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Rozmówki Tomasza Żukowskiego z laureatami XVIII edycji Konkursu 

prac magisterskich im. J.J.Lipskiego w 2013r. 
 

Joanna Tomczak „Kulturowe szlaki tematyczne Warszawy” – wyróżnienie specjalne 
ufundowane przez AGORA S.A. 

Tomasz Żukowski: Czym jest przestrzeń tematyczna i szlak tematyczny?  

Joanna Tomczak: Profesor Piotr Lorens rozumie tematyzację przestrzeni jako intencjonalne, 

krótkotrwałe nadawanie przestrzeni danego tematu, najczęściej w celach komercyjnych. W mojej 

pracy pojęcie przestrzeni tematycznej definiowane jest nieco inaczej – jako wynik wieloletnich lub też 

wielowiekowych procesów społecznych, religijnych, historycznych itd., naturalnie zachodzących w 

środowisku kulturowym człowieka. Przestrzeń tematyczną traktuję jako „warstwę” tkanki miejskiej o 

konkretnym wykształconym temacie, np. przestrzeń społeczno-obyczajowa, przestrzeń literacka, 

przestrzeń polityczno-administracyjna itd. Wszystkie zdefiniowane przestrzenie, nałożone na siebie, 

mogą dać wyobrażenie o różnorodności tematycznej miasta takiego, jak Warszawa. 

Szlak tematyczny jest natomiast wytyczoną w przestrzeni miasta trasą wiodącą zwiedzającego przez 
najbardziej wyraziste elementy (obiekty, wydarzenia, osobistości) tworzące daną przestrzeń 
tematyczną. Szlak ma umożliwiać poznanie i zrozumienie istoty przestrzeni, po której porusza się 
odwiedzający, a także ułatwiać uprawianie turystyki w mieście poprzez odpowiednie 
zagospodarowanie szlaku, umożliwiające odwiedzającemu łatwe poruszanie się i zdobywanie 
informacji o szlaku i jego elementach składowych. 

 

Czy w Warszawie istnieją już szlaki tematyczne? Jakie? Do kogo adresowane?  

Warszawa już posiada swoje szlaki, choć mało kto potrafi je zidentyfikować. Najbardziej wyrazisty jest 
najnowszy szlak Spacer po Warszawie Chopina, wiodący w większości wzdłuż Traktu Królewskiego. 
Łatwo rozpoznać go po ciekawych multimedialnych ławeczkach, które kryją w sobie dźwięki utworów 
naszego najsławniejszego kompozytora. Kolejny z nich to także całkiem nowa trasa Szlakiem granic 
getta warszawskiego. Rozpoznamy go po żeliwnych pasach w chodniku wyznaczających dawny 
przebieg murów getta, a ponadto po słupach z mapą getta i historycznym opisem obiektów. Ścieżka 
Ryszarda Kapuścińskiego na Polu Mokotowskim jest trzecim szlakiem, tym razem o tematyce 
literackiej. Wyposażony jest w nowoczesne elementy zagospodarowania zawierające m.in. cytaty z 
twórczości autora. Ostatnim, najtrudniejszym do zidentyfikowania szlakiem jest biegnąca wzdłuż 
Traktu Królewskiego Ścieżka literacka Lalka, oznaczona tylko jedną tablicą.  

Wszystkie szlaki adresowane są do szerokiej grupy odbiorców, jednak w naturalny sposób każdy szlak 
skupia nieco inną grupę zainteresowanych. Spacer po Warszawie Chopina wybierają głównie turyści 
zagraniczni, chętnie korzystają z niego także dzieci zainteresowane jego walorami dźwiękowymi. 
Ścieżka literacka Lalka może być odbierana przede wszystkim przez grupy szkolne w celach 
edukacyjnych. Szlakiem granic getta należy do kategorii warszawskich judaików, które mają własną 
grupę beneficjentów. Dla wyjątkowych koneserów literatury pozostaje Ścieżka Ryszarda 
Kapuścińskiego. Ja osobiście zachęcam do odwiedzenia wszystkich szlaków! 

 

 

 



2 

 

Jak widzi Pani tematyczny potencjał Warszawy? Jakie szlaki tematyczne Pani 

proponuje i dla kogo?  

Potencjał Warszawy leży przede wszystkim w jej różnorodności, niezwykłej wielowątkowości. Nie 
sposób w wyczerpujący sposób scharakteryzować wszystkich tematów, które się składają na jej 
tożsamość, ani wyposażyć zwiedzającego w ofertę szlaków uwzględniających całkowicie wszystko, co 
Warszawa ma do zaproponowania. W mojej pracy dokonałam wyboru tematów najbardziej 
wyrazistych oraz szlaków najbardziej reprezentatywnych w danej przestrzeni. Szczegółowo zostały 
zaplanowane trzy szlaki: Za warszawskim modernizmem na Saską Kępę, Warszawa miastem street 
art’u oraz Do szopy na wolną elekcję, czyli Trakt Elekcyjny. Poprzez taki wybór tematów chciałam 
ukazać niezwykle ciekawe, a jednak nie przesadnie popularne zagadnienia, stanowiące 
niewykorzystany potencjał Warszawy (architektura, sztuka ulicy, zapomniane miejsca historyczne). 
Ponadto proponuję w zarysie 17 różnorodnych szlaków tematycznych wytyczonych w przestrzeniach: 
historycznej, polityczno-administracyjnej, religijnej, społeczno-obyczajowej i kulturalno-artystycznej. 

 

Chcielibyśmy usłyszeć coś więcej o niektórych – może Warszawa miastem street artu? 

Albo „Stwory i potwory, czyli osobliwe dzieła architektury; Albo o architekturze PRL-

u; albo szlakami warszawskiego clubingu? 

Staram się zachęcić zwiedzających Warszawę do opuszczenia utartych tras w mieście, tzw. 
„turystostrad”. Warszawa ma do zaoferowania o wiele więcej. Jest miastem nowoczesnym, 
dynamicznym, kreatywnym, wyzwolonym (nie tylko w historycznym znaczeniu). Warszawa miastem 
street art’u ma pokazać, jak bardzo nasze miasto inspiruje do wolności w tworzeniu, do wyrażania 
siebie. Kryje w sobie niezliczone dzieła sztuki ulicy w przeróżnych technikach: murali, graffiti, teatrów 
ulicznych, happeningów, instalacji artystycznych czy festiwali. Dzieła street art’u odzwierciedlają 
charakter Warszawy poprzez swoją ulotność, tymczasowość – zmieniają się tak dynamicznie, jak 
samo miasto. 

Wiemy, że wizerunek Warszawy budzi ambiwalentne odczucia, szczególnie u przyjezdnych. Nie 
każdemu odpowiada różnorodność m.in. architektoniczna. Panaceum na krytykę może być spojrzenie 
z dystansem i z przymrużeniem oka na „koszmarki” lub osobliwości architektoniczne, często 
„oswojone” przez mieszkańców poprzez nadanie im humorystycznych pseudonimów, takich jak 
„Trumna” lub „Dom pod Biustonoszami”. Obróćmy je w atrakcję! 

Socrealizm także poróżnił maniaków architektury. Jednak skoro już go mamy, to poznajmy go i 
znajdźmy w nim to, co wartościowe, a z czego można brać przykład (np. zastosowane spójne 
założenia urbanistyczne). Im lepiej coś znamy, tym bardziej oswajamy i doceniamy. 

Mówi się, że w Warszawie życie umiera o 22:00 lub że w Warszawie zabawa kończy się, kiedy 
odjeżdża ostatni pociąg do Krakowa. Nic bardziej mylnego! Warszawa żyje nocą, czyli szlakiem 
clubbingu zaprowadzi nas poza Stare Miasto, które wyjątkowo nie stanowi centrum życia 
kulturalnego, jak to jest w innych miastach; do podwórek, fortów i piwnic, suteren i strychów, 
parków i pawilonów, a nawet do starego basenu; na Mokotów, Ochotę i Pragę.  

Warto iść w miasto! A ja wszystkich Państwa zapraszam do korzystania z moich propozycji jako 
inspiracji do własnego odkrywania piękna Warszawy. 

 

Sandra Trela, „Poezja Jacka Malczewskiego. Edycja i interpretacja”. Wyróżnienie specjalne 
Towarzystwa Literackiego  

Nie mylimy się? Chodzi o Jacka Malczewskiego, malarza? Czy Malczewski pisał 

wiersze?  
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Sandra Trela: Tak, chodzi o Jacka Malczewskiego, malarza, symbolistę, dwukrotnego rektora 
krakowskiej ASP. Właśnie o niego. Czy pisał wiersze? Więcej – tworzył poezję. Pozostawił po sobie 
dziesiątki zapisanych kart, które trafiły do zbiorów różnych instytucji kultury w Polsce. Teki z jego 
rękopisami poetyckimi zalegają w archiwach Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Narodowej w 
Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Biblioteki PAN i PAU w Krakowie. Niewykluczone, że 
wiersze artysty można znaleźć także w zbiorach muzeum radomskiego jego imienia oraz w Bibliotece 
Stefanyka we Lwowie. 

 

Jak trafiła Pani na trop tej poezji – to rękopisy, jak dotąd nie wydane – i co Panią w niej 

zainteresowało?  

Na drugim roku studiów przeczytałam książkę Doroty Kudelskiej Dukt pisma i pędzla. Biografia 
intelektualna Jacka Malczewskiego. Autorka – historyk sztuki – podała w swojej monografii 
informację dotyczącą sygnatur rękopisów malarza. Malczewskim interesowałam się od dawna i 
szczerze powiedziawszy – chciałam zobaczyć jak pisze, jaki ma charakter pisma. Pojechałam na 
kwerendę do Biblioteki Jagiellońskiej, dostałam do wglądu teki z rękopisami. Moją pierwszą reakcją 
był szok pomieszany z zachwytem – 70 zapisanych kart, zapisy trudno czytelne, chaotyczne, rzucane 
na szkice obrazów, na paczkę papierosów, na serwetki hotelowe czy też na znacznych rozmiarów 
arkusze papieru.  

Co było najbardziej interesujące, wręcz pociągające? Nierównomierny i trudno czytelny dukt pisma 
oraz nerwowość zapisu. Ten dukt pisma mówił coś frapującego o osobie, nie o Osobowości .  

 

Czy poezja Malczewskiego broni się jako literatura? Jak przedstawia Pani jego 

twórczość?  

Tak, to literatura (choć my, literaturoznawcy, nie do końca wiemy, czym literatura jest, a czym nie). 
Bez wątpienia wiersze Malczewskiego to poezja, a nie grafomański wybryk. Można prześledzić proces 
zmian jego poetyki. Wiersze malarza nie są dodatkiem do jego twórczości malarskiej – co chciałabym 
mocno zaakcentować – są równie ważnym zamysłem jego artystycznej wizji. Nie sposób 
interpretować w sposób rzetelny jego malarstwa, nie znając jego poezji i na odwrót. To w jego 
przypadku nie tyle sztuki siostrzane, co sztuki splecione ze sobą, sprzężone, tak że w tym przypadku 
możemy mówić o autokorespondencji sztuk. 

Twórczość poetycka Malczewskiego przypomina wielką pajęczynę, wielką tkaninę. Miał on bowiem 
obsesyjną wręcz manierę wyciągania frazy z wiersza i wrzucania jej w inny wiersz, w inny kontekst. 
Jego poezja oscyluje wokół motywów miłość, śmierci, młodości, samotności i – co niezmiernie 
interesujące – tkaniny (rozumianej jako płótno, całun, ale również szerzej – jako tekst).  

 

Czy będziemy mieli edycję tych wierszy? Jak wygląda praca edytorska nad tą poezją?  

Tak, powstanie edycja. Planuję wydać antologię poezji Jacka Malczewskiego. Oczywiście nie można 
się jej spodziewać w najbliższym czasie. Praca nad edycją jednego zapisu jest już czasochłonna ze 
względu na barierę odczytu –dukt pisma Malczewskiego nie tylko jest trudno czytelny, zawiera 
również elementy grafii greckiej… Trzeba się wpierw nauczyć nowego alfabetu – alfabetu malarza. 
Mieszał on litery dwóch alfabetów – łacińskiego i greckiego. Stąd też zamiast ‘a’ mamy alfę, zamiast 
‘z’ dzetę itd. 

Wiersze rzadko są datowane, rzadko wyodrębnione graficznie. Skłócona spoistość formalna, jak i 
treściowa, którą trzeba uporządkować, która domaga się ponadto zastosowania rzetelnego aparatu 
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krytycznego. Tu każdy wyraz znaczy podwójnie, każdy przecinek lub jego brak jest znaczący. Nawet 
sposób zapisu na karcie. To przecież rękopisy zawierające poezję . 

 

Karolina Mikołajewska, „Wytwarzanie zgody na kapitalizm. Opowieści kierowników firmy 
E. Wedel”. Wyróżnienie specjalne im. Jacka Kuronia  

Pracowała Pani metodą wywiadu biograficznego. Z kim Pani rozmawiała? Co Panią 

interesowało?  

Karolina Mikołajewska: Moja praca powstała w ramach projektu badawczego „Prywatyzacja 
doświadczeniem biograficznym”, kierowanym przez dr Joannę Wawrzyniak z Instytutu Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki ogromnej pracy pozostałych członków zespołu (polegającej 
m.in. na przeszukiwaniu książek telefonicznych w poszukiwaniu byłych pracowników Wedla, których 
nazwiska pojawiały się w rozmaitych dokumentach, kronikach związanych z działalnością zakładów 
itp.) grunt pod moją pracę był już przygotowany – metodą „kuli śniegowej” docieraliśmy do kolejnych 
rozmówców, pracowników zakładów Wedla ze wszystkich szczebli, którzy doświadczyli przemiany 
ustrojowej w tym przedsiębiorstwie. Wedel był pierwszą spółką sprywatyzowaną z udziałem kapitału 
zagranicznego i jedną z pierwszych firm na warszawskiej giełdzie. Niektórzy pracownicy pamiętali 
jeszcze czasy II wojny światowej i Jana Wedla, ostatniego właściciela fabryki przed jej nacjonalizacją, 
który niejednokrotnie ratował swoich pracowników podczas II wojny światowej. Inni rozmówcy trafili 
do Wedla dopiero w latach 90., brali udział w budowaniu nowych działów, takich jak HR i marketing. 
Moim wkładem w badania było nagranie wywiadów biograficznych z kierownikami wyższego i 
średniego szczebla. Interesowało mnie przede wszystkim to, w jaki sposób z perspektywy dwudziestu 
lat budują swoje narracje o prywatyzacji – w jaki sposób dawni kierownicy, będący w pewnym 
stopniu współautorami, współuczestnikami zmian, opisują je z dzisiejszej perspektywy. Jakie 
znaczenia nadają powstającemu ówcześnie ładowi instytucjonalnemu, w jaki sposób go legitymizują 
lub tej legitymizacji pozbawiają?  

 

Jak w relacjach kierowników Wedla wyglądała droga do prywatyzacji? Co ją 

charakteryzowało?  

Zwraca uwagę przede wszystkim to, że są dwa sposoby mówienia o prywatyzacji: jest ona widziana 
j a k o  p r z y m u s  i j a k o  s z a n s a . W narracjach biograficznych przeważały opowieści o 
procesie prywatyzacji spółki jako rozwiązania narzucanego przez Ministerstwo Przekształceń 
Własnościowych. W ramach tej narracji uwypuklany był brak wpływu kierowników na zmiany 
zachodzące w ich przedsiębiorstwie. Jak to ujęła jedna z dyrektorek, „byliśmy jak towar wystawiony 
na sprzedaż” – przedstawiciele zagranicznych inwestorów odwiedzali zakłady i chcieli im się 
dokładnie przyjrzeć, zaś zadaniem kierowników było odpowiadanie na wszelkie pytania, którymi 
zagraniczni menedżerowie byli zainteresowani (oczywiście oprócz tajemnicy produkcji). W drugim 
typie narracji ujawnia się obraz kierowników jako grupy, która jeszcze zanim ogłoszono założenia 
reformy gospodarczej, sama aktywnie poszukiwała możliwości sprywatyzowania firmy tak, aby „uciec 
naprzód” zanim do kraju wkroczą zagraniczne koncerny – dokonać niezbędnych inwestycji i napraw 
tak, by produkty Wedla mogły konkurować z produktami sprowadzanymi zza granicy. Drugi sposób 
mówienia o prywatyzacji pojawiał się w wywiadach biograficznych zdecydowanie rzadziej. Proponuję 
następującą interpretację: podkreślanie braku sprawczości służyć ma też jako ewentualne 
usprawiedliwienie swojej roli w kształtowaniu zakładów Wedla na nowo, według 
kapitalistycznych „reguł gry”. Wedel od czasu prywatyzacji doświadczył już czterech właścicieli 
zagranicznych, co ze względu na „odchudzanie” załogi i liczne zmiany w produkcji oceniane jest 
często bardzo negatywnie zarówno przez pracowników, jak  i przez opinię publiczną.   
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Jak wraz z prywatyzacją zmieniały się wyobrażenia pracowników na temat stosunków 

pracy, miejsca pracy, własnej roli w zakładzie, jakości i zysku? 

To pytanie, na które nie sposób prosto odpowiedzieć. Właściwie należało by je nieco 
przeformułować. Mogę jedynie zdać relację z tego, jak w narracjach biograficznych odbywa się 
proces n e g o c j o w a n i a  z n a c z e ń  związanych ze stosunkami pracy, miejscem pracy, 
własną rolą w zakładzie, czy jakością i zyskiem.  

Zacznę od końca. Z narracji kierowników wyłania się obraz ideologii zagranicznych właścicieli 
(skupiałam się przede wszystkim na latach 90., kiedy inwestorem w Wedlu było PepsiCo), których 
kluczowym elementem było postrzeganie miejsca pracy jako służącego w y ł ą c z n i e  
produkowaniu zysku. Miejsce pracy nie jest centrum „świata życia”. Zagraniczni inwestorzy 
podkreślali konieczność likwidacji zaplecza socjalnego przedsiębiorstwa. Co ciekawe, stworzył je Jan 
Wedel, a utrzymali socjalistyczni kierownicy, którzy widzieli siebie jako kontynuatorów dorobku 
przedwojennego właściciela, nawet jeśli nie współgrało to z ideologią PRL. Likwidacja zaplecza 
socjalnego przedsiębiorstwa to zmiana, która postrzegana jest jednoznacznie negatywnie.  

Jak ujął to jeden z rozmówców, inwestorzy uznawali, że produkcja słodyczy jest prosta, trudną rzeczą 
jest dopiero sprzedaż. Na tym nowi właściciele chcieli budować swoją przewagę nad socjalistycznymi 
kierownikami, którzy przede wszystkim byli specjalistami do spraw produkcji i nigdy wcześniej nie 
musieli zajmować się wynikami sprzedaży. Kierownicy widzą swoją rolę jako obrońców jakości 
produktów Wedlowskich, choć inwestorzy kupowali wiele maszyn, dzięki którym czekolady miały być 
coraz lepsze. Jednocześnie chcąc ciąć koszty produkcji, wstrzymywali zakup niektórych drogich 
składników. Choć zagraniczni menedżerowie musieli oprzeć się na kierownikach wedlowskich w 
planowaniu inwestycji, nie ufali im jeśli chodzi o umiejętności sprzedaży i kontrolowania jakości.  

Nieco inna jest droga kierowniczek (!), które znalazły się „w odpowiednim miejscu, w odpowiednim 
czasie” i zasiliły nowe działy, takie jak HR, PR i marketing. Budowano je od zera. W narracjach moich 
rozmówczyń pojawia się czasem przekonanie, że w nowej rzeczywistości każdy mógł awansować lub 
utrzymać się na kierowniczym stanowisku, okazuje się jednak, że karierę w nowych specjalnościach 
zrobiły osoby, które bardzo dobrze znały angielski lub szybko się go uczyły oraz mogły oprzeć się na 
rodzinie i całkowicie poświęcić karierze. Wykształcenie techniczne stanowiło do pewnego stopnia 
obciążenie, które co najmniej utrudniało kontynuowanie kariery w kapitalizmie.   

 

Czym jest tytułowe „wytwarzanie zgody na kapitalizm”?  

„Wytwarzanie zgody na kapitalizm” to termin zaczerpnięty z pracy Michaela Burawoya. Jak twierdzi 
Burawoy, zgoda na panujące w miejscu pracy „reguły gry” nie jest dana raz na zawsze, lecz raczej jest 
przedmiotem ciągłych negocjacji – które odbywają się codziennie podczas „gier”, których treścią jest 
całość interakcji odnoszących się do przebiegu produkcji (na przykład ustalanie limitów produkcji). 
Autor zadał sobie pytanie, jak to jest, że pracownicy (w szczególności – robotnicy) pracują tak ciężko? 
Dlaczego pracownicy zadają sobie tyle trudu? – to pytanie możemy równie dobrze zadać 
w odniesieniu do białych kołnierzyków (choć ci z pewnością nie pracują w systemie akordowym). 
Podczas pracy wśród robotników w jednej z chicagowskich fabryk Burawoy zaobserwował, że gry 
robotników, w które grają raczej z menedżerami, a nie p r z e c i w  nim, same w sobie generują 
zgodę. Uczestnictwo w grach przeradza się w bronienie ich reguł. W ramach narracji biograficznych 
kierownicy negocjują znaczenia w taki sposób, by nadać spójność i sens swoim biografiom. Obronie 
porządku kapitalistycznego z perspektywy czasu sprzyja wplatanie opowieści o modernizacji 
zakładów w szerszą opowieść o unowocześnieniu kraju, o „doganianiu Zachodu”. Walka 
o zmodernizowanie zakładu pracy staje się jednocześnie walką z własnymi słabościami 
i nieznajomością technik informacyjnych, a także zachodnich metod zarządzania.  
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Cyryl Skibiński, „Maria Dąbrowska wobec Żydów”. Wyróżnienie specjalne im. Joanny 
Wiszniewicz  

Rozmowy na temat Dąbrowskiej często polegają na przerzucaniu się: z jednej strony 

Doroczny wstyd – czyli protest przeciw antyżydowskim zajściom, z drugiej straszne 

fragmenty dzienników. Jak udało się Panu wyjść z tego impasu? Innymi słowy, jakie 

kategorie stosuje pan do opisu stosunku Dąbrowskiej do Żydów?  

Cyryl Skibiński: Autorzy większości opublikowanych do tej pory artykułów – zresztą bardziej 
publicystycznych, niż naukowych – ograniczyli się do poszukiwań odpowiedzi na najbardziej 
ekscytujące, ale ograniczające perspektywę badanego zagadnienia pytanie: czy Maria Dąbrowska 
była antysemitką? Szansą na przekroczenie tego sporu było wyjście poza problem osobistego 
stosunku pisarki do Żydów i przyjrzenie się także temu, jak postrzegała całokształt relacji polsko-
żydowskich i gdzie upatrywała rozwiązania „kwestii żydowskiej”. 

 

Czy Dąbrowska jest dla Pana przedstawicielką jakiejś większej formacji – kulturowej, 

umysłowej?  

Sprawa niejednoznacznego, jeśli nie wprost niechętnego stosunku Dąbrowskiej do Żydów jest o tyle 
intrygująca, że nie da się jej uznać za osobę o poglądach prawicowych, a tym bardziej endeckich, z 
którymi najczęściej kojarzymy przedwojenny antysemityzm. Była przedstawicielką liberalnych, w 
pewnym okresie wyraźnie lewicujących kręgów inteligencji. W młodości duży wpływ mieli na nią 
Ludwik Krzywicki i Edward Abramowski, a w ostatnim przedwojennym dziesięcioleciu, już jako osoba 
powszechnie znana i szanowana, dała się poznać jako propagatorka kojarzonych z lewicą idei 
spółdzielczych oraz entuzjastka blokowanej przez kręgi konserwatywne reformy rolnej. Przypadek 
Dąbrowskiej pokazuje, albo przynajmniej każe się nad tym zastanowić, że dotyczące Żydów 
stereotypy i uprzedzenia nie były domeną jedynie prawicy, ale tkwiły głęboko w polskiej refleksji 
społecznej i politycznej. 

 

Czy poglądy Dąbrowskiej ewoluowały? 

Maria Dąbrowska przez całe życie uważała się za wroga antysemityzmu. Nie była jednak wolna od 
odnoszących się do Żydów stereotypów, a ich zestaw był w miarę stały. Nieco zmieniał się jednak 
wektor emocji, które wiązały się z jej przekonaniami na temat „natury” Żydów. O ile przed wojną, 
wiara w cechującą wszystkich Żydów szczególną inteligencję rodziła czasem jej niepokój, bo sprytni i 
bardziej obrotni Żydzi zawsze mogli stanowić zagrożenie dla polskich interesów, o tyle po 
Październiku domniemana żydowska inteligencja oznaczała raczej szczególną głębię umysłu i 
stanowiła postawę deklarowanego wówczas „bezwarunkowego filosemityzmu” pisarki. 

 

Jak wygląda motyw żydokomuny w latach 50.? 

W dziennikach Dąbrowskiej obejmujących ostatnie kilkanaście miesięcy wojny zaczęły pojawiać się 
tragicznie irracjonalne – zwłaszcza w obliczu dokonanej właśnie Zagłady – oceny. Pisarka obawiała się 
na przykład, że zwycięstwo Rosji będzie skutkować ponownym „zamrowieniem się miasteczek przez 
posępny czarny tłum” Żydów. 

Druga obawa druzgocąca spokój Dąbrowskiej, tym razem w dużej mierze racjonalna, łączyła się ze 
spodziewanym zajęciem Polski przez Armię Czerwoną, równoznaczną z „inwazją bolszewicką”. 
Zgodnie z tym przekonaniem, ukonstytuowane po wojnie rządy partii komunistycznej uważała 
Dąbrowska za obce. 
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Z powojennych notatek pisarki wynika jednak, że nowe władze były podwójnie obce – nie tylko 
sowieckie, ale też żydowskie. Z biegiem czasu ta dwoistość zniknęła i w pojęciu Dąbrowskiej Żyd 
zaczął być tożsamy z komunistą. Uważała, że Żydzi są w Polsce faworyzowani. Postrzegała ich jednak 
nie tylko jako niewinnych beneficjentów nowej sytuacji politycznej, ale też jako oprawców narodu 
polskiego. Przekonanie to motywowało ją także do wchodzenia w historyczne rozważania na temat II 
wojny światowej, zdradzające jej potrzebę symbolicznej rywalizacji między Polakami i Żydami o 
pierwszeństwo w cierpieniu, którego każdy z narodów doświadczył z rąk Niemców. 

 

Czy jak ocenia Pan zmianę z października ’56? Czy wprowadzenie kategorii „Polaka 

żydowskiego pochodzenia” to istotna zmiana paradygmatu myślenia Dąbrowskiej?  

Dąbrowska była przekonana, że polityczna odwilż, do której doszło w 1956 roku, była zasługą 
żydowskich członków partii. Od tego czasu nie trafiamy już w dziennikach na żaden ślad utożsamiania 
przez pisarkę Żydów z komunizmem. Jest to też moment, w którym w jej słowniku pojawia się pojęcie 
„Polaka żydowskiego pochodzenia”. Wcześniej nawet osoby głęboko zasymilowane, twórcy polskiej 
kultury, jak Antonii Słonimski, byli określani po prostu jako Żydzi. Zdaniem Dąbrowskiej zasługa 
partyjnych Żydów dla polskiej racji stanu była w Październiku tak wielka, że „zasłużyli” oni na miano 
Polaków. Należy chyba uznać, że dopiero w tym czasie doszło w pojęciu Dąbrowskiej do faktycznego 
równouprawnienia Żydów – stali się w jej pojęciu już nie tylko gośćmi na polskiej ziemi, ale jej 
współgospodarzami. 

 

Dagmara Dudek „Berlin (Ost). Pamięć indywidualna i obraz Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej w relacjach oral history”. Wyróżnienie w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego 

Zajmuje się Pani historią mówioną. Proszę opowiedzieć o badaniach, które prowadziła 

Pani w Berlinie? 

Dagmara Dudek: Projekt badawczy, który zrealizowałam w Berlinie, wiązał się z moimi 
wcześniejszymi zainteresowaniami dotyczącymi problematyki pamięci, zarówno w wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym, a także metodologii badań nad przeszłością. Punkt wyjścia – 
ujmując rzecz najprościej – stanowiło pytanie o to, jak zapamiętywana jest najnowsza historia 
Niemiec. Odpowiedzi na nie poszukiwałam w trakcie dwuletnich badań terenowych, które zbiegły się 
z 20 rocznicą upadku muru berlińskiego i zjednoczenia Niemiec, obchodzonymi kolejno w 2009 i 2010 
roku. Interesowało mnie to, czy różnym narracjom dotyczącym NRD i wydarzeń przełomowych roku 
1989 towarzyszą spory o kształt pamięci przeszłości oraz jaką rolę odgrywają media i państwo w 
indywidualnych procesach interpretacyjnych. Podstawę mojej pracy stanowiła analiza 30 wywiadów 
przeprowadzonych z mieszkańcami dawnej NRD; najpierw były to wywiady pogłębione z 
mieszkańcami Berlina, którzy pamiętali przełomowe wydarzenia roku 1989 i uczestniczyli w nich, 
doświadczyli pewnych form represji, a także angażowali się w działania opozycyjne, natomiast 
później rejestrowałam relacje historii mówionej, które stanowią szczególny rodzaj biograficznego 
wywiadu narracyjnego. Analiza zebranych narracji pozwoliła mi przyjrzeć się bliżej indywidualnej 
sprawczości w ramach pewnego kontekstu historyczno-społecznego i procesom, które stoją za 
konkretnymi doświadczeniami rozmówców.    

 

Jak obywatele NRD doświadczali przełomu? Jak go interpretowali? Jak widzieli własną 

tożsamość? 

Na pytania te bardzo trudno jest mi odpowiedzieć w kilku zdaniach. Mogę się oczywiście odnieść 
jedynie do zebranego materiału, czyli opowieści moich rozmówców. Myślę, że historia mówiona ma 
tę zaletę, że pozwala przyjrzeć się bliżej związkom między indywidualnym doświadczeniem a 
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pewnymi uwarunkowaniami historycznymi, czy też temu, jak doświadczenia te wpisują się w kontekst 
historyczny. Jednak trudno jest odpowiedzieć na pytanie o doświadczenie przełomu w odniesieniu do 
wszystkich rozmówców – losy uczestników badania są indywidualne i niepowtarzalne. Dlatego też 
napisałam długą pracę na ten temat. Jeśli miałabym jednak pokusić się o generalizację, to myślę, że 
przyjęła się narracja o pokojowej rewolucji i narodzinach ruchu obywatelskiego, co widoczne jest w 
przeprowadzonych przeze mnie wywiadach. Uczestnicy demonstracji w 1989 roku podkreślali zasługi 
zwykłych obywateli, którzy odważyli się wyjść na ulice w imię protestu i – pomijając samą dynamikę 
wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej – stali się siłą sprawczą upadku NRD. Co ciekawe, 
rozmówcy zwracali uwagę na to, że postulaty zjednoczeniowe nie towarzyszyły demonstracjom i nie 
pojawiły się od razu tuż po upadku muru berlińskiego. Zwłaszcza osoby, które na jesieni 1989 roku 
zaangażowane były w bardziej formalne ruchy opozycyjne, oceniały, że były zwolennikami 
reformowania państwa. Tymczasem obchody rocznicowe w 2009 roku, które implicite podkreślały 
zwycięstwo zachodnioniemieckiej demokracji, przedstawiały raczej jednomyślne dążenie obywateli 
do zjednoczenia. Hasła rewolucji „Wir sind das Volk” i „Wir sind ein Volk” obecne w trakcie 
obchodów i na różnych wystawach ilustrowały ten przekaz. 

 

Czy polityka historyczna, obchody rocznicowe wpływały na kształt indywidualnej 

pamięci? Jak?  

Obchody rocznicowe i związany z nimi przekaz medialny, działalność miejsc pamięci, a także działania 
w przestrzeni miasta wpłynęły na strukturę narracji i poruszane tematy. Dobrym  tego przykładem – 
choć nie jedynym – jest sama chronologia wydarzeń historycznych przywoływanych przez 
rozmówców. Odwoływali się oni do uogólnionej narracji historycznej, przez którą rozumiem pewną 
sekwencję wydarzeń historycznych dotyczących ostatnich miesięcy istnienia NRD, jak i 
transnarodowej dynamiki wydarzeń Jesieni Ludów. Były one m.in. tematem wystawy plenerowej na 
Alexanderplatz, którą obejrzało ponad milion zwiedzających. W wielu narracjach odnaleźć można 
podobną chronologię wydarzeń do tej przedstawionej na wystawie, jednak traktuję ją jedynie jako 
przykład, który pokazuje, że pewne narracje medialne są niekiedy inkorporowane do opowieści życia.    

 

Czy opowieści życia dają się jakoś usystematyzować? Czy układają się w jakieś 

schematy? Pokoleniowe? 

Na potrzeby pracy wyróżniłam trzy typy opowieści życia. W pierwszym z nich wyraźnie 

widoczna jest oś organizująca narrację – jest to doświadczenie represji, którym poddani byli 

członkowie rodziny rozmówcy tuż po wojnie w granicach radzieckiej strefy okupacyjnej 

Niemiec lub w pierwszych latach istnienia NRD. Niesprawiedliwość, która naznaczyła 

biografię rodziców lub dziadków, ukształtowała krytyczną postawę wobec państwa i stała się 

tym samym ważnym elementem tożsamości rozmówców. 

W drugim typie opowieści ważną rolę odegrała przynależność rodziców do partii. Oddanie 

idei socjalizmu rodziło niekiedy konflikty w rodzinie. Zdarzało się jednak również, że rodzice 

będący członkami SED (Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec) sami doświadczyli pewnych 

form ucisku. Partia jako uosobienie represyjnego aparatu władzy stawała się przez to również 

ważnym punktem odniesienia.  

W ostatnim wyróżnionym przeze mnie typie opowieści wartości chrześcijańskie odegrały 

kluczową rolę w kształtowaniu się krytycznych postaw rozmówców i kłóciły się na przykład z 

przynależnością do młodzieżowych organizacji komunistycznych. Środowiska i organizacje 

chrześcijańskie były bardzo często przedstawiane jako przestrzeń wolności, która pozwalała 

realizować alternatywny model życia w NRD.   



9 

 

 

Jan Borowicz, „Nagość i mundur. Konstrukcje cielesności w filmie propagandowym III 
Rzeszy”. Nagroda II stopnia 

Pana praca poświęcona jest nazistowskim filmom propagandowym. Proszę opowiedzieć 

o materiale, na którym Pan pracował. To nie są rzeczy łatwo dostępne.  

Jan Borowicz: Korzystałem z różnych archiwów, między innymi tych należących do Muzeum Historii 
Żydów Polskich w Warszawie, ale i Yad-Vashem w Jerozolimie. Ponadto mnóstwo interesujących 
mnie materiałów znajduje się w Internecie na różnych neo-nazistowskich portalach, nierzadko z 
całkiem niezłą dokumentacją. To inny rodzaj archiwów, pewnie bardziej interesujący z punktu 
widzenia badań nad współczesną tożsamością ruchów skrajnej prawicy. 

 

Przeciwstawia Pan przedstawienia ciał niemieckich i nie-niemieckich. Jak wyglądają 

fantazje na ich temat?  

Zamierzeniem mojej pracy nie była kolejna historia polityczna, społeczna lub gospodarcza Trzeciej 
Rzeszy, ani nawet jej kina. Kino nazistowskie interesowało mnie jako wielka machina wyobrażeń 
społecznych wytwarzająca w ciągu dwunastu lat swojego istnienia ponad 1100 filmów. Bliższemu 
badaniu poddałem niewielki wycinek z tej liczby: osiemnaście filmów i materiałów filmowych 
pochodzących z różnych okresów funkcjonowania państwa, sprzed wojny i Zagłady i z czasu realizacji 
„ostatecznego rozwiązania”. Za centralną figurę fantazji nazistowskiego kina obrałem ciało i 
cielesność, nieczęsto analizowane w badaniach nad nazizmem. Tematy te skupiają w sobie cały 
szereg doznań od lęku do przyjemności. 

Starałem się opisać normatywne ciało niemieckie, traktując filmy Triumf woli i Olimpię Leni 

Riefenstahl oraz Hitlerjunge Quex Hansa Scheinhoffa jako dzieła modelowe. Analizowałem z jednej 
strony jego maszynowość, a z drugiej napędzający go witalizm. Niemieckie ciało złożone z „maszyny” i 
napędzającego go „życia” miało być w stanie znieść każdą konfrontację, przetrwać każde 
niebezpieczeństwo i nigdy nie rozpaść się. Wizualny emblemat tego ciała stanowił mundur, który 
ochrania delikatne członki pod nim, gwarantując ich nienaruszalność i oddzielenie od niebezpiecznej 

rzeczywistości. Na drugim biegunie – w filmach Żyd Süss Veita Harlana, Żyd wieczny tułacz Fritza 
Hipplera i pomniejszych dokumentach –  znajduje się ciało nie-niemieckie (żydowskie, chore, 
kobiece), figura nie-człowieczeństwa powstała w logice opisywanych przez Butler „ram wojny” jako 
„przeobrażone w żywą materię lub instrumentarium zniszczenia”. 

 

Jak systematyzuje Pan obrazy ciała? Pisze Pan o ciele jako maszynie, sekretnym życiu 

ciała, seksualności i komunizmie.  

Obrazy ciała niemieckiego i nie-niemieckiego starałem się opisać po pierwsze jako element 
nazistowskiej biopolityki. Niemiecki Volkskörper to czyste kolektywne ciało, nieprzemijające i 
wieczne, w odróżnieniu od konkretnych ciał z ich słabościami i niedoskonałością, choć przecież 
wymaga ono ciągłego utrzymywania i dyscypliny, zachowania zasad krwi i sprawdzania genealogii. 
Nie-niemieckie Fremdskörper to z kolei przeżywana na poziomie cielesnym trauma, atak na układ 
odpornościowy własnego ciała, na który odpowiada ono wstrętem i agresją. Po drugie, chciałem 
ukazać seksualną relację tych ciał, sposób, w jaki przemoc zadawana przez jedno ciało drugiemu 
seksualizuje się i sublimuje w obrazie filmowym. 
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Chciałbym jeszcze wypytać o ciała monstrualne – o przedstawienie chorych psychicznie 

i Żydów z warszawskiego getta?  

W rzadko pojawiających się w piśmiennictwie naukowym nazistowskich filmach dotyczących chorych 
psychicznie (Dziedzicznie chorzy, Każde życie to walka, Ofiary przeszłości i film Oskarżam!) i niemalże 
nigdy niewzmiankowanych materiałach kręconych w warszawskim getcie (Życie ludzkie w 
niebezpieczeństwie i Sceny z getta warszawskiego) starałem się zrekonstruować specyficzne 
spojrzenie kamery niemieckiej chwytającej abiektualną, odpychającą cielesność. Chciałem ukazać 
przejście od próby kontroli monstrualności, jej klęski, do konieczności eliminacji, która wyrażona była 
ostatecznie w defragmentacji i degradacji martwego ciała. W opozycji do ciała niemieckiego 
atrybutem tego ciała jest przerażająca nagość, będąca „podobnie jak nagie życie, jedynie mrocznym, 

nienamacalnym nosicielem winy”. Nie tylko wyklucza ona to ciało z politycznego życia 

społeczeństwa, ale na mocy działania machiny antropologicznej stawia w ogóle poza tym, co 
definiuje się jako ludzkie. Stosy nie-ludzkich trupów stają się wizualnym znakiem ostatecznego 
wykluczenia i prefiguracją Zagłady. 

 

Jakich narzędzi teoretycznych Pan używa?  

Opozycyjne ciała niemieckie i nie-niemieckie analizuję z dwóch perspektyw metodologicznych: z 
jednej strony w kategoriach wypracowanych przez badaczy zajmujących się biopolityką (Michel 
Foucault, Giorgio Agamben, Roberto Esposito), z drugiej przy użyciu narzędzi psychoanalitycznych 
(przede wszystkim Klaus Theweleit).  

 


