizację kobiet na arenie życia społecznego, tworząc grupy wsparcia sta-
nowiące wówczas dostępne źródła pomocy. Dodatkowo istotny wydaje się 
fakt podnoszenia wszelkich umiejętności oraz kwalifikacji mających na celu 
zwiększenie wiary we własne możliwości. 
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SENSE OF SELF-EFFICACY  
AND PERCEIVED SOCIAL SUPPORT  

AT MOTHERS WHO RAISING ALONE  
THEIR CHILDREN, AND ANXIETY AS A STATE

Summary: In this article research results about the connection be-
tween a self-efficacy connected with an observed social support and an 
anxiety as a state have been presented. Single mothers between 19 and 
55 years old were being tested. Results proved a negative correlation 
between a high self-efficacy connected with an observed social support 
and anxiety level (both as a state and a feature). Multiple regression 
analysis indicates that the strongest independent variable of anxiety  
as a state and a feature is the self-efficacy. No correlation between  
the age of single mothers and their activity in the labour market and 
a level of tested variables (a self-efficacy, social support and anxiety) 
was proved.

Keywords: self-efficacy, social suport, anxiety, single mothers
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PROGRAMOWANIE JAKO SZANSA 
EDUKACYJNA I ZAWODOWA  

DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW 
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

W ŚWIETLE NOWEJ REFORMY 
EDUKACYJNEJ

Streszczenie: W niniejszym artykule staram się przedstawić to, jak 
bardzo istotnym elementem kształcenia stało się programowanie. Uka-
zuję także dydaktyczny problem szkoły po reformie. Nie wszyscy na-
uczyciele, którzy uczyli i uczą dalej przedmiotu np. informatyka, zdają 
sobie sprawę z tego, że ich dotychczasowy schemat pracy powinien 
ulec radykalnej zmianie. Szansą edukacyjną, jaką daje nauka progra-
mowania, jest przede wszystkim jego uniwersalność. Rynek pracy w za-
wodzie programisty oczekuje od swoich pracowników pewnych umie-
jętności programistycznych. Ich zdobywanie nie musi odbywać się  
w szkole czy na studiach. Szkoła jednak w tym przypadku pełni bardzo 
istotną rolę. Oczywiste jest, że znaczna cześć kierunków szkolnych nie 
przystosowuje ucznia do wykonywania zawodu, jednak mimo to po-
zwala ona na zdobycie fundamentalnej wiedzy, która to dzięki dalszej 
aktywności absolwenta może stać się jego pracą zawodową. Tak też jest 
i w przypadku nauki programowania. Szkoła ma za zadanie stworzyć 
warunki do nauki programowania. Pozwolić uczniowi na zdobycie 
podstawowej wiedzy, którą będzie mógł dalej rozwijać.

Słowa kluczowe: programowanie, szanse edukacyjne, uczeń, szkoła
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WPROWADZENIE

Reforma edukacji z 2017 i 2018 roku wprowadziła do szkół programo-
wanie jako element powszechnego kształcenia. Co prawda programowanie 
było już obecne w podstawie programowej szkoły podstawowej, gimnazjum 
(już nieistniejące) oraz szkole branżowej i średniej. Wskazane reformy znaczą-
co zmieniły proces dydaktyczny programowania, a dotychczasowych i przy-
szłych nauczycieli postawiły przed znacznym wyzwaniem. Coraz to większe 
zainteresowanie tematem wśród badaczy, potwierdza potencjał i udział pro-
gramowania w rozwoju społeczeństwa, technologii, kultury, pracy i rozrywki. 

W niniejszym artykule staram się ukazać szeroki zakres programowania 
jako potencjał edukacyjny i zawodowy oraz jako możliwy klucz do sukce-
su dzieci, młodzieży, a także dorosłych. W nauce programowania i samej tej 
działalności widać olbrzymie możliwości rozwoju osobistego człowieka. 

TECHNOLOGIE W SPOŁECZEŃSTWIE XXI WIEKU 

Nowe technologie na stałe zagościły w życiu człowieka. Cyfryzacja życia 
społecznego, kulturowego, zawodowego to dzisiejszy standard. Nikogo nie 
dziwi obecność telefonów komórkowych, czy wykonywania połączeń wideo. 
Niewątpliwie przyczynił się do tego dynamiczny rozwój sieci internetowej, 
a także jego upowszechnienie wraz z łatwym dostępem. Nowa technologia 
cyfrowa przestaje być „nowa” dla młodego pokolenia urodzonego w XXI wie-
ku – jest ona czymś naturalnym, czymś co już istnieje, a dostęp do niej jest 
powszechny. „Starsze” pokolenie pamięta czas, kiedy nikt nie posiadał tele-
fonów komórkowych, a obecne rozwiązania technologii cyfrowej wydawały 
się futurystką czy też science fiction. Technologie XXI wieku dostarczają m.in. 
rozrywkę, informację, pracę. Ten ostatni element wydaje się mieć największy 
potencjał, lecz jednocześnie wiąże się z innymi usługami, które dostarczają 
technologie cyfrowe. Spojrzenie w ten sposób na cyfryzację, pozwala na do-
strzeżenie ogromnego potencjału oraz zapotrzebowania na ciągły, coraz to 
szybszy rozwój cyfrowych usług. Ich konsumpcja wydaje się być nieprzerwana, 
ciągle rosnąca z biegiem lat. Aby powstawały usługi cyfrowe, telekomunika-
cyjne, muszą zostać one zaprogramowane, czyli utworzone przez ludzi – pro-
gramistów. Według redaktorów portalu Interviewme: 

Programista inaczej koder, developer czy inżynier oprogramowania. 
Jest to osoba, która tworzy programy komputerowe w oparciu o kon-
kretny język programowania (np. C++, Python, Java). Programiści 
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zazwyczaj specjalizują się w jednym z nich. Programistów dzieli się 
również na tzw. frontendowców, backendowców oraz fullstack deve-
loperów, w zależności od tego, którą „warstwą” aplikacji się zajmują 
(IM 2022). 

Natomiast według portalu HRPress programista to: 

[…] osoba, która tworzy programy, aplikacje i strony internetowe 
przy użyciu specjalnych języków programowania (na przykład Jawa, 
Python, C, C++, SQL, C# i wiele innych). Dodatkowo programista 
rozwija bazy danych i systemy operacyjne, wyszukuje i usuwa błędy 
(powstałe w trakcie tworzenia kodu) oraz testuje napisane oprogramo-
wania (HRPress 2022). 

Bez wątpienia można zatem uznać, że programista jest osobą twórczą, 
ponieważ jego zadaniem jest stworzenie programu – rozwiązanie problemu 
lub błędu. Jednak warto wskazać, że aplikacje, programy, strony interneto-
we, systemy operacyjne, systemy sterujące itp. nie są tworzone przez jedną 
osobę. Złożoność programów może być bardzo prosta, wręcz trywialna ale 
także bardzo złożona, gdzie może pracować kilka, bądź nawet kilkaset osób 
nad danym projektem. Programista nigdy nie tworzy kodu źródłowego sam. 
Zatem istotne jest zwracanie uwagi na rozwój umiejętności pracy uczniów  
w grupach i zespołach, ponieważ kod źródłowy większości aplikacji, opro-
gramowania i platform tworzą zespoły, które muszą nauczyć się współpracy  
(Celiński 2021, s. 163). Wydaje się, że praca programistów z początkiem 
trzeciej dekady XXI wieku jest niezbędna. Stwierdzenie to staje się bardzo 
realne jeśli popatrzymy na wszechobecną cyfryzację każdego elementu życia 
człowieka w współczesnym świecie. Dzięki pracy programistów można ko-
rzystać z sieci internetowej, telefonów komórkowych, samochodów, poczty 
elektronicznej, telewizji oraz wielu innych urządzeń czy usług, których nie 
sposób wymienić. 

NAUKA PROGRAMOWANIA SZANSA EDUKACYJNA 

Na każdym etapie edukacji, w każdej szkole i klasie, można spotkać 
uczniów, którzy odbiegają od średniej innych uczniów. Bariery te często nie 
są tylko barierami aktywności, zaangażowania czy zdolności, ale także są to 
bariery środowiskowe, ekonomiczne, zdrowotne i inne. Przyczyniają się one w 
znacznym stopniu do pogorszenia jakości zdobywanej wiedzy. W tej kwestii 
badacze są bardzo podzieleni. Jedni twierdzą, że przyczyną nierówności szans 
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edukacyjnych jest miejsce zamieszkania, inni, że zbyt mała liczba placówek 
oświatowych, w tym brak konkurencji pomiędzy nimi czy też, w przypad-
ku środowiska wiejskiego, brak możliwości produktywnego spędzania czasu. 
Osądy te opierają na wynikach przeprowadzonych badań. Wskaźnikiem, któ-
ry w znacznym stopniu różnicuje osiągnięcia uczniów w nauce, jest poziom 
wykształcenia rodziców lub społeczno-ekonomiczne warunki bytowania. To 
właśnie w rodzinie rozbudzane są potrzeby poznawcze dziecka – nabywa ono 
kompetencje językowe, warunkujące m.in. umiejętność uczenia się. Więk-
szość znawców problemu zwraca także uwagę na występowanie równie istot-
nych czynników różnicujących szanse edukacyjne, jakimi są:

• różnice w poziomie kształcenia już na poziomie wczesnej edukacji, 
szczególnie na etapie wychowania przedszkolnego;

• dostępność i możliwości finansowe w sferze rozwijania uzdolnień  
i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz ich uczestnictwa w kulturze;

• występujące u uczniów różnego typu i pochodzenia deficyty 
rozwojowe;

• brak w przedszkolach i szkołach długofalowej strategii wyrównywa-
nia słabej stymulacji rozwojowej wyniesionej z rodziny i środowiska 
lokalnego (ZS 2022).

Innymi słowy czynniki, które różnicują szanse edukacyjne, sprowadzają 
się do sytuacji rodzinnych oraz materialnych. Po za tymi dwoma głównymi 
występują inne rzadziej spotykane, choć mające konsekwencje w przyszłości 
ucznia. Są to m.in. zaległości edukacyjne czy deficyty rozwojowe. 

W społeczeństwach nowoczesnych nierówności społeczne są trwale wbu-
dowane w system społeczny. Szczególnym przypadkiem są kraje postkomu-
nistyczne, w których dochodzi do przyśpieszonej modernizacji. Mimo zmian 
edukacyjnych, poprawiających strukturę wykształcenia, nie uległy likwidacji 
bariery i nierówności szans życiowych, gdyż te są warunkowane w znacznie 
większym stopniu przez kapitał społeczno-kulturowy, status ekonomiczny 
rodziny, pochodzenie i makrospołeczne uwarunkowania (Szafraniec 2017, 
s. 278). Funkcjonowanie w wolnym rynku, powoduje występowanie różnic. 
W społeczeństwach, w których zwycięzca bierze wszystko, wykształcenie staje 
się podstawowym zasobem, decydującym o życiowej trajektorii (Frank, Cook 
2017; por. Mikiewicz 2005). Zwycięstwo w konkurencji mają tylko najlepsi. 
Są nimi, w opinii przeciętnego obywatela, absolwenci najlepszych uczelni. Za-
tem można postawić pytanie czy wszyscy są dzisiaj równi wobec zdobywania 
wiedzy, która daje szanse na uzyskanie lepszej pozycji społecznej?
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Możliwości stwarzane przez edukację oraz rynek pracy są szerokie,  
a najlepszymi osobami, które są w stanie im sprostać, są tylko ci, których stać 
na najlepsze szkoły, do których też wiedzie droga przez dodatkowe zajęcia 
pozaszkolne, korepetycje, obozy językowe, zagraniczne wycieczki, prywat-
ne przedszkola, szkoły i studia w prestiżowych uczelniach zlokalizowanych  
w metropoliach. Edukacja masowa, wykształcenie w przeciętnych szkołach czy  
w podrzędnych uczelniach niczego już nie gwarantuje (Długosz 2019, s. 106). 
W podstawie programowej, już nie tylko dla techników i liceów o profilu 
informatycznym, pojawia się programowanie. Stało się ono elementem po-
wszechnego kształcenia w szkole średniej, a także szkole branżowej I stopnia. 
Równy dostęp do powszechnej edukacji, w tym szczególnie edukacji związa-
nej z programowaniem, stawia przyszłość zawodową oraz losy ekonomiczne 
absolwentów w optymistycznym świetle. 

Rynek pracy, w tym szczególnie IT, potrzebuje programistów. Nie za-
wsze rekrut musi posiadać wiedzę i umiejętności na wysokim poziomie. Sys-
tem rekrutacji programistów staje się bardzo elastyczny. Poszukiwane są osoby 
z konkretnymi cechami, takimi jak: zaangażowanie, kreatywność, dyscyplina, 
twórczość, chęć zdobywania wiedzy, ale oczywiście osoby te muszą posiadać 
już jakąś wiedzę programistyczną w wybranym języku programowania. Wy-
magania te nie są na najwyższym poziomie. Zatem zdaje się, że szansa zawodo-
wa w zawodzie programisty może być niemal równa dla wszystkich uczniów. 
Jednak, aby uczeń mógł rozwijać się w tym zawodzie, szkoła zobowiązana jest 
do spełnienia swojego podstawowego celu, jakim jest wprowadzenie uczniów 
w świat wiedzy, a także dbanie o ich harmonijny rozwój intelektualny.

NAUKA PROGRAMOWANIA  
POWSZECHNYM ELEMENTEM KSZTAŁCENIA. 

Nauka programowania w szkołach jest powszechna – dla szkół podsta-
wowych od 2017 roku, natomiast ponadpodstawowych – od 2018 r. Reformy 
edukacji wprowadziły bardzo wiele w naukę programowania. Uczniowie już 
od najmłodszych lat mają mieć styczność z elementami programowania, aż do 
trzeciej klasy szkoły średniej. Warto też wskazać, że dla niektórych uczniów 
przygoda z programowaniem nie musi się skończyć w szkole średniej. Nie-
które kierunki studiów, oprócz tych typowo informatycznych, w swoim pla-
nie studiów mają również programowanie, są to kierunki m.in. mechaniczne, 
elektromechaniczne itp. 

Wśród powodów, dla których warto uczyć się programowania, wskazać 
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należy między innymi te zaprezentowane poniżej:

• uczy logicznego, analitycznego myślenia (tzw. myślenia komutacyjnego);
• uczy uporządkowania, wymusza precyzję myślenia i zachowania;
• rozwija kreatywność;
• kształtuje nawyki poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań;
• daje możliwość świadomego i tym samym bezpiecznego korzystania 

z dobrodziejstw świata technologii;
• pozwala odkrywać i rozwijać uzdolnienia dzieci, a także drzemiące  

w nich pasje i szczególne talenty;
• pomaga rozwijać inne kluczowe kompetencje XXI wieku, takie jak 

innowacyjność, interdyscyplinarność, umiejętność pracy metodą 
projektową oraz pracy w zespołach (także wirtualnych);

• to proces twórczy, którego efektem są własne dzieła;
• to źródło ogromnej satysfakcji;
• to umiejętność, na którą rośnie zapotrzebowanie w niemal wszyst-

kich dziedzinach życia;
• to nauka rozwiązywania problemów, niekoniecznie i nie tylko 

technologicznych;
• to dobra inwestycja w przyszłość naszych dzieci;
• może być zabawne i dawać wiele radości;
• gwarantuje wysokie zarobki oraz status społeczny. 

Patrząc na powyższe wypunktowanie, stwierdzić należy, iż powodów do 
nauki programowania jest wiele. Pozwala ono zatem na całościowy eduka-
cyjny rozwój ucznia oraz porusza praktycznie wszystkie sfery intelektualne 
ucznia i przyczynia się do jego znacznego wzrostu.

PROBLEMATYKA NAUKI PROGRAMOWANIA

Niestety praca programisty posiada również swoje wady. Oczy-
wiście może wydawać się, że są to wady już w samym wykonywaniu 
zawodu, jednak wiele z nich zaczyna się urzeczywistniać podczas na-
uki w szkole. Są to m.in.: zmęczenie i ciągła nauka oraz presja czasu.  
Ta pierwsza wynika z tego, że nauka programowania to pewien proces. Z 
uwagi na to, że dziedzina ta nie jest stała i niezmienna, a wręcz przeciwnie, 
dynamicznie się rozwija, istnieje potrzeba ciągłej nauki. Nawet na poziomie 
szkoły, zdobywanie wiedzy i umiejętności może ewoluować. Znaczna część 
programów może bowiem być ulepszona. Polegają one m.in. na zmniejszeniu 
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ilości kodu źródłowego, opracowaniu nowego, krótszego algorytmu, zastoso-
waniu innych funkcji i podejść, czy także zmniejszenie ilości zużywanej pa-
mięci lub czasu. Te ostatnie nie są jeszcze aż tak istotnie na poziomie szkoły. 
Programy tworzone podczas nauki są proste i zużywają małe ilości pamięci, 
a na ich wykonanie potrzebne są sekundy. W związku z powyższym uczeń 
już na początku swojej przygody z programowaniem widzi szerokie spektrum 
tworzenia programów. Może zauważyć, że ich tworzenie może odbywać się w 
różny sposób i nie istnieje jedno rozwiązanie problemu. Presja czasu bardzo 
widoczna jest podczas zajęć szkolnych. Czas na opracowanie algorytmu spro-
wadza się do jednej jednostki lekcyjnej na przedmiocie informatyka w kształ-
ceniu ogólnym. Liczba godzin w ciągu roku szkolnego w klasach 1-3 szkoły 
średniej to jedna godzina tygodniowo zajęć informatyki. Niestety bywa tak, że 
uczeń nie jest w stanie w tym czasie opracować pomysłu rozwiązania proble-
mu, a następnie bezbłędnie go zaimplementować. Proces tworzenia programu 
potrzebuje zatem czasu, którego w kształceniu ogólnym brakuje. Skutkuje to 
m.in. rezygnacją ucznia z nauki. 

Problem kształcenia w zakresie programowania spotyka się jeszcze z jed-
nym bardzo trudnym problemem. Panuje bowiem przekonanie, że na lek-
cjach informatyki uczniowie grają i „zajmują się sobą”. Oczywiście w głównej 
mierze spowodowane jest to nieodpowiednią pracą nauczyciela. Występowa-
nie tego problemu jest znacznie częstsze niż mogłoby się wydawać. Oprócz 
tego, istnieje także inny i trudniejszy do rozwiązania. Jest to brak przygoto-
wania nauczycieli do nauki programowania lub też pomijanie tego elemen-
tu w procesie kształcenia. Pytanie brzmi, dlaczego niektórzy nauczyciele nie 
uczą programowania? Częściową odpowiedzią na to pytanie może być brak 
kompetencji. Przed reformą edukacji programowanie pojawiało się tylko jako 
tak naprawdę wzmianka, a nie jak teraz element powszechnego kształcenia. 
Innym powodem może być brak przedmiotu, jakim jest programowanie, na 
kierunkach pedagogicznych. Śledząc programy studiów pedagogicznych, li-
cencjackich i magisterskich, nie udało mi się dotrzeć do informacji, że w pro-
gramie studiów jest dydaktyka programowania lub przedmiot bezpośrednio 
z tym związany. 

Nauczyciele oceniają wyżej swoje ogólne predyspozycje informatycz-
ne (sprawność obsługi komputera oraz urządzeń cyfrowych, sieci kompute-
rowych, zdolność do komunikowania i wyszukiwania zasobów przy użyciu 
Internetu, umiejętność pobierania i zapisywania różnego rodzaju danych, 
znajomość teorii dotyczącej prawa i bezpieczeństwa, poszanowania zasad pry-
watności informacji i ochrony danych, własności intelektualnej itp.), aniżeli 
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samą umiejętność programowania (Majewska 2018, s. 32). Nauczyciele po-
siadają kompetencje m.in. w takich kwestiach jak:

• sprawne posługiwanie się narzędziami IT;
• obsługiwanie podstawowych urządzań IT;
• znają podstawowe teoretyczne zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

Innym równie poważnym problemem, wynikającym z prac niektórych 
badaczy, jest to, że aż 98,75%, nauczycieli, którzy ukończyli studia z zakresu 
pedagogiki w tym specjalność edukacja wczesnoszkolna, deklaruje, że nigdy 
nie miało kontaktu z programowaniem, robotami, czy też algorytmami (Ma-
jewska 2018).

Chociaż przedstawione dane nie są optymistyczne, to istnieje szansa, że 
w ramach reformy edukacji nauczyciele zdobędą odpowiednią wiedzę i umie-
jętności do prowadzania zajęć z zakresu programowania. 

PODSUMOWANIE

Słowem podsumowania należy stwierdzić, że programowanie jest szansą 
edukacyjną i zawodową dla uczniów. Jednak, aby stało się ono pełnowymiaro-
we, system edukacji wymaga przejścia przez jeszcze jedną ważna reformę. Po-
winna nastąpić aktualizacja wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie pro-
gramowania, bowiem to oni w trakcie procesu dydaktycznego są mistrzami  
w swoim zawodzie. Nauczane przedmioty musza być na najwyższym pozio-
mie, aby to umożliwić uczniom zdobywanie szerokiego zakresu wiedzy. Na-
uka programowania może mieć jeszcze jedną bardzo ważną rolę w życiu ab-
solwenta szkoły. Uczniowie, którzy wybiorą w dalszej edukacji akademickiej 
uczelnie techniczne, takie jak politechnika, mogą spotkać się podczas zajęć  
z zagadnieniami dotyczącymi programowania. To właśnie na uczelniach tech-
nicznych programowanie jest elementem powszechnym i zaniedbanie go pod-
czas nauki na poprzednim etapie kształcenia może mieć negatywne skutki dla 
dalszej edukacji. Ugruntowane podstawowe umiejętności programistyczne na 
pewno będą pozytywnie odbierane w dalszym etapie nauki. Dobry począ-
tek będzie napędzał studenta do dalszej pracy. Oczywiście kształcenie akade-
mickie jest na znacznie wyższym poziomie niż kształcenie w szkole średniej,  
ale podstawowa wiedza z tego zakresu pozwoli na lepsze rozwój umiejętności. 

Istnieje jeszcze potrzeba ewaluacji programów studiów przyszłych na-
uczycieli. Programowanie nie pojawia się tylko w szkole średniej, ale ma 
miejsce także w szkole podstawowej, już od najmłodszych lat. Rozpoczyna 
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się ono od nauczania myślenia komputacyjnego, programowania bez użycia 
komputera, a następnie użycie obrazkowych języków i programów do progra-
mowania, kończąc na tekstowym programowaniu w wybranym języku specja-
listycznym. Zatem konieczne jest, aby studenci kształcący się na kierunkach 
nauczycielskich, uczyli się programowania. Powinni oni poznać nie tylko je-
den język programowania, lecz kilka. W przypadku nauczyciela powinny to 
być języki wizualne takie jak Scratch, Batli oraz tekstowe takie jak C++, C#, 
Phyton. Dopiero tak szerokie spektrum wiedzy i umiejętności będzie pozwa-
lało nauczycielom na pełną realizację założeń podstawy programowej w zakre-
sie programowania. 
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PROGRAMMING AS AN EDUCATIONAL  
AND VOCATIONAL OPPORTUNITY FOR PUPILS  

AND SECONDARY SCHOOL GRADUATES IN THE 
LIGHT OF THE NEW EDUCATIONAL REFORM

Summary: In this article, I am trying to show how important pro-
gramming has become. It also shows the didactic problem of the 
school after the reform. Not all teachers who have taught and continue 
to teach the subject of Computer Science are aware that their current 
work pattern should be radically changed. The educational opportu-
nity offered by learning programming is primarily its universality. The 
job market in the profession of a programmer expects certain program-
ming skills from its employees. Acquiring them does not have to take 
place at school or college. However, the school plays a very important 
role in this case. It is obvious that a significant number of school cour-
ses do not adapt a student to the profession, but nevertheless it allows 
them to acquire basic, fundamental knowledge. Which, thanks to the 
graduate's continued activity, may become his or her professional ca-
reer. It is also in the case of learning programming. The school's task 
is to create conditions for learning programming. Allow the learner to 
acquire fundamental knowledge that he can further develop.

Keywords: programming, educational opportunities, student, school.






