
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WSTĘP 

 

 Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu kolejny już 
numer artykułów zebranych. Tym razem udostępniamy nasze 
prace z 2014 roku. Zaczynamy filmowo, trzema artykułami 
dotyczącymi kina i filmu przed i w trakcie II wojny światowej. 
Następnie przechodzimy do niemieckiego cudu 
gospodarczego, postaci Al Jazariego oraz historii alfabetu 
Morse’a. Prezentujemy także krótki artykuł o oświeceniu, 
mikronacjach oraz polskiej socjologii. Dział recenzji 
reprezentują kolejne odsłony gier: Deus Ex oraz Call of Duty. 
Oprócz tego prezentujemy również obszerny przegląd 
literatury, następne części cyklu o najwspanialszych utworach 
klasycznych. Czytelnik znajdzie tu także opowiadanie dla 
dzieci, szczyptę wspaniałej poezji i jeszcze parę smaczków. 
Zapraszamy… 

Redakcja empiresilesia.pl   

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

SPIS TREŚCI 

1.  Artykuły 

a. Kinematografia Niemiecka przed upadkiem 
b. Kinematografia Niemiecka w latach 1933-1939 
c. Kinematografia III Rzeszy w okresie II wojny światowej. 
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Kinematografia Niemiecka przed upadkiem 

Nazistowska propaganda, którą kierował wielki reżyser 
Joseph Goebbels, była doskonałą i prężnie rozwijająca się 
maszyną. Ingerowała niemal w każdą dziedzinę życia normalnego 
człowieka. Siła indoktrynizacji, jakiej poddawani byli Niemcy, nie 
miała sobie równych w dziejach świata, a jedną z jej rękojmi był 
film. W III Rzeszy powstały filmy złe i dobre, obrazoburcze i 
zabawne, obecnie bawiące prostotą lub wywołujące grymas 
niezadowolenia, ale niezmiernie fascynujące. Dziś stanowią 
pamiątkę o Imperium Zła. 

Propaganda – twórczyni zła. 

Propaganda jest matką wydarzeń – Albert Schweitzer. 

Adolf Hitler i cała jego nazistowska fabryka propagandy, 
uważana jest za idealny przykład wykorzystywania dostępnych 
środków i talentu podległych sobie ludzi, do ogłupienia  
i kierowania masami ludzkimi. Wielki wpływ na jego sukces miało 
oczywiście to, że dysponował dużo większymi środkami  
i możliwościami wykorzystania nowych mediów niż jego 
poprzednicy. Choć już jego poprzednik cesarz Wilhelm II, który 

zasponsorował Życie w Niemieckiej marynarce, zdawał sobie 
sprawę z możliwości nośnych kina. Propaganda zaś, jako 
narzędzie polityczne, pojawiła się w starożytności, bo za takową 
można przecież uznać monumentalne budowle Rzymian i Greków, 
a to tylko najpowszechniejsze przykłady. Dopiero jednak ustrój 
totalitarny, jakim był nazizm (podobnie jak faszyzm i komunizm), 
dzięki wykorzystaniu szeregu nowych mediów mógł ją 
wykorzystać w pełni. Hitler wespół z Goebbelsem wcale nie 
stworzyli niczego nowego, po prostu wykorzystali w pełni, przede 
wszystkim dzięki środkom masowego przekazu, to, z czego użytek 
robili i Cezar i Napoleon Bonaparte i Leopold II. Wykorzystanie 
szerokich pasm przekazu pod postacią prasy, literatury, sztuki, 
teatru, radia, kina i w końcu, choć w małym stopniu, raczkującej 
telewizji pozwoliło na indoktrynowanie ludzi w nieosiągalny dotąd 
sposób. Sam Hitler, który posiadał ogromne zdolności oratorskie, 
potrafił niesamowicie wpływać na masy go słuchające, dzięki 

ARTYKUŁ 



5 

 

pełnej ekspresji technice wypowiedzi i swoistej mocy 
hipnotyzowania mas tak silnej, że podobno kobiety podczas jego 
przemówień dostawały orgazmu.  

Największy jednak wpływ na propagandowy sukces Hitlera miał 
jego zaufany współpracownik Joseph Goebbels, który po 
wnikliwej analizie hitlerowskiego Mein Kampf (które do 1940 roku 
rozeszło się w 6 milionach egzemplarzy), doszedł do podobnych 
wniosków, co sam autor. Konkluzją było to, że o wiele korzystniej 
zwracać się bezpośrednio do uczuć, pomijając przy tym rozsądek, 
posługując się prostym wyzbytym z abstrakcji językiem. Należy 
również krytykować każdego wyraźnie określonego wroga, a jeżeli 
takowy nie istnieje, należy go niezwłocznie wymyślić. To Goebbels, 

wielki wyznawca ideologii nazizmu powiedział o wodzu: Mówi 
Hitler. O polityce, idei i organizacji. Głęboko i mistycznie. Prawie 
jak ewangelia. Przejmuje dreszcz, gdy wędruje się z nim ku 
otchłaniom bytu. 

Od 1929 roku w NSDAP wyodrębnił się specjalny dział 
propagandy, właśnie z Goebbelsem na czele. Na początku 
dysponował on kilkoma dziennikarzami i małą wytwórnią 
filmową, ale już parę lat później w wydziale tym pracowało 
czternaście tysięcy ludzi. Kiedy w okresie Wielkiego Kryzysu 
Gospodarczego lat 1929-1933 zręczna hitlerowska polityka 
podsycana populistycznymi hasłami, za którymi szły energetyczne 
działania doprowadziła do sukcesów, niebagatelny wpływ miała 
na to świetnie prowadzona linia propagandy wspierana przez 
media, na czele z prasą i radiem. O ich znaczeniu, a w tym 
przypadku o znaczeniu radia, tak wypowiada się król Jerzy  

V w obsypanym nagrodami filmie Jak zostać królem w reżyserii 
Toma Hoopera: To diabelskie urządzenie wszystko zmieni. 
Dawniej król musiał jedynie wyglądać dobrze w mundurze  
i trzymać prosto w siodle. Dziś wchodzimy ludziom do domów  
i spoufalamy się z nimi. Nasza rodzina została sprowadzona do 
najpodlejszej profesji świata. Zostaliśmy aktorami!. Jak 
powszechnie wiadomo Hitler i Goebbels aktorami byli przednimi. 
Naziści do swoich celów używali wszelkich możliwych organów 
medialnych, zaczynając od plakatów, które rozpowszechniane 
były na niespotykaną dotąd skalę, przez prasę, radio, kino, 
sztukę, monumentalną architekturę, sport czy masowe widowiska 
urządzane na modłę starożytnego Rzymu. 
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Wyidealizowane malarstwo kultu wodza, szeroko 
propagowana muzyka idola Hitlera – Richarda Wagnera, pieśni 
patriotyczne, miały za cel zaszczepienie w narodzie siły  
i jednocześnie poddaństwa. Były również doskonałym nośnikiem 
przekazu idei dla młodego pokolenia. Sam Hitler często używał 

sformułowania: Bez samochodu, bez filmu dźwiękowego i bez 
radia, zwycięstwo NSDAP nie byłoby możliwe. 

W służbie Trzeciej Rzeszy. 

Kłamstwo powtarzane tysiąc razy staje się prawdą – Joseph 
Goebbels. 

Jednym z głównych filarów władzy nazistowskiej  
w Niemczech była ich doskonała polityka propagandowa 
objawiająca się niemal pełną kontrolą i możliwością kształtowania 
opinii publicznej i kultury masowej. W 1933 roku zostało 
utworzone Ministerstwo Oświaty Publicznej i Propagandy, 
kierowane oczywiście przez Goebbelsa. Kilka miesięcy później 
powołano tak zwaną Izbę Kultury, której podporządkowano 
literaturę, prasę, radio, teatr, film, muzykę i sztuki piękne. Do tej 
organizacji należeć musieli wszyscy twórcy kultury, którzy chcieli 
rozprowadzać swoje dzieła. Automatyczny zakaz uczestnictwa  
w niej miały osoby pochodzenia żydowskiego i o podejrzanej 
reputacji. Najpopularniejszym nośnikiem treści propagandowej 
było radio, które rozpowszechniło się poprzez wprowadzenie do 
użytku tanich, masowych radioodbiorników oraz nakaz słuchania 
audycji w miejscach publicznych. Trochę gorzej wyglądała sprawa 
prasy. Na początku naziści posiadali jedynie niewielki udział  
w ogólno niemieckim rynku prasowym. Ostatecznie w kwietniu 
1935 roku Izba Prasy Rzeszy uchwaliła: aryzację, odejście od 
komercji, laicyzację oraz zniesienie subwencji. W praktyce 
oznaczało to podporządkowanie całej prasy treściom 
narodowosocjalistycznym. Gazety, które pozostały wolne miały 
służyć, jako marionetki, udowadniające, że opozycja dalej istnieje. 
Najważniejszymi tytułami nazistowskiej prasy były wysoko 

nakładowe: Das Reich, Der Sturmer i Volkischer Beobachter. 
Zawartość każdego numeru podlegała ścisłej cenzurze, od strony 
merytorycznej podlegając Goebbelsowi. Narodowy socjalizm 
aspirował, bowiem do decydowania o całokształcie życia 
człowieka, poprzez kontrolowanie niemal wszystkich aspektów 
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jego życia. Założony już w 1927 roku, a kierowany przez 
naczelnego ideologa nazizmu Alfreda Rosenbarga Związek Walki  
o Kulturę Niemiecką (Kampfbund für deutsche Kultur), 
przeprowadzał wiele zorganizowanych akcji niszczenia 
zdegenerowanej sztuki, głównie awangardowej, kubistycznej  
i abstrakcyjnej. Zaliczano do niej dzieła van Gogha, Picassa, 
Chagalla, Kandynskiego czy Kokoschki. Monachium, gdzie 
założono Związek miało stać się stolicą sztuki niemieckiej wraz  
z otwarciem katedry jej poświęconej. Architektura III Rzeszy, 
która miała reprezentować władzę i triumf nazizmu, nakreślona 
została przez Paula L. Troosta, a wcielona została w życie przez 
Alberta Speera. Cechowała ją monumentalność, co doskonale 
pokazywał teren zjazdów partyjnych w Norymberdze. Miała ona 
nawiązywać i przeświadczyć o niemieckości gotyku oraz 
pokazywać siłę, wyjątkowość i antyczne pochodzenie Kultury 
Niemieckiej. Słynne są plany przebudowy Berlina przez Speera  
z kopułą w centrum miasta o wysokości 290 metrów. Ogromny 
nacisk kładziono na rozwój wychowania fizycznego i sportu, czego 
najlepszym przykładem była Olimpiada w Berlinie z 1936 roku.  
W literaturze podobnie jak w sztuce szukano wyłącznie 
niemieckości. 14 maja 1933 roku Narodowosocjalistyczny 
Niemiecki Związek Studentów zorganizował publiczne palenie 
książek na czele z utworami: Wellsa, Zoli, Freuda, braci Mannów 
czy Prousta. W muzyce do łask wrócił Richard Wagner, z wielkimi, 
pompatycznymi operami. Wielu twórców kultury opuściło Niemcy, 
a większość z nich przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. 
Niemiecka kultura miała stać się potężna, wzniosła oraz 
zrozumiała dla jak największym mas, aby zagrzewać naród do 
walki. Sztuka, sama w sobie w uznaniu prominentów 
nazistowskich powinna być nośnikiem i służbą dla narodu. 
Zwalczano twórców pochodzenia żydowskiego oraz murzyńskiego 
(jazz uznawano za twór niższej rasy). Świetnie natomiast miały się 
operetki, muzyka rozrywkowa i klasyczna, rewie i lekkie filmy,  
w które reżim nie ingerował zbytnio, gdyż służyły polityce 
społecznej państwa. W kraju opętanym kultem młodości, silna 
propaganda służyła do szybkiej realizacji celów, tuszowania 
niepowodzeń i uświadczenia Niemców w ich potędze. Pokazywała 
również główne wartości propagowane w Niemczech, czyli kult 
wodza i wojny, heroizm, szacunek do pracy oraz prostotę  
w myśleniu. Jednym z podmiotów takiej polityki była 
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kinematografia niemiecka, która w okresie rozwijania się myśli 
nazistowskiej przeżywała największy rozkwit.  

Kinematografia niemiecka przed upadkiem. 

Narodowy socjalizm żyje i upada wraz ze swym światopoglądem. 
Alfred Rosenberg. 

Lata 1920-1932 uważane są za złoty wiek niemieckiej 
kinematografii, a jego twórcy stworzyli niezapomniane utwory 
filmowego ekspresjonizmu. To w tym okresie swoje największe 
dzieła stworzyli kanoniczni reżyserzy, wyprzedzając sposobem 
realizacji, techniką i pomysłem swoich kolegów po fachu o kilka 

dziesięcioleci. Friedrich Murnau z Nosferatu – symfonia grozy  
z niesamowitym Maxem Schreckiem w roli głównej i Portierem  
z hotelu Atlantic; Fritz Lang z nieśmiertelnym Metropolis oraz Sagą 
o Nibelungach; Georg Pabst z Puszką Pandory z 1929 roku i na 
koniec Robert Wiene z Gabinetem doktora Caligari, to tylko 
najsłynniejsze przykłady doskonałości twórców niemieckiego kina 
lat międzywojennych. Okres bezpośrednio poprzedzający czas 
rządów NSDAP, to czas ciągle jeszcze wolnej kinematografii, która 
nie bała się podejmować ciężkich tematów, nie do pomyślenia już 
kilka lat później. Wraz z wprowadzeniem filmu dźwiękowego 
(pierwszym fabularnym filmem dźwiękowym z 1927 roku był 

Śpiewak jazzbandu Alana Croslanda), dominująca rola 
kinematografii amerykańskiej znacznie osłabiła ekspansję na 
rynek europejski, dzięki czemu rodzimy przemysł filmowy  
w Niemczech zaczął się jeszcze bardziej rozwijać. Lata 1929-1932 
to przejście największych wytwórni, w tym UFA w ręce 
kapitalistów oraz przerzucenie się z filmu niemego na dźwiękowy. 
Po tych zmianach nastąpił zdecydowany wzrost ilości 
produkowanych filmów, na czym wcale nie ucierpiała ich jakość. 
Niemieckie kino tych lat cechował, bowiem duży profesjonalizm.  
W 1930 roku Austriak Josef von Sternberg przedstawił 
niemieckiej publiczności pierwszy rodzimy film dźwiękowy oparty 

na powieści Heinricha Manna Błękitny Anioł (w Polsce pod 
tytułem Niebieski motyl). Odtwórczynią głównej roli została 
urodzona w Berlinie Marlene Dietrich, stając się przy tym 
najbardziej dosadną kobietą fatalną w dziejach X Muzy. 
Partnerował jej inny wielki aktor tamtych czasów Emil Jannings, 
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z urodzenia Szwajcar, pierwszy Europejczyk, który otrzymał 
Oskara.  

 

Rysunek 1 Max Schreck jako Nosferatu. 

Dziś będąca sztampowa fabuła historia miłości i odrzucenia 
oraz moralnego upadku, w czasie swojej premiery szokowała. 
Wielka w tym zasługa świetnej gry aktorskiej i gęstego klimatu. 
Smaczku filmowi dodaje poza ekranowa zażyłość reżysera  
i Dietrich. Ale to już inna historia. Po tym pierwszym filmie, 
nastąpił rozkwit niemieckiego filmu dźwiękowego, który 
doprowadził do powstania kilku wielkich, bezbłędnych technicznie 
i formalnie dzieł, ukazujących walkę, jaka toczyła się  
w świadomości Niemców w okresie przed dojściem Hitlera do 
władzy. Mimo, że nie dotyczyły one bezpośrednio polityki, a nawet 
się od niej odcinały, to większość utalentowanych reżyserów 
opuściła kraj po 1933 roku. Za największego reżysera tego okresu 
bez wątpienia można uznać Fritza Langa, który już miał na koncie 

wielkie dzieła. W 1931 roku Austriak wyreżyserował M-morderca, 
film na podstawie prawdziwej historii Petera Kuertnera, zwanego 
wampirem z Dusseldorfu, oskarżonego o dokonanie co najmniej 
dziewięciu morderstw ze szczególnym okrucieństwem. Reżyser 
pokazał mordercę, jako niepozornego mieszczanina (w tej roli 
Peter Lorre) o twarzy głupka, mordującego z piosenką na ustach 
(co prawda podkreślającą dramatyzm; bardzo złowieszcza rola 
skrzypiec). Psychoza strachu, która towarzyszy kolejnym 
zbrodniom mordercy, przypomina trochę tę masową spod znaku 
nazizmu. Co ciekawe Lang zatrudnił przy pracy do filmu 
prawdziwych przestępców, z których wielu nie doczekało premiery 
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filmu, gdyż… trafiło za kratki. Kolejny film Langa miał już 

premierę po jego ucieczce z Niemiec do Francji. Testament doktora 
Mabuse miał być w ocenie twórcy krytyką nazizmu, jednak zbyt 
nieuchwytną dla przeciętnego widza. Sam tak mówił o tym dziele: 
Film miał być alegorią, przedstawiającą hitlerowski mechanizm 
terroru. W usta zbrodniarzy włożono slogany i doktryny III Rzeszy. 
Miałem nadzieję, że w ten sposób uda mi się obnażyć 
zamaskowaną teorię hitlerowców o konieczności systematycznego 
niszczenia wszystkiego, co ludziom jest najdroższe. W 1935 roku 
Lang był już w Ameryce, gdzie kręcił kolejne filmy. 
Po Langu, palmę pierwszeństwa w kinie społecznym przejął 
dotychczasowy zwolennik kina psychologicznego, kolejny Austriak 

Georg Pabst ze swoim Frontem Zachodnim 1918. Pabstowi udało 
się niemal doskonale uchwycić bezsens wojny. Pokazał on wojnę, 
jako okrutną rzeź, gdzie przeciwnikiem niejednokrotnie nie jest 
wróg a przyjaciel. Była czasem wyzbycia się z moralności 
(pamiętna scena, gdy matka nie może spotkać się z synem 
wracającym z frontu, gdyż stoi w kolejce po jedzenie). Film kończy 

się napisem: Koniec?!, co łatwo trafiało do widza, pamiętającego 
jeszcze ostatnią wojnę, a przeczuwającego zbliżającą się tragedię. 

Inne jego filmy z tego okresu to Atlantyda, Braterstwo Ludów oraz 
najsłynniejszy obraz Austriaka Opera za trzy grosze.  

Film ten, niemal całkowicie pozbawiony realizmu, rozgrywa się  
w wiktoriańskim Londynie rządzonym przez syndykat zbrodni, 
złożony z bandytów, żebraków i przekupnych policjantów. To 
właśnie z tego filmu pochodzi słynny cytat:  

Człowiek, proszę państwa, 
Gdy ma pusty trzos, 

Robić musi draństwa, 
Taki jego los. 
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Rysunek 2 Georg Pabst i Albert Prejean. 

Innym znaczącym artystycznie dziełem był obraz Austriaczki 

Leontine Sagan Dziewczęta w mundurkach, uznany za najlepszy 
film w Niemczech w 1931 roku, opowiadający szokującą historię 
uczucia osieroconej uczennicy i jednej z nauczycielek, zaś w kinie 

rozrywkowym triumfy święcił Kongres wiedeński urodzonego we 
Wrocławiu Erika Charella, którego producentem był Erik 
Pommer, złoty człowiek wytwórni UFA, który przynosił jej 
krociowe zyski. Zrealizowany w konwencji operetki film, który 
uderza do dziś rozmachem (bierze w nim udział kilka tysięcy 
statystów), odniósł ogromny sukces komercyjny. Należy również 
wspomnieć o familijnym dziele Gerhardta Lamprechta Emil  
i detektywi.  

Naziści wkraczają do gry. 

W 1932 roku nastąpił prawdziwy wysyp filmów o treści 
narodowosocjalistycznej. W tym okresie bezpośrednio przed i po 
objęciu urzędu kanclerza przez Adolfa Hitlera, do NSDAP 
przystąpiła grupa reżyserów, która wpisywała się w ideologię 
sygnowaną logiem swastyki. Charakteryzowało ich 
upolitycznienie, a w swoich filmach sławili germańską siłę  
i posłuszeństwo wobec władzy. Do tych reżyserów zaliczyć trzeba 

Lamprechta z Czarnym Huzarem, Gustava Ucickiego ze sławną, 
opowiadającą o tragicznej historii załogi łodzi podwodnej, 

Jutrzence i naturalnie Leni Reifenstahl, której najsłynniejszy 
obraz Triumf Woli z 1934 roku jest właściwie manifestem ze 
zjazdu partii nazistowskiej w Norymberdze. Obraz przyjaciółki 
Hitlera został nagrodzony m.in. na festiwalu filmowym w Wenecji  
i na Paryskiej Wystawie Światowej. Najbardziej znana reżyserka 
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nazizmu pokazała monumentalną uroczystość, rozgrywającą się 
pod nutę marszu do tekstu Horsta Wessela, trwającym 140 minut 
filmem zbiorowej ekstazy, w środku, której znajdował się Hitler. 

Jutrzenka zaś będąca filmem bardzo dobrze zrealizowanym cieszył 
się popularnością w Stanach Zjednoczonych i we Francji. 
Pierwszym oficjalnym nazistowskim filmem, po dojściu Adolfa 

Hitlera do władzy był Hitlerjunge Quex. Film o duchu poświęcenia 
niemieckiej młodzieży rozgrywający się na tle konfliktu między 
nazistami a komunistami. Wcześniej powstał inny film 

poświęcony partii hitlerowskiej. Sa-Mann Brand w reżyserii 
Franza Seitza, zyskał sławę głównie, dlatego że podczas 
prapremiery doszło do antypolskich wystąpień.  
Naziści pragnęli swojego wiekopomnego dzieła, czegoś na kształt 

ulubionego filmu Goebbelsa – Pancernik Potiomkin, w reżyserii 
Sergeia Eisensteina z 1925 roku. Film Człowiek z brunatnego 
tłumu poświęcony ikonie NSDAP Horście Wesselu, typowany na 
podobny do radzieckiego moralitet okazał się totalną porażką  
i niestety dla reżimu Hitlera żaden z filmów powstałych  
w tysiącletniej Rzeszy nigdy nie stał się tak pełnym oddziaływania 
i symbolizmu, a jednocześnie doskonałym w swej realizacji 
utworem, jak dzieło urodzonego w Rydze reżysera. 

 

Rysunek 3 Plakat reklamujący "Triumf woli". 
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Kinematografia III Rzeszy w latach 1933-1939 

Okres poprzedzający II Wojnę światową w niemieckiej 
kinematografii to czas gwałtownych przemian. Doskonałe 
rozwijający się dotychczas film niemiecki, uległ skażeniu  
i zacofaniu, mimo to pojawiały się wciąż filmy dobre. Nazistowski 
aparat propagandy działał w najlepsze ingerując w każdą 
dziedzinę życia. Był to czas jadowitej propagandy i największego 
ogłupienia milionów ludzi w historii.  
  

Film w rękach nazistów 

Ach, dobrze wiem, co to jest propaganda. To odtworzenie pewnych 
wydarzeń po to, żeby zilustrować jakąś tezę, albo rezygnacja  
z pewnych elementów na korzyść innych. Leni Riefenstahl. 

Joseph Goebbels w mowie z 28 marca 1933 roku do 
przedstawicieli niemieckiego filmu zaapelował o tworzenie dzieł 

bliższych narodowemu interesowi Niemiec. Szczególnie zaś 
podkreślał, że: film jest najbardziej nowoczesnym i skutecznym 
środkiem wpływania na masy i z tych względów władze nie mogą 
pozostawić kinematografii samej sobie[1]. Film miał się stać 
elementem szeroko rozumianej propagandy, miał kształtować 
odpowiednie postawy, przywoływać zasłużonych bohaterów 
niemieckiej historii motywując cały naród do walki. Wśród 
niemieckich filmowców wybuchła początkowo panika, jednak 
szybko sytuacja wróciła do normy, gdyż jednym z najbliższych 
współpracowników Hitlera był Alfred Hugenberg – właściciel UFY. 

Sam Führer w pewnym wywiadzie stwierdził: Budzi mój wstręt 
przemycanie polityki pod płaszczykiem sztuki. Albo sztuka albo 
polityka. Doktor Goebbels[2] w swoim przemówieniu za wzór 
podał cztery filmy: Pancernik Potiomkin (1926) Eisensteina, 
amerykański Anna Karenina oraz dwie niemieckie produkcje 
Buntownika i Nibelungi Langa. Żaden z wyżej wymienionych 
filmów nie miał reżysera o aryjskich korzeniach, co naturalnie 
podniosło na duchu wszystkich odpowiedzialnych za film  
w Niemczech. Była to jednak cisza przed burzą. Goebbels 
doskonale zdawał sobie sprawę ze skomplikowanych układów 
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własnościowych, przy licznym udziale kapitału niepożądanego, 
dlatego starał się uspokoić producentów i filmowców. Na VI 
zjeździe partii w Norymberdze w 1934 roku Hitler jednoznacznie 
nakazał powiązać sztukę z rzeczywistością, która ma być bliska 
narodowi[3]. Rozpoczął się proces zmian, polegających na niemal 
całkowitym podporządkowaniu niemieckiego przemysłu filmowego 
nazistom. III Rzeszę opuściły tłumy utalentowanych twórców  
z Fritzem Langiem, Pabstem i Pommerem na czele. Wzmogła się 
cenzura, której zaczęły podlegać wszystkie wyprodukowane filmy 
bez względu na treść. Wprowadzono ośmiostopniową klasyfikację 
tzw. oznak filmowych: 

1. Cenny politycznie, 
2. Szczególnie cenny, 
3. Szczególnie cenny politycznie i artystycznie, 
4. Wartościowy dla młodzieży, 
5. Szczególnie cenny artystycznie, 
6. Szczególnie cenny politycznie, 
7. Wartościowy dla narodu, 
8. Godny pochwały. 

W przemyśle filmowym pracować mogli tylko obywatele 
niemieccy. Stopniowo państwo zaczęło także przejmować 
poszczególne wytwórnie filmowe: Terra Film AG, Tobis, Bavaria 
czy przede wszystkim osławioną UFĘ. Universum Film-
Aktiengesellschaft powstała w 1917 roku w wyniku konsolidacji 
wielu głównych wytwórni państwowych. Jej siedziba mieściła się 
w Berlinie, gdzie do dyspozycji filmowców było najlepiej 
wyposażone i najnowocześniejsze w owym czasie studio filmowe 
na świecie. Po 1925 roku, kiedy wielu fachowców i aktorów 
wyemigrowało do Hollywood, pozycja finansowa UFY podupadła, 
mimo pożyczek i sieci porozumień oraz współpracy  
z producentami amerykańskimi. W 1927 roku filmowy gigant, 

który wyprodukował m.in. Metropolis Langa i Gabinet doktora 
Caligari Wiene’a, został zakupiony przez Alfreda Hugenberga[4], 
właściciela wielkiego konsorcjum medialnego i prywatnie 
wielkiego sympatyka nazizmu. Przejęcie wydawniczego potentata  
i mniejszych firm odsłoniło prawdziwe oblicze nazistowskiej 
polityki propagandowej.  

Samo podporządkowanie niemieckiego przemysłu filmowego 
nazistowskiemu aparatowi państwowemu przebiegło w kilku 

http://historykon.pl/kinematografia-iii-rzeszy-w-latach-1933-1939/#jeden
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etapach. Po utworzeniu Ministerstwa Oświaty Publicznej  
i Propagandy, w skład, którego wchodził department filmu, cała 
niemiecka produkcja filmowa przeszła w ręce nazistów. W ramach 
NSDAP również istniała specjalna komórka odpowiedzialna za 
kinematografię, a jej szefem był oczywiście Joseph Goebbels.  
W lipcu 1933 roku w ramach stworzonej przez niego Izby Kultury 
Rzeszy utworzono Izbę Filmową Rzeszy nadzorującą niemal 
wszystkie aspekty niemieckiego filmu. Należeć do niej na zasadzie 
przymusu musieli wszyscy, choćby w najmniejszym stopniu 
związani z przemysłem filmowym. Oprócz kwalifikacji czysto 
merytorycznych, każdy, kto chciał się ubiegać o pracę przy 

filmach musiał odznaczać się aryjskością. Kolejnym krokiem było 
wprowadzenie nowej Ustawy Filmowej, wprowadzającej nowe 
formy cenzury, która często wycofywała filmy z dystrybucji. Do 
rozpoczęcia II Wojny światowej cały niezwykle rozbudowany 
system nadzoru kinematografii dysponował dwudziestoma 
pięcioma tysiącami pracowników wspomaganymi niezliczoną 
ilością sprzętu[5]. Ważną rolę w kontrolowaniu filmografii miała 
również prasa specjalistyczna, wydawana w wielkich nakładach. 
Istotną rolę pełnił też utworzony przez Goebbelsa Bank Filmowy, 
udzielający kredytów producentom filmowym. 

Film w latach 1933-1939 

W 1933 roku i na początku roku kolejnego dominowały filmy 
lekkie bez ambicji, z trzema zaangażowaniami politycznie[6]. 

Hitlerjunge Quex, Człowiek w brunatnej koszuli oraz Zbiegowie 
wiedeńczyka Gustava Ucickiego, który zdobył, jako pierwszy 
nagrodę dla najlepszego filmu III Rzeszy. Nie wszystkie filmy 
służyły nagonce politycznej. Wraz z zaprzestaniem od 1933 roku 
sprowadzania filmów z Francji i Stanów Zjednoczonych, władze 
zleciły producentom tworzenie lekkich filmów rozrywkowych oraz 
sprowadzanie takowych z krajów zaprzyjaźnionych, na przykład  
z Meksyku (co ciekawe meksykańskie kino również w tym okresie 
przeżywało swój złoty wiek). W Polsce w okresie okupacji, mimo 
prowadzonych akcji podziemia, ludzie chętnie chodzili do kina, 
które dawało chwilę wytchnienia w szarej wojennej rzeczywistości. 
Część repertuaru stanowiły właśnie filmy z Meksyku, do których 
można odnaleźć nawiązania, choćby w pierwszym powojennym 
polskim filmie fabularnym, w którym występują melodie z tego 
kraju środkowoamerykańskiego. 

http://historykon.pl/kinematografia-iii-rzeszy-w-latach-1933-1939/2/#jeden
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W 1933 roku niemiecka produkcja filmowa osiągnęła poziom 
stu czterdziestu wyprodukowanych filmów, mimo znacznego 
zmniejszenia wpływów. W tymże roku w Niemczech istniało 114 
przedsiębiorstw filmowych zlokalizowanych przede wszystkim  
w stolicy III Rzeszy i wokół niej oraz na południu w Monachium. 
Do 1937 roku przetrwało zaledwie sześćdziesiąt, w większości już 
kontrolowanych przez państwo. Po Anschlussie Austrii takie same 
kroki podjęto w związku z przejęciem austriackiego przemysłu 
filmowego. 

Do grona reżyserów, których uważa się za najbardziej 
sztampowe przykłady realizacji ideologii hitlerowskiej w kinie 
należą Hans Steinhoffer, Karl Ritter i Veit Harlan[7]. Pierwszy  

z nich zasłynął słabym Hitlerjunge Quex, po czym nakręcił w 1935 

roku film Stary i młody, opowiadający o pruskich królach – 
Fryderykach, będących częstym motywem wykorzystywanym 
przez nazistowską propagandę. Obraz ten pełen jest 
alegorycznych nawiązań do Hitlera. W 1939 roku zrealizował film 

Robert Koch – Zwycięzca śmierci z Emilem Janningsem w roli 
głównej, za którego otrzymał na weneckim festiwalu nagrodę dla 
najlepszego filmu zagranicznego. Karl Ritter – reżyser, który na 
początku swojej kariery kręcił głównie lekkie filmy, do twardej 
narodowosocjalistycznej tendencji przeszedł dopiero w 1936 roku 

dziełem Zdrajcy. Kolejnymi jego produkcjami były Urlop na słowo 
honoru, Pour Le Merite i Akcja Michael. Ritter pokazywał 
frontowych żołnierzy I Wojny Światowej, jako bohaterskich 
narodowców. Tworzył społeczne przekroje, bez wyraźnych 
jednostkowych bohaterów, jednolitej i jednostajnej narracji oraz 
wątku głównego. Jego twórczość była niezwykle ceniona przez 
nazistowskich dygnitarzy. 

http://historykon.pl/kinematografia-iii-rzeszy-w-latach-1933-1939/2/#jeden


18 

 

 

Rysunek 4 Plakat reklamujący Pour Le Merite. 

Z kolei Veit Harlan uważany był za najzdolniejszego reżysera 
reżimowego. Zaczynał podobnie jak Ritter, od przyjemnych 

komedii, by w 1936 roku zrealizować Władcę na motywach 
powieści Gerhardta Hauptmanna, ze znakomitymi aktorami: 
Emilem Janningsem i Marianne Hoppe. Obraz ten podkreśla rolę 
podrzędności jednostki wobec narodu. Film odniósł wielki sukces 
komercyjny i artystyczny, chwalono grę aktorską, świetną 
realizację i subtelną propagandę. Oprócz wyżej wymienionej 
trójki, do wielkich piewców nazizmu należeli m.in. Ucicki ze 

swoim kolejnym filmem Dziewica Orleańska, Togger von Altena  
i Cierpienie Fryzów. 

Ikoną niemieckiego filmu czasów Adolfa Hitlera pozostaje 
jednak niezmiennie Leni Riefenstahl. Urodzona w Berlinie w 1902 
roku reżyserka, aktorka i producenta zasłynęła z szeregu filmów 
sławiących tężyznę fizyczną i wyższość aryjczyków nad innymi 
narodami[8]. Do dziś pozostaje ona ikoną kina dokumentalnego 
oraz podporządkowania wszystkiego dla kariery. Poznała Hitlera 
osobiście prawdopodobnie w 1933 roku i zaczęła dzięki jego 
protekcji kręcić filmy poświęcone nazizmowi[9]. W tym też roku 

nakręciła Zwycięstwo wiary, a rok później wielki pean 
narodowosocjalistyczny Triumf Woli. Jej dzieła ceniono za 
fantastyczną muzykę, niesamowity montaż oraz piękne zdjęcia. Po 
wielkim aplauzie, jaki otrzymał jej ostatni film, powierzono jej 
realizację ogromnego przedsięwzięcia, jakim było 
udokumentowanie Olimpiady Berlińskiej z 1936 roku. 

http://historykon.pl/kinematografia-iii-rzeszy-w-latach-1933-1939/3/#jeden
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Dzieło Riefenstahl weszło do kin w 1938 roku, po dwuletniej 
obróbce i szybko stało się apoteozą możliwości III Rzeszy. 

Reżyserka podzieliła swój film na wymowne dwie części: Święto 
piękna i Święto narodów. Na potrzeby tego monumentalnego 
przedsięwzięcia oddano reżyserce ogromne środki tak finansowe 
jak i techniczne. Riefenstahl, mimo całej otoczki międzynarodowej 
rywalizacji w pokoju, ukryła w głębi pochwałę młodego narodu 
niemieckiego. Pokazała wielkość III Rzeszy i ich przywódcy – 
Adolfa Hitlera. 

Dużą rolę odgrywały także kroniki filmowe, wyświetlane 
przed każdym seansem w kinach oraz pokazywane w ruchomych 
wozach projekcyjnych NSDAP[10]. W samych Niemczech w 1932 
roku istniało ponad 5000 sal kinowych, nie licząc kinoteatrów 
objazdowych. Rosła liczba widzów, którzy po regresie okresu 
Wielkiego Kryzysu znów chętnie uczęszczali do kin. 

Twórcy, którzy nie chcieli podlegać pod wytyczne ideologii 
faszystowskiej nie mieli wyjścia, musieli opuścić Niemcy. Istniała 
jednak grupa reżyserów neutralnych. Zaliczyć do nich trzeba 
Arthura Rebanalta, Herberta Selpina i Franka Wysbara. Selpin, 
mający na koncie współpracę z Friedrichem Murnauem, 

reżyserem obsypanego nagrodami Wschodu Słońca i genialnego 
Nosferatu-symfonia grozy z niezapomnianym Maxem Schreckiem 
oraz Walterem Ruttmannem autorem Berlina-symfonii wielkiego 
miasta, wyreżyserował wartościowe Alarm w Pekinie i adaptacje 
prozy Oscara Wilde Wzorowy małżonek. Wysbar z kolei 
zrealizował Przewoźnik Maria, który do dzisiaj zastanawia 
krytyków, jakim cudem w ogóle przeszedł przez ostre szpony  
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Kino III Rzeszy w okresie wojny światowej 

Wojna to pokój. 
Wolność to niewola. 
Ignorancja to siła. 
George Orwell – Rok 1984. 

Pierwszy okres wojny. 

W czasie II Wojny światowej dygnitarze III Rzeszy ciągle 
poszukiwali dzieła, które zawierałoby w sobie całą istotę nazizmu. 
Nigdy takowe nie powstało, ale film niemiecki nadal był jedną  
z głównych rękojmi propagandy wojennej. Karmiono widza 
dziesiątkami beznadziejnych filmów komercyjnych[1]. Oprócz nich 
w dobie nagonki anty: żydowskiej, cygańskiej, rosyjskiej czy 
polskiej, pojawiły się filmy polityczne, szkalujące inne narody. 
Teraz, gdy wojna stała się faktem, machina propagandowa 
Goebbelsa mogła całą siłą uderzyć w znienawidzonych wrogów 
narodowego socjalizmu. Na pierwszym miejscu wysokiej piramidy 
nienawiści znajdowali się Żydzi. Najsłynniejszym  

z obrazoburczych filmów, jest dzieło Veita Harlana Żyd Süss. 
Opowieść, którą zekranizował reżyser, była szeroko zakorzeniona 
w niemieckiej mentalności historycznej. Fabuła opowiadała 
historię ministra skarbu w księstwie wirtemberskim – Süssa 
Openheimera, żyjącego w XVIII wieku, skazanego na śmierć przez 
tłum protestantów, po śmierci księcia rządzącego tym księstwem. 
Tytułowego bohatera przedstawiono, jako odrażającego 

przedstawiciela wrogiej rasy. Film ten miał premierę w 1940 roku. 
Jego zadaniem było podburzenie ludności nazistowskich Niemiec 
przeciwko Izraelitom, a jednocześnie był próbą usprawiedliwienia 
nadchodzącego holocaustu, który rozwijał się już w Niemczech. 
Film wywołał wiele skrajnych emocji. 

W Marsylii po jego emisji wybuchły zamieszki 
antyżydowskie. Sam pomysł na film narodził się w głowie 
Goebbelsa, który chciał, żeby stał on się bezpośrednim 
wezwaniem do wymordowania Żydów. Obraz zdobył jedną  
z głównych nagród na weneckim festiwalu filmowym. Nie był to 
jedyny przejaw antyżydowskiego jadu, jaki płynął z ust 
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filmowców, kierowanych przez nazistowski aparat propagandowy. 

Rotszyldowie Ericha Waschnecka opowiadał o zdominowaniu 
brytyjskiej gospodarki przez Żydów, a paradokumentalny Wieczny 
Żyd Fritza Hipplera o całej kulturze żydowskiej. Niemal każdy 
kraj, z którym III Rzesza toczyła wojnę, doczekał się zjadliwej 
krytyki. Wyjątkami byli Amerykanie, którym nie poświęcono 
żadnego filmu fabularnego, za to ostro atakując ich dziełami 
dokumentalnymi oraz Francuzi, którym poświęcano nieliczne 
docinki, bardziej kpiąc z narodowych przywar, niż rzeczywiście 

szydząc z nich. W Polaków uderzały Powrót Ucickiego i Wrogowie, 
w Jugosłowian Ludzie podczas burzy P. Bucha. Anglicy otrzymali 
Wujaszka Krugera Steinhoffa z Janningsem w roli głównej oraz 
duologię o kanclerzu Bismarcku[2] Liebeneinera, z kolei  

w Rosjan uderzało G.R.U. Rittera. Co ciekawe, wielką estymą 
cieszyli się Irlandczycy, którym szwagier Goebbelsa – Max 

Kimmlich poświęcił dwa obrazy (Lis z Glenarvoni i Moje życie  
w Irlandii), które ukazywały ich w bardzo pozytywnym świetle na 
tle znienawidzonych Anglików. III Rzesza mocno liczyła, bowiem 
na powstanie Irlandczyków wobec monarchii brytyjskiej.  
W pierwszym okresie wojny do 1942 roku, kiedy to niemiecka 
machina wojenna odnosiła nieprzerwany ciąg sukcesów, wielkim 
zainteresowaniem cieszyły się profesjonalnie zrealizowane kroniki 

filmowe i dokumentalne. Takie dzieła jak Kampania Polska czy 
Zwycięstwo na Zachodzie w pokrętny sposób usprawiedliwiały 
niemiecką ekspansję. Pokazywały uśmiechniętych, zdrowych, 
pełnych wigoru, młodych niemieckich żołnierzy na tle 
wynędzniałych przeciwników. Nad wszystkim czuwał niczym 
mityczny Bóg – Adolf Hitler, a w oddali majaczyła spokojna 
ojczyzna, dla której dzielni żołnierze walczyli i umierali. Często 
pokazywano także życie pozafrontowe. Zadowoleni żołnierze pisali 
listy, śpiewali i grali w piłkę nożną. Na 1942 rok przypada 
apogeum nazistowskiej kinematografii. W tym to roku liczba 
widzów w kinach wyniosła miliard ludzi na samym terenie III 
Rzeszy, a wpływy osiągnęły przeszło 850 milionów marek[3]. Do 

najbardziej kasowych filmów zaliczano Wunschkonzert z 1941 
roku i Die große Liebe z 1942 roku. 

Kino niemieckie podlegało cenzurze prewencyjnej, która 
dopuszczała do dystrybucji jedynie te filmy, które ściśle 
wypełniały reguły postawione im przez urzędy III Rzeszy. Wraz  
z sukcesami militarnymi poszerzyła się niebagatelnie baza 
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dystrybucyjna niemieckiego filmu. W połowie 1941 roku 
zarządzeniem Izby Filmowej zlikwidowano ostatnie przejawy 
wolności w kinie. Powstał w ten sposób państwowy koncern 
medialny UFA-Film GmbH, który przejął na siebie całokształt 
tworzenia i dystrybucji filmowej. 

W cień odeszła Leni Riefenstahl, poświęcając się po 

założeniu własnej firmy realizacji Nizin, które premierę miały 
dopiero w 1951 roku. Ritter i Steinhoff, mimo że dość twórczy, 
kręcili filmy zupełnie nieudane. Ostatnim z wielkich orędowników 
filmu faszystowskiego pozostał Harlan. W 1942 roku nakręcił 

Wielkiego króla z Otto Gebührem. Była to kolejna ekranizacja 
życia króla Fryderyka Wielkiego. To pompatyczne i pełne 
przepychu dzieło zostało bardzo pochlebnie ocenione przez 
cenzurę. Następny jego film był już w kolorze, kręcony w systemie 

Agfacolor. Złote miasto, było jednak filmem słabym, będącym 
przestrogą przed mieszaniem aryjskiej krwi ze słowiańską. Nową 
gwiazdą kina nazistowskiego został Wolfgang Liebeneiner, autor 

duologii poświęconej Bismarckowi. Zasłynął dramatem Oskarżam. 
Dzieło to jest niezmiernie ciekawe. Historia opowiada o ciężko 
chorej kobiecie, proszącej o eutanazję, jednak lekarze opiekujący 
się chorą nie zezwalają na ten czyn. Dopiero mąż decyduje się 
spełnić wolę umierającej, po czym zostaje oskarżony  
o morderstwo. Wtedy występujący, jako świadek oskarżenia lekarz 
pacjentki obraca swój światopogląd o 180 stopni i oskarża 
system, który nie zezwala na śmierć z miłosierdzia. W innych 
warunkach obraz ten ocierałby się o miano arcydzieła, jednak  
w III Rzeszy służył zaledwie jako usprawiedliwienie morderstw  

w myśl edyktu Himmlera o śmierci z litości wszystkich 
nieuleczalnie chorych (chorych umysłowo). W latach 1939-1941 
zginęło w jego wyniku od 50 do 60 tysięcy ludzi. 

W okresie II Wojny światowej szczególne zapotrzebowanie 
było na filmy dotykające problemu wyjazdu żołnierzy na front, 
samych walk i zachęcenia młodzieży do edukacji w duchu 

narodowego socjalizmu. Można do nich zaliczyć Koncert życzeń 
von Borsodyskiego, Wielką miłość Hansena i Szczeniaki 
Stemmlera. 

Upadek tysiącletniej kinematografii. 



24 

 

Pewnego dnia kłamstwa zawalą się pod własnym ciężarem,  
a prawda powstanie.                                            

Joseph Goebbels. 

Ostatnie dwa lata trwania wojennej zawieruchy, w których 
III Rzesza doznawała niemal samych porażek, zmusiły 
nazistowską propagandę do zmiany sposobu obrazowania  
i epatowania efektem wojny. W kronikach filmowych zaczęły 
dominować realistyczne obrazy przedstawiające walki. Ojczyzna 
potrzebowała ofiar. Z kolei w filmie fabularnym na czoło wysunęły 
się lekkie i przyjemne komedie oraz produkcje komediowo –
muzyczne. 

 

Najpełniejszym przykładem takich ekranizacji jest przede 

wszystkim Baron Münchausen w reżyserii Josefa von Baky na 
podstawie scenariusza Ericha Kästnera, który oparł go z kolei na 
opowieści Bürgera z 1786 roku. Główną rolę zagrał Hans Albers,  
a sama postać fantastycznego Barona i jego niewiarygodne 
przygody do dzisiaj fascynują. Film ten nakręcono dużym kosztem 
w kolorze, z pełnymi przepychu dekoracjami i wielką ilością 

statystów. Innym ważnym filmem jest kręcony w Gdyni Titanic  
w reżyserii Herberta Selpina. Reżyser nie doczekał jednak 
premiery swojego dzieła, gdyż po donosie na swoją osobę trafił do 
więzienia, a 1 sierpnia popełnił samobójstwo. 



25 

 

Jedynym wolnym twórcą tego ostatniego okresu istnienia 
tysiącletniej Rzeszy był Helmut Käutner. Jego manifestem stało 

się Romancy w moll[4]. Dziś historia przedstawiona w filmie 
wydaje się oklepana, jednak w momencie premiery zadziwiała. 
Film opowiada historię zwykłej mieszczki bez przyszłości, mającą 
za męża nijakiego urzędnika średniej klasy, która w końcu 
spotyka miłość swojego życia. Jednak przez podłość i nienawiść 
ludzi zmuszona jest do popełnienia samobójstwa. O klasie dzieła 
świadczy nagroda szwedzkiej akademii filmowej; nigdy żaden inny 
niemiecki film okresu Hitlera nie dostał nagrody tej szanowanej 
instytucji państwa neutralnego. 

Ostatnim wielkim filmem zaangażowanym politycznie była 

wielka, nakręcona w kolorze epopeja Kolberg w reżyserii 
niezawodnego piewcy nazizmu Veita Harlana. W trakcie 
postępującego upadku III Rzeszy udało mu się zgromadzić cztery 
tysiące statystów, sześć tysięcy koni i uszyto dziesięć tysięcy 
mundurów[5]. Obraz opowiadał o oblężeniu pruskiego Kołobrzegu 
w 1807 roku przez wojska francuskie. Był to jasny symbol walki 
do ostatniego tchu bez względu na koszty. Film ten nigdy nie 
odniósł sukcesu komercyjnego, ale stał się najdroższą produkcją 
filmową III Rzeszy, kosztującą w przeliczeniu na dzisiejsze 
pieniądze około pół miliarda dolarów[6]. Z tym filmem wiąże się 
wiele anegdot i niesamowitych historii, a najlepiej o nim świadczą 

słowa samego reżysera: Praca przy „Kolbergu” to było prawdziwe 
szaleństwo. Hitler i Goebbels byli tym filmem po prostu opętani. 

http://historykon.pl/kino-iii-rzeszy-okresie-wojny-swiatowej/2/#jeden
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Wraz ze zbliżającym się końcem wojny zmniejszyła się baza 
dystrybucyjna niemieckiej kinematografii. Musiano przenieść 
część produkcji w miejsca nieobjęte bombardowaniami np. do 
Pragi. Mimo kłopotów produkcja dalej szła pełna parą, o czym 
może świadczyć fakt, że w ostatnim roku wojny zaplanowano aż 
72 nowe filmy, z których jednak przed końcem wojny ukończono 
zaledwie dwadzieścia, a wyświetlono sześć[7]. 

Wojna pochłonęła wielu sławnych i utalentowanych aktorów 
i twórców. Wielu sprzeciwiało się polityce III Rzeszy. O Janningsie 

Goebbels w swoim pamiętniku zapisał: Jannings okazał się 
małym oszczercą politycznym[8]. Mimo wszystko, aktorzy oraz 
najważniejsze osoby odpowiedzialne za tworzenie filmów na tle 
społeczeństwa miały się całkiem dobrze. Zarabiali krocie i mogli 
korzystać ze specjalnych ulg podatkowych. 

W latach 1933 – 1945 III Rzesza wyprodukowała przeszło 
1000 produkcji fabularnych. Należałoby do tego doliczyć ogromną 

liczbę Wochenschau, czyli kronik oraz filmów krótkometrażowych  
i innych. Przeważająca część filmów wykonana byłe w technice 
czarno-białej, a zaledwie dziewięć doczekało się premiery  
w kolorze techniką Agfacolor. Co ciekawe, przeważały komedie  
i melodramaty, daleko pozostawiając w tyle dzieła zaangażowane 
politycznie. Goebbelsowi chodziło bowiem o to, aby kontrolować 

http://historykon.pl/kino-iii-rzeszy-okresie-wojny-swiatowej/3/#jeden
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nieświadomego widza, a przy okazji dostarczać mu emocji  
i przeżyć[9]. Kiedy pod koniec 1944 roku zaczęto zamykać szkoły, 
kinoteatry wciąż działały i miały działać aż do samego końca 
wojny. 

9 maja 1945 roku tysiącletnia III rzesza formalnie przestała 
istnieć. Nie pomogły jej ani filmy ani kroniki, mimo wciąż 

słyszalnych haseł, jak to rodem z Kolberga: Z popiołów i ruin 
podnosi się jak feniks – nowy naród i nowa Rzesza. Kino jednak 
bardzo przysłużyło się III Rzeszy. Przynosiło wielkie zyski, 
podnosiło na duchu naród oraz dostarczało tak potrzebnej  
w czasach wojennej zawieruchy rozrywki. 

Kiedyś jeszcze złożycie nasze kości do trumien  
z marmuru.                                                                             
Hermann Goering. 
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Wirtschaftswunder – niemiecki cud 
gospodarczy  

Powojenny cud gospodarczy w Niemczech wprowadzał 
ekonomistów w zdziwienie, a do dzisiaj trwają zażarte spory o jego 
przyczyny i znaczenie. Co go spowodowało, co miało na niego 
wpływ i kto był jego architektem? 

Pokłosie klęski. 

Jest naszym zamiarem zniszczenie niemieckiego militaryzmu  
i narodowego socjalizmu i zdobycie pewności, że Niemcy nie będą 
w możliwości zakłócić pokoju świata – deklaracja konferencji 
jałtańskiej. 

ARTYKUŁ 
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8 maja 1945 roku po dwunastu latach istnienia upadła 
„tysiącletnia‖ III Rzesza. Bez fanfar, na gruzach Europy. Zwycięzcy 
alianci, pod przewodem Stanów Zjednoczonych i Związku 
Radzieckiego mogli w końcu ustalić nowy porządek świata. Już  
w czasie trwania drugiej wojny światowej zapadały decyzje  
o powojennym wyglądzie Europy, jednak to na konferencji  
w Poczdamie, wielka trójka, jak nazywano przywódców Wielkiej 
Brytanii, USA i Rosji, przypieczętowały powojenne losy 
kontynentu. Alianci musieli zmierzyć się, z problemem 
powojennego państwa niemieckiego. Dla sprzymierzeńców, między 
którymi istniała zaledwie iluzoryczna nić porozumienia i z których 
Wielka Brytania i Francja coraz bardziej były odsuwane przez 
dwie dominujące potęgi, był to problem najistotniejszy, gdyż miał 
największy wpływ na układ sił po wojnie światowej. Na szczęście 
nie przyjęto w większości skrajnych rozwiązań, typu utworzenia  
z Niemiec kraju rolniczego, bez przemysłu czy pomysłów 
niektórych ortodoksyjnych polityków francuskich. 
 

Nowe Niemcy wyszły z wojny okrojone z jednej czwartej 
swego terytorium z czasów sprzed 1938 roku. Straciły całe Prusy 
Wschodnie oraz ziemie na wschód od linii Odry i Nysy Łużyckiej. 
Podzielono je na cztery strefy okupacyjne, zdecydowano się na 
słynne cztery D, czyli demilitaryzację, denazyfikację, 
demokratyzację życia politycznego i demonopolizację 
(dekartelizację) gospodarki, uzupełnione o decentralizację. 
Przyjęto, pamiętając o tragicznych konsekwencjach po I wojnie 
światowej, że reparacje nie będą miały formy odszkodowań  
w gotówce, a w formie demontażu urządzeń przemysłowych i po 
części z bieżącej produkcji. Ich wysokości nigdy nie ustalono 
(podczas konferencji jałtańskiej określono, że suma powinna 
wynosić 20 mld dolarów, z czego połowa miała przypaść ZSRR ). 
Reichsmarka traciła na wartości, większość handlu odbywała się 
na zasadach barterowych, brakowało wszystkich artykułów 
konsumpcyjnych, na czele z żywnością, a także rąk do pracy, a na 
dodatek Niemcy musieli utrzymywać okupantów. 
Niemcy, jako kraj po II wojnie światowej były zniszczone. Większa 
część miast legła w gruzach, choć obszary wiejskie w dużej części 
pozostały nienaruszone. Niemcy utraciły ważny pod względem 
zaplecza gospodarczego obszar Śląska. Zaczął się także napływ 
przesiedleńców ze Wschodu. Alianci Zachodni, pomni 
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doświadczeń powersalskich z czasów przełomu drugiego  
i trzeciego dziesięciolecia XX wieku, musieli jak najszybciej 
uporać się z ciągle nierozwiązaną sprawą powojennych Niemiec.  

Powtórka traktatu Wersalskiego? 

W radzieckiej strefie okupacyjnej, natychmiast rozpoczęto 
masowy demontaż zasobów przemysłowych Niemiec. Uważa się, 
że mógł on objąć około 1900 zakładów i zmniejszyć potencjał 
niemieckiego przemysłu w strefie radzieckiej do 50%. Należy 
również pamiętać, że 25 procent pozostałego zasobu, zarządzane 
było przez radzieckie spółki. W zachodnich strefach okupacyjnych 
demontaż postępował o wiele wolniej i nie na tak masową skalę. 
Alianci borykać się musieli z licznymi problemami. Niedostatek 
towarów spowodował powstanie rozwiniętego czarnego rynku 
aprowizowanego głównie przez towary amerykańskie. Produkcja 
żywności była niewystarczająca, brakowało paliwa i surowców,  
a także dóbr konsumpcyjnych. Na dodatek zniszczony działaniami 
wojennymi transport nie funkcjonował, choć przetrwała w części 
infrastruktura gospodarcza. Nasilała się jednak inflacja i spadały 
płace realne. Dodatkowo napływ repatriantów znacząco wpływał 
na i tak tragiczną sytuację zaopatrzeniową w kraju.  
Zachodni alianci w obawie przed powtórką historii Niemiec po 
pierwszej wojnie oraz przed kreującym się zagrożeniem ze strony 
Związku Radzieckiego, postanowili zmienić linię polityki  
w stosunku do okupowanego państwa Niemieckiego. Nie potrafiąc 
wypracować jednolitej polityki, postanowili odejść od koncepcji 
„słabych‖ Niemiec na rzecz silnego państwa, mogącego być 
równym sojusznikiem Zachodu wobec zakusów ZSRR. W styczniu 
1947 roku doszło do połączenia brytyjskiej i amerykańskiej strefy 
okupacyjnej. Cztery miesiące później utworzono Zarząd 
Gospodarczy, pełniący rolę parlamentu Bizonii, a składający się  
z 54 członków, którymi przewodził Ludwig Erhard. Brytyjczycy  
i Amerykanie dążyli do jak najszybszego ujednolicenia, 
uniezależnienia i wprowadzenia autonomicznej demokracji 
parlamentarnej w Bizonii. Kolejnym krokiem było podwojenie 
liczby członków Zarządu Gospodarczego i ustanowienie drugiej, 
niższej izby. W końcu w czerwcu dokonano dewaluacji marki.  
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Rysunek 5 Ludwig Erhardt 

Plan Erhard i ordoliberalizm. 

Profesor Ludwig Erhard był niemieckim ekonomistą  
i politykiem urodzonym w 1897 roku w Fürth. Z I wojny światowej 
wrócił jako inwalida, w 1925 roku zdobył tytuł doktora nauk 
politycznych na uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem.  
W czasie II wojny światowej był dyrektorem Instytutu Badań 
Ekonomicznych, by w latach 1946 – 1947 pracować dla 
amerykańskiego gubernatora Bawarii, jako minister handlu  
i rzemiosła. Następnie alianci zlecili mu, jako dyrektorowi 
Zarządu Zjednoczonych Obszarów Gospodarczych wybranemu  
w marcu 1948 roku, przygotowanie programu reform, które 
wprowadziłyby w Niemczech gospodarkę rynkową. To właśnie 
Erhard odpowiadał za ustanowioną w 1948 roku reformę 
walutową. Wykorzystując okazję zdecydował się również, niejako 
przy okazji, na reformy wolnorynkowe. Namówił członków 
Zarządu, na poszerzenie zasięgu reform o likwidację reglamentacji 
kartkowej przy ciągłej kontroli cen towarów. Przede wszystkim 
jednak zależało mu na obaleniu zasady planowanej gospodarki.  
Do realizacji postawionych przed sobą celów Erhard wybrał 
zasadę ordolibaralizmu. Termin ten został ukuty przez grupę 
niemieckich ekonomistów, którzy po II wojnie światowej stworzyli 
tak zwaną szkołę fryburską. Za swój cel stawiali sobie głównie, 



32 

 

program odbudowy Niemiec po porażających klęskach władzy 
nazistów. Wyższością ordoliberalizm górował nad innymi nurtami 
tym, że nie dotykał on tylko problemów gospodarczych czy 

ekonomicznych. Jak pisze Jacek Bartyzel: Dla ordoliberałów 
przedmiotem namysłu nie jest izolowana jednostka, lecz osoba we 
wspólnocie, a ich centralna ideą (…) ład budowany w przestrzeni 
moralnej dojrzałej wolności. Można zatem powiedzieć, że 
ordoliberalizm był próbą stworzenia dostosowanej do okoliczności 
współczesnych chrześcijańsko-konserwatywnej koncepcji 
porządku społeczno-gospodarczego. Samo państwo zdaniem 
twórców teoretyków nowej koncepcji miało być wspólnotowe. Jego 
celem miało być w wolnościowych warunkach równego 
współzawodnictwa, kształtowanie porządku prawno-
ekonomicznego. Instytucja państwa, miała być silna, aby 
bezproblemowo wprowadzać element prawny i przy tym 
stabilizująca wolnościowy rynek, co w efekcie wpływać miało na 
minimalizację efektu niepewności, a wzmocnieniu skłonności do 
innowacji i ryzyka.  

Doktryna ordoliberalizmu kształtowała koncepcję ładu 
społecznego przy jednoczesnej idei całości, jako harmonii. 
Organem ekonomów był ukazujący się od 1948 roku rocznik 

Ordnung von Wirtschaft Und Gesellschaft. Najważniejszymi 
postaciami teoretycznymi nowej koncepcji byli, jeszcze przed II 
wojną światową niemieccy naukowcy Walter Eucken i Wilhelm 
Röpke. Po upadku nazizmu, głównymi orędownikami tez ORDO 
byli Alfred Müller – Armack i Ludwig Erhard, który zdecydował się 
na wprowadzenie ordo liberalizmu, jako głównej koncepcji 
gospodarczej RFN. Erhard połączył w swojej koncepcji pomysły 
swoich poprzedników. Przyjęło się uważać program gospodarczy 

RFN za wolną, czyli społeczną gospodarkę rynkową. Termin ten 
wymyślił Alfred Müller – Armack. Na cały system składały się 
różne koncepcje, wymyślone przez ordoliberałów: 

 
–system współzawodnictwa (Walter Eucken), 
–deproletaryzajca i decentralizacja (Wilhelm Röpke), 
–demonopolizacja rynku (Franz Böhm), 
– liberalny interwencjonizm (Alexander Rüstow). 

Rekonstrukcja gospodarki. 
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W pierwszych miesiącach 1948 roku we Frankfurcie nad 
Menem utworzono przez Amerykanów Niemiecki Bank Centralny. 
18 czerwca tego roku obradujący we Frankfurcie Zarząd 
Gospodarczy uchwalił planowane przez Erharda zmiany 50 
głosami za przeciwko 36 głosach sprzeciwu. Dwa dni później  
w niedzielę, ogłaszając swój program przez radio, dyrektor 
przedstawił ustawę. Alianci stanęli przed faktem dokonanym, 
który zmusił ich do bezwarunkowego uznania reform Erharda. 
Minister został wezwany przez dowódcę amerykańskich wojsk 
okupacyjnych gen. Luciusa Claya. Jeden z oficerów sztabu, 
zapytał Erharda, dlaczego w obliczu głodu rozluźnił system 

racjonowania. Miał on odpowiedź: Ależ panie pułkowniku, ja nie 
rozluźniłem systemu racjonowania, ja go zniosłem. Dotychczasową 
Reichs Mark, zastąpiono Deutsche Mark. Amerykanie 
wydrukowali w ramach operacji Bird dog 6 miliardów nowych 
marek, które zapakowane w ponad dwadzieścia tysięcy skrzyń 
przetransportowali z Nowego Yorku do Niemiec. Cała operacja 
objęta była tajemnicą wojskową, w obawie przed Sowietami, a dla 
zmylenia przeciwnika cały transport określany był jako Barcelona 
przez Bremę. Każdy niemiecki obywatel, w dniu wprowadzenia 
reformy w życie publiczne dostał 40 nowych marek a kilka dni 
później kolejne 20. W wyniku wymiany przepadło prawie 80% 
zasobów finansowych reprezentowanych przez starą walutę. Samą 
wymianę praktykowano na różnych zasadach. Zasadniczo 
polegała ona na wymianie maksymalnie do 60 DM, a sama relacja 
wymiany wynosiła na każde 100 RM zaledwie 6,5 marki nowej 
waluty przy większych kwotach. Erhard, który był głównym 
pomysłodawcą wymiany, zgodnie z planami uwolnił ceny,  
a zachowując kontrolę nad cenami artykułów spożywczych, 
czynszami i opłatami transportowymi, zniósł popularne kartki na 
aprowizację na podstawowe artykuły przemysłowe. Wymiana 
waluty doprowadziła do zredukowania długów prywatnych  
i całkowitego anulowania długu publicznego. Oprócz tego rząd 
prowadził ograniczoną politykę wydatków budżetowych, co 
doprowadziło do nadwyżek. W kilka dni po przeprowadzonych 
reformach, półki sklepowe zapełniły się towarami. Jak pisze dr 

Janusz Lewandowski: Odtworzył się z dnia na dzień kapitał 
obrotowy (…) pokrywający potrzeby produkcji cyrkulacji 
towarowej; pieniądz, którego jedynym źródłem była sprzedaż 
towarów i usług, był z punktu widzenia przedsiębiorstw dobrem 
rzadkim i poszukiwanym (…) kurczył się szybko obszar 
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reglamentacji i sztywnych cen państwowych (…) rozrastał się 
natomiast w oczach obszar cen rynkowych. 
Sama wymiana również nie przebiegała bez problemów.  
W listopadzie 1948 roku, po drastycznej podwyżce cen (żywność 
podrożało o 18%) wybuchł wielki strajk przeciwko reformom. 
Socjaldemokraci, protestowali przeciwko wprowadzonym 
reformom, obawiając się nadejścia kryzysu nadprodukcji  
i powiększającego się bezrobocia (ich obawy spełniły się w drugiej 
połowie lat 70). Jednak ówczesny rząd RFN nie ustąpił i jak  
w niedalekiej przyszłości się okazało, całkowicie słusznie. 

 
Walka o Berlin. 

 
Reformy przeprowadzone przez Ludwiga Erharda wbrew 

oczekiwaniom przeciwników, przyniosły ożywienie gospodarki, 
jednocześnie doprowadzając do zaognienia sytuacji między 
sojusznikami. Sowieci w obawie przed zalaniem rynku, 
bezwartościową byłą walutą, zezwolili na wymianę pieniędzy. 
Każdy obywatel radzieckiej strefy okupacyjnej mógł wymienić 70. 
starych marek na 70. nowych. Z braku banknotów, na stare 
pieniądze przyklejano małe oznaczenia, przez co nową markę 

zaczęto nazywać tapetowaną. Głównym jednak miejscem 
konfrontacji między zachodnimi Aliantami a wschodnimi stał się 
Berlin, dawna stolica III Rzeszy. Miasto znajdowało się niemal  
w środku radzieckiej strefy okupacyjnej i 260 kilometrów od 
najbliższego punktu znajdującego się w strefie okupacji 
zachodnich Aliantów. Podzielone na cztery strefy, wzorem całych 
Niemiec, miasto stało się areną sporu, którego początkiem było 
wprowadzenie nowej marki oraz uformowanie niezależnego 
względem Rosjan życia politycznego. Związek Radziecki 
zablokował wszystkie lądowe i wodne drogi dojazdowe do Berlina. 
Od lipca 1948 r. do maja 1949 r. siły lotnicze Wielkiej Brytanii  
i USA, dokonały największego w dziejach mostu powietrznego, 
który przez ponad 300 dni dostarczał do okupowanych przez 
zachodnich Aliantów części Berlina, wszelkich potrzebnych 
surowców. W końcu Rosjanie widząc bezcelowość swoich działań 
zrezygnowali z blokady. 20 października 1949 roku, po 
sierpniowych wyborach, utworzono suwerenne państwo: 
Republikę Federalną Niemiec, ze stolicą ustanowioną w Bonn  
i kanclerzem Konradem Adenauerem na czele. Już w kolejnym 
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roku, w związku z wybuchem wojny w Korei, postanowiono, że 
nowe państwo winno wnieść militarny wkład do Paktu 
Północnoatlantyckiego (NATO), powstałego 4 kwietnia 1949 roku.  
W 1954 roku, jako przeciwstawienie się polityce Zachodu, 
Związek Radziecki utworzył Niemiecką Republikę Demokratyczną, 
niwecząc jednocześnie plany Amerykanów z utworzenia jednego 
organizmu państwowego. Dwa lata wcześniej w Bonn podpisano 
konwencję na mocy której zakończyła się okupacja Niemiec przez 
Aliantów. Dzień później w tym samym mieście podpisano układ 
nazywany Europejską Wspólnotą Obronną, a Niemcy stały się 
niemal pełnoprawnym członkiem wspólnoty międzynarodowej.  

 
Powolna odbudowa. 

 
Niemiecka gospodarka powoli się pobudzała, jednak nadal 

znajdowała się w kryzysie. W 1949 roku płace były o 15% niższe 
niż w okresie przedwojennym, a aż o 25% mniejsza była 
produkcja przemysłowa. Dopiera w następnym roku sytuacja się 
unormowała, a poziom produkcji przerósł poziom przedwojenny. 
Rosły stawki godzinowe. W czerwcu 1948 roku, robotnik zarabiał 
średnio 0,99. marki, już pod koniec roku stawka wynosiła 1.13. 
marki. W październiku 1948 roku w Bonn po raz pierwszy zebrało 
się zgromadzenie konstytucyjne, które rozpoczęło prace nad nową 
niemiecką konstytucją. Parę miesięcy później, na początku 1949 
roku do Bizonii dołączyła francuska strefa okupacyjna, tworząc  
w ten sposób Trizonię. 23 maja 1949 roku wprowadzona została 
nowa konstytucja, która sprowadzała Niemcy do socjalnego 
państwa prawa. Na czele państwa, jako kanclerz stanął 
siedemdziesiąt trzy letni Konrad Adenauer. Zwycięską partią 
natomiast została Unia Chrześcijańsko – Demokratyczna (CDU).  
W nowym rządzie Ludwig Erhard został mianowany ministrem 
gospodarki RFN. Zdecydował się on na kolejną, drugą dewaluację 
marki, tym razem nowej o 20%.  

Zachodnio–niemiecka sfera ekonomiczna, poparta nową 
konstytucją opierała się na własności prywatnej i swobodnej 
konkurencji, przy jednoczesnym przyjęciu zasady 
rozbudowywania ubezpieczeń społecznych oraz konsultacji  
w sprawie warunków pracy, między pracodawcami  
a pracownikami. Ważną rolę pełniły państwowe korporacje, które 
niejako zabezpieczały rynek. Państwo oddziaływało przede 
wszystkim w kwestii prawnej oraz pobudzania rynku i handlu 
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międzynarodowego, popierało także małych i średnich 
przedsiębiorców. W handlu międzynarodowym szybko nastąpiła 
ofensywa niemieckiej gospodarki. W ciągu ponad roku od 1949 do 
1950 eksport z RFN wzrósł niemal trzykrotnie. Już dziesięć lat 
później Niemcy Zachodnie zajmowały drugie miejsce na świecie 
wśród eksporterów i producentów, a nowa marka obok dolara 
była podstawową walutą na światowym rynku finansowym. 

 
Realia 

 
W czerwcu 1947 roku amerykański generał George Marshall, 

w Harvardzie, przedstawił program ekonomicznej pomocy dla 
Europy (nie wyłączając Związku Radzieckiego). Do nadzoru nad 
całą pomocą została ukonstytuowana Europejska Komisja 
Współpracy Gospodarczej, zamieniona w 1948 roku w Europejską 
Organizację Współpracy Gospodarczej – OEEC. Przyczyniła się 
ona w dużym stopniu w odbudowę Europy Zachodniej, natomiast 
Stalin odrzucił proponowaną pomoc dla swojego kraju oraz 
satelitów. Ze swojej strony Amerykanie powołali Administrację 
Współpracy Gospodarczej (ECA), będącą ministerstwem do spraw 
współpracy gospodarczej, której celem było nadzorowanie  
i kierowanie programem pomocy. Pomoc amerykańskiego 
kapitału, w ramach planu Marshalla do 1953 roku wyniosła dla 
Europy Zachodniej ponad 24 mld dolarów, tak pomocy militarnej 
jak i gospodarczej.  

W kolejnych latach przelew środków nie ustawał. W 1964 
roku Stany Zjednoczone przekazały 5,5 mld dolarów . Pieniądze te 
kierowane były głównie do Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch  
i Niemiec Zachodnich. Niemiecki Bank Centralny w latach 
1949/1950 przejął od Amerykanów specjalne konto, będące 
dotychczas własnością USA, na którym złożone 6 mld DM, które 
służyły do finansowania eksportu do Europy Zachodniej. Mogą 
być one wykorzystywane tylko i wyłącznie do wspierania 
działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw  
w ramach programu odbudowy. Program ten istnieje w Niemczech 
do dziś. Warto jednak podkreślić, że pomoc materialna USA, nie 
miała takiego oddziaływania jak się popularnie twierdzi.  
W ogólnym rozrachunku to właśnie RFN więcej traciło, niż 
zyskiwało. Na koszty okupacji i wojennych reparacji rząd w Bonn 
przeznaczał od 11 do 15% niemieckiego PKB, podczas gdy nawet 
w czasie największego wsparcia ze strony ECA, wartość 
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otrzymywanej pomocy wynosiła zaledwie do 5% PKB Niemiec 
Zachodnich. Ogromnym obciążeniem dla budżetu był proces 
wywłaszczeń i wysiedleń Niemców ze wschodu, których miliony, 
pozostawały na łasce państwa.  

Reparacje oraz utrzymanie wojsk okupacyjnych, pochłaniały 
wielką część budżetu RFN. Jednak wraz z biegiem lat oraz 
uzyskiwaniem coraz większej suwerenności przez państwo 
niemieckie, oddziały okupacyjne zostały zredukowane, a reparacje 
rozsądnie kredytowane i spłacane. Trzeba również nadmienić, że 
nie bez znaczenia były zagrabione podczas wojny majątki, których 
wartość szacuje się dziś na 2 biliony Euro.  
Po dwunastu latach istnienia gospodarki nastawionej na 
militaryzację i prowadzenie wojny, niemiecka ekonomia 
przestawiła się na produkowanie dóbr konsumpcyjnych. Po latach 
„zaciskania pasa‖ Niemcy w końcu mogli zainwestować swoje 
pieniądze w rzeczy dla siebie, a nie dla narodu. Gospodarka 
została podporządkowana społeczeństwu, które przecież tworzy 
konsumpcjonizm. Co ważniejsze, podstawowe artykuły (buty, 
ubrania, żywność, czynsze,) regulowane cenowo odgórnie, 
obywatele mogli nabyć po znacznie niższych cenach niż na innych 
ówczesnych rynkach. Całości dopełniały wysokie cła oraz podatki 
dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. Taryfy cłowe wynosiły aż 
26%, podczas gdy w innych krajach były dużo mniejsze. Podatek 
dla przedsiębiorców wynosił aż 50%, ale rekompensowały go,  
w wielu przypadkach obowiązujące duże ulgi podatkowe. 
Drastycznie spadła również absencja pracowników, którzy nie 
przychodzili do pracy. Z 9.5 godziny w maju 1948 roku do 4,2 
godziny w październiku tegoż roku. Niemcy zrozumieli, że tylko 
pracując będą w stanie się utrzymać. Wzrastał konsumpcjonizm, 
który stał się samoistnym kołem napędowym przemysłu. 
Ważnym elementem podniesienia się Niemiec z kryzysu, była 
również postawa samych Niemców. Znani z dyscypliny do 
struktur prawnych i instytucjonalnych, zachowywali się 
dokładnie tak jak wyobrażali to sobie twórcy nowego ładu 
gospodarczego. Już żołnierzy amerykańskie, jeszcze w czasie 

trwania walk, rozszyfrowali Niemców: czyści, porządni, zadbani, 
pracowici, zdyscyplinowani, wykształceni i mieszczańscy w 
swoich gustach i stylu życia (…) uprzątanie gruzów zaczynało się 
nazajutrz po przejściu bitwy. Jeden z amerykańskich żołnierzy 
pisał do domu: W Niemczech wszyscy rano wychodzą z domu i idą 
pracować, nie jak Francuzi (…) Niemcy nie czekają na zmiłowanie 
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boskie, tylko sami biorą za łopaty i zasypują leje (…) Są czystsi, 
bardziej postępowi i ambitniejsi zarówno od Anglików, jak  
i Francuzów. Inną ważną przyczyną wirtschaftswunder było 
doskonałe łączenie działań wprowadzonych w praktyce przez 
Erharda z teorią. Minister stale współpracował ze złożoną  
z wybitnych ekonomistów radą, w tym z Euckenem i Müller – 
Amackiem na czele. 

Era Adenauera 
 

W 1952 roku, a więc trzy lata po ustanowieniu RFN, 
państwo niemieckie uzyskuje nadwyżkę handlową. W tym samym 
roku Niemcy Zachodnie przystąpiły do Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali; oznaczało to, że Europa uznała je za godnego  
i równego partnera na arenie polityki europejskiej, umożliwiając 
im tym samym rozpoczęcie ekspansji gospodarczej. Pięć lat 
później RFN współtworzyło EWG (Europejska Wspólnota 
Gospodarcza) i Euratom (Europejska Wspólnota Energii 
Atomowej). Wcześniej, w 1955 roku, okupacja Niemiec stała się 
historią, a Niemcy, jako suwerenne państwo, uznano 
pełnoprawnym członkiem NATO. W czasie wojny w Korei, 
amerykanie naciskali na Adenauera, aby ten zwiększył wpływy 
rządu RFN na gospodarkę. USA zależało na możliwości szybkiego 
przestawienia ekonomii kraju na produkcje zbrojeniową. Erhard 
przekonał jednak kanclerza, aby ten odrzucił nalegania 

Amerykanów tłumacząc, że: gospodarka nie jest pacjentem, 
którego można bez końca operować. Adenauer, podobnie jak 
Niemcy, wierzył w ministra, chociaż uważał, że nie potrafi 
dyscyplinować swoich podwładnych. Na trwający do połowy lat 60 

czas prosperity niemieckiej gospodarki, zwany wirtschaftswunder, 
znaczenie miało wiele czynników, z których niektórych nie można 
w logiczny sposób powiązać z gwałtownym wzrostem gospodarki 
RFN. Do najważniejszych czynników, dzięki którym Niemcy 
Zachodnie, przeżywały po drugiej wojny światowej okres 
wzmożonego rozwoju były: 
 
 + Stworzenie nowoczesnego potencjału wytwórczego, który 
zastąpił zniszczony bądź wywieziony poza granice państwa. 
 + Rezygnacja ze zbrojeń aż do 1955 roku. 
 + Świetna infrastruktura (drogi wodne, autostrady, porty 
lotnicze). 
 + Szeroko rozwinięte budownictwo mieszkaniowe, które dawało 



39 

 

ogromny impuls koniunkturalny. 
 + Repatrianci ze wschodu stali się tanią siłą roboczą, która dzięki 
mobilności stanowiła istotny czynnik szybkiej odbudowy kraju, 
poza tym byli to często ludzie wykształceni i młodzi. 
 + Przemyślane inwestycje samoistnie napędzały wzrost 
gospodarczy bez inflacji. 
 + Wysoki poziom edukacji, wsparty szerokim wachlarzem szkoleń 
zawodowych oraz świetnie zarządzaną, zdyscyplinowaną i 
kompetentną administracją. 
 + Niski przyrost naturalny.  
 + Ograniczenie interwencjonizmu rządu, który ograniczał się do 
polityki podatkowej oraz manipulacją kursu walut (do 1973r.).  
 

W latach 1951-1955 niemiecka produkcja wzrosła 
trzykrotnie, a czterokrotnie wzrósł PKB. Liczba ludności wynosiła 
około 60 milionów obywateli. Na początku lat 50. XX wieku, 
państwo niemieckie, mogło zacząć spłacać odszkodowania tak 
Izraelowi, jak i organizacjom żydowskim. W okresie, gdy poziom 
produkcji gospodarczej w każdym miesiącem rósł, a bezrobocie 
stanowiło ułamek wszystkich mieszkańców kraju, rząd mógł 
skupić swoje wysiłki na usługach publicznych i poszerzać 
działalność socjalną państwa. Niemiecka forma demokracji,  
w obliczu ekonomicznej prosperity święciła triumfy. Także na 
arenie międzynarodowej RFN zaczęła odzyskiwać, a nawet 
umacniać swoja pozycję. W 1963 Ludwig Erhard zastąpił 
Adenauera na stanowisku kanclerza i szefa partii – CDU. 
Długoletni, ustępujący polityk zdążył jeszcze podpisać z de 
Gaullem traktat o współpracy obu krajów: RFN-u i Francji, który 
miał się stać filarem kontynentalnej polityki europejskiej.  
 

W okresie kanclerstwa Erharda rozwinięto instrumenty 
państwa, pozwalające mu lepiej kierować gospodarką. 
Wprowadzono plany wydatków bieżących i inwestycyjnych dla 
poszczególnych krajów związkowych i rządu federalnego na 
okresy pięcioletnie. Powołano również, działający przy urzędzie 
kanclerskim organ doradczy pod postacią Rady Doradców 
Ekonomicznych. Po Erhardzie nastąpił rozkład dotychczasowej 
polityki gospodarczej. Na skutek działania licznych grup nacisku, 
stopniowo wzrastał wpływ państwa, poprzez coraz większe 
zbiurokratyzowanie oraz rozszerzający się system świadczeń 
socjalnych.  
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Podsumowanie 

 

Wirtschaftswunder to niezwykle trudny grunt badawczy. Wiele 
przeciwstawnych informacji stoi na przeszkodzie dokładnej 
analizy problemu. Okres, który wyniósł w wielkim stopniu RFN, 
na trzecią potęgę gospodarczą świata, był czasem wielkich 
przemian i nieustępliwej postawy, tak rządu jak i obywateli RFN. 
Niemiecki cud gospodarczy lat 1948–63 wprowadził kraj naszych 
zachodnich sąsiadów na drogę odbudowy, co w konsekwencji 
doprowadziło do odzyskania przewodniej roli tego państwa na 
kontynencie europejskim. 25. lecie pomiędzy połową XX wieku  
a rokiem 1975 przyniósł Niemcom średni wzrost gospodarczy 
rzędu 4,5% w skali roku. Średni zaś dochód narodowy na jednego 
mieszkańca podniósł się tym czasie z 2005 $ do 6080 $. Dziś 
dane te wynoszą 41 413 $ przypadające na jednego mieszkańca, 
zaś wzrost gospodarczy wyniósł 0,7 %. Do tego Niemcy są 
największym na świecie posiadaczem rezerw złota i dewiz. 
Plan ordoliberałów dążył do jak największego zapewnienia całej 
społeczności równych szans życiowych i zawodowych, co 
objawiało się w stwierdzeniu: polityka zapewniająca wzrost 
gospodarczy jest najlepszym rodzajem polityki socjalnej. Należy 
również pamiętać, że nie tylko Niemcy przeżywały gwałtowny 
rozwój gospodarczy. Niemal cała zachodnia Europa (i nie tylko) 
przechodziła okres boomu ekonomicznego. We Włoszech okres ten 

nazwano nawet Mirocolo. Cały mechanizm wirtschaftwunder, jego 
wprowadzenie i realizacja, wywołują wiele dyskusji. Parę lat temu 
pojawiła się informacja, jakoby za całym planem reform stał 
amerykański oficer Edward Tennenbaum. Ludwig Erhard dziś jest 
ikoną, często cytowaną i uznawaną za autorytet. On sam 

pozostał, nawet w obliczu kryzysów wierny swoim ideom: Wolność 
jest całością i jest niepodzielna; wolność polityczna, gospodarcza  
i osobista tworzą złożoną jedność. Nie można usunąć jednej części, 
nie powodując zawalenia się całości. 
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Al Jazari – muzułmanin, który tworzył 
średniowieczne roboty 

Arabski uczony, żyjący w średniowieczu, stworzył szereg 
projektów niesamowitych urządzeń automatycznych. Wiele z nich 
sam skonstruował, a inne opisał tak znakomicie, że współcześni 
naukowcy tworzą ich repliki. Historycy badający jego zapiski 
stwierdzili, że zbudował on, jako pierwszy, projekt funkcjonalnego 
robota. 

Życie tego średniowiecznego muzułmańskiego wynalazcy, 
podobnie jak dzieje wielu jemu podobnych, owiane jest nimbem 
tajemnicy. Pewne jest, że żył w XII wieku i był arabskim 
matematykiem, zegarmistrzem oraz wynalazcą, pracującym na 
terenach dzisiejszej Turcji. Stworzył epokowe, inspirujące do dziś 

dzieło: Kitab fi ma’rifat al-hiyalal-handasiyya, czyli Księga wiedzy 
o przemyślnych urządzeniach mechanicznych, które arabski 
uczony napisał w 1206 roku. Kopie traktatu, można dziś znaleźć 
w jednej z bibliotek Stambułu. Książka ta, składająca się  
z sześciu rozdziałów, zawiera około pięćdziesięciu szczegółowych 
projektów automatów i urządzeń mechanicznych opisanych na 
174 szkicach i instrukcjach. Uznaje się go za wynalazcę wału 
korbowego, dziś powszechnie używanego, choćby w silnikach 
spalinowych. A także zamka szyfrowego, maszyny do nawadniania 
pół, automatycznie otwieranych drzwi, czy przyrządu serwującego 
napoje. Jego manuskrypt zawiera również obszerne informacje  
o zastosowaniu tłoków czy zaworów. Większość opisanych przez al 
Jazariego wynalazków opiera się na zasadzie przepływu wody 
bądź przeciwwagi ciężarków. A inspiracje czerpał z dzieł 
starożytnego wynalazcy Herona z Aleksandrii. 
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Rysunek 6 Rysunek pompy wodnej z dzieła Al-Jazariego. 

Do najważniejszych dzieł arabskiego konstruktora zalicza się 
projekt sześciometrowego Zegara Słonia, automatu liczącego czas. 
Cały geniusz wynalazku polega na zastosowaniu prostych praw 
fizyki. W brzuchu słonia znajduje się pojemnik z wodą, po której 
pływa dziurawa misa połączona sznurkiem ze siedzącym na 
grzbiecie słonia człowiekiem. Tonąc misa wprawia w ruch owego 
skrybę, który pokazuje minuty. Po półgodzinie mechanizm 
porusza małą piłeczkę, która spada do paszczy smoka, 
znajdującego się nad jeźdźcem, ta się obniża, jednocześnie 
uruchamiając tarczę godzinową. Gdy piłka wylatuje z paszczy 
smoka, porusza człowieka siedzącego na grzbiecie i cały misternie 
skonstruowany proces zaczyna się od początku. Innym 
niesamowitym wynalazkiem al Jazirego, jest podobny w działaniu 
do Zegara Słonia, Zegar Zamkowy, którego rekonstrukcję możemy 
zobaczyć w Dubaju. Uznawany jest on za jeden z pierwszych na 
świecie programowalnych komputerów. Zasada działania tego 
skompilowanego urządzenia jest w gruncie rzeczy prosta i 
oczywista. Na szczycie znajduje się obrotowe koło, podzielone na 
dwanaście znaków zodiaku. Wyrzeźbiony księżyc przesuwa się 
wokół przedniej ściany otwierając drzwi oznaczające godziny. Co 
pół godziny umieszczone po bokach ptaki wypuszczają kule do 
waz, a co godzinę pięciu muzyków gra na instrumentach. 
Wszystkim tym steruje niezwykle pomysłowa aparatura. Woda 
umieszczona w podłużnej rurze spływa pod wpływem grawitacji 
na dół wraz ze znajdującym się tam pływakiem. Jest on połączony 
linką z tarczą ze znakami zodiaku i wózkiem, do którego z kolei 
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przymocowany jest księżyc. Woda spływa do zbiornika, które 
napędza koło wodne połączone wałem poruszającym muzykami. 
Co ciekawe, cały mechanizm jest niezwykle dokładny i z niezwykłe 
precyzyjnie pokazuje czas. Można go była zaprogramować,  
w zależności od długości dnia. Wiele ze swoich wynalazków Arab 
nie tylko opisał, ale i sam skonstruował. Stworzył programowalną 
maszynę perkusyjną, która wygrywała melodie przed 
zafascynowanymi słuchaczami na arabskich dworach możnych. 
Miała kształt łodzi, pływającej po wodzie. Ciecz zasysana pompą 
ciśnieniową napędzała drewniany bęben, który za pomocą 
krzywków uderzających o dźwignie wprowadzał w ruch czterech 
muzyków – roboty i odgrywał określone dźwięki perkusyjne. 
Uznano go za pierwszy na świecie przykład robotyki 
humanoidalnej. 

Skonstruował także automat do mycia rąk. Gdy przestawała 
w nim lecieć woda po umyciu, zintegrowana z urządzeniem figura 
podawała korzystającemu z niej ręcznik. Projekty al Jazariego 
fascynują kolejne pokolenia. Niewykluczone, że sam Leonardo da 
Vinci czerpał z jego wiedzy. O jego automatach wykłada się na 
uczelniach, omawiając je, jako pierwsze roboty humanoidalne. 
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Rysunek 7 Al Jazari 
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Ciekawe #3 – Alfabet Morse’a 

Autor: Samuel Morse i Artur Vailow 

Samuel Morse urodził się w 1791 roku w Charlestown, zmarł  
w 1872 w Nowym Jorku. Był malarzem marynistą, rzeźbiarzem  
i jednym z twórców telegrafu. W 1810 roku został absolwentem 
Uniwersytetu Yale. 

Alfred Lewis Vail urodził się 25 września 1807 w Morristown  
w Stanach Zjednoczonych. Studiował na Uniwersytecie 
Nowojorskim. Vail po sukcesie prezentacji, stworzył kilka linii 
telegraficznych, którymi zarządzał. Wprowadził także parę 
ulepszeń pierwotnego aparatu Morse’a. W końcu jednak, 
niedoceniony przez wszystkich (całe zasługi przejął Morse) Vail 
zrezygnował interesu telegraficznego. Zajął się badaniami 
genealogicznymi, utrzymując się z tantiem 1/8 praw do patentu 
Morse’a. Zmarł w 1859 roku. 

W 1832 roku podczas rejsu na statku pocztowym Sully (z 
Hawru do Nowego Jorku) Morse spotkał amerykańskiego geologa 
Charlesa T. Jacksona. Bostończyk podczas długiej podróży snuł 
długie opowieści o najnowszych dokonaniach w dziedzinie 
elektryczności, pobudzając wyobraźnię Morse’a. Jesienią 1835 
roku Morse zademonstrował prototyp swojego telegrafu 
rejestrującego z przesuwającą się taśmą papierową. 
Zafascynowany nową dziedziną Samuel, zaczął eksperymentować, 
a pierwsze sukcesy zaczął odnosić w 1836 roku. Wiadomości nim 
przekazywane docierały jedynie na krótkie odległości (do ok. 12 
metrów). W zimie 1836/37 Morse zademonstrował swój prototyp 
Leonardowi Gale’owi – profesorowi chemii na Uniwersytecie 
Nowojorskim, gdzie Morse wykładał malarstwo. Gale znał 
wówczas prace Josepha Henry’ego nad transmisją 
elektromagnetyczną. Bazując na tej wiedzy, Gale zalecił Morse’owi 
kilka ulepszeń i polecił mu zapoznanie się z literaturą naukową 
pióra Henry’ego z 1831 r. Po tych poprawkach Morse i Gale mogli 
już przekazywać wiadomości na odległości do 16 kilometrów. Rok 
później zaprezentował na uniwersytecie Nowym Jorku pierwszy 
telegraf elektromagnetyczny. Kolejne parę lat zajęło mu stworzenie 
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przy pomocy Vaila (według niektórych źródeł był to Artur Vailow) 
specjalnego kodu, nazwanego później alfabetem Morse’a.  

Vail i Morse byli pierwszymi operatorami próbnej linii 
telegraficznej pomiędzy Waszyngtonem a Baltimore. 8 lutego 1838 
r. Morse zaprezentował telegraf po raz pierwszy gronu 
naukowemu w Instytucie Franklina w Filadelfii, a 21 lutego 
prezydentowi Martinowi van Burenowi.  

Pierwowzorem telegrafu, był telegraf optyczny 
skonstruowany przez Claude’a Chappe’a. Był trudny w obsłudze, 
ale już znany w Europie. W 1833 roku Carl Friedrich Gauß  
i Wilhelm Eduard Weber stworzyli w Getyndze telegraf 
elektryczny. Parę lat później Charles Wheathsone skonstruował 
telegraf igłowy. Joseph Henry, który stworzył telegraf elektryczny 
przed Morse’m, przegrał walkę sądową o patent i za twórcę 
telegrafu elektrycznego uznany został Morse, który wykorzystał 
kilka pomysłów Henry’ego w swoim telegrafie.  

Zasada działania alfabetu jest prozaiczna i jest oparta na 
systemie trójkowym. Wszystkie znaki reprezentowane są przez 
kilkuelementowe serie sygnałów krótkich (kropek) i długich 
(kresek). Działanie samego telegrafu stworzonego przez Morse’a 
polega na zamykaniu i przerywaniu obwodu elektrycznego 
poprzez naciskanie specjalnego klucza. Z kolei na stacji odbiorczej 
ołówek, umieszczony nad przesuwającym się paskiem papieru, 
kreślił na nim kreski lub kropki, zależnie od czasu przepływu 
prądu. Wszystkie znaki przekazywane są seriami sygnałów. 
Długość kreski powinna trwać co najmniej trzy kropki, natomiast 
odstępy między elementami znaku – jedną kropkę. Odstęp między 
znakami musi wynosić jedną kreskę, natomiast pomiędzy 
grupami znaków – trzy kreski. W dzisiejszych czasach alfabet 
Morse’a nie jest używany ze względu na długość transmisji  
i rozpowszechnienie się technologii satelitarnych. Szybkość kodu 
Morse’a mierzy się w grupach (modelowe słowo PARIS, 5 liter na 

grupę) na minutę lub słowach na minutę (snm., ang. word per 
minute, WPM). Doświadczeni operatorzy są w stanie zrozumieć 
kod Morse’a nadawany z prędkością przekraczającą 40 snm. 

Najbardziej znanym sygnałem wywoławczym jest słynne 
SOS. Istnieje typowo morskie wyjaśnienie tego sygnału, mówiące, 
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że są to skróty słów angielskich: Save Our Ship (ratujcie nasz 
statek) lub Save Our Souls (ratujcie nasze dusze). 

Metody nauki alfabetu Morse’a: 

– tradycyjna lub tradycyjna zmodyfikowana: żmudne  
i czasochłonne powtarzanie kolejnych liter i cyfr. 

– poprzez skojarzenia: każdej literze alfabetu odpowiada słowo, 
które posiada tyle sylab z ilu symboli (kropek i kresek) składa się 
dana litera w alfabecie Morse’a – sylabom zawierającym w sobie  

o odpowiada kreska – pozostałym sylabom w alfabecie Morse’a 
odpowiada kropka 

 

 
– Łatwa deszyfracja: podczas odbierania wiadomości musisz mieć 

ten schemat przed oczami – zaczynasz od pola start – schodzisz  
w dół po grafie w zależności od tego, jaki jest kolejny nadany 
symbol – kropka czy kreska – gdy kończy się nadawanie danej 
litery po prostu odczytujesz ją z pola na którym skończyłeś 
dekodowanie 

http://empiresilesia.c0.pl/wp-content/uploads/2015/08/mors_alfabet2.gif
http://empiresilesia.c0.pl/wp-content/uploads/2015/08/mors_alfabet2.gif


48 

 

 

– Metoda Koscha: stworzona przez niemieckiego psychologa 
Ludwika Kochs’a w 1930 r. Naukę alfabetu zaczynasz od razu od 
prędkości nadawania/odbioru, którą chcesz osiągnąć – a więc 
jednym słowem – dużej prędkości. Zapamiętywanie rozpoczynasz 
jednak od dwóch liter. Gdy margines błędu przy odbiorze 
wiadomości spadnie do 10 %, dokładasz kolejną literę. 

– Metoda Farnswortha: wymyślona przez Donalda Farnswortha, 
znana pod kodem W6TTB. Metoda Farnswortha polega na nauce 
z nieco zredukowaną szybkością, zachowuje się wprawdzie 
oryginalny czas wybrzmiewania znaku, ale wydłuża się odstęp 
pomiędzy znakami. Osoba ucząca się za pomocą tej metody od 
razu słyszy prawidłową – szybką – melodię znaku, zaś 
nieproporcjonalnie i przesadnie wydłużony odstęp pomiędzy 
znakami pozwala umysłowi zaznajomić się z melodią właściwą 
każdemu znakowi i przyswoić ją tak, by później była 
automatyczne przez niego rozpoznawana.  

Nadawanie 

Istnieje wiele sposobów nadawania alfabetem Morse’a np.: 

 sygnalizacja ŚWIATŁEM 

KROPKA – sygnał 1 sekundowy  
KRESKA – sygnał 3 sekundowy 

 sygnalizacja DŹWIĘKIEM, TELEGRAFICZNIE 

KROPKA – krótki dźwięk, impuls  
KRESKA – dłuższy dźwięk 

 sygnalizacja CHORĄGIEWKAMI 
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KROPKA – uniesienie jednego ramienia  
KRESKA – uniesienie dwóch ramion  
KONIEC LITERY – machnięcie 1 chorągiewką na wys. kolan  
KONIEC WYRAZU – jw, ale oby dwiema chorągiewkami  
KONIEC WIADOMOŚCI, ZROZUMIANO, WYWOŁANIE – 
krzyżowanie chorągiewek nad głową  
BŁĄD, POWTÓRZ OSTATNIĄ LITERĘ- 7 kropek 

 sygnalizacja NA PIŚMIE 

Chyba nie trzeba za dużo tłumaczyć: 

kropka • 

kreska —. 

koniec litery / 

koniec wyrazu // 
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Oświecenie 
 

W XVIII wieku Europa przeszła rewolucję umysłową zwaną 
Oświeceniem. Okres ten swą nazwę zawdzięcza niemieckiemu 

określeniu Aufklarung (oświecenie), który to termin przyjął się  
w wielu krajach, choć we Francji stosowano nazwę Wielkie 
światło. I to właśnie Francja stała się głównym ośrodkiem myśli 
oświeceniowej. 

Sama nazwa, którą rozpowszechniał m.in. Immanuel Kant, 
wywodziła się z przekonania uczonych i twórców o przełomowej 
roli nowej epoki. Światło rozumu miało zniszczyć zabobony, 
nieuctwo i zły gust wywodzący się z baroku. Oświecenie nazywane 

jest również wiekiem filozofów, bądź rozumu. 
Daty ramowe epoki są ciężkie do sklasyfikowania. W Anglii 

pierwsze przesłanki wskazują już 1688 rok, kiedy powstaje 
monarchia parlamentarna. We Francji za datę rozpoczęcia 
przyjmuje się 1715 rok, czyli moment śmierci Ludwika XIV  
i początek działalności Woltera, Jana Rousseau, Monteskiusza  
i Diderota. 
 
Pod koniec XVII wieku rozpoczął się w Zachodniej Europie 
przewrót w dziedzinie nauki. Zaznaczył się m.in.: 
 
– rozpoczęciem badań ciśnienia atmosferycznego (Błażej Pascal), 
– odkryciem układu współrzędnych (Kartezjusz), 
– odkryciem krążenia planety po eliptycznych orbitach, 
– odkryciem powszechnego prawa ciążenia (Izaaka Newtona), 
– odkryciem setek gatunków roślin oraz zwierząt i dokonaniem ich 
segregacji, 
– zaczęto badać organizm ludzki (opis układu oddychania  
i spalania), 
– zmierzono szerokość i długość geograficzną wielu państw, 
– skonstruowano urządzenia naukowe, tj.: mikroskopy, soczewki, 
teleskopy, 
– utworzono dwie wielkie naukowe organizacje: Royal Society  
w Anglii i Akademia Francuska, które zajmowały się badaniami 
naukowymi, organizowaniem wypraw geograficznych oraz 
wydawaniem pierwszych czasopism naukowych. 
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W Polsce początek oświecenia związany jest z utworzeniem  

w roku 1740 Colegium Nobilium – szkoły założonej przez 
Stanisława Konarskiego, która odznaczała się nowoczesnym 
programem kształcenia w porównaniu z istniejącymi nadal 
szkołami jezuickimi o szesnastowiecznym rodowodzie. Koniec 
epoki w Polsce to rok 1822 – data wydania pierwszego zbioru 
poezji Adama Mickiewicza. Oświecenie, bezapelacyjnie wiąże się  
z rosnącą świadomością mieszczaństwa. Realny wzrost znaczenia 
i pozycji tej warstwy społecznej, był nieadekwatny do formalnych, 
feudalnych stosunków społeczno-politycznych, w znaczny sposób 
krępujących działania tej dynamicznie rozwijającej się grupy 
społecznej. Ludzie epoki oświecenia charakteryzowali się głownie 
krytycyzmem wobec instytucji, religii oraz starych zasad  

i obyczajów. Przeciwstawiali im Rozum i Naturę. Uważano, że 
wiedza prowadzi do poznania prawdy, jako wartości 
najcenniejszej. Pojawiła się konieczność uporządkowania wiedzy, 
co zaowocowało powstaniem licznych słowników i słynnej 

Encyklopedii, współtworzonej przez najświetniejsze umysły epoki, 
jak Wolter czy Diderot. Charakterystyczną cechą epoki było 

pojmowanie Natury, jako czegoś pierwotnego i niezmiennego, do 
którego winno się powracać. W estetyce powrócono do ideałów 
kultury grecko-rzymskiej. Ceniono umiar, prostotę, harmonię  
i jasność. Człowiek oświecony powinien odznaczać się tolerancją, 
braterstwem, dobroczynnością i humanitaryzmem. Powstawały 
liczne loże masońskie, mające wielki wpływ na prądy myślowe 
epoki. Wielką wagę przywiązywano także do edukacji  

i wykształcenia. Konstanty Wojciechowski pisał: oświecenie 
zrywało z wszelką tradycją i z wszelką powagą, a raczej nie 
wszelką, bo uznawało jedną: powagę rozumu. To była jedna 
wyrocznia, nieomylna, niezawodna, pewna bezwzględnie. Rozum 
był pierwszą i ostatnia instytucją. 

Oświecenie to epoka gwałtownego rozwoju kultury  
i stopniowego upadku porządku politycznego opartego na 
dynastiach. To okres bezprecedensowych wydarzeń  
w dotychczasowych dziejach świata. W 1776 roku niepodległość 
ogłaszają Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Popierają swoje 
państwowe podstawy pierwszą na świecie demokratyczną 
konstytucję. Kilka lat później wybucha, w 1789 roku we Francji, 

rewolucja. Zgromadzenie Narodowe ogłasza Deklarację Praw 
Człowieka i Obywatela kładącej kres absolutyzmowi 
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królewskiemu i zrównanie w prawach wszystkich stanów. 

Głoszone jest hasło: „Równość. Wolność. Braterstwo‖. Co prawda, 
doprowadziła ona do zburzenia starego porządku, jednak nowy, 
który powstał przyniósł kres oświeceniowych ideałów. Nie 
rozwiązano istniejących problemów, a na dodatek pojawiły się 
nowe, dotąd nieznane. Mimo to epoka trwała aż do początków 
wieku XIX. Powstawały nowe idee ustroju państwowego. Idea 
republiki rządzonej przez wybrany w wolnych wyborach 
parlament stała się zaczynem zmian zachodzących w Europie. 
Dochodzi do sekularyzacji w państwach europejskich. 

Jednocześnie idee liberalizmu (łac. liberalis – dotyczący wolności) 
stały się podstawą ekonomicznego rozwoju wielu państw. Pojawił 
się także model absolutyzmu oświeconego, którego symbolem są 
władca Prus Fryderyk Wielki i Austrii Józef II Habsburg. 
Oświecenie to cała formacja kulturowa. Mimo oczywistych 
odrębności narodowych, Oświecenie miało zasięg 
ogólnoeuropejski – powszechnie za centrum kulturowe uznawano 
Paryż, a język francuski stał się językiem elity intelektualnej  
i towarzyskiej całej Europy, wyjątkowo szybko również 
następowała żywa wymiana myśli pomiędzy poszczególnymi 
krajami. 
  
Bibliografia: 

Libera Z., Oświecenie, 1974. 

Klimowicz M., Oświecenie, 1975. 

Serwański M., Historia Powszechna. Wiek XVI-XVIII, Poznań 2008. 

Chaunu P., Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1989. 
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Kommodus – szalony cesarz 

Kommodus, był jednym z najbardziej charakterystycznych  
i wyrazistych cesarzy, a przy tym człowiekiem szalonym, 
nieobliczalnym i nieokrzesanym. Władcą świata, który chciał go 
nagiąć do swojej woli i uczynić zeń swą prywatną domenę. Na nim 
skończyła się linia cesarzy z rodu Aureliuszów. 

Młodość 

Lucjusz Aureliusz Kommodus urodził się 31 sierpnia 161 
roku naszej ery, w pobliżu Lanuvium, około 32 kilometrów na 
południe od Wiecznego Rzymu, jako syn cesarza rzymskiego,  
a także filozofa i pisarza Marka Aureliusza i Faustyny Młodszej. 
Już w 165 roku dotknęła rodzinę cesarską wielka tragedia. 
W wieku czterech lat, zmarł brat bliźniak późniejszego cesarza – 
Aureliusz Antonin. Najprawdopodobniej Marek Aureliusz  
i Faustyna mieli więcej potomstwa, jednak większość zmarła  
w wyniku nieznanej epidemii (podobno uleczył Kommodusa, który 
również zachorował, Claudius Galenus, słynny medyk rzymski). 
Pozostały wiadomości o jednej córce o imieniu Lucylla oraz kilku 
innych, lecz nienazwanych. Nic dziwnego, że doświadczony 
cesarz, nie zauważając okrucieństwa swego syna, przelał na 
swojego jedynego potomka i spadkobiercę wszelkie tytuły i nie 
ukrywał, że mianuje go swym następcą. Cesarz obdarzył swego 
syna trybunatem oraz mianował go w październiku 166 roku 
Cezarem, wespół z bliźniaczym bratem. Gdy stało się jasne, że 
Lucjusz został jedynym spadkobiercą cesarza, otrzymał 
najlepszych nauczycieli i dalsze awanse. Czy cesarz nie dostrzegał 
okrucieństwa i bezwzględności swego syna? Nie wiemy. W wieku 
dwunastu lat Kommodus, gdy uznał, że woda do kąpieli jest za 
zimna kazał wrzucić odpowiedzialnego za to sługę do pieca. 

W 175 roku przyznano mu tytuł princepsa iuventiusa,  
a więc pierwszego wśród młodych. Przywdział także togę męską  
i został członkiem kolegium kapłańskiego. W wieku szesnastu lat 
Kommodus był już konsulem, a od 177 roku rządził wespół  
z ojcem, jako trybun ludowy, towarzysząc mu w licznych 
podróżach, a także podczas walk w Germanii. Rok później 
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Kommodus wziął ślub z Bruttią (Brucją) Kryspiną, słynącą  
z urody i koligacji rodzinnych. Ich związek nie należał do 
udanych, a Bruttia pogardzała mężem. Wkrótce młody Lucjusz 
wyruszył wraz z ojcem na drugą kampanię przeciwko 
Markomannom, którzy wespół z Kwadami rozpoczęli tak zwane 
wojny markomańskie w 167 roku najazdem na rzymską prowincję 
Panomię, rozciągającą się między Sawą a Dunajem. Ostatecznie  
w czasie trwania kampanii, 17 marca 180 roku zmarł cesarz 
Marek Aureliusz, a Kommodus został uznany za cesarza 
Imperium Rzymskiego. Śmierć, zastała cesarza filozofa  
w Windobonie, dzisiejszym Wiedniu (zdarzyły się domysły  
o udziale Kommodusa w śmierci swego ojca, choć Aureliusz umarł 
najprawdopodobniej w wyniku zarazy), a jego następca szybko 
podjął decyzję o zaprzestaniu walk z wojowniczymi, choć niemal 
pokonanymi plemionami Kwadów i germańskich Markomanów, 
podpisując z nimi pokój. Większość podbitych przez ojca ziem 
zwrócił barbarzyńskim plemionom, co było olbrzymim błędem 
strategicznym po wyczerpującej i krwawej, ale niemal już 
wygranej kampanii. 

Cesarz 

Po powrocie do Rzymu, Kommodus zajął się tylko sprawami 
reprezentacyjnymi swojego państwa. Faktyczną władzą nad 
Imperium dysponowali zaś jego doradcy, na czele z prefektami 
pretoriańskimi: Tarutenusem Saternusem i Tigidiuszem 
Perennisem oraz greckim wyzwoleńcem Saoterusem, z którym  
w czasie triumfalnego wjazdu rydwanem do Wiecznego Miasta, 
obejmował się czule i całował. Grek wzbudzał oburzenie wśród 
senatorów i pozostałych przy życiu sióstr cesarza, na czele  
z Lucillą, nie tylko tym, że zajmował tak wysoką pozycję i był 
doradcą cesarza, ale głównie z tego powodu, że był jego 
kochankiem. Cesarz obnosił się z tym publicznie, co nawet  
w Rzymie uchodziło za hańbę. W pałacach w Rzymie, a także np. 
w Genzano di Roma Kommodus organizował orgie z udziałem 
trzystu osobowego haremu, stworzonego i dobranego specjalnie 
na potrzeby cesarza (specjalni wysłannicy przeczesywali wszystkie 
zakątki państwa, w poszukiwaniu najpiękniejszych kobiet). 
Urządzano potężne uczty, obsługiwane przez harem i drugie tyle 
młodych mężczyzn. Nadal cechował się nieograniczonym 
okrucieństwem. Pewnego razu po spotkaniu z otyłym 
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mężczyznom, kazał mu rozpruć brzuch, by zobaczyć, co ten ma  
w środku. Lubował się w oglądaniu gwałtów i publicznie 
przyznawał się do pederastii. Od najwcześniejszego dzieciństwa 
był Kommodus odrażający, nikczemny, okrutny, rozpustny, 
nieprzyzwoity w wyrażeniach i nierządny – tak charakteryzuje go 

Historia Augusta, zbiór biografii cesarzy. Co ciekawe lud rzymski 
nie był przeciwny cesarzowi. Po powrocie do Rzymu z północy, 
cesarz zorganizował wielkie igrzyska, które przysposobiło do niego 
niezwykle pozytywnie plebs. Prosty lud wielbił cesarza, który 
niejednokrotnie sam brał udział w zawodach, na które 
przeznaczał olbrzymie sumy, często przekraczające budżet 
Imperium. Tymczasem cesarz powoli, nieograniczony niczym, 
coraz bardziej pogrążał się w obłędzie, zaczął także przyjmować 
różne, często wyimaginowane tytuły honorowe. Pierwszym, który 

sobie nadał było Pius, co znaczy pobożny. Osoby blisko związane  
z jego osobą zawiązały spisek. Odsuwanie na bok senatorów, 
budziło ich oczywisty sprzeciw, z kolei starsze siostry 
Kommodusa, oburzało jego wywyższanie się względem nich  
i publiczne obnoszenie ze swymi fetyszami. 

 

I Spisek 

Jesienią 182 roku, jego siostra Lucylla wraz ze swym bratem 
ciotecznym, senatorem Ummidiuszem Kwadratusem  
i kochankiem Appiusem Kwintianusem, zorganizowała zamach na 
życie swego brata. Wykonawcą wyroku został Kwintianus, który 
jednak całkowicie zawiódł. Pierwszym jego błędem było zbyt 
szybkie wyciągniecie sztyletu, którym miał zadać morderczy cios. 
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Przez co ujawnił swoje zamiary ochroniarzom cesarza. Na 
dodatek, gdy zbliżał się w stronę Kommodusa z obnażonym 

sztyletem, zakrzyknął: Oto wiadomość, którą przynoszę od senatu 
(bądź też: ten miecz posyła ci senat). Był to jasny sygnał, dla 
cesarza, kto stoi za zamachem. Zamach się nie udał,  
a niedoszłego mordercę powstrzymali pretorianie z osobistej 
obstawy cesarza. Senat całkowicie stracił zaufanie Lucjusza 
Kommodusa. Swoją siostrę Lucyllę i jej córkę, żonę Bruttię 
Kryspinę oraz siostrę Kwadratusa, rozgniewany cesarz wysłał na 
Capri, gdzie przed upływem czterech miesięcy, wszystkie, zostały 
zamordowane. Zamachowiec i Kwadratus niezwłocznie zostali 
osądzeni i zgładzeni. Ostatnią znaczniejszą ofiarą po-
zamachowych represji, choć wbrew woli cesarza, został Saoterus, 
kochanek cesarza. Został on aresztowany przez pretorian na 
rozkaz innego wyzwoleńca – Kleandera, zajmującego wysokie 
stanowisko w cesarskiej administracji. Udział Saoterusa, 
podobnie jak Brutti Kryspiny, wydaje się mało realny, gdyż 
ulubieniec cesarza, na jego śmierci mógł tylko stracić. Kleander 
wykorzystał sytuację i w trybie ekspresowym skazał Saoterusa na 
śmierć, po czym szybko wkradł się w łaski Kommodusa. Podobnie 
postąpił Tigidiusz Perennis, prefekt pretoriański, który 
wykorzystując spisek na cesarza pozbył się wielu rywali, samemu 
stając na czele Gwardii Pretoriańskiej. Niespodziewanie, na 
zamachu zyskała kochanka Kwadratusa, która niewątpliwie 
uczestniczyła w spisku – Marcja, szybko zastępując 
Kommodusowi Bruttię i stając się praktycznie jego żoną. Swoje 
pozostałe przy życiu siostry zaś, uczynił Kommodus swymi 
kochankami. 

Upadek Perennisa 

Podczas, gdy cesarz skupiał się na hulankach i orgiach, 
faktycznym władcą Imperium Rzymskiego został Tigidiusz 
Perennis. Rządził on silną ręką, mordując potajemnie swych 
oponentów i konfiskując ich majątki. Prefekt Gwardii 
Pretoriańskiej szybko dorobił się majątku, żerując nie tylko na 
budżecie państwa, ale także na obywatelach państwa rzymskiego. 
Kommodus, zadowolony, że ktoś przejął jego obowiązki, niemal  
w ogóle nie zwracał uwagi na ekscesy Perennisa. A ten ostatni 
skutecznie pozbawiał życia wszystkich tych, którzy mogli mu 
bezpośrednio zagrażać. W końcu jednak pycha i nadmierna 
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ambicja pokonały prefekta. Gdy stało się jasne, że Perennis 
szykuje swojego syna, aby ten zajął pozycję cesarza, przerażony 
senat, bojący się destabilizacji kraju, wspierany przez silne kręgi 
wojskowe, postanowił przeciwstawić się Perennisowi. 

Na czele opozycji stanął Kleander, który nigdy nie 
zrezygnował z wygórowanych ambicji. W 184 roku naszej ery 
grupa oficerów (wraz z żołnierzami w liczbie 1500 ludzi) służących 
na kresach Imperium w Brytanii, dzięki Kleandrowi dostała 
posłuch u cesarza. Po przybyciu na dwór Kommodusa wyznali 
oni, że Perennis przypisywał swemu synowi ich zasługi. Cesarz  
w końcu zrozumiał, jakimi wpływami dysponuje Perennis i jakie 
są jego plany. Niemal natychmiast kazał aresztować i zgładzić 
niegdysiejszego faworyta. Został on wydany rzymskim oficerom 
przybyłym z Brytanii i zamordowany. Nowym powiernikiem 
cesarza i niemal samodzielnym władcą Imperium został Kleander, 
były niewolnik – tragarz, który dotychczasową swą pozycję 
zawdzięczał niezwykłej pomysłowości w sprawach erotycznych, co 
bardzo imponowało cesarzowi. 

Kleander rządzi 

Od roku 185 roku Marek Aureliusz Kleander, będąc jednym 
z prefektów Gwardii Pretoriańskiej, rządził i dzielił w imieniu 
cesarza Kommodusa. Podporządkował sobie niemal wszystkie 
urzędy Imperium, zaczynając od administracji. Wszelkie godności 
miały swoją cenę, którą trzeba było płacić by je objąć. Korupcja 
sięgała od najniższego po najwyższy szczebel władzy. Senatorzy, 
gubernatorzy, dowódcy wojskowi, niżsi i wyżsi urzędnicy musieli 
wpłacać apanaże za swoje stanowiska na rzecz skarbca Kleandra. 
Sytuację dodatkowo pogarszała rozrzutność cesarza. Sytuacja  
w Imperium pogarszała się z każdym miesiącem, a państwu 
zaczęła grozić zapaść ekonomiczna. Szczególnie w niezwykle 
narażonej na zmiany nastroju – armii, zaczęło szerzyć się 
niezadowolenie, które powoli mogło przerodzić się w otwarty bunt. 
Szeregi żołnierzy dezerterowały, pozbawione możliwości awansu, 
szczególnie z garnizonów w Germanii i Gali. Pewien oficer: 
Maternus, przybył do Rzymu z zamiarem zamordowania cesarza, 
jednak spisek szybko odkryto a niedoszłego zabójcę zabito. 
Kommodus nie ustawał w zachwytach i podziękowaniach za 
uratowanie życia, przez co nieumyślnie umacniał władzę 
ambitnego Kleandra. Kilka miesięcy później jeden z członków 
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rodziny cesarskiej – Antistius Burrius wraz z przyjacielem 
przygotował kolejny spisek na życie cesarza. Został on jednak 
odkryty przez kolejnego niezwykle ambitnego cesarskiego 
urzędnika: Pertynaksa. Trzy lata po zgładzeniu Perennisa, 
Kleander dzięki umiejętnej i podstępnej polityce sam został 
głównodowodzącym Gwardii Pretoriańskiej, oskarżając o zdradę  
i uśmiercając jej dotychczasowego dowódcę. Korupcja i nepotyzm 
osiągnęły wtedy apogeum. Tylko w 190 roku nominowano aż 25 
nowych konsulów, z których każdy wpłacił potężne sumy do 
skarbca Kleandra. Trzeba zaznaczyć, że odseparował on 
Kommodusa od wiedzy o administracji Imperium, a sam cesarz 
nie za bardzo interesował się tą kwestią. Dodatkowo Kleander tak 
prowadził politykę, że wszystkich mogących mu zagrozić oskarżał 
o zdradę i mordował. 

Kommodus 

Oddając władzę najpierw Perennisowi, a później Kleandrowi, 
Kommodus mógł niemal całkowicie skupić się na realizowaniu 
swoich planów, pasji i zamierzeń. Na szczęście dla niego, okres 
jego panowania nie obfitował w zagrożenia zewnętrzne. W Brytanii 
plemiona ze środkowej Szkocji sforsowały vallum Antonini, czyli 
wał Antonina. Rzymianie wycofali się zaś za wał Hadriana. Od 
185 roku namiestnikiem na wyspie został Publiusz Helwiusz 
Pertynaks, który uśmierzył buntownicze nastroje w armii 
stacjonującej w Anglii. Maternus, późniejszy zamachowiec, w Galii 
i Hiszpanii dowodził zbrojnymi bandami rozgromionymi jednak 
przez Gajusza Nigra. Tymczasem Kommodus nadawał sobie 
kolejne miana. Po Piusie przyszło Felix (szczęśliwy) i Invictus 
(niezwyciężony). Łatwo poddawał się wszelkim manipulacjom, 
uważał się za władcę doskonałego, co objawiało się między innymi 
tym, że szykanował senatorów i innych urzędników. Dzisiaj uważa 
się go za człowieka szalonego i nad wyraz megalomańskiego. 
Zafascynowany Herkulesem, sam w końcu przybrał to miano, 
kazał stawiać w całym Imperium pomniki ku czci greckiego 
herosa, a samemu przedstawiał się, jako jego inkarnacja. 
Występował publicznie ubrany w skórę lwa, mając przy boku 
maczugę. Jego wielką pasją oprócz grupowych orgii, gwałtów  
i innych seksualnych ekscesów, były walki gladiatorów. Wydawał 
krocie na organizację widowisk, nieraz samemu przeskakując 
chroniące arenę barierki i biorąc udział w walkach. Oczywiście 
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jego pozycja była najlepszą ochroną przed zranieniem. Urządzał 
także walki na swoim dworze. Setkami uśmiercał zwierzęta od 
lampartów przez lwy kończąc na nosorożcach. Jego postać owiana 
była imperialnym kultem, a niemal wszędzie postawiono jego 
posagi. Jego narcystyczne usposobienie umacniała uroda 
Kommodusa. Znany był także ze swego okrutnego dowcipu, 
którego ofiary nieraz ginęły okrutną śmiercią. Sprowadził do 
Rzymu i pielęgnował kult Bellony, bogini wywodzącej się z Azji 
Mniejszej. Fascynowali go jej wyznawcy, którzy w religijnym szale 
okaleczali swe dłonie. Cesarz zapobiegał temu, po prostu 
odcinając im kończyny. Dla swoich poddanych cesarz zrobił 
bardzo mało. W 186 roku na rozkaz Kommodusa zorganizowano 
stałą linie żeglugową między Afryką a Ostią, którą to 
transportowano zboże do Rzymu. 

Upadek Kleandra 

Na przełomie 189 i 190 roku Imperium dotknęła klęska 
nieurodzaju, która doprowadziła do ograniczenia eksportu zboża 
do Wiecznego Miasta. Wtedy też urzędnicy i patrycjusze dostrzegli 
możliwość zrzucenia Kleandra z tronu. Powszechna złość i głód 
stanowiły świetną przykrywkę dla chcących zniszczyć Kleandra. 
Komisarz zbożowy – Papirius Dionizjusz, człowiek odpowiedzialny 
za import zboża do stolicy, zamiast znaleźć je w innych częściach 
Imperium, odciął całkowicie jego dostawy do Rzymu. Dionizjusz 
doskonale wiedział, co robi. Niedobór jedzenia, wynikłe z tego 
zarazy, pochłaniały dziennie około dwóch tysięcy istnień ludzkich. 
Drożyzna, śmierć bliskich i wiele innych czynników skumulowało 
się i tliło w mieszkańcach stolicy. Dodatkowo osoby nieprzychylne 
Kleandrowi, podsycały gniew pospólstwa sugerując, że to on 
poprzez wyzysk jest odpowiedzialny za sytuację w stolicy 
Imperium. W lipcu 190 roku, podczas zawodów konnych 
rozgrywanych w Circus Maximus, na środek stadionu wyszła 
kobieta wraz z kilkorgiem dzieci, które zaczęły wykrzykiwać 
oskarżenia pod adresem Kleandra za swoja sytuację. Tłum szybko 
pochwycił protest wykrzyczany młodymi gardłami. Wyruszył  
w poszukiwaniu winowajców obecnego stanu. Wielu z cesarskich 
urzędników wywleczono z domów i dokonano na nich linczu. 
Przerażony Kleander wysłał przeciwko rozjuszonemu tłumowi 
Gwardię Pretoriańską. Wtedy też do gry wkroczył Pertynaks, który 
dostrzegł dla siebie liczne możliwości pozbycia się swojego 
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politycznego oponenta. Publiusz Helwiusz wysłał przeciwko 
Gwardii swoje oddziały, przez co wściekły tłum miał wolną drogę. 
Kleander uciekał przed tłuszczą, aż dopadł do domu, gdzie 
przebywał cesarz. Ten jednak na widok setek Rzymian żądających 
kary na Kleandrze, spanikowany wydał im (przy wydatnych 
namowach swej kochanki – Marcji) swego niegdysiejszego 
zausznika. Tłum pochwycił Kleandra, którego odcięta głowa 
towarzyszyła na drodze dalszej pożogi. 

Szaleństwo 

Przez kilka następnych tygodni samodzielną władzę nad 
państwem przejął Kommodus, a w państwie zaczęło się wielkie 
polowanie na zdrajców. W jego wyniku śmierć poniosło wielu 
urzędników w tym Dionizjusz, nowy prefekt Gwardii 
Pretoriańskiej Julianus, czy ciotka Kommodusa. Cesarz 
powoływał nowych urzędników, by zaraz skazać ich na śmierć, ot 
tak dla zabawy. Organizował, ogromnym kosztem, trzydzieści 

wyścigów rydwanów w ciągu dwóch godzin w Circus Maximus. 
Wkrótce jednak sytuacja została opanowana. Na czele nowej 
władzy stanął Ecletcus, człowiek pozornie bez nadmiernych 
ambicji. Coraz większe wpływy, wobec bierności cesarza, 
zyskiwała jego kochanka Marcja. Krótki powiew władzy, wyraźnie 
jednak zaszkodził Kommodusowi. Uwierzył on, że jest mitycznych 
herosem, który w pojedynkę, niczym ubóstwiany przez siebie 
Herakles pokonał dwunastu tysięcy wrogów. Kazał ukrócić posąg 

Nerona, stojący przed Circus Maximus, o głowę, którą to 
zastąpiono jego własną podobizną. Dodatkowo przystrojono 
pomnik zgodnie z wizerunkami Herkulesa w lwią skórę i maczugę. 
Polityka Kommodusa rujnowała Rzym. Kazał bezwzględnie 
obniżyć wszystkie ceny. Rozdawał publicznie pieniądze oraz 
organizował nieustanne igrzyska. Jego rozrzutność miała swoje 
granice. Aby zwiększyć dochody skarbu, rozkazał by w całym 
Imperium arystokracja podarowała mu po dwie sztuki złota na 
urodziny. Pod konie 191 roku Rzym nawiedził kolejny wielki pożar 
w jego historii. Niemal całe centrum miasta stało w zgliszczach. 
Nowy rok miał się natomiast stać początkiem nowej ery, czasu 

wielkiej szczęśliwości. Rok 192 stał się więc Dies Commodianus 
(czyli Dzień Kommodusa). Uważał się za współczesnego 
Prometeusza, który zamiast ognia przyniósł ludziom siebie. Uznał 
się za założyciela nowego Rzymu, a jego mieszkańcom kazał 
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nadać swoje imię. Sam mieszkał w nadmorskim Laurentum, żyjąc 
otoczony zbytkiem w swoim wynaturzonym i sztucznym świecie, 
pielęgnując swój narcyzm i manię wielkości. Otoczenie cesarza, 
senatorowie i administracji, powoli zdawali sobie sprawę z tego, że 
Kommodusa nie da się kontrolować. Najgorsze było jednak to, że 
nikt nie wiedział, na co jeszcze stać cesarza. A stać było na wiele. 
192 rok przyniósł także całkowitą identyfikację Kommodusa  
z Herkulesem. Cesarz kazał nazywać się Hercules Romanus. Szok 
spowodowały zwłaszcza plany Kommodusa względem Nowego 
Roku, gdzie miał się pojawić na czele armii gladiatorów, co 
wymykało się jakimkolwiek standardom przyjętym  
w purytańskim, pod tym względem Rzymem. Marcja i Eclectus 
którzy sprzeciwili się planom imperatora, który rozzłoszczony 
zapisał ich na listę senatorów, którzy mieli być eksterminowani 
pierwszego dnia roku. To przeciążyło szalkę wagi. Po zmianie 
nazwy Rzymu na Kolonia Kommodusa i zmianie nazw miesięcy, 
które teraz pochodziło od przydomków cesarza, senat  
i arystokracja nie mogli znieść więcej. 

Śmierć cesarza 

Marcja, całkowicie przypadkowo dowiedziała się o swoim 
przeznaczeniu. Mały chłopiec, będący jednocześnie kochankiem 
cesarza, bawiąc się porwał ze stołu cesarskiego woskową tabliczkę 
z listą nazwisk przeznaczonych na śmierć, myśląc zapewne, że 
było to świetna zabawka. Marcja, całkowicie przypadkowo 
natknęła się na chłopca i bojąc się, żeby nie zniszczył tabliczki, 
zobaczyła tam swoje imię. Marcja szybko poinformowała 
pozostałych znajdujących się na liście. Szybko uknuto spisek  
i wpadnięto na pomysł jego realizacji. Kommodus uwielbiał pić 
grzane wino w czasie pobytu w wannie. Zwyczajowo wino 
podawała mu Marcja. Wystarczyło dodać trucizny do wina. Po 
podaniu trucizny cesarz czuł się nieswojo. Był otępiały, w końcu 
dostał konwulsji i zaczął wymiotować. Spanikowani zamachowcy, 
sądząc, że cesarz zwymiotuje truciznę na zewnątrz, przekupili 
Narcyza, osobistego trenera cesarza i zapaśnika, który udusił 
Kommodusa. 

Oficjalnie cesarz umarł na atak apopleksji. Pojawiły się głosy 
mówiące by jego ciało wrzucić do Tybru, jednak nim cokolwiek 
postanowiono Pertynaks potajemnie pochował swojego cesarza. 
Tymczasem w senacie zapanowała euforia. Niezwłocznie 
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przemianowano Colonia Lucia Annia Commodiana z powrotem na 
Rzym. Cesarza obłożono damnatio memoriae, czyli potępieniem 
pamięci, na wniosek senatora Cyncjusza Sewewra. Miano 
zamazać wszelkie ślady po panowaniu Kommodusa. Na tronie 
cesarskim zastąpił go Pertynaks, który panował zaledwie trzy 
miesiące. W końcu jeden z kolejnych cesarzy Septymiusz Sewer 
deifikował go, nadając mu przydomek Divus Commodus. Zrobił 
to jednak tylko dlatego, by nawiązać do dynastii Antoninów. 

Kommodusa ocenia się negatywnie i wymienia jednym tchem 
z Kaligulą i Neronem. Do jego cesarskiej tytulatury należało 12 

tytuł, oprócz wcześniej wymienionych także m.in. Germański, 
Brytyjski, Obrońca Pokoju czy Niezwyciężony. Szalony cesarz 
zginął z rąk kochanki, nigdy do końca nie urzeczywistniając 
swoich snów o Herkulesowej potędze. 
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Wkład Polaków w rozwój socjologii.  

Polska socjologia miała niebagatelny wpływ na kształtowanie 

się światowego pojęcia tej nauki. Florian Znaniecki i Bronisław 

Malinowski to jedynie dwóch, ale jakże znanych i poważanych 

polskich przedstawicieli nauk socjologicznych, znanych na całym 

świecie. 

Początki socjologii polskiej 

Przedstawienie źródeł i początkowych dziejów polskiej myśli 

socjologicznej sprawia pewne trudności, ponieważ nie wiadomo, 

od jakich wydarzeń w kulturze intelektualnej Polski, czy też, od 

których jej twórców należałoby zacząć. Prapoczątków polskiej 

socjologii należy szukać w epoce Odrodzenia. Głównie  

w twórczości naukowej i publicystycznej Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego. Ten urodzony w 1503 roku pisarz polityczny, 

mimo, że nie zasługuje na miano twórcy polskiej socjologii, to na 

pewno położył podwaliny pod jej ewolucję. Jego największym 

dziełem było „De Republica emendanda‖. Był to utwór w formie 

osobistych refleksji na temat sytuacji politycznej, moralnej  

i kościelnej w ówczesnej Polsce. Kolejni twórcy pojawiają się  

w epoce Oświecenia (również ich nie można zaliczyć do grona 

twórców polskiej myśli socjologicznej) w znanych publikacjach 

reformatorów społecznych, czyli Hugona Kołłątaja i Stanisława 

Staszica. Według polskich historyków do miana twórcy polskiej 

socjologii, mogą pretendować trzej myśliciele z XIX wieku. 

Pierwszy Józef Supiński – ekonomista i socjolog, który w 1860 r. 

wydał rozprawę „Myśl ogólna filozofii wszechświata‖. Według 

historyków właśnie ten utwór został uznany za pierwszą naukową 

próbę stworzenia w Polsce systemu socjologicznego. Drugim był 

Władysław Pilat, który wydał „Nowy zarys socjologii‖, następnie  

„O nowoczesnej socjologii‖ i „Socjologia sztuki‖ oraz Bolesław 

Limanowski, który opublikował „Marzyciele-studium 

socjologiczne, kwestia robotnicza‖. Tak naprawdę każdego z tej 
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trójki można nazwać „ojcem‖ i prekursorów polskiej socjologii. 

Większość pierwszych socjologów w Polsce była zwolennikami 

myśli pozytywistycznej, jednak oczywiście trafiali się też marksiści 

i anty pozytywiści. Wielu Polaków nie mając warunków do 

zajmowania się problematyką społeczną, z powodu parcia 

zaborców, emigrowało do krajów zachodnich. Należą do nich: 

Ludwik Gumplowicz, Kazimierz Kelles-Krauz, Bronisław 

Malinowski, Florian Znaniecki. Gumplowicz podczas swojego 

pobytu w Grazu całkowicie skupił się na pracach socjologicznych 

i jako pierwszy polski socjolog badał problematykę mniejszości 

etnicznych, przez co często posądzany był o rasizm. Z kolei 

Kazimierz Kelles–Krauz, jako zażarty marksista traktował ją, jako 

system socjologiczny czerpiąc całymi garściami od Augusta 

Comte. Na przełomie XIX i XX w. polską socjologię w zaborach 

(pruskim, austriackim i rosyjskim) reprezentowali uczeni różnych 

specjalności i działacze rewolucyjni. Oprócz wyżej wymienionych 

do tego grona należą: Edward Abramowski, Stanisław Krusiński, 

Róża Luksemburg, Julian Marchlewski, Leon Winiarski, Leon 

Petrażycki. 

Lata 1918-1939 były okresem uzyskania przez socjologię 

polską statusu dyscypliny uniwersyteckiej. Stało to się dzięki 

Florianowi Znanieckiemu, jednak jeszcze przed nim, w 1919r. 

Leon Petrażycki utworzył pierwszą katedrę socjologii na Wydziale 

Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.  

W 1920 roku powstała w Poznaniu katedra Socjologii i Filozofii 

kultury. Trzy lata później ukazywać się zaczął „Przegląd 

socjologiczny‖, którego redaktorem był Znaniecki.  

W profesjonalnym kształceniu pomagali mu Czesław 

Znamierowski i Stefan Błachowski. Znaniecki w 1921 roku założył 

Instytut Socjologiczny w Poznaniu, przekształcając w niego 

niedawno otrzymaną katedrę. Ogromną rolę w rozwoju, 

propagowaniu i popularności tego przedmiotu odegrał pierwszy  

w Polsce podręcznik socjologii „Wstęp do socjologii‖ wydany  

w 1922r. i dwa tomy „Socjologii wychowania‖ wydanej w 1928-

1930 r. oczywiście autorstwa Floriana Znanieckiego. W latach 
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międzywojennych socjologia polska odnosiła największe sukcesy 

w polskiej humanistyce, a i na arenie światowej socjologii, pełniła 

niezwykle ważną rolę. 

Następnym, po pionierskim Poznaniu, ważnym ośrodkiem  

w tym okresie była Warszawa i co z całą siłą należy podkreślić, że 

funkcjonowało tu więcej ośrodków polskiej myśli socjologicznej 

niż w Poznaniu. Do bardziej znaczących reprezentantów należeli 

Ludwik Krzywicki i Stefan Czarnowski, którzy skłaniali się ku 

marksizmowi we wczesnym etapie twórczości. Innym prężnym 

ośrodkiem był również Lwów. Tutaj pod koniec ubiegłego wieku, 

jako pierwsi rozwijali myśl socjologiczną Bolesław Limanowski  

i Władysław Pilat oraz Ludwik Kulczycki. Czołowym 

przedstawicielem był jednak historyk gospodarczy Franciszek 

Bujak. Profesor ten wsławił się tworzeniem grup badawczych, 

zajmujących się rozwiązaniem określonego problemu 

tematycznego lub badawczego. Rozwój polskiej socjologii wiąże się 

nie tylko z funkcjonowaniem uniwersytetów, ale także  

z instytutami badawczymi, którymi były: Instytut Gospodarstwa 

Społecznego oraz Instytut Spraw Społecznych. W 1936 powołano 

w Warszawie dwie instytucje. Z inicjatywy Józefa Chałasińskiego 

utworzono Instytut Kultury i Wsi oraz Instytut Socjologii Wsi 

założony przez Władysława Grabowskiego. Instytut Gospodarstwa 

Społecznego to placówka polskiej myśli naukowo-społecznej 

utworzona w 1920 r. z inicjatywy jej pierwszego kierownika 

Włodzimierza Wakara, która od 1926 r. istniała, jako samodzielna 

instytucja badawcza, zajmująca się rozpoznaniem głównych 

problemów społecznych ówczesnej Polski, takich jak 

przeludnienie wsi, warunki bytu ludności oraz bezrobocie  

w mieście i na wsi. Placówka ta istnieje do dzisiaj, jako część 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Druga Wojna Światowa  

i okupacja niemiecka przerwały dynamiczny rozwój socjologii. 

Odrodzenie się jej powojennej odbywało się bez udziału 

nieżyjących już, w tym czasie, wybitnych działaczy międzywojnia. 
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Rozwój socjologii polskiej 

Po latach wojny, nowym i zrazem głównym ośrodkiem 

socjologicznym w Polsce została Łódź. W nowo otwartym 

uniwersytecie podejmowali pracę między innymi: Józef 

Chałasiński i Jan Szczepański. Na tym uniwersytecie, 

najwcześniej w kraju, zaczęły funkcjonować studia socjologiczne. 

Józef Chałasiński był wybitnym profesorem i rektorem 

Uniwersytetu Łódzkiego, uważano go za kontynuatora myśli 

socjologicznej Floriana Znanieckiego. Wprowadził metodę 

pamiętnikarską i autobiograficzną do badań socjologicznych, 

zainicjował w Polsce badania nad problematyką społeczną państw 

Afryki, a w połowie lat 50′ domagał się odejścia od 

marksistowskich metod uprawiania nauki. Następnie socjologów 

zaczęły kształcić uczelnie w Krakowie, Poznaniu i w Warszawie. 

Optymistycznie zapowiadający się rozwój socjologii przerwano na 

przełomie 1949/50 roku. Socjologia uległa likwidacji podobnie jak 

psychologia i niektóre kierunki humanistyczne. Spowodowane to 

było rosnącym tarciom w Polskiej Republice Ludowej, gdzie nie na 

rękę ówczesnym władzom komunistycznym był rozwój nauk 

społecznych, które w dodatku nie do pogodzenia były one  

z filozofią marksistowsko-leninowską. W 1956 r. w wyniku zmian 

popaździernikowych, gdy Chruszczow ogłosił koniec kultu 

jednostki, a w Polsce zaczęła się tak zwana odwilż gomułkowska 

przywrócono socjologię, jako kierunek studiów. Od tego okresu 

zaczęła się niezwykła popularność tej dyscypliny nauk 

społecznych w Polsce i jej szybki rozwój w oparciu o kontakty  

z zachodem. Ciągle jednak pisma naukowe, konferencje i debaty 

podlegały ścisłej cenzurze. Socjologowie polscy starali się 

utrzymywać możliwie szerokie kontakty międzynarodowe.  

W latach 60′ socjologowie nasilili współpracę z rosyjskimi.  

Z naukowcami zagranicznymi mimo zimnej wojny, również mieli 

dobre kontakty, a umożliwiały je między innymi Fundacja Forda  

i Fundacja Fulbrighta, a także American Council of Learned 

Societies, dzięki którym dziesiątki socjologów odbyły staż w USA. 

Do najistotniejszych postaci tego okresu w polskiej socjologii 
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należy zaliczyć Stanisława Ossowskiego oraz jego żonę Marię. 

Tutaj należy podkreślić znaczenie polskiej socjologii i ludzi nią się 

zajmujących w działalność opozycji politycznej przeciwko 

władzom Polskiej Republiki Ludowej, a później duże 

zaangażowanie w projekty reform lat osiemdziesiątych. Socjologia 

z samej swojej definicji nie mogła być przedmiotem ideologicznej 

indoktrynacji, wszak społeczeństwo nie jest monolityczną bryłą, 

która nie podlega jakiejkolwiek ewolucji. Tymczasem doktryna 

marksizmu-leninizmu podejmowała próby wykazania, iż jest ona 

ostatecznym stadium rozwoju nauk społecznych, powstaniem 

społeczeństwa bezklasowego. Na początku 1985 roku polskie 

środowisko socjologiczne liczyło około 2500 zatrudnionych  

w kluczowych zakładach przemysłowych, uczelniach, instytutach 

naukowo-badawczych, administracji państwowej. W schyłkowym 

okresie PRL przed socjologią polską pojawił się w sposób 

spektakularny jako temat badawczy problem władzy i opozycji. 

Istniał on oczywiście już wcześniej, ale stanowił tabu, należał do 

strefy niepenetrowanej bez oficjalnego przyzwolenia i omijanej 

przez zainteresowanych nią badaczy, zdających sobie sprawę  

z ograniczeń poznawczych. Bariery te zostały spontanicznie 

przekroczone w latach 1980-1981 przez socjologów w niektórych 

ośrodkach, a zwłaszcza w Gdańsku, gdzie zogniskowało się 

centrum ruchu społecznego o opozycyjnym charakterze. Miało 

ono wpływ na bieg wydarzeń w skali kraju aż do przemiany 

ustrojowej w 1989 roku, zaistniałej w wyniku porozumień 

okrągłego stołu i wyborów parlamentarnych. 
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Ciekawe #2 – Micronation część 1 

Micronation to niewielkie terytoria, nieuznawane przez 
arenę międzynarodową, jednak deklarujące niepodległość. Nie 
wolno mylić tej nazwy z mikronacjami czyli symulacjami państw 
w warunkach wirtualnych zarządzanych przez społeczność 
internautów. 

Twórcy mikro państewek, często deklarują niepodległość,  
a prawowite rządy państw na terenie których znajdują się te 
twory, przymykają na nie oko traktując je jako rodzaj folkloru  
i magnez przyciągający turystów. 

Liczba mikronacji nie jest do końca znana, gdyż ciągle 
powstają nowe, a stare upadają. Jednak przyjmuje się istnienie 
około kilkudziesięciu takich aktywnych tworów. 

Sam termin mikronacja wywodzi się z języka angielskiego  
i oznacza mały (mikroskopijny) naród. Za twórcę terminu uważa 
się Roberta Bena Madisona, który ukuł ten neologizm, aby  
w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku opisać nowe zjawisko, 
jakim stało się powstawanie nieuznawanych przez ONZ 
―prywatnych ‖ państw. 

Definicja mikronacji jest ciężka do ustalenia, choć zazwyczaj 
każde z nich ma kilka cech wspólnych. Często są dość małe, ze 
strukturami podobnymi do ustalonych w suwerennych 
państwach, choć w ustroju przeważają monarchie. Mikronacje 
wydają własne znaczki pocztowe, monety, banknoty i paszporty 
oraz nadają odznaczenia i tytuły szlacheckie, często w celach 
zarobkowych. 

Obecnie wyróżnia się dziewięć rodzajów mikronacji: 

1. Społeczne, gospodarcze lub polityczne symulacje. 
2. Rządy alternatywne 
3. Projekty państwowotwórcze (nowe państwa) 
4. Historyczne anomalie 
5. Kraje utworzone  przez oszustów 
6. Utworzone w celu historycznego rewizjonizmu 
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7. Utworzone, jako atrakcje turystyczne 
8. Światy fantasy i inne wymyślone 
9. Powstałe w celu osobistej rozrywki, bądź motywów 

osobistych. 

Najstarszą organizacją uznawaną za mikronację jest Królestwo 
Redonda, założone w 1865 roku na Karaibach. Istnieje ono do 
dziś, jako fundacja literacka, a do tytułu króla aspiruje aż 
czterech pretendentów. Inna z prekursorskich mikronacji 
powstała w pierwszej dekadzie XX wieku. Martin Coles Harman, 
właściciel brytyjskiej wyspy Lundy, ogłosił się jej królem, po czym 
zaczął wydawać znaczki pocztowe i monety. Nigdy jednak nie 
zdecydował się na niezależność względem swej ojczyzny. W 1945 
roku, Russel Arundel, przewodniczący kompanii Pepsi Cola, na 
kilkunastu – hektarowej wysepce u brzegów Nowej Szkocji założył 
Księstwo Baldonii zamieszkane przez prawie 70 rybaków. 

 
Hay-on-Wye – miasto książek. 

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku to czas 
powstania najsłynniejszych mikronacji terytorialnych. W tym 
okresie powstały wiele takich jednostek, jednak zaledwie cztery 
odniosły sukces i istnieją do dziś. Najsłynniejszą z nich, do dnia 
dzisiejszego pozostaje kontrowersyjny projekt Sealand, założony  
w 1967 roku na znajdującej się na Morzu Północnym platformie 
przeciwlotniczej z czasów II Wojny Światowej. Podobne projekty 
powstały obok włoskiego Rimini, zachodnim wybrzeżu Jamajki  
i na południe od wysp Fidżi. 

1 kwietnia 1977 roku bibliofil Richard Booth ogłosił się 
królem małego walijskiego miasteczka – Hay-on-Wye. Miasto dziś 
znane jest, jako jedna z 17 światowych stolic książki. Znajduje się 
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w nim prawie 30 księgarń, a organizowany corocznie, na 
przełomie maja i czerwca międzynarodowy festiwal literatury –  

Hay Festival przyciąga ćwierć miliona zwiedzających. A król 
Ryszard, uzbrojony w berło z tłoku nurnikowego do wc, rozdaje 
nagrody literackie. Do dzisiaj wielbiony jest przez mieszkańców, 
za ten niesamowity zabieg marketingowy. 

W latach 80’ dwudziestego stulecia, po publikacji przez 
Inoue Hisashiego książki o Nowej Atlantydzie, dotyczącej 
mikropaństwa założonego w japońskiej wiosce, wybuchł boom na 
tego typu twory w Kraju Kwitnącej Wiśni. Od tego czasu, niemal 
przez całe lata osiemdziesiąte powstało w Japonii wiele 
mikronacji, których głównym celem było ożywienie gospodarcze  
i turystyczne zapadłych regionów państwa. Jednak wraz  
z nastaniem 1991 roku, w wyniku kryzysu ekonomicznego 
większość japońskich mikronacji zmuszona była zaprzestać 
swojego działania i połączenia się z okolicznymi miastami. 
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Deus Ex: Bunt ludzkości 

Trzecia odsłona świetnej cyberpunkowej serii. Bunt 
Ludzkości to prequel oryginalnego Deus Ex’ a z 2000 roku i jego 
kontynuacji, Deus Ex: Invisible War z 2003 roku. Najnowszą część 
wydano w 2011 roku, a jej twórcą został kanadyjski oddział 
Eidosa. 

 

W grze wcielamy się w Adama Jensena, cybernetycznie 
zmodyfikowanego człowieka przyszłości. Jest rok 2027 (a więc 25 
lat przed wydarzeniami z pierwszej części cyklu). To okres 
burzliwych przemian społeczno-technologicznych. Same 
technologiczne nowości, nie tylko fascynują, ale też wywołują opór 
licznej części społeczeństwa. 

Autorem gry jest montrealskie studio firmy Eidos, które 
przejęło schedę po Ion Storm. Twórców gry wspierali jednak 
odpowiedzialni za poprzednie części, Harvey Smith i Warren 
Spector, a sama fabuła konsultowana była z autorem scenariuszy 
do oryginału – Sheldonem Pacottim. 

Fabuła gry opowiada historię ochroniarza korporacji Sarif 
Industries, trudniącej się projektowaniem i wytwarzaniem 
cybernetycznych, biomechanicznych substytutów prawdziwych 
kończyn i innych części ludzkiego ciała. Siedziba jego firmy 
zostaje zaatakowana przez tajemniczych napastników, 
dysponujących najnowszymi zdobyczami techniki. W czasie ataku 
ginie wielu członków firmy, Jensen zostaje ciężko ranny i zapada 
w śpiączkę, a jego dziewczyna wraz z grupą naukowców zostaje 
uprowadzona. Po szeregu ciężkich operacji i półrocznej 
rehabilitacji, ―nowy‖ Adam, pełen wszczepów i biomechanicznych 
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wzmacniaczy oraz protez staje do walki z nieznanym 
przeciwnikiem, pragnąc przy okazji uratować dziewczynę. Nasz 
bohater zostaje wplątany w niesamowicie rozbudowaną i tętniącą 
prawdziwym życiem intrygę.  Mamy więc nieuniknione stracie 
między zwolennikami, a przeciwnikami zaawansowanych 
technologii. Jednak to dopiero wierzchołek góry lodowej. Wielkie 
korporacje walczące o rynki zbytu, nielegalni dostawcy, brudne 
technologie, rozwarstwienie między bogatymi, których stać na 
nowe udoskonalenia, a tak zwanymi czystymi, których nie stać 
na  ulepszenie siebie, przez co są spychani na margines 
społeczeństwa.  

Świat przyszłości przedstawiony przez twórców, nawiązuje do 
poprzednich części gry. Ekologiczne problemy, socjalne 
nierówności, zabawy DNA, manipulowanie masami ludzi przez 
media. Niezwykle rozbudowany system dialogowy oraz dziesiątki 
różnorakich informacji wzbogacają świat gry, będąc nie tyle 
cennymi futurologicznymi wskazówkami, co ciekawą analizą 
obecnych wydarzeń.  Oj długo by wymieniać, bowiem to właśnie 
świat i cała fabularna otoczka tworzą z tej gry jedną  
z najwspanialszych przygód w dziejach elektronicznej rozrywki. 

Co do samej rozgrywki; ona tez prezentuje się przednio.  
W zgrabny sposób połączono shooter z rpgiem. Mamy tu więc 
rozwój postaci pod postacią udoskonaleń swoich cybernetycznych 
atrybutów. Wiele z nich, choć nie można wybrać wszystkich, ma 
ogromny wpływ na rozgrywkę. Ciekawym pomysłem, choć na 
początku krytykowanym przez fanów poprzednich części, jest 
zastosowanie widoku Tpp podczas sekwencji skradankowych. Co 
ciekawe całą grę można przejść (oprócz walk z bossami) nie 
zabijając nikogo, a dodatkowo gra promuje taki sposób rozgrywki. 

Gracz napotyka cała masę ciekawych postaci niezależnych,  
z których wielu ma swoją własną historię i pozwala rozgrywać 
misje poboczne, stanowiące doskonałe uzupełnienie głównego 
wątku. Do zobaczenia jest kilka sporych rozmiarów lokacji, w tym 
chińskie miasto czy Detroit. Miejsca te maja ograniczona 
wielkość, ale dzięki przemyślanemu planowi praktycznie się nie 
nudzą. Są za to przykładem niesamowitej wizji i staranności 
twórców, którzy stworzyli niezwykłe miasta przyszłości czerpiąc 
m.in z takich dzieł jak Blade Runner, Neuromancer czy Johnny 
Mnemonic. 
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Inteligencja przeciwników nie zaskakuje niczym 
nadzwyczajnym i stoi na dobrym poziomie. Arsenał jaki mamy do 
dyspozycji składa się z normalnego zestawu broni, którą można 
jednak modyfikować. Ciekawym zabiegiem jest również 
hackowanie terminali komputerowych i alarmowych, dzięki temu 
możemy poznać hasła, dowiedzieć się czegoś ciekawego o świecie 
gry lub po prostu otworzyć drzwi i przejąć wieżyczkę obronną. 
Graficznie pomimo upływu lat gra stoi na wysokim poziomie,  
a cały cyberpunkowy design (bursztynowy kolor) sprawia tak 
niesamowite wrażenie, jakbyśmy naprawdę żyli w świecie 
cybernetycznej przyszłości. Muzyka użyta w grze również stoi na 
bardzo wysokim poziomie, nawiązując przy tym do wspomnianych 
wcześniej klasyków cyberpunku. 

Deus Ex: Bunt ludzkości to gra niezwykła, niesamowicie 
rozbudowana i wciągająca. Jest najlepszym przykładem, w jaki 
sposób można wykorzystać cyfrową zabawę do stworzenia dzieła 
sztuki. Długo by można pisać o wielu zaletach tej gry, jednak po 
co? Niech każdy zagra i niech pochłonie go ta jedna z najlepszych 
gier kiedykolwiek wydanych. 

Do września 2011 roku na świecie trzecia część Deusa Ex rozeszła 
się w 2,18 milionach egzemplarzy. 

 

Call of Duty: World at War 

Kolejny first – person shooter z serii Call of Duty to następna 
dawka drugo – wojennej rozgrywki. Tym razem na niższym 
poziomie i nie tak efektownie, jak w poprzednich częściach.  

 

Amerykańskie studio Treyarch (wydawcą gry było Activision), 

odpowiedzialne było za stworzenie poprzednich części gry (Call of 
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Duty 3 i CoD: Big Red One). Premiera gry odbyła się w drugiej 
połowie 2008 roku, na niemal wszystkich platformach. Do 
czerwca 2009 roku ogólnie sprzedano 11 milionów egzemplarzy 
Call of Duty: World at War. 

Fabuła gry jest typowa i właściwie nie istnieje, co jest zwykłe 
dla tego rodzaju produkcji. Podczas rozgrywki wcielamy się  
w trzech podwładnych, których przygody śledzimy naprzemiennie. 
Pierwszym jest Amerykaninem C. Millerem, członek korpusu 
marines, z którym przeżywamy walki na Oceanie Spokojnym. 
Drugim, którym dowodzimy tylko przez jedną misję, jest strzelec 
pokładowy łodzi latającej Catalina – podoficer Locke. Trzecią 
grywalną postacią jest szeregowy Dmitrij Petrenko, którym 
kierujemy od walk o Stalingrad po zdobycie Berlina. 

Lokacje przedstawione w grze, ściśle nawiązują do wydarzeń 
historycznych. Walczymy na wyspach Pacyfiku, biorąc udział  
w operacjach na wyspach Makin, Peleliu i na Okinawie. Drugim  
z naszych amerykańskich bohaterów toczymy walki na wodach 
wokół tej ostatniej wyspy. Grając w rosyjską część kampanii, 
bierzemy udział w walkach o stalingradzki kocioł oraz  
w ostatecznym szturmie na Berlin. Walczymy na przedpolach 
Berlina (bitwy o wzgórza Seelow) oraz w bojach o samą stolicę III 
Rzeszy. 

Oprócz wspomnianej wyżej łodzi latającej Catalina, w trakcie 
rosyjskiej części kampanii, mamy możliwość poruszania się 
czołgiem T-34. Te dwie sekwencje stanowią ciekawe urozmaicenie 
żmudnego życia piechura. W ręce graczy oddano solidny i wiernie 
zrekonstruowany zasób broni drugo wojennej, która wiernie 
oddaje prawdziwy sprzęt. 

Od strony technicznej, gra stoi na wysokim, 

charakterystycznym dla produkcji z logiem CoD poziomie. Gra 
działa na silniku graficznym odpowiedzialnym za funkcjonowanie 

poprzedniej części cyklu Call of Duty 4: Modern Warfare. Został on 
jednak nieco zmodyfikowany. Otoczenie jest bardziej podatne na 
zniszczenie, szczególnie przy użyciu miotacza ognia lub koktajli 
Mołotowa. Wiernie odwzorowano rejony walk, umundurowanie, 
uzbrojenie oraz sprzęt. Głosu postaciom udzieliło paru znanych 
aktorów na czele z Garym Oldmanem i Kieferem Sutherlandem.  
W grze zastosowany rewolucyjny system udźwiękowienia. Przez 
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niemal całą grę, wspiera nas oddział żołnierzy, przez co wzrasta 
znacznie realizm produkcji. Podniesiono również poziom 
brutalności, który wyraża się między innymi w odstrzeliwaniu 
kończyn, podrzynaniu gardeł i scenach egzekucji oraz tortur. 

Mankamentami Cod:AoW jest pozorna zaledwie wolność 
rozgrywki, jej powtarzalność i dość niska, nawet na najwyższym 
poziome, inteligencja przeciwników. Nasi towarzysze, często 
sprawiają nam trudności i czynią więcej kłopotów niż korzyści.  

Podsumowując CoW At of War to gra ciekawa i nawiązująca 
do chlubnej tradycji serii. Mimo kilku znaczących wad, jest to 
klasyczny fps, w który warto zagrać. 
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Przegląd Literatury 2015  

AUTOR: Charles Whiting 
TYTUŁ: Ostatnia bitwa na froncie zachodnim 
Tłumaczenie: Jerzy Majszczyk 
Tytuł oryginału: Ike’s last battle 
Wydawnictwo: Bellona 
Data wydania: 2010 
ISBN: 978-83-11-11832-4; I wyd. 2002 

  OPIS: 

Gdy zbliżało się ostateczne rozstrzygnięcie drugiej wojny 
światowej, a wojska alianckie i rosyjskie posuwały się w kierunku 
Berlina, rywalizując o to, kto pierwszy zajmie stolice Rzeszy. 
Eisenhower, w którym przeważyła natura żołnierza, nie zaś 
polityka, rozpoczął ostatnią wielką operację w tej wojnie, mającą 
na celu zniszczenie wojsk niemieckich, skupionych wokół 
Zagłębia Ruhry. Zlekceważył przestrogi Churchilla  
i Montgomery’ego.  

OCENA: 

Charles Whiting to znany brytyjski historyk, autor ponad 350 
książek, specjalizujący się w zagadnieniu II Wojny Światowej. 
Jego książki, cieszące się dużą estymą na świecie, dotykają 
zagadnień nie tylko militarnych, ale także politycznych. 
Najpopularniejszą jego serią są powieści, które wydał pod 
pseudonimem Leo Kessler. W Polsce wydawany jest  

z opóźnieniem. Ostatnia bitwa… to opowieść o ostatniej wielkiej 
batalii wojsk amerykańskich, które zrezygnowały ze zdobywania 
Berlina, na rzecz daremnego pod względem strategicznym  
i taktycznym oblężenia Zagłębia Ruhry. Autor nie boi się stawiać 
kontrowersyjnych tez. Nie kłania się również dowódcom 
amerykańskim, którzy popełniali rażące błędy w czasie trwania 
kampanii. Podziwia bohaterstwo zwykłych żołnierzy i co 
najważniejsze przedstawia w całej krasie okrucieństwo ostatnich 
dni II Wojny światowej, tak po stronie konającej III Rzeszy jak i po 
stronie amerykańskiej. Jedyne, co można tej napisanej  
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z reporterskim zacięciem publikacji zarzucić, to trochę dziwne  
i nad wyraz wielkie szafowanie liczbami. 

AUTOR: Gustav Le Rouge 
TYTUŁ: Wiezień na Marsie 
Tłumaczenie: nieznane 
Tytuł oryginału: Le prisonnier de la planete Mars 
Wydawnictwo: IW Związków Zawodowych 
Data wydania: 1985 
ISBN: 83-202-0297-3 
Inne: I wyd. 1908 

  OPIS: 

Bohaterem powieści jest młody, żądny przygód Francuz, Robert 
Darvel, który dostaje się na Czerwoną Planetę w pocisku 
kierowanym skoncentrowaną wolą indyjskich jogów. Treścią 
książki są jego niezwykle przygody i próby przeniknięcia tajemnic 
starożytnej marsjańskiej cywilizacji. 

OCENA: 

Wiezień na Marsie to pierwsza część duologii francuskiego pisarza 
Gustava Le Rouge, nazywanego Vernem dla kucharek. Historia 
dogłębnie przesiąknięta naiwnymi wyobrażeniami XIX wiecznych 
pisarzy, daje doskonały przegląd umysłów z tegoż wieku. A przy 
tym jest zgrabną historią, w której znajdziemy wszystko, z czego 
słynie fantastyczna literatura czasów wiktoriańskich. I mimo, że 
całość dziś trąci infantylizmem, to jest to powieść ciekawa, choćby 
ze względu na to jak myśleli ludzie w XIX wieku. 

 AUTOR: Juliusz Verne 
TYTUŁ: W 80 dni dookoła świata 
Tłumaczenie: anonimowe 
Tytuł oryginału: Le tour du monde en quatre-vingt jours 
Wydawnictwo: Zielona Sowa 
Data wydania: 2004 
ISBN: 83-89651-25-4 
Inne: Biblioteka NTO 

  OPIS: 
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Jej akcja toczy się w scenerii XIX wieku. Londyński dżentelmen 
wiódł samotne, monotonne i uporządkowane życie. Tak było do 
czasu, gdy założył się z kolegami z ekskluzywnego klubu o to, że 
w osiemdziesiąt dni objedzie dookoła świat. Bohater książki 
przemierzał lądy i oceany nie tylko po to, żeby wygrać zakład. 
Podjął wyścig z czasem również dlatego, aby obronić swoją cześć  
i honor; padło nań bowiem podejrzenie, że opuszczając Londyn, 
dokonał kradzieży na dużą skalę. 

OCENA: 

Absolutnie klasyczna XIX wieczna powieść Juliusza Verne. 
Powieść w modnym w tamtym czasie stylu zwycięstwa ludzkości 
nad naturą. Tę krótką opowieść o podróży dostojnego angielskiego 
dżentelmena i jego sługi stała się światowym bestsellerem, 

reinterpretowanym do dziś. Verne pokazuje nam jak gwałtownie 
zmienia się świat. Powieść ta to doskonały przykład literatury XIX 

wiecznej (podobnie jak podana wyżej powieść Le Rouge). Mimo, że 
dziś wydaje się ona nieco naiwna, to jednak nadal czyta się ją 
znakomicie, często z uśmiechem śledząc losy tajemniczego 
anglika i jego trochę niezdarnego pomocnika. 

AUTOR: Wiesław Kot 
TYTUŁ: Sto najważniejszych scen filmu polskiego 
Wydawnictwo: Poznańskie 
Data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-7177-942-8 

  OPIS: 

Sto najważniejszych scen filmu polskiego to wyjątkowy 
przewodnik po dorobku polskiego filmu. Nie jest przeznaczony do 
lektury jednokrotnej – to przystępny kurs, po który sięga się przez 
lata. To pomoc dla każdego, kto próbuje poznać bogactwo polskiej 
kinematografii. Sceny są tu swego rodzaju zapłonem, 
wyzwalaczem wspomnień lub zachętą do odkrycia dzieła 
filmowego, które ciągnie za sobą pasjonującą historię. Ta bogato 
ilustrowana publikacja w przystępny sposób przedstawia 
fascynujące, kultowe sceny polskiego kina. 

OCENA: 
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Obszerna recenzja na portalu historykon.pl 

AUTOR: Mark Hodder 
TYTUŁ: W zdumiewającej sprawie Nakręcanego Człowieka 
Tłumaczenie: Krzysztof Sokołowski 
Tytuł oryginału: The Curious Case of the Clockwork Man 
Wydawnictwo: fabryka słów 
Data wydania: 2012 
ISBN: 978-83-7574-595-5 
Inne: Mark Hodder przedstawia Burtona i Swinburne’ a. Tom 2 

  OPIS: 

Jest rok 1862, choć akurat to nie 1862 powinien być … 

Czas został zmieniony, a królewski agent Sir Richard Francis 
Burton, jest jednym z niewielu ludzi, którzy wiedzą co tak 
naprawdę się wydarzyło. Na Trafalgar Square zostaje znaleziony 
tajemniczy wykonany z mosiądzu Nakręcany Człowiek. Jaki jest 
jego związek ze sprawą skradzionej kolekcji czarnych diamentów, 
o których mówi się, że są fragmentami lemuriańskiego Oka Nagi – 
meteorytu, który w pradawnych czasach uderzył w Ziemię. Jaką 
zagadkę skrywa przeklęta posiadłość rodu Tichborne i kto szczuje 
mieszkańców Londynu tajemniczymi i przerażającymi parowymi 
upiorami? Od nawiedzonych dworów po domy dla obłąkanych, od 
Ameryki Południowej po Australię, od morskich bezmiarów po 
duszne pradawne labirynty – wszędzie tam sir Richard Burton 
ściga swoich mrocznych adwersarzy i walczy z własnymi 
demonami. Na swojej ścieżce spotka słynnego filozofa Herberta 
Spencera, genialnego inżyniera Brunela, wspaniałą ―Damę z 
lampą‖ – Florence Nightingale, a nawet Charlesa Doyle’a (ojca Sir 
Arthura). Czy królewski agent i jego wierny druh, poeta Algernon 
Swinburne pokrzyżują plany spisku, który zagraża nie tylko 
Imperium Brytyjskiemu, ale może doprowadzić także do 
międzynarodowego konfliktu, jakiego świat do tej pory nie zaznał? 

OCENA: 

Druga część przygód Sir Burtona i jego niesfornego przyjaciela, 
poety Swinburne’a, jest dużo lepsza od poprzedniczki. Proza 
Hoddera jakby okrzepła, stała się jeszcze ciekawsza i bogatsza. 
Dodając do tego niesamowite pomysły, zakręconych bohaterów  

http://historykon.pl/sto-najwazniejszych-scen-filmu-polskiego-recenzja/
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i niepozbawiony humoru język, można ją uznać za stempunkową 
książkę 2012 roku. Pisarz, na co dzień mieszkający w Hiszpanii, 
stworzył wybuchową mieszankę odjechanych pomysłów, wspartą 
silną podstawą znanych z historii postaci i wydarzeń, które 
przemielił na swój sposób, tworząc naprawdę potężną dawkę 
bezkompromisowej rozrywki.  

AUTOR: Szymon Wrzesiński 
TYTUŁ: Tajemnice rycerzy. Życie codzienne śląskich feudałów. 
Wydawnictwo: Replika 
Data wydania: 2008 
ISBN: 978-83-11-60383-41-4; I wyd 

  OPIS: 

To pierwsza na rynku książka opisująca życie codzienne polskich, 
niemieckich i czeskich feudałów, żyjących wspólnie przez kilkaset 
lat na średniowiecznym i renesansowym Śląsku. Autor ukazuje  
w niej blaski i cienie turniejów rycerskich, łowów, które nie raz 
kończyły się kalectwem bądź śmiercią. Czytelnik znajdzie  
w książce wiele opisów kultury dworskiej (gry, tańce) i rezydencji 
rycerskich. 

OCENA: 

Ciekawa propozycja dla fascynatów tak Śląska średniowiecznego 
jak i całej epoki. Autor podążając, jakby po obrzeżach popularnej 
historii (tj. bitwy, wodzowie, militaria), pisze o wszystkim tym, co 
miało niebagatelne znaczenie przy tworzeniu nie tylko cywilizacji 
europejskiej, ale także mitu, czy może eposu średniowiecznego 
rycerza.  Mamy tu więc okazję zapoznać się ze szczegółami życia 
codziennego śląskich feudałów. A wszystko to podane zostało  
w prosty i nieschematyczny sposób, który nie tyle ułatwia 
zapamiętywanie, a sprawia wiele przyjemności z czytania.  

AUTOR: Michael Crichton 
TYTUŁ: Zaginiony Świat. Jurassic Park 
Tłumaczenie: Andrzej Leszczyński 
Tytuł oryginału: The Lost World 
Wydawnictwo: Amber 
Data wydania: 1996 
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ISBN: 83-7169-394-X; I wyd. 1995 
Seria: Amber Srebrna Seria 

 OPIS: 

Mija sześć lat od przerażających wydarzeń w Jurassic Park. Sześć 
lat odkąd najbardziej śmiały naukowy sen zmienił się  
w największy naukowy koszmar. Sklonowane dinozaury wyginęły, 
rezerwat został zamknięty, wyspa jest niedostępna dla turystów. 
Coś jednak przetrwało… 

OCENA: 

Po sukcesie pierwszej części i kasowym hicie, który powstał na jej 

podstawie, kwestią czasu było powstanie kontynuacji Jurassic 
Parku. Crichton to pisarz niezwykły, pomysłowy i piszący bardzo 
filmowo, co skrzętnie wykorzystywali reżyserzy. Druga część 

Parku Jurajskiego opowiada historię rozgrywającą się kilka lat po 
wydarzeniach z oryginału, na bardzo podobnej wyspie. Właściwie, 
cała historia jest jej kalką, ale podaną w nieco odmienny sposób. 
Na każdej zaś stronie, co normalne u Crichtona, mamy mix 
wartkiej akcji, ciekawych teorii i szczyptę sytuacyjnego humoru.    

AUTOR: Zygmunt Kubiak 
TYTUŁ: Dzieje Greków i Rzymian 
Wydawnictwo: Świat Książki 
Data wydania: 2003 
ISBN: 83-7311-732-6 
Seria: Piękno i gorycz Europy 

  OPIS: 

Zygmunt Kubiak, znakomity przewodnik po świecie antyku, 
przedstawia pierwsze tysiąclecia cywilizacji zachodniej – od 
archaicznej Grecji aż po zmierzch cesarstwa rzymskiego. Autor 
opiera się na najnowszej wiedzy historycznej, a równocześnie 
zachwyca mnóstwem anegdot i wątków powieściowo-
romantycznych. Kserkses, Demostenes, Perykles, Aleksander 
Macedoński, Juliusz Cezar, Antoniusz i Kleopatra, Marek 
Aureliusz… – wielcy bohaterowie starożytności zostają ożywieni 
piórem mistrza. Towarzyszący historii osobisty komentarz autora 
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ujawnia jego miłość do śródziemnomorskiej tradycji i – bądźmy 
pewni – nam również ta miłość się udzieli. 

OCENA: 

Historia starożytna Greków i Rzymian w wydaniu Zygmunta 
Kubiaka, to ciekawa, choć nie odkrywcza pozycja. Autor ma wielu 
zwolenników, ale także wielu przeciwników. Do plusów jego 
pisarskiej działalności należy zaliczyć przede wszystkim, ciekawy  
i rzadko spotykany erudycyjny styl oraz wielką znajomość 
ówczesnego świata, poparty faktyczną wiedzą merytoryczną oraz 
ogromnym materiałem badawczym. Do minusów można zaliczyć… 
styl, nieczytelny niestety dla wielu osób oraz pewne uproszczenia  
i pominięcia.  

AUTOR: Andrzej Nowakowski 
TYTUŁ: Witelo Mag 
Wydawnictwo: Oskar 
Data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-63709-89-1 

  OPIS: 

Średniowiecze. XIII wiek. Polska, pogrążona w rozbiciu 
dzielnicowym, szuka swojego miejsca na mapie Europy. Potrzebni 
są wizjonerzy, ludzie, którzy swym umysłem wyprzedzą epokę  
i pozwolą odbudować kraj. To moment, kiedy na arenę dziejów 
wkracza Witelo – pierwszy polski uczony, który zdobył 
międzynarodową sławę. Fizyk, matematyk, optyk, filozof – 
człowiek renesansu w epoce średniowiecza. Znajomy najtęższych 
głów ówczesnej Europy, z Tomaszem z Akwinu na czele. 
Absolwent Sorbony i wychowawca niedoszłego króla Polski – 
Henryka Probusa. Z jego prac korzystał sam Kopernik, a główne 

dzieło – dziesięciotomowa Optyka – sprawiła, że do dziś jeden  
z kraterów na Księżycu nosi jego imię. Zapomniany przez historię, 
pamiętany przez naukę – teraz czas wrócić do tej postaci. 

OCENA: 

Historykon.pl 
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AUTOR: Umberto Eco 
TYTUŁ: Imię Róży 
Tłumaczenie: Adam Szymanowski 
Tytuł oryginału: Il nome della rosa 
Wydawnictwo: Noir Sur Blanc 
Data wydania: 2013, wyd. VI 
ISBN: 978-83-7392-386-7 
Inne: I wyd. 1980 

  OPIS: 

Listopad 1327 roku. Do znamienitego opactwa benedyktynów  
w północnych Włoszech przybywa uczony franciszkanin, Wilhelm 
z Baskerville, któremu towarzyszy uczeń i sekretarz, nowicjusz 
Adso z Melku. W klasztorze panuje ponury nastrój. Opat zwraca 
się do Wilhelma z prośbą o pomoc w rozwikłaniu zagadki 
tajemniczej śmierci jednego z mnichów. Sprawa jest nagląca, gdyż 
za kilka dni w opactwie ma się odbyć ważna debata teologiczna,  
w której wezmą udział dostojnicy kościelni, z wielkim 
inkwizytorem Bernardem Gui na czele. Tymczasem dochodzi do 
kolejnych morderstw. Przenikliwy Anglik orientuje się, że 
wyjaśnienia mrocznego sekretu należy szukać w klasztornej 
bibliotece. Bogaty księgozbiór, w którym nie brak dzieł uważanych 
za niebezpieczne, mieści się w salach tworzących labirynt. Intruz 
może tam łatwo zabłądzić, a nawet - jak krążą słuchy - postradać 
zmysły. 
Powieść ukazała się po raz pierwszy w 1980 roku. Jej sukces 
czytelniczy był wielkim zaskoczeniem dla teoretyków i krytyków 
literatury. Dziś Imię róży zalicza się powszechnie do arcydzieł XX 
wieku. 

OCENA: 

Jedna z najważniejszych powieści w dziejach literatury. Pojedynek 
dwóch wielkich umysłów na tle malowniczo położonego górskiego 
klasztoru, rozgrywający się w czasie żarliwych i często krwawych 
dysput religijnych. Historia zbrodni widziana oczami młodego 
adepta sztuki religijnej, to tylko jeden z wielu poziomów tej 
świetnie napisanej powieści. A to wszystko stylizowane na 
średniowieczna kronikę, pisane misternym i przy tym pięknym 
językiem. Napisano o niej już chyba wszystko, rozbierając na 
kawałeczki i analizując każdy fragment. To trzeba przeczytać.  
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AUTOR: Jan Kieniewicz 
TYTUŁ: Od ekspansji do dominacji 
Wydawnictwo: Czytelnik 
Data wydania: 1986 
ISBN: 83-07-01-01288-0 
SERIA:Wielkie problemy dziejów człowieka 

  OPIS: 

Seria ―Wielkie problemy dziejów człowieka‖ poświęcona jest 
zjawiskom historycznym o nieprzemijającym znaczeniu: bądź 
procesom długotrwałym, bądź bardziej ograniczonym w czasie, ale 
stanowiącym punkt zwrotny w rozwoju ludzkości. Książki są 
esejami historycznymi, nie wyczerpują więc ogromnego materiału 
faktograficznego. Prezentują generalne problemy przeszłości 
znajdujące wciąż żywy rezonans w świadomości współczesnego 
człowieka. 

OCENA: 

Próba teorii kolonializmu uznanego profesora UW Jana 
Kieniewicza. Książka chaotyczna i przede wszystkim skierowana 
do specjalistów oraz osób zdolnych poświęcić długie godziny 
najpierw na przeczytaniu jej a później dodatkowo na zrozumieniu 
treści. I mimo, że nie było łatwo przebrnąłem przez nią i muszę ją 
docenić. W czasie lektury zakiełkowały w moim umyśle ciekawe 
interpretacje ery kolonialnej, które pewnie nie pojawiłyby się 

gdybym nie przeczytał książki Kieniewicza. Jest to lektura 
niezwykle ciężka, ale dla osób zainteresowanych dziejami 
kolonializmu, wydaje mi się ona niezbędna, mimo kilku 
znacznych błędów i chaotycznej narracji oraz stricte naukowego 
słownictwa. 

AUTOR: Stanisław Lem 
TYTUŁ: Solaris 
Wydawnictwo: Literackie 
Data wydania: 
2012                                                                                             
ISBN: 978-83-08-04905-1 
Inne: I wyd. 1980   

OPIS: 
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W Solaris Stanisław Lem podejmuje jeden z najpopularniejszych 
tematów literatury fantastycznej – temat Kontaktu. Z obcą 
cywilizacją, odmienną formą życia, a może po prostu  
z Nieznanym, tego Lem jednoznacznie nie dopowiada. Być może 
dlatego Solaris po kilkudziesięciu lat od pierwszego wydania wciąż 
fascynuje. 

OCENA: 

Najważniejsza i najdoskonalsza polska powieść sci – fi. Książka 

Lema to wielowarstwowa opowieść rozpięta między szaleństwem  
a normalnością. Historia niemożności złapania kontaktu nie tylko 
z czymś zupełnie obcym i niepojętnym, ale przede wszystkim ze 
samym sobą, zagubionym między teraz a kiedyś. Powieść mądra  
i na stałe zapisana w kanon klasyki utworów fantastyki 
naukowej. 

AUTOR: J. K. Rowling 
TYTUŁ: Harry Potter i więzień Azkabanu 
Tłumaczenie: Andrzej Polkowski 
Tytuł oryginału: Harry Potter and the prisoner of Azkaban 
Wydawnictwo: Media Rodzina 
Data wydania: 2001 
ISBN: 978-83-7278-014-0; I wyd. 1999 
Ilustrowała: Mary Grandpre 

  OPIS: 

Z pilnie strzeżonego więzienia ucieka niebezpieczny przestępca. 
Kim jest? Co go łączy z Harrym? Dlaczego lekcje przepowiadania 
przyszłości stają się dla bohatera udręką? W trzecim tomie 
przygód Harry`ego Pottera poznajemy nowego nauczyciela obrony 
przed czarną magią, oglądamy Hagrida w nowej roli oraz 
dowiadujemy się więcej o przeszłości profesora Snape`a. 
Wyprawiamy się również wraz z trzecioklasistami do obfitującego 
w atrakcje Hogsmeade, jedynej wioski w Anglii zamieszkanej 
wyłącznie przez czarodziejów. 

OCENA: 

Trzecia część przygód Harrego Pottera i całej gromadki innych, 
równie ciekawych postaci. Światowy bestseller dorasta wraz  
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z czytelnikami i przede wszystkim Rowling. Widać to po szerszym 
wachlarzu zabiegów, jakie spotykamy w powieści. I mimo, że dalej 
historia przedstawiona jest sztampowo i według jednego 
oklepanego wzorca (to bolączka całej serii), to czyta się ją po 

prostu świetnie. Oj ma dar Pani Rowling. Przygody Harrego 
Pottera na stałe weszły do kanonu i słusznie. 

AUTOR: J. M. Coetzee 
TYTUŁ: Dzieciństwo Jezusa 
Tłumaczenie: Mieczysław Godyń 
Tytuł oryginału: The Childhood of Jesus 
Wydawnictwo: Znak 
Data wydania: 2013 
ISBN: 978-83-240-2127-7; 

  OPIS: 

Kiedy do brzegu przybija statek, dla wielu ludzi zaczyna się nowe 
życie. W specjalnym obozie, pozbawieni wspomnień i tożsamości, 
przybysze uczą się języka i zasad funkcjonowania w nowym 
świecie. Wśród przybyłych jest Simón, który postanawia pomóc 
pięcioletniemu Davidowi w odnalezieniu jego matki. Pewnego dnia 
spotyka kobietę o imieniu Inés i choć nie pamięta swojego 
poprzedniego życia, w nagłym przebłysku rozpoznaje w niej matkę 
chłopca. David jest wyjątkowy nie tylko dla Inés i Simóna, zwraca 
uwagę wszystkich swoim niezwykłym „czystym‖, pozbawionym 
schematów i konwenansów, podejściem do świata. Zwłaszcza  
w szkole, gdzie nie potrafi dostosować się do zasad. Kiedy chłopiec 
zostaje skierowany do specjalnej placówki dla opóźnionych dzieci, 
Simón zabiera swoją nową rodzinę i ucieka w poszukiwaniu 
innego miejsca do życia. 

OCENA: 

Książka wymykająca się jednoznacznym podsumowaniom. 
Uniwersalna opowieść podana prostym językiem zdobywcy 

Literackiej Nagrody Nobla. Coetzee przedstawia nam świat tak 
bliski rzeczywistemu, a jednocześnie tak wyalienowany, że gubimy 
się, nie wierzymy czy taki świat jest możliwy. A jednak on jest już 
teraz obecny, z pozoru piękny, dobry i doskonały, ale jednak pod 
płaszczykiem tego wszystkiego wyzuty z uczuć, pozbawiony 
miłości, współczucia i empatii. Ważna jest to książka. Ważna  
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z tego powodu, że pokazuje nam, iż odrobina miłości w świecie 
bez wiary jest możliwa i daje więcej niż całe tony złota. 

AUTOR: Feliks W. Kres 
TYTUŁ: Grombelardzka Legenda. Tom II 
Wydawnictwo: MAG 
Data wydania: 2009 
ISBN: 978-83-7480-137-9; wyd. II 
SERIA: Księga Całości; I wyd. 1992 

  OPIS: 

Grombelard jest duży, jednak nie dość duży, by pomieścić trzy 
rozumne gatunki – ludzi, koty i sępy. Pośród skalistych szczytów  
i przełęczy toczy się bezpardonowa wojna wszystkich ze 
wszystkimi. Zachowanie życia w tym piekle to już zwycięstwo. 
Rannych przyjaciół porzuca się tam na pastwę losu. Schwytanych 
wrogów – torturuje i dobija… 

OCENA: 

II tom Grombelardzkiej Legendy jest wszystkim tym, czym nie był 

tom I. Jest też wyraźnie gorszy. Kresowi najzwyczajniej na świecie 
zabrakło pomysłu. Wątki na siłę zderzają się ze sobą, choć autor 
dwoi się i troi żeby zaciekawić czytelnika. Tak jak  
w poprzednich tomach czy częściach jest to nadal literatura 
twarda, pisana prostym, ale dosadnym językiem. Trup ściele się 
gęsto, przekleństwa latają z ust do ust, a surowe góry zbierają 
swoje straszliwe żniwo każdego dnia. Dla mnie jest to 
najprawdopodobniej ostatnia przygoda w świecie Księgi Całości.  

Z każdą kolejną książką z Kresa uchodzi powietrze, a same 
powieści stają się zauważalnie gorsze. 

AUTOR: pod red. G. Martina i G. Dozoisa 

TYTUŁ: Pieśni Umierajacej Ziemi 
Tłumaczenie: Jolanta Pers i Anna Klimasara 
Tytuł oryginału: Songs of the Dying Earth 
Wydawnictwo: Solaris 
Data wydania: 2011 
ISBN: 978-83-7590-062-0 
INNE: zbiór opowiadań 
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OPIS: 

Wybór znakomitych opowiadań, osadzonych w świecie 
Umierającej Ziemi stworzonym przez Jacka Vance’a, a zebranych 
porzez George’a R.R. Martina i Gardnera Dozois. Jest wspaniałym 
hołdem dla Jacka Vance’a złożonym przez najwybitniejszych 
amerykańskich i brytyjskich pisarzy. 

Spis treści antologii: 
 

Jack Vance – wstęp 
Dean R. Koontz – podziękowanie dla pana Vance’a 
Robert Silverberg – ―Doskonały rocznik od Erzuine’a Thale’a‖ 
Matthew Hiughes – ―Grolion z Almerii‖ 
Terry Dowling – ―Młodnikowe Drzwi‖ 
Liz Williams – ―Caulk, łowca czarownic‖ 
Mike Resnick – ―Nieunikniony‖ 
Walter Ion Williams – ―Abrizonde‖ 
Paula Volsky – ―Tradycje Karzhu‖ 
Jeff Vandermeer – ―Ostatnia wyprawa czarnoksiężnika Sarnoda‖ 
Kage Baker – ―Zielony ptak‖ 
Phyllis Eisenstein – ―Ostatnia złota nić‖ 
Elizabeth Moon – ―Incydent w Uskwosku‖ 
Lucius Shepard – 
Tad Williams – ―Żenująco komiczna tragedia (lub też zabawnie 
tragiczna komedia) Lixala Laqavee‖ 
Glen Cook – ―Dobry Czarodziej‖ 
John C. Wright – ―Kustosz Guyal‖ 
Elizabeth Hand – ―Powrót wiedźmy ognia‖ 
Byron Tetrick – ―Kolegeum Maugów‖ 
Tanith Lee – ―Evillo Ignorant‖ 
Dan Simmons – 
Howard Waldrop – ―Czapka z żabiej skórki‖ 
George R.R. Martin – ―Noc w Gospodzie nad Stawem‖ 
Neil Gaiman – ―Inwokacja Obojętności‖  

OCENA: 

Martin i Dozois zgromadzili w swoim projekcie, ku czci Jacka 
Vance’a szereg znakomitych autorów. Większość z nich wypełniła 
zadanie przyzwoicie. Najlepiej wśród nich wypadły gwiazdy 
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pokroju Simmonsa, Tada Williamsa i Martina. Reszta prezentuje 
się pod względem warsztatowym dobrze, jednak są to opowiadania 
powtarzalne. Wszyscy autorzy całkiem dobrze wpasowali się  
w świat Vance’a, przypominając zarazem, jak wielki był wpływ 
jego twórczości na dzisiejsza fantastykę.   

AUTOR: Diderot 

TYTUŁ: Zakonnica 
Tłumaczenie: Wacław Rogowicz 
Tytuł oryginału: La Religieuse 
Wydawnictwo: Państwowy Instytut Wydawniczy 
Data wydania: 1954 

OPIS: 

―Zakonnica‖ osnuta na tle rzeczywistego wydarzenia, została 
napisana w 1760 r. Utwór ten nie mógł ukazać się w druku za 
życia Diderota. O jego istnieniu wiedzieli tylko najbliżsi przyjaciele 
autora. Po upływie 20 lat Diderot uczynił próbę, aby zaznajomić  
z powieścią szerszy krąg czytelników, i wręczył rękopis 
―Zakonnicy‖ szwajcarskiemu pisarzowi Meisterowi. We Francji 
―Zakonnica‖ wydana została dopiero w 1796 roku w czasie 
rewolucji burżuazyjnej i odegrała dużą rolę, jako oręż 
antyklerykalnej propagandy – rozwijającej się w latach rewolucji. 
Mieszczańska krytyka zaliczyła ―Zakonnicę‖ do utworów 
atakujących przyjęte kanony moralności. W ciągu XIX wieku dwa 
razy w roku 1824 i 1826 cenzura zabroniła druku powieści.  
W przekładzie polskim ―Zakonnica‖ ukazała się pierwszy raz  
w roku 1949.  

OCENA: 

W swoim czasie Zakonnica wywołała ogromne poruszenie. 
Diderot, otoczony czcią anty klerykalistów, napisał powieść, która 
na owe czasy szokowała. Już sama fabuła mogła wywołać fale 
nienawiści w stronę pisarza. Dodatkowo autor wplótł w powieść 
wątki homoseksualne, nudyzm, dewiacje, różnorakie fetysze  
i dominacje tak psychiczną jak i fizyczną. Książka Diderota 
wydaje się spełnieniem mokrych snów każdego amatora bdsm. 
Tak naprawdę to historia niemocy i niezrozumienia. Pod 
płaszczykiem dewiacji (trzeba przyznać, że opisanych z dużym 
smakiem i nieprzytłaczających) opowiedział historię, która być 
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może przydarza się i dzisiaj niejednej osobie. Dzisiaj powieść 
Francuza już nie szokuje, ciągle jednak pozostaje ciekawym 
przyczynkiem do poznania człowieka. 

AUTOR: R. Adams, M.H. Greenberg, Ch. G. Waugh 

TYTUŁ: Barbarzyńcy 
Tłumaczenie: Jolanta Pers i Anna Klimasara 
Tytuł oryginału: Barbarians 
Wydawnictwo: Rebis 
Data wydania: 1991 
ISBN: 83-85202-04-8 
INNE: zbiór opowiadań 

OPIS: 

Zbiór opowiadań: 

 
1. Larry Niven – Niedługo przed końcem‖ 
2. Karl Edward Wagner – ―Ktoś inny‖ 
3. Fritz Leiber – ―Córka Scylli‖ 
4. George Alec Effinger – ―Maureen Birnbaum, barbarzyńca z 
mieczem‖ 
5. Ardath Mayhar – ―Thurigon Agonistes‖ 
6. Katherine Kurtz – ―Marluk‖ 
7. Hank Reinhardt – ―Wiek wojownika‖ 
8. Robert E. Howard – ―Conan za czarną rzeką‖  

OCENA: 

Niewielkich rozmiarów tomik opowiadań, skupiający się na 
przygodach ponadczasowych herosów z Conanem i Kane’m  
w rolach głównych. Te krótkie opowiadania, napisane przez 
mistrzów magii i miecza do doskonała pożywka dla 
nieskrepowanej wyobraźni. Charakteryzują się wszystkim tym, co 
tak lubimy w prostych opowieściach o bohaterskich, choć nie 
zawsze, czynach wielkich i sprytnych barbarzyńców. 

AUTOR: Wolfgang Hohlbein 
TYTUŁ: Córka Węża Midgardu 
Tłumaczenie: Jerzy Jercha 
Tytuł oryginału: Die Tochter der Midgardschlange 
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Wydawnictwo: Telbit 
Data wydania: 1991 
ISBN: 978-83-62252-91-6 
SERIA: Saga Asgard 

OPIS: 

Druga powieść cyklu „Saga Asgard‖ autorstwa 
niekwestionowanego króla fantasy. Trzymająca w napięciu i pełna 
brawurowych zwrotów akcji historia, rozgrywająca się  
w średniowiecznej Nadrenii. Płonące zamki, dzicy wikingowie  
i wielki sekret… Zamek Elsbusch płonie. Atakując położoną nad 
Renem twierdzę, wikingowie łamią zawarty niegdyś z władcami 
tego kraju pakt pokojowy. Dwunastoletnia Katharina, sierota 
wychowywana przez nienawistnego klechę, przypadkiem staje się 
świadkiem przerażającej rzezi. Cudem unika śmierci. Ratuje ją 
wikiński chłopak Ansgar i ucieka razem z nią. Wkrótce oboje 
zdają sobie sprawę, że muszą rozwikłać pradawną tajemnicę Węża 
Midgardu, aby zapobiec niewyobrażalnej katastrofie. Czy 
Katharinie uda się uwolnić z sieci politycznych intryg  
i zdemaskować knowania perfidnego arystokraty? Czy dowie się, 
kim byli jej rodzice? Czy odkryje tajemnicę swojego wężowatego 
znamienia? 

OCENA: 

Wolfgang Hohlbein to gigant niemieckiego rynku wydawniczego. 
37 milionów egzemplarzy ponad stu pięćdziesięciu jego książek, 
sprzedano na świecie. Przetłumaczono je na prawie czterdzieści 
języków. Oceniana książka wchodzi w skład luźno powiązanej sagi 
Asgard. Styl Niemca jest bez zarzutu, tak samo nakreślone realia  
i historia. Widać, że niezwykle łatwo przychodzi mu tworzenie 
historii. Nie jest to powieść wybitna, sporo brakuje jej także do 
powieści bardzo dobrej. To po prostu zgrabna historia, bazująca 
na schematach, doskonała na niezobowiązującą lekturę  
i dostarczająca czystej rozrywki. 

AUTOR: Walter Moers 

TYTUŁ: Labirynt  Śniących Książek 
Tłumaczenie: Katarzyna Bena 
Tytuł oryginału: Das Labyrinth der Traumenden Bucher. 
Wydawnictwo: Dolnośląskie 
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Data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-245-9124-4 

OPIS: 

Zaintrygowany zagadkowym listem Hildegunst powraca do 
Księgogrodu. Odbudowane z przepychem miasto przeistoczyło się 
w tętniącą życiem metropolię literacką i mekkę księgarstwa, pełną 
wszelkiej maści zbzikowanych pasjonatów książek. Podążając 
tropem tajemniczej przesyłki, Rzeźbiarz Mitów zostaje wciągnięty 
w wir przygód, ledwo przekroczy granice miasta. Spotyka 
dawnych znajomych, m.in. kolegę po piórze Owidiosa, któremu 
udało się osiągnąć Orma, eydetę Hachmeda Ben Kibicera  
i przeraźnicę Inaceę Anacaci. Natyka się też na wielu nowych 
mieszkańców, fenomeny i cuda; tajemniczych librinautów, 
osławionych lalalistów, a przede wszystkim poznaje najmłodszą  
i zarazem najpotężniejszą z atrakcji Księgogrodu – Lalacircus 
Maximus oraz jego Niewidziany Teatr, w którym skonfrontowany 
zostaje z własną historią.  

OCENA: 

Druga część przygód Hildegunsta Rzeźbiarza Mitów, to uczta 
wyobraźni. Moers, to geniusz, który nie tylko pisze zwariowane, 
piękne i mądre historie, ale na dodatek sam je ilustruje. Labirynt 
Śniących Książek to jednak tak naprawdę interludium do części 
drugiej. Ta książka to feeria barw i kolorów, dzięki której autor 
utkał niesamowitą powieść osnutą w baśniowej Camonii. Niemcy 
mają szczęście do bajkopisarzy, a Moers jest jednym i ich 
najlepszych twórców w dziejach. 

AUTOR: Frank Tallis 
TYTUŁ: Nadciąga mrok 
Tłumaczenie: Beata Hrycak 
Tytuł oryginału: Darkness Rising 
Wydawnictwo: Dolnośląskie 
Data wydania: 2009 
ISBN: 978-83-245-8948-7 
Seria: Zapiski Liebermanna Tom 4 

  OPIS: 
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Wiedeń, rok 1903. Przed jednym z kościołów policja trafia na 
makabryczne znalezisko: bezgłowe ciało zakonnika. Wkrótce 
znajduje też szczątki miejskiego radnego. Obie ofiary należały do 
grona antysemitów, zatem podejrzenia padają na wiedeńskich 
chasydów. Detektyw Rheinhardt zwraca się o pomoc do swego 
przyjaciela, doktora Maksa Liebermanna. W miarę postępu 
śledztwa racjonalnie myślący lekarz zagłębia się wbrew sobie  
w świat żydowskiego mistycyzmu i kabały. W dawnym praskim 
getcie poznaje legendy o słynnym kabaliście, twórcy golema. 
Okażą się one kluczem do rozwiązania zagadki związanej  
z morderstwami. W tym samym czasie Liebermann przeżywa 
kryzys w życiu zawodowym i prywatnym. Zostaje zawieszony  
w obowiązkach lekarskich, a uczucie do enigmatycznej panny 
Lydgate przemienia się w niezdrową obsesję. 

OCENA: 

Bardzo pozytywne zaskoczenie. Jest to moje pierwsze spotkanie  
z prozą Anglika i muszę śmiało stwierdzić, że można je porównać 

ze znakomitymi kryminałami Marka Krajewskiego o Breslau.  
U Tallisa mamy Wiedeń początku wieku. Miasto kosmopolityczne, 
ale też senne, skryte jakby za zasłoną mgły, gdzie piękno zderza 
się z obrzydliwością i smrodem. Autor śmiało łączy opisy 
okrucieństwa ze szczegółowo opisanymi takimi czynnościami jak 
jedzenie czy granie na fortepianie. Powieść bardzo ciekawa  
i dobrze napisana, z wartym uwagi wątkiem żydowskim oraz 

fabułą ścisłe osadzoną w historycznych realiach. Tallis pozwolił 
czytelnikom zatopić się w bajkowym świecie przedwojennego 
Wiednia, który dziś już nie istnieje. 

AUTOR: Ewa Wipszycka 
TYTUŁ: Drugi Dar Nilu 
Wydawnictwo: Tyniec 
Data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-245-8948-7 
Seria: Źródła monastyczne – monografia 

  OPIS: 

Herodot stwierdził kiedyś, opisując mechanizmy wylewu Nilu, że 
Egipt jest darem tej świętej rzeki. Znad Nilu pochodzi jeszcze 
jedna forma życia, która w głęboki sposób zaważyła nad kształtem 
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obecnego świata. Mamy na myśli życie mnisze, ów drugi, obok 
samego Egiptu, dar Nilu. Święta Rzeka zawsze powracała 
spokojnie do swego koryta. Monastycyzm okazał się jednak siłą  
o wiele większą i nie mniej żywotną: wylewając się poza Egipt 
dotarł na krańce ówczesnego świata, a z czasem, gdy sam świat 
się powiększył, dotarł także na jego nowe obszary. O żywotności 
egipskich ideałów świadczy przede wszystkim różnorodność ich 
interpretacji, popularność, która przez wieki nie słabła, ale na 
przekór różnym zawirowaniom historii nasilała się i żyła własnym 
życiem. Nie zmienia to jednak faktu, że kolejni reformatorzy 
wracali do Egiptu, który, o dziwo!, był dla nich niczym Ziemia 
Obiecana… 

OCENA: 

Historykon.pl 

AUTOR: Andrzej Zimniak 
TYTUŁ: Jak nie zginie ludzkość 
Wydawnictwo: Solaris 
Data wydania: 2008 
ISBN: 978-83-7590-014-9 

  OPIS: 

Zimniak przedstawia w 20 artykułach spójną, miejscami 
przerażającą, ale w sumie optymistyczną wizję świata bliskiej  
i odległej przyszłości. Prognozy są mocno zakotwiczone w nauce  
i ziemskich realiach, lecz autor za każdym razem szykuje 
niespodziankę i szybko wynosi czytelnika na wysoką orbitę, skąd 
roztacza się widok zapierający dech. Wszystkie przewidywania, 
choć uskrzydlone pisarską wyobraźnią, pozostają jednak do 
końca logiczne i uzasadnione, bazując na trzech niezmiennych 
wyznacznikach życia: polowaniu, zawłaszczaniu terytorium  
i prokreacji. 

OCENA: 

Wizja przyszłości malowana przez Zimniaka, erudytę i doktora 
chemii, to wizja niepozbawiona optymizmu, ale przy tym 
stonowana i nieskora do przyjmowania rzeczy nierealnych. 
Wszystkie propozycje dróg rozwojowych tak ludzkości, jak i całej 

http://historykon.pl/drugi-dar-nilu-mnichach-klasztorach-poznoantycznym-egipcie-recenzja/
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technologii i życia jako ogółu, proponowane przez autora 
dziewięciu powieści sci – fi stanowią doskonały i erudycyjny 
wykład, okraszony zabawnym stylem pisarza, który nie owija  
w bawełnę, ale systematycznie i trzeba przyznać że dość spójnie 
buduje obraz przyszłości. Wszyscy kasandryści i malkontenci 
powinni przeczytać tę książkę. Nie tylko po to by dowiedzieć się  
o wielu ciekawych rzeczach, ale przede wszystkim po to by mimo 
możliwych kłopotów jakie spotkamy po drodze uwierzyć, że życie 
zawsze wygrywa.  

AUTOR: Franz Kafka 
TYTUŁ: Proces 
Tłumaczenie: Bruno Schulz 
Wydawnictwo: Greg 
Data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-7327-221-7 

  OPIS: 

Proces jest jednym z najsłynniejszych i najważniejszych utworów 
Kafki. Pisany w latach 1914-15, opublikowany został w 1925 r. 
przez Maxa Broda, przyjaciela i wydawcę pisarza, który, wbrew 
woli autora, ocalił dzieło przed zniszczeniem i nadał mu 
ostateczny kształt. Powieść przedstawia historię człowieka 
uwikłanego w absurdalną sytuację, jego bezsilne zmagania z tym, 
co go osacza, a czego nie potrafi dosięgnąć i zrozumieć. Proces jest 
także książką o władzy, w metaforyczny sposób oddaje zawikłane  
i mroczne relacje między ludźmi, jakie tworzą się w jej 
zhierarchizowanym systemie. Dzieło Kafki niesie wiele znaków 
zapytania i wymyka się jednoznacznym interpretacjom. 

OCENA: 

Wielki klasyk literatury, uznany przez krytyków i czytelników na 
całym świecie. Powieść, która ma tyle interpretacji, że nie sposób 
ich wszystkich naświetlić. Pełna groteski, absurdu i czarnego 
humoru, zakręcona historia systemu i jego wszechwładności. To 
trzeba znać. 

AUTOR: Mark Hodder 
TYTUŁ: Wyprawa w Góry Księżycowe 
Tłumaczenie: Maciej Pwalak 
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Tytuł oryginału: Expedition to the Mountains of the Moon 
Wydawnictwo: fabrykasłów 
Data wydania: 2013 
ISBN: 978-83-7574-898-7 
Seria: Mark Hodder przedstawia Burtona i Swinburne’a, Tom 3 

  OPIS: 

Jest rok 1863, ale nie ten, który być powinien. Czas bardzo 
zboczył z kursu i mają miejsce wydarzenia, które doprowadzą do 
niszczycielskiej wojny światowej. Premier lord Palmerston uważa, 
że posiadając wszystkie trzy Oczy Naga będzie w stanie wpłynąć 
na przebieg zdarzeń i uniknąć wielkiej wojny. Już ma w swoich 
rękach dwa kamienie, ale trzeci musi dla niego zdobyć sir Richard 
Francis Burton. Dla agenta królewskiego jest to szansa na powrót 
w Góry Księżycowe, gdzie mógłby podjąć drugą próbę odnalezienia 
źródeł Nilu. Szyki miesza mu rywal John Hanning Speke,  
a eskalacja konfliktu może doprowadzić do wojny, której próbuje 
zapobiec Palmerston! 

OCENA: 

Trzecia i ostatnia (autor planuje drugą trylogię) część 
niesamowitych przygód Burtona i jego towarzysza Swinburne  
w stricte steampunkowym świecie. Autor dwoi się i troi, 
wymyślając nowe konstrukcje, zwroty akcji i bohaterów. Tak 
naprawdę zwieńczenie cyklu jest tez najsłabszą z książek  
o przygodach królewskiego agenta w alternatywnym świecie XIX 
wieku. Koniec powinien zaskakiwać, jednak szybko domyślamy 
się, o co chodzi i jak cały cykl się skończy. To ciągle ciekawa 
lektura, ale na tle poprzednich części, a szczególnie drugiej, 
wygląda jak ubogi krewny. 

AUTOR: Karen Blixen 
TYTUŁ: Pożegnanie z Afryką 
Tłumaczenie: Józef Giebułtowicz 
Tytuł oryginału: Den afrikanske Farm 
Wydawnictwo: Muza SA 
Data wydania: 2012 
ISBN: 978-83-7758-296-1 

 OPIS: 
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Powieść autobiograficzna, jedna z najpiękniejszych książek  
o Afryce, z wyczuciem wydobywająca różnice między kulturą  
a przyrodą, obalająca obiegowe opinie i mity o prymitywizmie 
mieszkańców Czarnego Lądu. Dzieje duńskiej baronowej, „siostry 
Szeherezady‖, jak zwykła o sobie mówić autorka, przeniósł na 
ekran Sidney Pollack. W nagrodzonym siedmioma Oscarami 
(1986) filmie niezapomniane kreacje… 

OCENA: 

Cudownie ciepła, mądra i niepozbawiona erudycyjnego zacięcia, 
książka autorstwa niezwykle wrażliwej duńskiej arystokratki, 
będąca luźną opowieścią o jej pobycie w Afryce, farmie u stóp gór 
Ngong i jej mieszkańcach. Książka, która obala wiele mitów,  
a jednocześnie tworzy nowe. Blixen stworzyła magiczną historię 
swojego pobytu w świecie na poły onirycznego snu Afryki i jej 
autochtonów, ludzi, dla których czas nie istnieje, a największym 
zainteresowanie cieszą się… krowy. Piękne. 

AUTOR: Christopher Hale 
TYTUŁ: Krucjata alpinistów. Naziści w Himalajach 
Tłumaczenie: Katarzyna Bażańska – Chojnacka, Piotr Chojnacki 
Tytuł oryginału: Himmler’s Crusade. The true story of the 1938 
Nazi Expedition into Tibet. 
Wydawnictwo: Bellona 
Data wydania: 2005 
ISBN: 83-11-10212-0 

  OPIS: 

Książka autorstwa wybitnego brytyjskiego dziennikarza  
i podróżnika, któremu udało się dotrzeć do dzienników, listów, 
tajnych raportów oraz unikatowych zdjęć dokumentujących 
wyprawę specjalnej niemieckiej ekspedycji do Tybetu w 1938 r. 
Na tej podstawie, jak również na podstawie rozmów z jednym  
z dowódców wspomnianej ekspedycji, opisał on nieznany  
i niezmiernie ciekawy epizod z dziejów Trzeciej Rzeszy, dotyczący 
zafascynowania jej władców rasistowskimi teoriami.  

OCENA: 
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Książka traktująca o mało znanym, a jakże ciekawym zagadnieniu 
wypraw niemieckiego naukowca do Tybetu w poszukiwaniu 
kolebki aryjskiej rasy. Historia niezwykłego marzenia, podartego 
przez pryzmat zbrodniczej ideologii. To książka pisana  
z reporterskim zacięciem, rozgrywająca się na obszarach dotąd 
mało eksploatowanych w polskiej literaturze historycznej. Wiele  
w niej mankamentów, jednak jako całość broni się świetnie. 

AUTOR: Guy Gavriel Kay 
TYTUŁ: Fionavarski gobelin 
Tłumaczenie: Michał Jakuszewski, Dorota Żywno 
Tytuł oryginału: The Fionavar Tapestry 
Wydawnictwo: Zysk S-ka 
Data wydania: 2012 
ISBN: 978-83-7506-725-5 

INNE: łączne wydanie trzech oddzielnych tomów: Letnie drzewo, 
Wędrujący ogień, Najmroczniejsza droga. 

  OPIS: 

Wszystko zaczęło się od wykładu, na którym piątka 
uniwersyteckich studentów poznaje doktora Lorenzo Marcusa vel 
Lorena Srebrny Płaszcz, czarodzieja, człowieka, który 
nieodwracalnie zmieni bieg ich życia i przeniesie ich z Ziemi, jaką 
znają do serca najstarszego ze wszystkich światów – do 
Fionavaru. W tej niezwykłej magicznej krainie, zamieszkałej przez 
ludzi, krasnoludy, przedziwne mitologiczne stworzenia, 
czarodziejów i bogów, Kimberly, Dave, Jennifer, Kevin i Paul będą 
musieli zmierzyć się z uosobieniem zła w postaci Rakotha 
Maugrima Spruwacza, zwanego też Sathainem Zakapturzonym, 
którego obawiają się sami bogowie i którego niezmierzone pokłady 
nienawiści są w stanie rozedrzeć spajający cały Fionavar 
mistyczny Gobelin i rzucić swój złowieszczy cień na wszystek 
czas, jaki nadejdzie… 

OCENA: 

Zbiorcze wydanie debiutanckiej trylogii Kaya. Całkowicie, mimo 
ogromnego potencjału w niej drzemiącego, się na niej zawiodłem. 
To dzieło infantylne, pozbawione wyrazistości, choć wiele 
pomysłów zaskakuje i sprawia, że nie jest całkowita porażką. Dla 
poszukujących łatwiej i troszkę ―głupszej‖ literatury nadaje się 
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idealnie, ale dla osób, które oczekują czegoś więcej niż iluzji 
epickości, będzie to pozycja nieodpowiednia. 

AUTOR: Kurt Vonnegut 
TYTUŁ: Galapagos 
Tłumaczenie: Dariusz Józefowicz 
Tytuł oryginału: Galapagos 
Wydawnictwo: Albatros 
Data wydania: 2012 
ISBN: 978-83-7659-847-5 

  OPIS: 

W 1986 roku świat pogrąża się w chaosie, wybucha wielki kryzys 
ekonomiczny, wirus bezpłodności ogarnia cały glob – z wyjątkiem 
kilku wysp należących do archipelagu Galapagos. Tam właśnie 
osiada na mieliźnie statek „Bahía de Darwin‖ z kilkoma 
przypadkowymi uczestnikami „Przyrodniczej Wyprawy Stulecia‖ 
(nauczycielka, męska prostytutka, kapitan żeglugi morskiej, pies 
itd.), planowanej początkowo jako rejs celebrytów, z udziałem 
m.in. Jacqueline Onassis, Henry’ego Kissingera, Micka Jaggera  
i Palomy Picasso. Skutki tej przygody są wyraźnie widoczne po 
upływie setek tysięcy lat. Dzięki Prawu Doboru Naturalnego homo 
sapiens ewoluuje w kierunku stworzeń przypominających foki, 
wyposażonych w płetwy i znacznie mniejsze mózgi. O przyszłości 
gatunku ludzkiego dowiadujemy się z bardzo ulotnej, zapisanej 
palcem w powietrzu relacji ducha Leona Trouta, syna pisarza 
science-fiction Kilgore’a Trouta (alter ego Vonneguta), który po 
nagłej śmierci odmówił wejścia do błękitnego tunelu 
prowadzącego w Zaświaty i spędził następny milion lat na Ziemi. 
Przyczyna zagłady, zgodnie z przedstawioną teorią, jest banalnie 
prosta: nadmiernie rozwinięte ludzkie mózgi, których waga w XX 
wieku osiągnęła aż trzy kilogramy!  

OCENA: 

Absolutnie najlepsza książka, jaką przeczytałem w tym roku (choć 

Miasto śniących książek czytane obecnie szybko może ją 
zdetronizować). Powieść Vonneguta to groteskowa, a przy tym 
błyskotliwa opowieść przesycona sarkastycznym humorem. Proza 
autora znana z ciętego języka i bezkompromisowości,  

w Galapagos uwidacznia się tym bardziej, że jest to książka 
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przewrotna, opisująca tysiące lat ewolucji, a tak naprawdę 
skupiająca się na paru dniach czasu rzeczywistego. Oryginalne 
zabiegi i pomysły dają tej powieści drugie dno, prawdziwą głębię, 
w którą warto się zanurzyć, by odnaleźć to, czego w zwykłym 
codziennym życiu nie znajdziemy. Vonnegut był mistrzem 
portretowania postaw z pozoru nierealnych, ale tak naprawdę 
takich, które otaczają nas na co dzień. 

AUTOR: Joshua Mowll 

TYTUŁ: Operacja Czerwone Jerycho 
Tłumaczenie: Janusz Ochab 
Tytuł oryginału: Operation Red Jericho 
Wydawnictwo: Muchomor 
Data wydania: 2006 
ISBN: 83-89774-20-8 
SERIA: Trylogia Gildii I 

OPIS: 
 

Akcja rozgrywa się w 1920 roku. Głównymi bohaterami książki są 
Rebeka i Doug MacKenzie – młodzi nastolatkowe, których rodzice 
zaginęli i od tego czasu żyją ze swoimi krewnymi. Po wyrzuceniu  
z domu ciotki, buntownicze rodzeństwo zostało przekazane w ręce 
swego wuja Flitzroya MacKenziego kapitana ―Expedienta‖. Życie 
na statku zainteresowało młodzieńców, ale też dało im 
świadomość, że jakiś sekret jest ukryty przed nimi – potężna 
substancja nazwana ―Zordinium‖. Wygląda ona jak piasek bądź 
proch, ale z siłą przewyższającą dziesięciokrotne. Następnie 
rodzeństwo odkrywa, że tzw. Zordinium nazywa się ―córką słońca‖ 
i jest strzeżone przez starożytnych strażników, którzy wraz  
z organizacją HGS (Honorowa Gildia Specjalistów) próbują od 
wieków odkryć tajemnicę tej substancji. Nasi bohaterowie chętnie, 
by odgadli tę tajemnicę, ale to nie jest na razie ich główny cel. 
Najpierw muszą odzyskać Córkę Słońca skradzioną przez 
krwiożerczego pirata Sheng-Fata, który zbudował kilkadziesiąt 
torped z tą substancją. Po drodze jest wiele trudności takich, jak 
piraci, pułapki, fortece, ale przede wszystkim tajemnice. Pod 
koniec wszystkiego rodzeństwo dowiaduje się jeszcze większej 
tajemnicy.  

OCENA: 
 



101 

 

Pięknie wydana książka dla młodzieży, mieści w sobie niestety 
niewiele treści. To historia wtórna i powtarzalna, nawiązująca do 
klasyków powieści i filmu przygodowego, jednak przemielona na 
potrzeby młodego czytelnika. To historia infantylna i prowadzona 
jak po sznurku, choć do czytelnika docelowego może trafiać. 
Trafiają na pewno niesamowite ilustracje, diagramy, stylizowane 
na epokę fotografie i cała techniczna strona książki. Domyślamy 
się, że książka nie odniosła jednak sukcesu, nawet mimo całkiem 
dużej promocji, gdyż druga część dotąd nie pojawiła się po polsku. 
Można ją śmiało kupić młodszemu dziecku, ale nie ze względu na 
treść a na ładne rysunki. 
 
AUTOR: Domingo Villar 

TYTUŁ: Plaża topielców 
Tłumaczenie: Maria Kitowska 
Tytuł oryginału: La playa de los ahogados 
Wydawnictwo: Dolnośląskie 
Data wydania: 2009 
ISBN: 978-83-245-9016-2 

OPIS: 
 

Na brzeg hiszpańskiej Galicji ocean wyrzuca ciało rybaka. Gdyby 
nie skrępowane ręce, topielec zostałby zapewne uznany za kolejną 
ofiarę żywiołu. Sprawą ma się zająć lakoniczny inspektor Leo 
Caldas, znajdujący się w trudnym życiowym momencie. Zadanie 
jest niewdzięczne: nie ma świadków ani najmniejszego śladu 
łodzi. Inspektor próbuje wniknąć w społeczność wioski rybackiej, 
lecz mieszkańcy zwierzają się niechętnie. Jednak, gdy zaczynają 
mówić, opowiadają rzeczy niesłychane…  

 
OCENA: 

 
Książka hiszpańskiego autora to ciekawa literatura. Ma wszystkie 
cechy, jakimi powinien dysponować dobry kryminał. Tajemnicze 
wydarzenie sprzed lat, nie mniej tajemnicza śmierć prostego 
rybaka, zamknięta hermetyczna społeczność nadmorskiej wioski 
rybackiej, kilku podejrzanych, a w samym środku tego 
rozgardiaszu dwójka średnio pasujących do siebie policjantów. 
Styl Villara sprawia, że powieść czyta się szybko, a pędząca, 
nieskomplikowana zanadto, akcja nie daje czytelnikowi czasu na 
odpoczynek. 
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AUTOR: Paul Hoffman 
TYTUŁ: Trzepotanie jego skrzydeł 
Tłumaczenie: Izabela Matuszewska 
Tytuł oryginału: The beating of his wings 
Wydawnictwo: Albatros 
Data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-7885-945-1 
SERIA: Lewa Ręka Boga III 
 

OPIS: 
 

Niezwykła, wymykająca się klasyfikacjom powieść z elementami 
fantasy Paula Hoffmana, amerykańskiego pisarza i scenarzysty. 
Przeznaczenie znowu spoczywa na decyzjach młodego Thomasa 
Cale’. 

OCENA: 
Wielkie zwieńczenie trójksięgu o przygodach niepokornego 
Thomasa Cale’a, to książka (podobnie jak i cała trylogia) 
zasługująca na uwagę. Historia Hoffmana, choć blisko trącająca 
sztampą, wcale nie przekracza tej cienkiej linii. Autor mieląc  
w wielkim tyglu współczesne popkulturowe klisze nasączył ją 
rzeszą współczesnych cytatów i przedstawił w formie świetnie 
napisanej i zaskakującej powieści. Szkoda tylko, że jest to już 
koniec przygód Cale’a, Mętnego Harr’ego i Kleina  
w niestandardowym świecie fantasy.   
 
AUTOR: Walter Scott 

TYTUŁ: Ivanhoe 
Tłumaczenie: anonimowe 
Tytuł oryginału: Ivanhoe 
Wydawnictwo: Mediasat 
Data wydania: 2004 
ISBN: 83-89651-20-3 
SERIA: Biblioteka NTO 
 

OPIS: 
 

Młody krzyżowiec, Wilfryd Ivanhoe, powraca z krucjaty do 
rodzinnej Anglii, szarpanej wewnętrznymi zatargami między 
Saksonami a Normanami i walką o tron, który Jan bez Ziemi 
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próbuje odebrać swojemu bratu, królowi Ryszardowi Lwie Serce. 
Młody Sakson, wydziedziczony przez ojca z powodu miłości do 
lady Roweny i wplątany w wymierzoną przeciwko władcy intrygę, 
za wszelką cenę starał się będzie bronić rycerskiego honoru. Na 
drodze staną mu jednak bezwzględni poplecznicy księcia Jana. 
Czy młodzieniec dotrzyma złożonych przyrzeczeń, czy ocali od 
śmierci Rebekę, piękną córkę żydowskiego kupca Izaaka i czy 
przebłaga gniew ojca i poślubi swą ukochaną? 
 

OCENA: 
 

Walter Scott, to tytan angielskiej literatury historycznej, autor Rob 
Roya i właśnie Ivanhoea, łączący w swych powieściach 
historyczny realizm z mistycyzmem podań i wierzeń ludowych,  
a także elementami fantastycznymi i odrealnionymi. Ivanhoe to 
historia rycerza walczącego o honor swój, płci pięknej i kraju. 

Scott w charakterystyczny dla siebie sposób kreśli olbrzymią 
narodową epopeję, historię jak z podręczników historii. Wielkim 
podniosłym stylem przedstawia historię upadku i powrotu wielkiej 
siły, która zawsze rządziła Anglią. Ivanhoe jest klasyczną 
opowieścią wielowymiarową, która nawet po tylu latach od 
debiutu niesie prawdy oczywiste, ale gdzieś w natłoku 
codziennego życia zapomniane. A do tego świetnie sie przy niej 
człowiek bawi. Bo to wielka literatura. 
 
AUTOR: Robert Rankin 

TYTUŁ: Dziewczyna Płaszczka i inne nienaturalne atrakcje 
Tłumaczenie: Ewa Siarkiewicz 
Tytuł oryginału: The Japanese Devil Fish Girl and other 
unnatural attractions 
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka 
Data wydania: 2011 
ISBN: 978-83-7648-827-1 
SERIA: seria Nowej Fantastyki 
 

OPIS: 
 

Pod koniec XIX wieku ludzkość została napadnięta przez 
najeźdźców z kosmosu. Gdy Marsjanie postanowili najechać 
Ziemię, nie spodziewali się jednak porażki. Tym bardziej nie 
podejrzewali, że ludzkość będzie potrafiła odwdzięczyć się im 
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pięknym za nadobne. Brytyjscy naukowcy, posiłkując się 
porzuconymi przez najeźdźców rakietami, skopiowali ich 
technologię, konstruując własne statki kosmiczne, których flota 
wkrótce ruszyła na podbój czerwonej planety. Na tym się jednak 
nie skończyło… Teraz to my jesteśmy postrachem Wszechświata! 
Flagi potężnego Imperium Brytyjskiego już wkrótce powiewać 
będą na każdej planecie Układu Słonecznego. Dzisiaj Mars, jutro 
Wenus i Jupiter! W tych niezwykłych czasach ludzie zapragnęli 
nietypowej rozrywki. Profesor Coffin wyruszył więc na 
poszukiwanie najwspanialszej z nienaturalnych atrakcji – 
Dziewczyny Płaszczki. By odnaleźć legendarną Żywą Boginię, nie 
cofnie się przed niczym. Gotów jest nawet rozpętać kolejną Wojnę 
Światów.  

 
OCENA: 

 
Dziewczyna Płaszcza… to kolejna humorystyczna książka 
angielskiego pisarza, dość dobrze znanego polskim czytelnikom, 
choćby z takich powieści jak: Ogród nieziemskich rozkoszy, 
Poszukiwacze zaginionego parkingu, czy Księga praw 
ostatecznych. Uznany autor tym razem serwuje nam wariację na 

temat Wojny światów Wellsa i przygód Indiany Jonesa. TO 
steampunkowa historia pełna niesamowitych zdarzeń, obcych  

z kilku światów, no i tego, za co kocha się Rankina, a więc 
ogromnej garści humoru. Opowieść Brytyjczyka to doskonały 
przykład jak pisać niewyszukaną, ale nadal ciekawą fantastykę. 
Książka łatwa i przyjemna idealna w podróży, sprawiająca wiele 
radości i nieraz przyprawiająca o bolący od brzuchu śmiech. 

AUTOR: Jack MaDevitt 
TYTUŁ: Chindi 
Tłumaczenie: Jolanta Pers 
Tytuł oryginału: Chindi 
Wydawnictwo: Solaris 
Data wydania: 2010 
ISBN: 978-83-7590-051-4 

OPIS: 

Podczas wyprawy w pobliże gwiazdy neutronowej 1107 ekspedycja 
Akademii odbiera tajemniczy sygnał, najwyraźniej obcego 
pochodzenia. Akademia, która w czasach, kiedy odkryto już 
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prawie wszystko, co było do odkrycia, znalazła się w niełatwej 
sytuacji politycznej i finansowej, obawia się jednak kompromitacji 
i nie kwapi się do wyłożenia środków na kolejną wyprawę, która 
może skończyć się fiaskiem. Z odsieczą przychodzi Stowarzyszenie 
na rzecz Kontaktu – organizacja zrzeszająca majętnych 
pasjonatów zajmujących się tropieniem doniesień o odwiedzinach 
UFO na Ziemi. Kapitan Priscilla Hutchins, która marzy już  
o emeryturze otrzymuje zadanie dowodzenia wyprawą 
zapaleńców, którzy chcą na własną rękę zbadać układ, w którym 
wykryto sygnał. Odkrycia misji są przełomowe. Niezbicie 
wykazują, że ludzie nie są jedyną cywilizacją w galaktyce. Sygnał 
okazuje się początkiem sieci przekaźnikowej łączącej planety, na 
których rozwinęło się inteligentne życie. Ale to dopiero początek 
odkryć… 

OCENA: 

Kolejna recenzowana książka McDevitta to następna fascynująca, 
przygodowa podróż w przyszłość oddaloną o dwieście lat. W czasy 
gdzie podróże międzygwiezdne to norma. To także typowa dla 
pisarza powieść osnuta wokół tajemnicy, osadzona w świetnie 
zarysowanym świecie. Pióro Amerykanina jest lekkie, przez co 
książkę czyta się doskonale, a niektóre spostrzeżenia potrafią 
zaskoczyć nawet wytrawnego znawcę gatunku. McDevitt, mimo, 
że bazuje na konwenansach i wykorzystuje ograne motywy, dzięki 
błyskotliwej narracji tworzy świetne, warte poznania historie. 

AUTOR: Jerzy Hauziński 
TYTUŁ: Fryderyk II Hohenstauf. Cesarz Rzymski 
Wydawnictwo: Poznańskie 
Data wydania: 2015 
ISBN: 978-83-7976-239-2 

OPIS: 

Fryderyk II Hohenstauf (1194-1250) był cesarzem rzymskim, 
królem Sycylii i Jerozolimy. Jego zwolennicy upatrywali w nim 
reformatora świata, apostoła nowej ewangelii i władcę wieku 
złotego. Dla przeciwników był Antychrystem, zwodzicielem 
ludzkości, księciem zatracenia. Interesował się czarną magią,  
z powodu swoich eksperymentów uważany jest za jednego  
z prekursorów psychologii. Przede wszystkim jednak był 
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wybitnym władcą, wytrawnym politykiem. Dzięki jego 
zaangażowaniu w wielką politykę śródziemnomorską królestwo 
Niemiec w pełni zasłużyło na miano cesarstwa rzymskiego. 
Odnosił spektakularne zwycięstwa w walkach i negocjacjach  
z papiestwem, światem arabskim oraz komunami miast włoskich. 
Odzyskał zajętą przez Saladyna Jerozolimę, a dzięki jego 
staraniom Europa przeżyła czasy wielkiego rozkwitu, które dziś 
nazywamy renesansem XIII wieku. 

OCENA: 

Historykon 

AUTOR: Mariusz Wollny 
TYTUŁ: Krwawa Jutrznia. Straceńcy 
Wydawnictwo: Otwarte 
Data wydania: 2014 
ISBN: 978-83-7515-304-0 

OPIS: 

Kacper Turopoński wymyka się śmierci w kanałach pod 
moskiewskim zamkiem dzięki wrodzonemu sprytowi i… 
znajomości rozwiązań holenderskich budowniczych. Wkrótce 
potem syn słynnego inwestygatora staje się naocznym świadkiem 
drugiego „powrotu‖ cara Dymitra. Ale polityczne zmiany nie 
wywierają na niego takiego wpływu jak poznanie prawdziwej 
twarzy carycy Maryny, w której był zakochany. Niebawem 
Turopoński odkrywa coś więcej – prawdziwe pragnienia swego 
serca. A gdy traci to, czego najbardziej pragnie, walczy bez 
strachu u boku lisowczyków. Czy już zawsze będzie jednym ze 
straceńców? 

OCENA: 

Historykon 

AUTOR: Hans Hellmut Kirst 
TYTUŁ: Błyskawiczne dziewczyny 
Tłumaczenie: Stanisław Marciniak 
Tytuł oryginału: Blitzmadel 

http://historykon.pl/fryderyk-ii-hohenstauf-cesarz-rzymski-recenzja/
http://historykon.pl/krwawa-jutrznia-stracency-tom-ii-recenzja/
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Wydawnictwo: MON 
 

OPIS: 

Wojna zmierza ku końcowi. W południowych Niemczech,  
w nowoczesnym i tajnym centrum łączności, pojawiają się kobiety 
z Ochotniczej Służby Łączności, zwane „błyskawicznymi 
dziewczynami‖ od znaku łączności, którym jest błyskawica. Ich 
przyjazd powoduje niemałe poruszenie, zwłaszcza wśród męskiej 
obsługi stacji. Widoczne jest już zmęczenie wojną, trwającą prawie 
6 lat. Niektórzy jednak bardzo poważnie biorą rozkaz Hitlera  
o „walce aż do piętnaście po dwunastej‖. Książka jest przede 
wszystkim hołdem dla dzielnych kobiet, które podjęły się podczas 
wojny trudnej służby w fabrykach, łączności i w szpitalach 
polowych. 

OCENA: 

Dziś już zapomniana powieść uznanego niemieckiego pisarza H.H. 
Kirsta. Zabawna i wydawałoby się beztroska powiastka o wcale 
nie beztroskich czasach. Niemiec, z charakterystyczną dla siebie 
lekkością pióra, silnie naznaczoną ironią i sarkazmem dzieli się  
z czytelnikiem historią jakby odrealnioną, a jednocześnie 
tragiczną, ukazując bezduszność i ogromną dziwność czasów 
wojny. Świetnie obrazuje to jeden z cytatów zawartych  
w powieści: Wykorzystaj wojny czas, bo pokój dobije nas. 

AUTOR: Frederick Forsyth 
TYTUŁ: Psy Wojny 
Tłumaczenie: Stefan Wilkosz 
Tytuł oryginału: The dogs of War 
Wydawnictwo: Czytelnik 
Data wydania: 1990                                                                     
ISBN: 83-07-02032-8 
                                                                                      

OPIS: 

Informacja o odkryciu gigantycznych złóż platyny wewnątrz Góry 
Kryształowej w maleńkiej afrykańskiej republice Zangaro trafia na 
biurko sir Jamesa Mansona, prezesa potężnej spółki wydobywczej 
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Manson Consolidated z siedzibą w Londynie. Cyniczny 
przedsiębiorca postanawia doprowadzić do kontrolowanego 
przewrotu stanu w Zangaro i przekazania władzy w republice 
marionetkowemu prezydentowi, który za odpowiednim 
wynagrodzeniem umożliwi jego firmie swobodną eksploatację 
kruszcu. Krajem, z pomocą wyszkolonych w Moskwie doradców, 
rządzi dyktator Jean Kimba, megaloman, paranoik i szaleniec. 
Zadanie obalenia Kimby zaufany człowiek Mansona powierza 
irlandzkiemu najemnikowi Catowi Shannonowi. Shannon 
przeprowadza rekonesans w Zangaro, a następnie przystępuje do 
organizowania samej operacji: werbuje kolejnych najemników, 
organizuje zakup statku, niezbędnej broni i amunicji. Bezcenne 
złoża chcą także przejąć Rosjanie. Ani Manson, ani Sowieci nie 
zdają sobie sprawy, że reguły toczącej się właśnie gry, w której 
wygrana oznacza życie, a przegrana śmierć, ustala ktoś trzeci. 

OCENA: 

Jeden z wielkich klasyków Forsythea. Opowieść o honorze  
i odwadze tocząca się w środowisku budzącym kontrowersje. To 
opowieść o ludzkiej chciwości i żądzy zysku, a jej pozytywnymi 
bohaterami stali się ludzie na ogół potępiani i krytykowani. To 
historia o zasadach rzadko już dziś spotykanych. Najbardziej 
zatrważającym faktem jest to że autor wykorzystuje jako podstawę 
bazową, rzeczywiste wydarzenia i postaci. To książka 
bezceremonialne piętnująca obojętność i chęć zysku dzisiejszego 
świata, a do tego naszpikowana filmową wręcz akcją. Klasyk 
literatury sensacyjnej.  

AUTOR: Dan Simmons 

TYTUŁ: Wydrążony Człowiek/Muza ognia 
Tłumaczenie: Grażyna Grygiel, Piotr Staniewski/ Janusz Ochab 
Tytuł oryginału: The Hollow man/Muse of fire 
Wydawnictwo: Prószyński i S-ka 
Data wydania: 2011 
ISBN: 978-83-7648-762-5 
Seria: Nowa Fantastyka 

OPIS: 

Dwie powieści jednego z najwybitniejszych współczesnych 

twórców science fiction. Wydrążony człowiek - Jeremy Bremen, 
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jest telepatą. Ludzkie umysły są dla niego jak książki. Zna ich 
mroczne tajemnice i najgłębiej skrywane pragnienia. To dar.  
I zarazem przekleństwo, które doprowadza go na granicę obłędu. 
Myśleliśmy, że jesteśmy panami wszechświata. Demiurgowie 
rozwiali nasze złudzenia. Zamienili Ziemię w grobowiec. Osuszyli 
oceany, a z ludzi zrobili niewolników. Czy trupie wędrownych 
aktorów, podróżujących Muzą ognia, uda się wygrać pojedynek  
z nową, potężną władzą? Wolność przestaje być tylko marzeniem. 

OCENA: 

O ile Wydrążony… to próba żmudnej, acz przyprawionej akcją, 
analizy wewnętrznych emocji człowieka, którego śmiało można 
nazwać mutantem, to druga, znacznie krótsza nowelka, tak 

naprawdę robi temu zbiorowi markę. Zabawna historia trupy 
aktorskiej występującej przed potężnymi przedstawicielami 
dominujących ras we wszechświecie, to nowatorskie ujęcie tematu 
obcych a przy tym hołd złożony wielkiemu angielskiemu poecie. 
Dłuższa mini powieść za to, to temat poważny i tak też 
potraktowany przez autora, niestety wyraźnie przerósł on pisarza. 
Warto jednak zapoznać się z pozycją, choćby tylko i wyłącznie dla 
Muzy Ognia. 

AUTOR: Mariusz Wollny 

TYTUŁ: Krwawa jutrznia. Mściciel 
Wydawnictwo: Jama 
Data wydania: 2015 
ISBN: 978-83-939004-5-9 
Seria: 3 Tom Krwawej Jutrzni 

OPIS: 

Wszystko wskazuje na to, że los polskiego garnizonu w Moskwie 
jest przesądzony i dobiega kresu. Czyżby i ta awantura miała 
zakończyć się masakrą Polaków, jak opisane w pierwszym tomie 
trójksięgu ―krwawe gody‖ Maryny i Dymitra Samozwańca I ? 
―Mściciel‖ przenosi czytelników z Moskwy na kresy dawnej 
Rzeczypospolitej. Jednak nie tej znanej z Trylogii Henryka 
Sienkiewicza, ale innej, zupełnie już zapomnianej, choć znacznie 
bliższej a nie mniej egzotyczne od tamtych, naddnieprzańskich. 

OCENA: 
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Historykon 

AUTOR: Hans Hellmut Kirst 

TYTUŁ: Prawo Fausta 
Tłumaczenie: Bożena Kłos-Michałowska 
Tytuł oryginału: Faustrecht 
Wydawnictwo: Tesco 
Data wydania: 1990 (I wyd. 1977) 
ISBN:978-83-7648-762-5 

OPIS: 

Lato 1945 roku. Brytyjski obóz dla jeńców wojennych w Afryce, 
okolice Kairu. Jeden z 1200 niemieckich jeńców, Heinrich Faust, 
jest istnym utrapieniem zarówno dla strażników, jak  
i współtowarzyszy, a zwłaszcza niemieckiej komendantury obozu. 
Mimo zniechęcających warunków (straże, druty ogrodzenia, 
pustynia wokół) już kilkakrotnie próbował ucieczki. Postanowił 
wrócić do Niemiec. Musi tam pojechać, bo bardzo chce kogoś… 
zabić. Jego pomysłowość, spryt i wiedza pozwalają sądzić, że mu 
się to kiedyś uda. Zwłaszcza, że zyskuje nieoczekiwanego 
sprzymierzeńca wśród Brytyjczyków. Przedsiębiorczy sierżant 
Silvers ma wobec niego swoje plany. Przy pomyślnym rozwoju 
sytuacji (i dobrej współpracy) obaj mogą osiągnąć zamierzone cele 

OCENA: 

Druga przeczytana książka Kirsta, to powieść podobna do 
poprzedniczki, jednak w ogólnym rozrachunku znacznie gorsza. 

Obie łączy wiele, jednak wykonanie Błyskawicznych dziewczyn 
jest dużo lepsze. Recenzowana powieść w domyśle, mająca być 
brawurową próbą ośmieszenia absurdów wojny, stała się ciężką 
próbą czytelniczą, bez polotu. 

AUTOR: Bohumil Hrabal 
TYTUŁ: Obsługiwałem angielskiego króla 
Tłumaczenie: Jan Stachowski 

Tytuł oryginału: Obsluhoval jsem anglickeho krale 
Wydawnictwo: Gazeta Wyborcza 
Data wydania: 2011 (I wyd. 1971) 
ISBN:978-83-268-0483-0 
Seria: Literatura czeska  

http://historykon.pl/krwawa-jutrznia-msciciel-tom-iii-recenzja/
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OPIS: 

W ―Obsługiwałem angielskiego króla‖ poznajemy pewną złotą 
zasadę przetrwania: po pierwsze – nic nie widziałeś i nic nie 
słyszałeś; po drugie – wszystko widziałeś i wszystko słyszałeś. 
To powieść o sposobie na przeżycie. Innym niż sposób polski.  
A zarazem jedna z najodważniejszych i najbardziej szczerych 
czeskich książek. Bo jest o tym - jak twierdzi Jiří Menzel - że 
sławy Czechom nie przynosi to, że gdzieś panowali, tylko, że 
komuś służyli.  

OCENA: 

Hrabala zna się, choć nie zawsze lubi. To człowiek bezlitośnie 
piętnujący rzeczywistość, która go otacza. Tak też uczynił  

w Obsługiwałem… To frapujący, a jednocześnie zaskakujący 
portret czeskiego oportunizmu, przesiany przez narodowe 
przywary i podlany obfitym sosem najlepszego gatunkowo 
humoru prosto znad Wełtawy. Hrabal piętnuje, burzy, niszczy 
Czechy, ale przy okazji buduje im wielki pomnik, pomnik ludzi, 
którzy po prostu chcą żyć, w okrutnym świecie. 

AUTOR: James Matthew Barrie 

TYTUŁ: Przygody Piotrusia Pana 
Tłumaczenie: Maciej Słomczyński 
Tytuł oryginału: Peter Pan and Wendy 
Wydawnictwo: Zielona Sowa 
Data wydania: 2010 
ISBN: 978-83-7623-779-4 
ILUSTRACJE: Marta Blachura 
SERIA: Arcydzieła Literatury dla dzieci i młodzieży 

OPIS: 

Każdy z nas ma swoją Nibylandię – własną, wymarzoną krainę 
dziecięcej szczęśliwości, do której może wybrać się, kiedy tylko 
tego zapragnie. Czy mają tam wstęp dorośli? I co dzieje się z naszą 
Nibylandią, kiedy dorastamy? Odpowiedzi na te pytania szukaj 
wśród przygód Piotrusia Pana, bohatera, który stał się symbolem 
dzieciństwa. 

OCENA: 
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Jedna z epokowych książek dla dzieci, która także dorosłym 
sprawia wielką radość, w tym wydaniu okraszona ciekawymi 
ilustracjami autorstwa Marty Blachury. Ekranizowana, 
interpretowana i przerabiana setki razy powieść szkockiego 
pisarza na stałe zagościła w kanonie ludzkiej kultury i cywilizacji. 
Warto zapoznać się z oryginałem, jako punktem odniesienia do 
wszystkich późniejszych reprintów i kulturowych kalk, do których 

wykorzystywano motywy z Piotrusia Pana. Sama powieść nie 
zaskakuje, ale ciekawi oraz przenosi w niezwykły świat beztroski  
i dziecięcych snów. 

AUTOR: Joseph Conrad 

TYTUŁ: Lord Jim 
Tłumaczenie: Michał Filipczuk 
Tytuł oryginału: Lord Jim 
Wydawnictwo: Mediasat 
Data wydania: 2004 
ISBN: 83-89651-13-0 
SERIA: Biblioteka Nowej Trybuny Opolskiej 

OPIS: 

Uniwersalna powieść o elementarnych wartościach: honorze, 
odpowiedzialności, wierności samemu siebie. Przyświecają one 
życiu głównego bohatera. W niezrozumianym odruchu opuszcza 
on tonący statek pełen ludzi, nie wywiązując się ze swoich 
podstawowych obowiązków marynarskich. Uczynek ten wpływa 
decydująco na całe jego życie, wypełnione od tego momentu 
dramatyczną walką o zmycie ciążącej na nim hańby i odzyskanie 
utraconego honoru. 

OCENA: 

Kontrowersyjna  w formie i treści powieść uznawanego przez wielu 
za klasyka, ale także przez równie wielu za totalny gniot  
i pomyłkę. Powieść Conrada nie jest łatwa i momentami 
przypomina paplaninę niespełnionego pisarza. To także wielka 
opowieść o podstawowych wartościach, jakie powinny przyświecać 
życiu człowieka, w spojrzeniu charakterystycznym dla XIX wieku. 

AUTOR: Paul Hoffman 

TYTUŁ: Lewa Ręka Boga 
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Tłumaczenie: Izabela Matuszewska 
Tytuł oryginału: The Left Hand of God 
Wydawnictwo: Albatros 
Data wydania: 2011, wyd. II 
ISBN: 978-83-7659-237-4 
SERIA: Lewa Ręka Boga 

OPIS: 

W Sanktuarium nie ma miejsca na litość i miłosierdzie. Ci, którzy 
trafiają do kamiennego labiryntu sal, mają tylko jedno zadanie: 
walczyć aż do śmierci o Jedynie Słuszną Wiarę. Tomas Cale ma 
piętnaście albo szesnaście lat – nie pamięta. Nie pamięta również 
tego, jak nazywał się, nim trafił w ręce okrutnych braci. Niezwykle 
utalentowany, zarówno czarujący, jak i zdolny do niebywałego 
okrucieństwa, w chwili słabości pozwala sobie na 
nieodpowiedzialny czyn. W odruchu litości zabija pastwiącego się 
nad młodą kobietą odkupiciela, podpisując na siebie wyrok 
śmierci. Tomas musi uciekać przed karzącą ręką Powieszonego 
Odkupiciela i jego fanatycznych wyznawców. Wraz z ocaloną 
dziewczyną i przyjaciółmi, Henrim i Kleistem, opuszcza 
Sanktuarium, by stawić czoła rzeczywistości poza jego murami. 
Niełatwy charakter, porywczość i budzące niepokój zdolności nie 
ułatwią mu ukrycia się pomiędzy normalnymi ludźmi… 

OCENA: 

Całkowite zaskoczenie! Świetna powieść Hoffmana otwierająca 
trylogię. Historia obraca się wokół trójki adeptów Sanktuarium, 
od najmłodszych lat szkolonych w walce, którzy sprzeciwiają się 
wychowawcom, rozpętując ciąg zdarzeń, który doprowadzi do 
wielkiej wojny. Pełna zapożyczeń i nawiązań do współczesnej 
kultury popularnej, nieoczywistych zwrotów akcji, 
niestandardowych bohaterów, to książka, która zadziwia  
i jednocześnie daje przedsmak prawdziwej przygody. 

AUTOR: Joe Buff 

TYTUŁ: Głębokość Krytyczna 
Tłumaczenie: Piotr Maksymowicz 
Tytuł oryginału: Crush Depth 
Wydawnictwo: Bellona 
Data wydania: 2002 
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ISBN: 83-11-10072-1 
SERIA: Biblioteka Bestsellerów Bellony 

OPIS: 

Znakomicie napisana powieść, której punktem kulminacyjnym 
jest ostateczny pojedynek dwóch okrętów podwodnych 
niemieckiego Voortrekker oraz amerykańskiego USS Challenger, 
rozgrywany w mrocznej otchłani oceanu. Gra toczy się  
o najwyższą stawkę, o losy świata. Na początku XXI stulecia świat 
przybiera nowe oblicze. Po udanych zamachach stanu  
w Niemczech i RPA powstaje potężny blok polityczno-militarny, 
który wszczyna konflikt globalny, grożąc reszcie świata, a przede 
wszystkim Stanom Zjednoczonym, bronią atomową. Oś Berlin-
Pretoria dysponuje cudowną bronią, superokrętem podwodnym 
Voortrekker, niewykrywalnym dla przeciwnika. Jego nuklearne 
rakiety balistyczne mogą zniszczyć dowolny punkt na kuli 
ziemskiej. Jedynym przeciwnikiem tego monstrum jest 
amerykański okręt podwodny USS Challenger, który jednak nie 
znajduje się w gotowości bojowej, bo oczekuje na remont  
w suchym doku w Connecticut. Czy jego dowódca, weteran wojen 
morskich kapitan Jeffrey Fuller, zdąży na czas i zniszczy groźnego 
przeciwnika? Czy podzieli los swoich poprzedników, którzy zginęli 
od torped Voortrekkera 

OCENA: 

Lekka i przyjemna powieść przepełniona akcją. Nie wymaga 
wielkiej uwagi, choć pomysł III Wojny Światowej i jej uczestników, 
oprócz oczywiście Stanów Zjednoczonych zaciekawia. Autor 
odrobił solidnie swą lekcję, zaznajamiając się  z regułami 
współczesnego pola walki, które oddał z wielkim realizmem. 
Powieść czyta się dobrze, mimo oklepanych schematów. Solidna 
dawka sensacji w nieco futurologicznym sztafażu. 

AUTOR: Ju Honisch 

TYTUŁ: Obsydionowe Serce cz.1 
Tłumaczenie: Robert Kędzierski 
Tytuł oryginału: Das Obsidianherz 
Wydawnictwo: fabrykasłów 
Data wydania: 2011 
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ISBN: 978-83-7574-559-7 
SERIA: Obsydianowe Serce 

OPIS: 

Najlepszy hotel w Monachium. Damy i gentlemani, nienaganne 
maniery i styl. A pod blichtrem wyższych sfer – starcie sił, których 
istnienia nie uznaje oświecone społeczeństwo. 
Spiskowcy-patrioci kradną zwój, którego moc pozwala zmienić 
rzeczywistość. Jednak potężny artefakt znika… Na poszukiwania 
ruszają oficerowie bawarskiego króla oraz mistrzowie wiedzy 
tajemnej. I nie tylko oni – także tajemnicze Sí – istoty, o których 
wspominają tylko gusła oraz równie zagadkowe, kościelne 
Bractwo Światła. Czy z mocą artefaktu odmienią świat na obraz 
własnej, okrutnej wyobraźni? 

OCENA: 

Może i powieść Niemki momentami jest ciekawa i obejmuje nie 
tylko nietypowy okres, ale i zgrabnie łączy historię o dziwnych 
stworach z naszą rzeczywistością, to jest to zaledwie kalka. Kalka 
typowych powieści młodzieżowych, tak ostatnio popularnych,  
z elementami gotyku, co jest jedynym wyróżnikiem książki. 
Autorka dwoi się i troi by zachwycić czytelnika, jednak jej próby 
nie osiągnęły wysokiego poziomu i są zaledwie miłym 
urozmaicenie (choć nie zawsze) nijakiej w ostatecznym 
rozrachunku powieści. 

AUTOR: Vladimir Nabokov 
TYTUŁ: Lolita 
Tłumaczenie: Michał Kłobukowski 
Tytuł oryginału: Lolita 
Wydawnictwo: MUZA SA 
Data wydania: 2013 (I wyd: 1955) 
ISBN: 978-83-7758-374-4 

OPIS: 

Lolita – najgłośniejsza powieść Nabokova, jednego  
z najwybitniejszych pisarzy XX wieku, jest opisem seksualnej 
obsesji czterdziestoletniego mężczyzny na punkcie 
dwunastoletniej dziewczynki Dolores. Powieść przetłumaczono na 
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kilkadziesiąt języków, wydawano ją w atmosferze kontrowersji  
i protestów, a autora pomawiano o pornografię i pedofilię. Obecnie 
uznawana jest za jedno z arcydzieł literatury światowej. Sfilmował 
ją w 1962 roku Stanley Kubrick i ponownie w 1997 Adrian Lyne. 

OCENA: 

Nabokov to jeden z najbardziej kontrowersyjnych pisarzy XX 

wieku, a Lolita uważana jest za jedną z najbardziej 
skandalizujących jego powieści. Zamysł jest skandalizujący, 
jednak wykonanie mocno zawiedzie tych, którzy liczą na 
pornograficzną opowieść z elementami pedofilii. Nabokov stworzył 
za to pełną zawiłości historię nie ofiary, a sprawcy (bardzo rzadki 
motyw nie tylko w literaturze). Osoby opętanej niepohamowanym 
pociągiem do młodych, nieletnich kobiet. Jest to niezwykle 
realistyczny portret człowieka zatraconego w namiętności, która 
doprowadza go do moralnego upadku. Niezwykle ciekawa 
powieść. 

AUTOR: Michael Flynn 

TYTUŁ: Eifelheim 
Tłumaczenie: Tomasz Walenciak 
Tytuł oryginału: Eifelheim 
Wydawnictwo: Solaris 
Data wydania: 2011 (I wyd: 2006) 
ISBN: 978-83-7590-076-7 

OPIS: 

Rok 1349. Podczas epidemii Czarnej Śmierci pewna wioska  
w Schwarzwaldzie zniknęła z powierzchni ziemi i nigdy nie 
osiedlono się tam ponownie. Wieki później, zjawisko to przyciąga 
uwagę historyka, Toma Schwoerina, i jego życiowej towarzyszki, 
Sharon Nagy, zajmującej się kosmologią. Co wspólnego mają ze 
sobą latające potwory ze średniowiecznych podań i zagadnienia 
kosmologii związane ze zmianami w pomiarach prędkości światła? 

Czy zagadkowe freski w podziemiach Franziskanerkirche we 
Freiburgu mogą pomóc rozwiązać zagadkę podróży  
w podprzestrzeni? Kim byli tajemniczy goście ostatniego 
proboszcza Oberhochwald, ojca Dietricha? Przedstawiając 
zetknięcie dwóch opartych na naukowym myśleniu cywilizacji, 
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powieść Michaela Flynna nie tylko w obala dotyczące 
Średniowiecza stereotypy, ale pozwala rzucić krytycznym okiem 
na współczesny rzekomy racjonalizm. 

OCENA: 

Na początku Eifelheim było opowiadaniem, by później 
przekształcić się w ponad sześciuset stronicową przeplatającą się 
wzajemnie historię. Z jednej strony mamy losy dwójki 
współczesnych uczonych, a z drugiej dzieje małej średniowiecznej 
parafii z owianego mitami Schwarzwaldu. Flynn stworzył nie tylko 
ciekawe połączenie dwóch odmiennych czasów i innych toków 
rozumowania, ale wplótł w historię także pozaziemską cywilizację, 
niejako tworząc trójwymiarową historię. Książka dobra, świeża, 
pełna ciekawych pomysłów i intrygujących naukowych 
spekulacji.  To także powieść o odmienności, którą można mimo 
wszystko pokonać. 

AUTOR: Paul Hoffman 

TYTUŁ: Anioł Śmierci 
Tłumaczenie: Izabela Matuszewska 
Tytuł oryginału: The Last Four Things 
Wydawnictwo: Albatros 
Data wydania: 2012 
ISBN: 978-83-7659-718-8 
SERIA: Lewa ręka Boga II 

OPIS: 

Po upadku Memphis Thomas Cale powraca do upiornego 
Sanktuarium. W ślad za nim podążają jego przyjaciele – Mętny 
Henri, Klais i Idrys Pukke. Jednak Klais szybko opuszcza 
kompanię, by spróbować ułożyć sobie na nowo życie wśród 
kleftów, zbójeckich górali. U boku chłopaka pozostaje tylko Henri. 
Zakon ma wobec Cale’a dalekosiężne plany… Odkupiciel angażuje 
młodzieńca do realizacji swej wizji – Cale, niegdyś jedyny 
niepokorny i skłonny do współczucia uczeń zgromadzenia, teraz 
ma stać się Aniołem Śmierci, wcielonym boskim gniewem, 
ostatecznym narzędziem zniszczenia. Upadek ludzkości i krwawa 
łaźnia są konieczne, jak mówi Bosco. Jedynie poprzez zniszczenie 
możliwe są powtórne narodziny świata, powtórne stworzenie. Cale 
wydaje się akceptować swój los – przeznaczenie niszczyciela 



118 

 

świata. Absolutna potęga jest w zasięgu jego ręki, chłopak ma pod 
swoim dowództwem potężny oddział przyboczny, dwustu 
czyśćcowych skazańców. Pierwsze zadanie kończy się 
spektakularnym sukcesem… Już niebawem Cale stanie na czele 
największej armii odkupicieli i rozpocznie krwawe dzieło 
zbawienia. Jednak dusza Cale’a jest bardziej skomplikowana niż 
mogliby przypuszczać jego mentorzy. Miotany sprzecznymi 
odczuciami, zrozpaczony, chory z nienawiści młodzieniec nie jest 
narzędziem idealnym – wystarczy jeden błąd odkupicieli, by Cale 
zszedł z przeznaczonej mu ścieżki. 

OCENA: 

Druga część trylogii Lewa ręka Boga, to powieść minimalnie 
gorsza od poprzedniczki, jednak to nadal kawał świetnej 
literatury. Hoffman po raz kolejny sięga po popularne schematy  
i motywy, mieląc je i podając w formie opowieści, która nie raz 
zaskakuje i wprowadza w konsternację czytelnika przywykłego do 
powtarzania tych samych motywów. Książka Brytyjczyka to 
doskonały przykład jak napisać popularną powieść. Cytaty  
i nawiązania do współczesnych pop-kulturalnych ikon to nie 

jedyna zaleta Anioła Śmierci. Wartka akcja, ciekawie 
skonstruowani, choć na pozór zalatujący sztampą, bohaterowie, 
świat skonstruowany na wzór naszego, ale jakże odmienny. To 
ciekawa alternatywa do wszelkiej maści Zmierzchów itp. 

AUTOR: Sakyo Komatsu 
TYTUŁ: Zatonięcie Japonii 
Tłumaczenie: Mikołaj Melanowicz 
Tytuł oryginału: Nihon-chimbotsu 
Wydawnictwo: Poznańskie 
Data wydania: 1989 
ISBN: 83-210-0831-3 

OPIS: 

Na skutek gigantycznego trzęsienia ziemi całej Japonii zagraża 
zagłada. Japończycy są przewożeni na inne kontynenty. 

OCENA: 



119 

 

Jedna z najważniejszych powieści sci-fi w Japonii. Mimo ubiegu 
lat wciąż cieszy się dużą popularnością. W momencie premiery 
wywołała burzę, a w społeczeństwie Kraju Kwitnącej Wiśni 
narosło przeświadczenie o możliwości urzeczywistnienia opisanej 
historii. Komatsu sprawnie prowadzi swoją opowieść, wtłaczając 
w strony powieści całe setki naukowych faktów. Akcja, choć 
momentami przeskakuje do przodu z wielką prędkością, trzyma  
w napięciu, nawet mimo tego, że niemal od początku wiemy, co 
się stanie. Cała historia przedstawiona została w kronikarski  
i bardzo prawdopodobny sposób, przez co książka Komatsu  do 
dzisiaj jest czytana i do dzisiaj powoduje dreszcze u mieszkańców 
archipelagu japońskiego. 

AUTOR: Gabriel Garcia Marquez 

TYTUŁ: Sto lat samotności 
Tłumaczenie: Grażyna Grudzińska i Kalina Wojciechowska 
Tytuł oryginału: Cien anos de soledad 
Wydawnictwo: Mediasat 
Data wydania: I wyd: 1967 
ISBN: 83-89651-79-3 
SERIA: Kolekcja Gazety Wyborczej 

OPIS: 

Miała to być pierwsza powieść Gabriela Garcii Marqueza. Dzięki 
swym dziadkom znał historię Macondo i dzieje rodziny Buendia, 
prześladowanej fatum kazirodztwa. Świat, w którym rzeczy 
nadzwyczajne miały wymiar szarej codzienności, zwyczajność zaś 
przyjmowana była, jako zjawisko nadprzyrodzone, świat bez 
czasu, gdzie wiele rzeczy nie miało jeszcze nazw, był też jego 
światem. Potrzebował aż dwudziestu lat, by wreszcie spisać te 
rodzinne opowieści z całym dobrodziejstwem i przekleństwem 
odniesień biblijnych, baśniowych, literackich, politycznych; 
uświadomił nam, że ―plemiona skazane na sto lat samotności nie 
mają już drugiej szansy na ziemi‖. 

OCENA: 

Sto lat samotności to powieść niczym rzeka, usiana wodospadami 
i kataraktami, zasilana małymi i większymi dopływami. Raz 
płynie swobodnie i spokojnie, a raz pędzi zmiatając wszystko po 
drodze. To dzieje jednej rodziny w świecie z pogranicza realizmu  



120 

 

i magii, choć fantastyki tam praktycznie nie znajdziemy. Magiczny 
realizm ukazany w książce Margueza potęguje niesamowitą 
atmosferę obecną niemal na każdej stronnicy powieści, a jedna 
taka strona jest niczym cała powieść innego autora. Kolumbijczyk 
stworzył dzieło kompletne, wielowymiarowe i napisane niezwykle 
bogatym językiem. To powieść, którą każdy powinien znać. Bo 
życie to Uroboros. 

AUTOR: Bernard Hamilton 
TYTUŁ: Baldwin IV. Król Trędowaty 
Tłumaczenie: Jakub Jedliński 
Tytuł oryginału: The Leper King and His Heirs. Baldwin IV and 
the Crusader Kingdom of Jerusalem 
Wydawnictwo: Poznańskie 
Data wydania: 2014 
ISBN:978-83-7177-983-1                                                             
INNE: 2000 

OPIS: 
 

„Dopóki żył, był niepokonany‖ – napisał o królu Trędowatym jeden 
z kronikarzy. Baldwin IV, mimo że cierpiał na trąd lepromatyczny 
(najgroźniejszą odmianę choroby), był doskonałym przywódcą, 
któremu kilkakrotnie udało się udaremnić imperialne ambicje 
Saladyna. Największym sukcesem militarnym króla 
jerozolimskiego była bitwa pod Montgisart. Ogromny wpływ na 
morale rycerzy miał mieć widok zniszczonego chorobą króla, który 
modlił się przed bitwą przed relikwiami Krzyża Świętego. Czasy 
jego panowania (1174–1185) tradycyjnie postrzegano jednak jako 
okres schyłkowy dziejów Królestwa Jerozolimskiego. Uważano, że 
król Trędowaty był zmanipulowany przez zwalczające się 
stronnictwa. Jego choroba miała doprowadzić do wzmocnienia 
pozycji ludzi podejmujących błędne decyzje polityczne. 
Tymczasem Hamilton stawia tezę, że Baldwin IV w znacznie 
większym stopniu wpłynął na dzieje łacińskiego Wschodu. Tworzy 
przy tym fascynujący portret jednego z najbardziej tajemniczych 
władców w historii. 
 

OCENA: 
 

HISTORYKON.PL 

http://historykon.pl/baldwin-iv-krol-tredowaty-recenzja/
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AUTOR: Scott Westerfeld 
TYTUŁ: Lewiatan 
Tłumaczenie: Jarosław Rybski 
Tytuł oryginału: Leviathan 
Wydawnictwo: Rebis 
Data wydania: 2011 
ISBN:978-83-7510-589-6 
INNE: ilustracje: Keith Thompson 
 

OPIS: 
 

Alek, syn arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i Zofii Chotek, pada 
ofiarą intryg politycznych i po śmierci rodziców w Sarajewie musi 
uciekać z Austro-Węgier. Deryn Sharp, która po ojcu baloniarzu 
odziedziczyła miłość do latania, robi wszystko, aby – nawet 
podstępem – dostać się do brytyjskich Sił Powietrznych. 
Gdy wybucha I wojna światowa, Alek zmierza właśnie uzbrojoną 
machiną kroczącą do Szwajcarii, a Deryn leci niesamowitym, 
żywym statkiem powietrznym do Konstantynopola. Ich losy 
przecinają się niespodziewanie, a następnie splatają 
nierozerwalnie w serii wspaniałych przygód. 
 

OCENA: 
 

Lewiatan to doskonały przykład dobrej literatury młodzieżowej. 
Literatury przeznaczonej tylko i wyłącznie dla nich. Starszy 
czytelnik odrzuci ja po kilku minutach, doceniając chyba tylko 
przedniej urody ilustracje. Część pierwsza trylogii, to książka 
sztampowa i przewidywalna, której akcja porwać może dzieci do 
lat 12. Nie ma szału, choć ilustracje zasługują na największe 
słowa uznania. Akcja książki toczy się wokół dwóch typowych 
bohaterów, stojących po przeciwnych stronach barykady, którzy 
jednak będą musieli połączyć siły przeciwko wspólnemu 
niebezpieczeństwu. Obu dotknęły tragedie, ale też obaj znaczą 
więcej niż myślą ludzie w pobliżu. Aż chciałoby się zaśpiewać… 

Ale to już było… 
 
AUTOR: Stanisław Bohdanowicz 
TYTUŁ: Ochotnik 
Wydawnictwo: PWN, Ośrodek Karta 
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Data wydania: 2014 
ISBN:978-83-61283-94-2 
INNE: Literatura faktu PWN 
 

OPIS: 
 
O polskiej V Dywizji Syberyjskiej wiadomo niewiele. Utworzona we 
wschodniej Rosji, która w 1918 roku była areną zmagań 
militarnych bolszewików, wojsk białych, oddziałów czeskich, 
polskich… zgromadziła 11 tysięcy żołnierzy. Tytułowy ochotnik – 
Stanisław Bohdanowicz daje wyjątkowo cenne świadectwo 
działalności tej formacji. Autor, choć jako szeregowiec nie mógł 
wnikliwie obserwować działań… 
 

OCENA: 
 

HISTORYKON.PL 
 
AUTOR: Walter Moers 
TYTUŁ: Miasto śniących książek 
Tłumaczenie: Katarzyna Bena 
Tytuł oryginału: Die Stadt der Traumendeb Bucher 
Wydawnictwo: Dolnośląskie 
Data wydania: 2011 
ISBN:978-83-245-89791                                           
INNE: Książka ze świata Camonii autorstwa Hildegunsta 
Rzeźbiarza Mitów. 
 

OPIS: 
 
Alek, syn arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i Zofii Chotek, pada 
ofiarą intryg politycznych i po śmierci rodziców w Sarajewie musi 
uciekać z Austro-Węgier. Deryn Sharp, która po ojcu baloniarzu 
odziedziczyła miłość do latania, robi wszystko, aby – nawet 
podstępem – dostać się do brytyjskich Sił Powietrznych. 
Gdy wybucha I wojna światowa, Alek zmierza właśnie uzbrojoną 
machiną kroczącą do Szwajcarii, a Deryn leci niesamowitym, 
żywym statkiem powietrznym do Konstantynopola. Ich losy 
przecinają się niespodziewanie, a następnie splatają 
nierozerwalnie w serii wspaniałych przygód. 
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OCENA: 
 
Najlepsza książka przeczytana od kilku miesięcy. Absolutna feeria 
niczym nieskrepowanej wyobraźni, a przy tym niezwykły hołd 
złożony książkom. Niemcy mają szczęście do pisarzy o wielkiej 
wyobraźni, piszących nie czyste książki fantasy, ale baśnie. 

Michael Ende, Cornelia Funke i właśnie Walter Moers, to pisarze, 
którzy w  swoich powieściach, w niesamowity sposób oddają hołd 
samej książce. A robią to tak niesamowicie, że lektura ich książek 
przypomina wyprawę w nieznane z najlepszym przyjacielem – 
książką. Genialna, wciągająca powieść, która aż skrzy się od 
niesamowitych pomysłów 
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100 klasyków na 100 wieczorów #3: Adagio 
Albinoniego 

Adagio przypisywane Albioniemu, uważane jest za jedno  
z największych mistyfikacji w dziejach muzyki. Napisał je 
najprawdopodobniej skromny i mało znany włoski muzykolog. 

Autor: Remo Giazotti i Tomas Albinioni. 

Tomas Albinioni, uznawany jest za jednego z największych 
włoskich kompozytorów okresu baroku. Urodził się i umarł  
w Wenecji, gdzie przeżył całe swoje życie. Albinoni pisał opery, 
kantaty, koncerty (ponad 80) i krótkie utwory instrumentalne.  
W swoich czasach zyskał uznanie, a J. S. Bach zainspirował się 
kilkoma jego utworami.  

Remo Giazotti to włoski muzykolog żyjący w latach 1910-1998. 

Okres: neo – barok 

Utwór: Adagio g-moll na smyczki i organy. Adagio Albinoniego. 

W 1949 roku Giazotto oznajmił, że odnalazł pod koniec wojny  
w ruinach biblioteki w Dreźnie, tajemniczy manuskrypt z zapisem 
muzycznym autorstwa jednego z największych barokowych 
kompozytorów – Tomasa Albinioniego. W całości zostało ono 
opublikowane po raz pierwszy w 1958 roku, niemal od razu 
wywołując poruszenie. Jego wielkim orędownikiem, był 
największy dyrygent swoich czasów Austriak Herbert von Krajan. 

Dopiero po śmierci włoskiego muzykologa w 1998 roku, okazało 
się, że tak naprawdę to on stworzył większość dzieła i okazał się 
genialnym, niedocenionym kompozytorem. Stworzył niemal cały 
utwór mając do dyspozycji tylko krótki fragment oryginalnej 
melodii pozostawionej przez Albioniego. 

Co ciekawe od 1985 roku Państwowa Biblioteka w Dreźnie  
w swoich publikacjach zaznacza, że nigdy nie było w posiadania 
jakiegokolwiek rękopisu Albioniego. A sam Giazzoti nigdy nikomu 

MUZYKA 
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nie udostępnił rzekomo zachowanego fragmentu. I podkreśla, że 
cały utwór w całości musiał powstać współcześnie. 

Jako motyw wykorzystano utwór wielokrotnie. 

 Proces w reżyserii Orsona Wellsa z 1962 roku 
 Zagadka Kaspara Hausera w reżyserii Wernera Herzoga z 

1974 roku. 

100 klasyków na 100 wieczorów #4: Gluck 
– Taniec błogosławionych duchów 

Najbardziej znany utwór znanego kompozytora rodem z krainy 
piwa. Gluck stworzył przeszło 100 kompozycji scenicznych w tym 

oper, baletów czy pantomim. Słynny Taniec błogosławionych 
duchów pochodzi z opery Orfeusz i Eurydyka. 

Autor: Christoph Willibald Gluck 

Christoph Gluck urodził się w Bawarii w 1714 roku, a zmarł we 
Wiedniu w 1787 roku. Był wybitnym kompozytorem, znanym 
głównie ze swej twórczości operowej. Do jego największych dzieł 

zalicza się: Orfeusz i Eurydyka, Parys i Helena, Alcesta czy 
Ifigenia na Taurydzie. Studia muzyczne odbył w Pradze, Wiedniu  
i Mediolanie. Jego pierwsze dzieła operowe wystawiane były  
w Mediolanie, co przyniosło mu sławę. Następnie wyemigrował do 
Anglii. Współpracował z Handlem. W 1754 roku przeniósł się do 
Wiednia, by później komponować w Paryżu i na ostatnie osiem lat 
życia powrócić do stolicy Austrii.  
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Okres: klasycyzm 

Utwór: Taniec błogosławionych duchów z opery Orfeusz i 
Eurydyka (1762); (Dance of the Blessed Spirits). 

Opera Orfeusz i Eurydyka wystawiona po raz pierwszy została  
w 1762 roku we Wiedniu. Gluck tę zreformowaną operę włoską 
napisał wraz z Ranieri Calzabigiem. W 1774 roku w Paryżu 

wystawiono francuską wersję Orfeusza…, która okazała się 
wielkim sukcesem i przyniosła Gluckowi wielką sławę. To w tej 
wersji po raz pierwszy pojawiło się również słynne solo fletowe  
w tonacji d-moll, wykonane pierwotnie na flecie z jedną klapą. 
Sama opera przez niemal sto lat cieszyła się wielką renomą i była 
wystawiana bez przerwy. Hector Berlioz w 1848 roku napisał: 
Melodia Glucka pomyślana jest w taki sposób, że flet udziela się  
w tych wszystkich, niełatwych meandrach odwiecznej żałości i 
smutku, jednocześnie odzwierciedlając pasję ziemskiego życia. 
Początkowo jest to głos prawie niesłyszalny, jakby bał się być 
podsłuchany. Później lamentuje cicho, wzrasta w akcentach 
skargi, w głębokość cierpienia, krzyk serca rozdartego 
nieuleczalnymi ranami, by następnie stopniowo ograniczyć się do 
żalu, do smutnego szeptu zrezygnowanej duszy. Co za poezja!  

100 klasyków na 100 wieczorów #5: 
Händel – Sarabande 

Piękny i znany utwór Händela, wykorzystany m.in przez Stanley 
Kubricka w jednym ze swoich filmów. Sarabanda pochodzi  
z fortepianowej suity napisanej przez kompozytora na początku 
XVIII wieku. 

Autor: Georg Friedrich Händel (1685 – 1759). Urodził się w Halle 
w Saksonii. Zmarł jako poddany królowej brytyjskiej w Londynie. 

Twórca oper, oratoriów (w tym najsłynniejszego – Mesjasz)  
i utworów instrumentalnych. Jego pierwszym nauczycielem był 
Zachow. W 1703 przeniósł się do Hamburga, gdzie jako skrzypek 
pracował w orkiestrze operowej. Dwa lata później miała premierę, 

jego pierwsza opera: Almira. W latach 1706 – 1710, pracował we 
Włoszech, komponując wiele utworów, w tym okraszoną wielkim 
sukcesem operę Agrippina, wystawioną Wenecji.  
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Okres: późny barok. 

Utwór: Sarabanda z fortepianowej suity w D-mol (437 HWV). 

Utwór ten powstał miedzy 1703 a 1706 rokiem, gdy kompozytor 
przebywał w Hamburgu pracując dla tamtejszej orkiestry  
w charakterze skrzypka. Opublikowany został w 1733 roku.  
W skład suity wchodzi pięć części, a sarabanda jest czwarta  
z kolei. Występuje w dwóch wariantach. Jej części zostały 

wykorzystane w soundtracku do filmu Stanleya Kubricka Barry 
Lyndon z 1975 roku. 

Sarabanda– wolny taniec dworski wywodzący się 
najprawdopodobniej z Persji, popularny w Hiszpanii (choć przez 
wiele lat zakazany jako niemoralny). Uważany za integralną część 
najwolniejszego etapu suity barokowej. Obecny w twórczości nie 
tylko Haendla, ale także Bacha, czy współcześnie Claude 
Debussy. 

100 klasyków na 100 wieczorów #6: Mozart 

– Koncert na flet, harfę i orkiestrę C-dur. 
Andantino 

W szóstej już części naszego muzycznego cyklu, przedstawiamy 
pierwszy utwór klasyka muzyki. Kompozytorski geniusz Mozarta, 
znalazł ujście już w wieku pięciu lat, by uczynić zeń jednego  
z największych kompozytorów w dziejach muzyki. 



128 

 

Autor: Johann Chryzostom Wolfgang Amadeus Mozart 
(27.01.1756, Salzburg – 5.12.1791, Wiedeń). Pochodził  
z zamożnej, austriackiej rodziny mieszczańskiej, jako siódme 
dziecko Leopolda i Anny Marii. Już  w wieku 4 lat grywał krótkie 
utwory na klawesynie. Rok później zaczął komponować swoje 

pierwsze dzieła (Menuet i Trio KV 1). W młodości często 
podróżował z ojcem. Wyprawy te odbywane po całej Europie 
przyniosły młodemu Mozartowi wielka sławę. Grał w Wersalu dla 
Ludwika XV, w pałacu Buckingham dla Jerzego III, w wielu 
niemieckich i austriackich miastach, w tym na dworze cesarskim 
we Wiedniu. 

Okres: klasycyzm 

Utwór: Koncert na flet, harfę i orkiestrę C-dur (KV 299). 
 

Utwór ten powstał w czasie pobytu Mozarta w Paryżu w 1778 
roku. Składa się z trzech części: 

1. Allegro (Trwające 10 minut allegro sonatowe) 
2. Andantino (8 minutowa spokojna część, w której 

odgrywający podejmują liryczne tematy) 
3. Rondo: Allegro (Prawie dziesięciominutowe rondo, 

zbudowane jako: A–B–C–D–C–B–kadencja–A) 

Uznany za jedno z najwybitniejszych osiągnięć Mozarta, 
charakteryzuje się pięknym i oryginalnym brzmieniem. 

Poprzednie części cyklu: 

 Händel – Sarabande 
 Air On a G String Bach 
 Adagio Albinoniego 
 Gluck – Taniec błogosławionych duchów 

  

 

 

 

http://empiresilesia.c0.pl/2015/07/28/100-klasykow-na-100-wieczorow-5-handel-sarabande/
http://empiresilesia.c0.pl/2014/12/16/100-klasykow-100-wieczorow-2-johann-sebastian-bach-air-g-string/
http://empiresilesia.c0.pl/2015/02/03/100-klasykow-na-100-wieczorow-3-adagio-albinoniego/
http://empiresilesia.c0.pl/2015/04/07/100-klasykow-na-100-wieczorow-4-gluck-taniec-blogoslawionych-duchow/
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100 klasyków na 100 wieczorów #7: 
Beethoven – Sonata Księżycowa 

Wymieniany jako ostatni wielki klasyk wiedeński Beethoven 

stworzył wspaniałą Sonatę Księżycową z myślą o swojej kochance, 
w wieku trzydziestu lat. Razem z trzynastą sonatą nosi ona nazwę 

nadaną przez autora: sonata niby-fantazja (Sonata quasi una 
fantasia).  

Autor: Ludwig van Beethoven.  

Beethoven został ochrzczony 17 grudnia 1770 roku w niemieckim 
Bonn. Był drugim dzieckiem Johanna i Marii. W 1783 roku młody 
kompozytor pod wpływem Christiana Gottloba Neefego 

opublikował swą pierwszą kompozycję: Wariacje na temat marsza 
Dresslera. Młody kompozytor od 1782 roku pełnił rolę asystenta 
Neefego oraz organisty dworskiego. W roku napisania swej 
pierwszej kompozycji Beethoven zaczął pracę w Operze w  Bonn, 
jako wykonawca jednej z partii operowych. W 1787 roku udał się 
w podróż do Wiednia, gdzie uczył się u Mozarta. Kolejne lata 
swego życia spędził w Bonn, gdzie otrzymał nowe obowiązki  
w pracy w związku z tamtejszą operą. W 1792 roku niemiecki 
kompozytor powrócił do Wiednia, gdzie studiował kompozycje  
u Haydna. Trzy lata później we Wiedniu Beethoven wystąpił po 
raz pierwszy przed publicznością. W kolejnych latach podróżował 
do Berlina i Pragi, gdzie dawał koncerty fortepianowe oraz 
koncerty z twórczości Mozarta. 

 

Okres: romantyzm 
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Utwór: Sonata fortepianowa nr 14 cis-moll op. 27 nr 2 
“Sonata quasi una fantasia” (Sonata Księżycowa). 

 

Sonata ta powstała w latach 1800-1801. Mający wtedy około 
trzydziestu lat niemiecki kompozytor zadedykował ją swej 
uczennicy, hrabinie Giulietcie Guicciardi, która była także 
ukochaną Beethovena. Jej popularna nazwa: Sonata księżycowa 
nie została jej nadana przez samego kompozytora (on sam nazwał 

ją Sonata na kształt fantazji). Pomysłodawcą tej pięknej nazwy był 
Ludwig Rellstab, krytyk muzyczny, któremu pierwsza część 
utworu przypominała odbicie światła księżyca o taflę jeziora 
Czterech Kantonów w Szwajcarii. Utwór ten składa się z trzech 
części: 

1. Adagio sostenuto (to część powolna, w klasycznych sonetach 
występuje w części drugiej) 

2. Allegretto (zazwyczaj występuje na końcu) 
3. Presto agitato (z włoskiego bardzo szybko) 

i nie ma klasycznej budowy sonaty. Beethoven poprzestawiał 
tradycyjne motywy sonaty, mieszając wszystkie części i zmieniając 
ich kolejność. Utwór Beethovena, znalazł oddźwięk w szeroko 
pojętej popkulturze. Motyw ten pojawia się m.in w grze 

komputerowej Resident Evil. Motyw z utworu wykorzystał John 
Lennon w temacie Because, choć odwracając akordy. Występuje 
także na albumie Radio Free Albemuth Stuarta Hamma. 

 
Pierwsze takty Sonaty Księżycowej.  

Poprzednie części cyklu: 

1. Mozart – Koncert na flet, harfę i orkiestrę C-dur. 
2. Händel – Sarabande 
3. Gluck – Taniec błogosławionych duchów 
4. Adagio Albinoniego 

http://empiresilesia.c0.pl/2015/10/20/100-klasykow-na-100-wieczorow-6-mozart-koncert-na-flet-harfe-i-orkiestre-c-dur-andantino/
http://empiresilesia.c0.pl/2015/07/28/100-klasykow-na-100-wieczorow-5-handel-sarabande/
http://empiresilesia.c0.pl/2015/04/07/100-klasykow-na-100-wieczorow-4-gluck-taniec-blogoslawionych-duchow/
http://empiresilesia.c0.pl/2015/02/03/100-klasykow-na-100-wieczorow-3-adagio-albinoniego/
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Odsłuchane 

Tytuł: Fler 

Autor: Fler                                               

Produkcja: Djorkaef, Beatzarre, Shuko, Paul NZA, Marek 
Pompetzky                                                      

Rok wydania: 
2009                                                                                             

Wydawca: Aggro Berlin                                                             

Goście: Doreen, Sido, Silla, Reason, Bass Sultan Hengzt, Sera 
Finale, Beatzarre 

Prawdopodobnie najlepszy album długogrający niemieckiego 

rapera Flera. Płyta oparta na kapitalnych bitach w większości 
stworzonych przez producencki duet Djorkaef & Beatzarre. Do 
tego świetni goście i flow gospodarza. Dziś Fler, mimo że powrócił 
w końcu z dobrym materiałem, wciąż pozostaje cieniem samego 
siebie ze swojej trzeciej i czwartej solówki.  

Tracklista: 

 1. Intro (FDM) 2:42 
 2. Check mich aus 3:16 
 3. Meine Straße 4:02 
 4. Ewigkeit 3:13 
 5. Ich sing nicht mehr für dich [feat. Doreen] 3:32 
 6. Macht & Ruhm [feat. Sido] 3:36 

MUZYKA 
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 7. Mein Haus 3:37 
 8. Usw. 3:03 
 9. ―Gangsta‖ Rapper [feat. Godsilla, Reason] 3:34 
 10. Schulsong 3:51 
 11. Rap Electroschock [feat. Godsilla] 3:08 
 12. Scheiss auf dich [feat. Bass Sultan Hengzt] 2:59 
 13. Sag warum!? 3:49 
 14. Was ist Peace ??!?! [feat. Godsilla, Sera Finale] 3:57 
 15. Ich f*** dich 3:30 
 16. Ich werde nie Vergessen [feat. Beatzarre] 

 
 

Tytuł:„Drive.Soundtrack” 

 

Autor: Różni, Clive Martinez                                                                

Rok wydania: 2011                                                                            

Wydawca: Sony Music     

Soundtrack pochodzący z jednego z najlepszych filmów 2011 roku 
w reżyserii Nicolasa Windinga Refna. Doskonały dzięki 
genialnemu klimatowi i ciekawej, nawiązującej to old skulu 

muzyce. Oprócz kilku utworów w tym świetnych A Real Hero  
i Nightcall na płycie znajdziemy także instrumentalne ilustrujące 
film. Ich autorem  jest Cliff Martinez, były członek Red Hot Chili 
Peppers, a obecnie ceniony autor muzyki filmowej. Świetne 
elektroniczno – oniryczne motywy wspierane przez ciekawe 
aranżacje stanowią nie lada gratkę dla fanów nie tylko filmu, ale  
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i dobrej muzyki. No i jeden z najpiękniejszych utworów, jaki 
kiedykolwiek powstał: A Real Hero! 

Real human being And a real hero 
Back against the wall and odds  
With the strength of a willing to cause 
Your pursuits are called outstanding  
You’re emotionally complex  
Against the grain  
Of dystopic claims 
Not the thoughts your actions entertain  
And you have proved to be 
A real human being And a real hero 

Tracklista: 

1. Kavinsky & Lovefoxxx – Night Call 
 

 2.Desire – Under Your Spell 
 

3. College (Feat. Electric Youth) – A Real Hero 
 

4. Riziero Ortolani & Rina Ranieri – Oh My Love 
 

5. Chromatics – Tick Of The Clock 
 

6. Rubber Head 
 

7. I Drive 
 

8. He Had A Good Time 
 

9. They Broke His Pelvis 
 

10. Kick Your Teeth 
 

11. Where’s The Deluxe Version? 
 

12. See You In Four 
 

13. After The Chase 
 

14. Hammer 
 

15. Wrong Floor 
 

16. Skull Crushing 
 

17. My Name On A Car 
 

18. On The Beach 
 

19. Bride Of Deluxe 
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Tytuł:„Chi” 

 

Autor: Eldo                                                                                        

Produkcja: Fawola                                                                               

Rok wydania: 2014 
                                                                                                            
Wydawca: MyMusic                                                                           

Goście: Tomson, Pelson, Daniel Drumz, W.E.N.A. 

Kolejny długogrający krążek jednego z najlepszych tekściarzy  
w polskim hip-hopie. Mistrz lirycznego klimatu i niezwykłej 
wyobraźni w kreowaniu słowem po raz kolejny udowadnia, że 
dysponuje nad przeciętnymi umiejętnościami. Nie jest to tak 
dobry album jak trzy poprzednie (solowe), ale to dalej świetny, 
przemyślany i zaskakujący metaforami materiał. 

Czysta kartka na starcie, każdy ją dostał 
A zachować czystą duszę w gruncie 
Nie każdy sprostał 
I myślę ilu ja zgubiłem ile zła zrobiłem 
Swym pisaniem outsider’a, który lubi stać w tyle 
Mądrzy się jakby sam duszę miał z kryształu 
A traci trochę siebie z każdym krokiem pomału 
Za siebie, nie lubię bawić się w nostalgię, wspominać 
Zwalać na przeszłość, jest banalnie, jej wina 
Wcale się nie mylisz myśląc – świat jest mój 
Bo jest, chociaż ulotny jak bez chmur, coś uczynisz 
Budujesz exegi monumentum rośnie do nieba 
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Cegły ze słów myśli zamiast cementu 
Witam, ponownie w moim świecie, zapraszam 
Choćby przez zamknięte drzwi, widok przez judasza 
Wyłamane kraty, zimne łóżko, cela pusta 
Tacy jak my się nie mieszczą, zawsze wylatują z szuflad 

Tracklista: 

1. ―Ms Batory‖ (gościnnie: Tomson, scratche: DJ Hubson) 
2. ―Rybałci‖ (gościnnie: Pelson, scratche: DJ Hubson) 
3. ―Skała samobójców‖ – 3:52 
4. ―Miasto słońca‖ – 4:12 
5. ―Panamericana‖ (scratche: Daniel Drumz) 
6. ―Jedwabny szlak‖ (scratche: Daniel Drumz) 
7. ―Wyspy szczęśliwe‖ (scratche: Daniel Drumz) 
8. ―Przylądek milczenia‖ 
9. ―Droga winnych‖―Kwietne wojny‖ 
10. ―Psy z lasu śpiewającego‖ 
11. ―Zatoka dobrych pomysłów‖ (gościnnie: W.E.N.A.) 
12. ―Halina Poświatowska‖ (scratche: Daniel Drumz)  

Tytuł: UNIVERSUM 

 

Autor: Planet ANM 

Produkcja: EljotSounds                                               

Rok wydania: 2014  

Wydawca: Aptaun                                                                
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Goście: Rover, Pyskaty, Magda Wac, Miuosh, Mam na imię 
Aleksander, Nikola Pustuła 

Tracklista: 

1. Universum (gościnnie Nikola Pustała) 
2. Pęd powietrza (gościnnie Rover) 
3. Jekaterina nie żyje 
4. Siema hejter (gościnnie Pyskaty) 
5. Dupy z LO 
6. Nie mam już sił 
7. Esperanto 
8. Czy pozwolisz (gościnnie Magda Wac) 
9. Mentalista (gościnnie Miuosh, Mam Na Imię Aleksander) 
10. Oobe 
11. Sara 
12. Mroczny rycerz 
13. Wszystko znieść 

Planet choć nagrywa od lat wybił się dopiero znakomitym Pasem 
Oriona, produkcją którą ciężko byłoby pobić, tak pod względem 
koncepcyjnym, stylistycznym, muzycznym, jak i tekstowym. 
Universum, to płyta dobra, z kilkoma naprawdę świetnymi 
kawałkami. Niestety do poprzedniej płyty artysty nie dosięga. 
Ładnie wydana, w modnym i pojawiającym się coraz częściej 
entourage. Kawałkami do sprawdzenia to przede wszystkim: 

Mentalista, OOBE, Dupy z LO i Pęd powietrza. Generalnie Planet  
udowadnia ogromny potencjał i talent do pisania, ciekawych 

tekstów. Podkłady EljotSounds świetnie dopełniają głos Anm-a. 
Jeśli cenicie coś więcej niż słaby rap z podwórka, to musicie 
sprawdzić tą płytę. 

 Tytuł: Jest Super 
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Autor: Zeus 

Produkcja: Zeus/Rogini  

Rok wydania: 2015  

Wydawca: Pierwszy Milion/Step  

Goście: Justyna Kuśmierczyk, Wam Banda 

Tracklista: 

 01. Nomada 
 02. Będziemy dziećmi 
 03. Mniejsze zło 
 04. Yoshimitsu 
 05. ODP. 2 
 06. Panteon 
 07. Siewca 
 08. Zgłupiej 
 09. Domek w górach 
 10. Idealnie niedoskonały 
 11. Psuje klimat 
 12. Kamienie i mury 
 13. Orinoko flow 
 14. Nie potrzebuję wiele  

“WINDA NA 5.“: 

 01. ePMd 
 02. Loki Balboa 
 03. H2 
 04. Solo za garażami (wersja NNFOF) 
 05. Wciąż mam dla ciebie miłość 

Ogromny sukces poprzedniej płyty rapera i producenta w jednym, 
zaskoczył chyba najbardziej właśnie jego twórcę. Zeus niesiony na 
fali pozytywnych recenzji i uznaniu fanów wypuścił kolejny 
album. Jak mogliśmy przypuszczać i zgodnie z filozofią autora 
znów obyło się bez rapowych gości. Tym razem autor postawił na 
repertuar bardziej optymistyczny. I… I się opłaciło. Płyta jest 
równa, spójna, a każdy pojedynczy kawałek doskonale broni się 
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sam. Takiego rapu nam trzeba. Mądry, przemyślany  
i niesamowicie melodyjny. Do krążka Zeus dołączył e-pkę 
wyprodukowaną przez NNFOF. 

 
 

Tytuł: Hinter Blauen Augen LTD. Deluxe edit. 

 

Autor: Fler 

Produkcja: Ilan/Mminx/X-Plosive 

Rok wydania: 2012  

Wydawca: Maskulin  

Goście: Animus, Silla, French Montana, Moe Mitchell,G-Hot, 
Alpa Gun, Kool Savas 

Tracklista: 

CD 1: 
01. Intro 
02. CEO 
03. Hinter Blauen Augen 
04. Slumdogmillionär 
05. Höhenflug 
06. Nummer Eins 
07. Schönheit ist vergänglich feat. Animus 
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08. Skit 
09. Zu Gangster feat. Silla & French Montana 
10. Vampir feat. Moe Mitchell 
11. La Vida Loca 
12. Nimm mich wie ich bin 
13. Atme ein atme aus 
14. Psychopat 
15. Lui V Alles 
16. Lady Killa 
17. Skit 
18. Du bist es wert feat. Silla & Moe Mitchell 
19. Team Blade feat. Kool Savas (Bonus) 
20. Loyalität feat. G-Hot & Alpa Gun 

Postać FLERA jest doskonale znana wszystkim słuchaczom 

niemieckiego rapu. Hinter Blauen Augen wydano sumptem 
wytwórni rapera – Maskulin. Nie jest to najlepsza płyta  
w dyskografii rapera, jednak reprezentuje wysoki poziom. Na 
uwagę zasługują przede wszystkim kolaboracje rapera z French 
Monaną i długo wyczekiwany wspólny kawałek z Kool Savasem. 
Oprócz dwudziestu piosenek w skład edycji limitowanej wchodzi 
także płyta z instrumentalistami oraz płyta dvd. Płyta ukazała się 
w czasie ogromnej nagonki skierowanej w stronę FLERA. Dziś 
raper podniósł się z klęczek i znów święci triumfy, a jego płyty 
sprzedają się jak nigdy. 
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Jak to mrówki, pszczoły i Agatka 
uratowały las. 

Toż to historyjka niby smutna, niby krótka, a jednak pełna 
dobroci i prawdziwa. W wielkim lesie, pięknym lesie, wśród drzew 
wysokich i słabych odgłosów leśnych braci, bawiły się radośnie 
dzieci. Biegały szczęśliwe po polance w środku lasu, 
nieniepokojone przez nikogo, z ukrycia obserwowane jedynie przez 
mieszkańców lasu: borsuczą rodzinę, wiekowego dzięcioła  
i królową pszczół oczekującą powrotu swego najmężniejszego 
swego syna – Bzyka.  

Obok olśniewającej królowej, prężąc się, stał jej paź, 
pieszczotliwie zwany Bzykula i tak zdenerwowany prawił do swej 
miłości: 
– Ach Królowo Złota, co mieni się barwami świata, nasz ul upada! 
Piękne leśne stworzenia już opuściły nasz DOM! Dom nas 
wszystkich, cudowny nasz! NASZ! NASZ DOM! Borsucza rodzina 
wyprawia się jutro bardzo daleko, dziadek Dzięcioł, co prawda 
nigdy nie opuści swej siedziby w starym buku, ale co z nami?  
O Królowo! – Zaskowyczał usłuszny paź królowej. 
– Mój miły, już niedługo wróci mój dzielny Bzyk, którego wysłałam 
do wielkiej mej siostry, Królowej Czarnych mrówek… 
– Czarnych mrówek?! – Wykrzyknął wystraszony Bzykula. – Jakże 
to tak, to nasi śmiertelni wrogowie przecież.  
– Tak, dobry Bzykulo, ale w czasach, gdy nie szanuje się dobra,  
w czasach, gdy Nogoręce (a dumna Królowa, mówiła tu  
o dziwnych istotach, z jednej strony dobrych i rozmiłowanych  
w pięknie, a z drugiej strony ceniących własną wygodę ponad 
wszystko. Tak macie rację! Mowa tu o nas, o tobie, o mnie,  
o dzieciach bawiących się w ganianego na polance, na którą 
spoglądała stara Królowa Pszczół) niszczą nasz świat, trzeba użyć 
wszelkich środków, by uratować tę resztkę cudów naszej 
przyrody. To dobre istoty, jak rosa o poranku, czy lepki miód, ale 
nigdy nie patrzą przed siebie, tylko za. Nigdy nie widzą, co może,  
a tylko co jest. Marzą, śnią, budują, nie wiedzą jednak, że często 
przy tym niszczą nasz świat. 

OPOWIADANIA 
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– O tak Królowo Złota! To ich śmieci niszczą nasz las. Zostawiają 
tu wszystko. Części swoich domów, skóry (pszczoły nie znają 
ubrań, myślą, że nasze ubrania to nasza skóra, moi mili), i inne 
dziwne rzeczy. Cały las jest ich pełen! Niszczy nas! 
 

Wtem w oddali zabzyczał znany Królowej odgłos skrzydeł Bzyka. 
Wspaniały pszczeli jeździec zataczając koła nad ulem, w końcu 
wylądował, a z jego grzbietu na plac przed wejściem do ula, 
zeskoczyła mała mrówka. Bzyk podszedł do królowej pszczół  
i opowiedział o tym, czego dowiedział się u królowej Czarnych 
Mrówek, poczym oddalił się, pozostawiając swą Panią samą.  
Królowa Pszczół, po słowach swego najwierniejszego sługi, długo 
patrzyła w dal, wprost na bawiące się dzieci i dziwiła się 
roztropności swej konkurentki na ziemi. W końcu zwróciła się do 
stojącej obok Bzyka, małej mrówki: 

 
– Jak cię zwą, mój mały, czarny przyjacielu? 
– Jam jest Z, bo Ziemia to cud – odparł dumnie mały mrówczy 
rycerz. 
– Podobno masz plan, jak uratować nasz las przed śmieciami, 
które zalegają w każdym jego zakątku? – Zapytała ufnie Królowa 
Złota. 
– Tak, o Pani! Plan niezwykle prosty. Spójrz Królowo, na te 
niezwykłe stworzenia, które pełne radości biegają po polanie –  
czułkami wskazał na grupkę rozradowanych i śmiejących się  
w niebogłosy dzieci, po czym dodał: 

 
– Te cudowne istoty to dzieci Nogorękich. Beztroskie, pełne życia. 
To ich przyszłość, to także nasza przyszłość, gdyż od nich zależy, 
jaki będzie nasz DOM! Spójrz Królowo, tam u stóp buku starego 
Pana Dzięcioła, przysiadła mała dziewczynka, która nie bawi się  
z resztą towarzystwa. To mała Agatka. Znamy ją, my mrówki, 
gdyż nie pozwala by inne dzieci niszczyły nasze mrowisko podczas 
zabawy. Ona może wszystko zmienić. Sami nie poradzimy sobie, 
ale z pomocą twoich czarno żółtych jeźdźców Królowo, damy radę. 
– Na czym polega twój plan, mały Z? Spytała Królowa. 
– Pokażmy Agatce, cuda naszego lasu, a później pokażmy, jak 
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niszczą go inni Nogoręcy. Ona, jak każde dziecko, ma siłę żeby 
zmienić świat. 

Królowa Pszczół długo patrzyła na małą mrówkę, po czym 
zwróciła wzrok na grupkę dzieci i samotną dziewczynkę 
przycupniętą u stóp wiekowego drzewa, które pamiętało dziadka  
i babcię Królowej. Ale jak tego dokonać? Zastanawiała się 
Królowa. Ale i na to radę miała zmyślna mrówka Z. 
 

Wkrótce plan Z został wypełniony. Na ziemi rysując czarne 
strzałki, mrówcza armia wskazywała kierunek marszu zdziwionej 
Agatce, której nad głową, z niepojętną burzą bzyczenia, uwijała 
się cała masa pszczelich lotników, także stary Dzięcioł przyłączył 
się do dziwnego tańca nad głową dziewczynki, co rusz delikatnie 
ocierając się o jej policzki. Ostatni mieszkańcy, niegdyś pięknego 
lasu, pokazywali, zdziwionej coraz bardziej Agatce, piękno swego 
domu. Ich domu. Szum małej rzeczki wśród listowia. Pieśń liści 
drzew poruszanych wiatrem. Piękny zielony świat. Pokazali także 
wzburzonej Agatce straszne rzeczy. W wodzie leżały roztrzaskane 
telewizory, krzesła, stoły i inne dziwne przedmioty, których 
miejsce jest na śmietnisku. Drzewa były ponacinane nożami, 
przez co płakały żywicą. Zaprowadziły także dziewczynkę na 
miejsce, gdzie kiedyś w niebo wznosił się wspaniały fragment 
lasu, a teraz nie było tam nic. Ludzie wycięli drzewa, nie sadząc 
nowych. Wtedy Agatka zapłakała nad bezmyślnością ludzi. 
Postanowiła także, że coś trzeba z tym zrobić. Podziękowała 
mrówkom i pszczołom, a starego dzięcioła podrapała nawet za 
uszkiem, po czym wróciła na polanę i zwołała tajną naradę 
wszystkich dzieci, które w końcu po burzliwej dyskusji wróciły do 
swoich domów. I tak minął tydzień… 
 

Królowa Pszczół powoli zaczęła tracić wiarę w genialny plan Z. 
Wtedy jednak, niespodziewanie zobaczyła w głębi polany Agatkę, 
za którą szło wielu olbrzymich Nogorękich, niosąc wielkie 
niebieskie worki. Królowa rozpoznała także inne dzieci, które 
towarzyszyły Agatce owego dnia na polanie. Nogoręcy zbierali 
śmieci, które pozostawili w lesie. 
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– O jak cudownie Królowo! Plan Z się powiódł – krzyczał 
uradowany Bzykula. 

 
– Królowo? – Bzyk, który dopiero przyleciał, ze swoich wojaży po 
lesie. – W miejscu martwego lasu, gdzie Nogoręcy wycięli 
wszystkie drzewa, teraz sadzą nowe! 

 
Od tego czasu do lasu wróciło życie. Stary dzięcioł, znów mógł 
latać radośnie wśród swych ulubionych buków. Borsucza rodzina 
powiększyła się. Powrócili także inni mieszkańcy lasu, których 
przegnały stamtąd śmieci i zanieczyszczenia. Między pszczołami  
a mrówkami, już zawsze od tego czasu panowała zgoda, a żadne 
pszczele żądło nie ugodziło dziecka, które owego dnia bawiło się 
na polanie. 

  
I tylko Królowa Złota zastanawiała się, jak tego wszystkiego 
dokonała Agatka. Postanowiła więc zwrócić się do mrówki Z.  
Z opromieniony sławą, tak oto odpowiedział Królowej: 
– O Królowo! Agatka opowiedziała nad mrowiskiem, co zrobiła. 
Powiedziała swoim przyjaciołom, że tylko oni mogą uratować las, 
ale nie sami, bo przecież samemu trudno. Zaproponowała by 
każde z dzieci poprosiło rodziców swych o pomoc. A rodzice, jak to 
rodzice, dzieciom swym nie odmówią. Wspólnymi siłami udało im 
się oczyścić nasz dom, który nieświadomie niszczyli. I teraz jest 
znów piękny, pełen życia. Zauważ Królowo, jak wielu Nogorękich 
wraz ze swoimi dziećmi przychodzi dziś do lasu i podziwia go. 
Wszyscy o niego zatroszczyliśmy się. I tak trzeba. 
Po tych słowach Z zamilkł, a Królowa długo wpatrywała się  
w polanę, na której radując się bawiły się dzieci. Myślała o tym 
jak niewiele trzeba by świat był piękny, i że w każdym, absolutnie 
w każdym jest dobro, trzeba tylko je zauważyć i nie bać się 
postąpić dobrze. 

 
Tu kończy się historia Agatki, Królowej Pszczół i mądrego Z. Morał 
z tej historii taki, że nasz dom to cud, i tak niewiele potrzeba, by  
o niego dbać. Wystarczy zrobić ten pierwszy malutki krok…  
a potem? A potem wszystko będzie już dobrze. 
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Dobranoc dzieci, śpijcie radosne i wiedzcie, że gdy się obudzicie, 
cuda tego świata, naszego świata, czekają na was. 
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Charles Baudelaire – Padlina 

Urodzony w Paryżu poeta i krytyk zaliczany do tzw. poetów 
upadłych. W swoich kontrowersyjnych utworach dotykał 
problemu seksu, zła, brzydoty, dewiacji i wszystkiego tego co 
najgorsze. Uważany w swoich czasach za enfant terrible 
poetyckiej socjety. 
 
Przypomnij sobie, cośmy widzieli, jedyna, 
W ten letni tak piękny poranek: 
U zakrętu leżała plugawa padlina 
Na ścieżce żwirem zasianej.                  
Z nogami zadartymi lubieżnej kobiety, 
Parując i siejąc trucizny, 
Niedbała i cyniczna otwarła sekrety 
Brzucha pełnego zgnilizny. 

Słońce prażąc to ścierwo jarzyło się w górze, 
Jakby rozłożyć pragnęło 
I oddać wielokrotnie potężnej Naturze 
Złączone z nią niegdyś dzieło. 

Błękit oglądał szkielet przepysznej budowy, 
Co w kwiat rozkwitał jaskrawy, 
Smród zgnilizny tak mocno uderzał do głowy, 
Żeś omal nie padła na trawy. 

Brzęczała na tym zgniłym brzuchu much orkiestra 
I z wnętrza larw czarne zastępy 
Wypełzały ściekając z wolna jak ciecz gęsta 
Na te rojące się strzępy. 

Wszystko się zapadało, jarzyło, wzbijało, 
Jak fala się wznosiło, 
Rzekłbyś, wzdęte niepewnym odetchnieniem ciało 
Samo się w sobie mnożyło. 

Czerwie biegły za obcym im brzmieniem muzycznym 
Jak wiatr i woda bieżąca 

POEZJA 
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Lub ziarno, które wiejacz swym ruchem rytmicznym 
W opałce obraca i wstrząsa. 

Forma świata stawała się nierzeczywista 
Jak szkic, co przestał nęcić 
Na płótnie zapomnianym i który artysta 
Kończy już tylko z pamięci. 

A za skałami niespokojnie i z ostrożna 
Pies śledził nas z błyskiem w oku 
Czatując na tę chwilę, kiedy będzie można 
Wyszarpać ochłap z zewłoku. 

A jednak upodobnisz się do tego błota, 
Co tchem zaraźliwym zieje, 
Gwiazdo mych oczu, słońce mojego żywota, 
Pasjo moja i mój aniele! 

Tak! Taka będziesz kiedyś, o wdzięków królowo, 
Po sakramentach ostatnich, 
Gdy zejdziesz pod ziół żyznych urodę kwietniowa, 
By gnić wśród kości bratnich. 

Wtedy czerwiowi, który cię będzie beztrosko 
Toczył w mogilnej ciemności, 
Powiedz, żem ja zachował formę i treść boską 
Mojej zetlałej miłości. 

tłum. Mieczysław Jastrun 
 

Król Olch 

Ballada Johanna Wolfganga von Goethego powstała w 1782 
roku. Historia opowiada o ojcu i chorym synu, pędzących na 
koniu przez gęsty, tajemniczy las zamieszkały przez duchy  
i mistycznego króla Olch. 

AUTOR: Johann Wolfgang Goethe (1749 – 1832).  

OKRES: Burza i napór (Sturm und Drang) w literaturze 
niemieckiej w latach 1767 – 1785. 
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OPIS: Utwór ten nosi także tytuł Król elfów. Nawiązuje do 
wierzeń w elfy, wywodzące się z mitologii skandynawskiej  
i germańskiej. Jest także zestawieniem dwóch, jakże 
odmiennych sposobów postrzegania świata. Z jednej strony 
realistyczna (ojciec) wizja umiejscowiona w rozumie zderza się  
z romantyczną/poetycką (chłopiec), osadzoną w wyobraźni  
i baśniowości. Dzika knieja staje się w tym przypadku nie tylko 
tłem, ale także żywym uczestnikiem zdarzeń. 

Noc padła na las, las w mroku spał, 
Ktoś nocą lasem na koniu gnał. 
Tętniło echo wśród olch i brzóz, 
Gdy ojciec syna do domu wiózł. 

– Cóż tobie, synku, że w las patrzysz tak? 
Tam ojcze, on, król olch, daje znak, 
Ma płaszcz, koronę i biały tren. 
– To mgła, mój synku, albo sen. 

“Pójdź chłopcze w las, w ten głuchy las! 
Wesoło będzie płynąć czas. 
Przedziwne czary roztoczę w krąg, 
Złotolitą chustkę dam ci do rąk”. 

– Czy słyszysz, mój ojcze, ten głos w gęstwinie drzew? 
To król mnie wabi, to jego śpiew. 
– To wiatr, mój synku, to wiatru głos, 
Szeleści olcha i szumi wrzos. 

“Gdy wejdziesz, chłopcze w ten głuchy las, 
Ujrzysz me córki przy blasku gwiazd. 
Moje córki nucąc pląsają na mchu, 
A każda z mych córek piękniejsza od snu”. 

– Czy widzisz, mój ojcze, tam tańczą wśród drzew 
Srebrne królewny, czy słyszysz ich śpiew? 
– O, synku mój, to księżyc tak lśni, 
To księżyc tańczy wśród czarnych pni. 

“Pójdź do mnie, mój chłopcze, w głęboki las! 
Ach, strzeż się, bo wołam już ostatni raz!” 
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– Czy widzisz, mój ojcze, król zbliża się tu, 
Już w oczach mi ciemno i brak mi tchu. – 

Więc ojciec syna w ramionach swych skrył 
I konia ostrogą popędził co sił. 
Nie wiedział, że syn skonał mu już 
W tym głuchym lesie wśród olch i brzóz. 

 

 


