
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZEGLĄD LITERATURY 2017  

 

AUTOR: Stefan Barszczewski 

TYTUŁ: Na szlaku sławy, krwi i złota 

Wydawnictwo: Cztery Strony 

Data wydania: 2015 

ISBN: 978-83-65137-11-1 

OPIS: 

Wyprawy konkwistadorów odmieniły Europę i Amerykę. Dla Europejczyków ekspansja na nowy 

kontynent była szansą na bogactwo i chwałę. Dla rdzennych mieszkańców oznaczała niewolę  

i koniec ich cywilizacji. Książka Na szlaku sławy, krwi i złota barwnie opowiada o narodzinach  

i podboju Nowego Świata. Lektura publikacji przenosi nas w XVI wiek i prowadzi ścieżkami 

konkwistadorów krok po kroku. Według słów autora w czasy: „Krwawych, rozpasanych, bez miary 

złota chciwych rycerzy i awanturników odrodzenia, którzy zdobyli Nowy Świat”. Książka bogato 

ilustrowana grafikami z epoki i grafikami Tomka Bohajedyna. Tekst został opracowany na nowo 

redakcyjnie i opatrzony przypisami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Robert Silverberg 

TYTUŁ: Valentine Pontifex 

Wydawnictwo: Solaris 

Tłumaczenie: Krzysztof Sokołowski 



Data wydania: 2009 

ISBN: 978-83-7590-019-4 

Seria: Kroniki Majipooru tom III 

OPIS: 

Trzeci tom jednego z najsłynniejszych cykli science fiction. Majipoor to olbrzymia planeta, 

zamieszkana przez wiele ras napływowych, wśród których ludzie są rasą dominującą. Na Majipoor 

żyją też tubylcy, dziwna i wyobcowana rasa zmiennokształtnych, których wszyscy się boją. Z racji 

braku surowców cywilizacja na planecie jest raczej słabo rozwinięta, ale nie brak  

i zaawansowanych technologii. 

OCENA: 

Trzecia powieść ze świata Majipooru rozczarowuje, choć wydawałoby się, że dysponuje wszystkim 

tym, co otwierający sagę Zamek Lorda Valentine’a. Hissune, młody bohater poprzednich tomów 

dorasta i wkrótce staje się jednym z “bogów” planety, jednak droga ta jest długa i naznaczona 

upadkiem. Valentine jako urzędujący “bóg” chce ochronić planetę przed rozdarciem i wbrew 

wszystkim zamiast niszczyć, stara się zrozumieć. Na tle bardzo dobrej części pierwszej, każda 

następna powieść z cyklu o planecie Majipoor wydaje się słabsza, jednak, gdy byłaby to powieść 

samodzielna wypadłaby dużo lepiej.  

 

AUTOR: Henry Kuttner 

TYTUŁ: Próżny robot 

Wydawnictwo: Solaris 

Data wydania: 2011 

ISBN: 978-83-7590-081-1 

Seria: Klasyka Science-Fiction 

OPIS: 

Największe triumfy literackie święcił w latach 40. i 50., zmarł też przedwcześnie, więc nie mógł 

doczekać się laurów. Ale gdyby Hugo były wręczane w jego czasach, jesteśmy przekonani, że 

Henry Kuttner zbierał by tę nagrodę co roku. W tym tomie, który przygotowujemy znalazły się 

wszystkie jego najzabawniejsze i wzruszające opowiadania – o rodzinie mutantów z Atlantydy, 



Hogbenach i o zwariowanym i nadużywającym alkoholu wynalazcy Galegherze. 

OCENA: 

Zbiór opowiadań jednego z mistrzów krótkiej formy. Choć od czasów ich pierwotnej publikacji 

minęło już bez mała ponad 60 lat, to dzięki wielkiemu poczuciu humoru autora, opowiadania wcale 

nie straciły na aktualności. Każda z serii charakteryzuje się swoim odrębnym klimatem.  

 

AUTOR: Oscar Wilde 

TYTUŁ: Portret Doriana Graya 

Tłumaczenie: Maria Feldmanowa 

Wydawnictwo: Vesper 

Data wydania: 2015 

ISBN: 978-83-7731-220-9 

OPIS: 

Portret Doriana Graya jest powieścią uniwersalną, w której współczesny czytelnik może odnaleźć 

własne problemy i rozterki. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy w świecie 

wszechobecnych obrazów i wizerunków szukają własnego oblicza i kształtują obrazy innych,  

a także dla wszelkiej maści moralistów, którzy nazbyt łatwo szafują potępiającymi wyrokami. 

Moglibyśmy powiedzieć za Gombrowiczem, który wyciągnął z lektury Wilde’a znakomitą lekcję, 

że „człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka, chociażby 

ta dusza była kretyniczna”. Portret Doriana Graya jest bez wątpienia duchową autobiografią Oscara 

Wilde’a. Sam artysta uważał, że bohaterowie tej powieści odzwierciedlają różne cechy jego 

osobowości. Autor pisał w jednym z listów – Portret… „zawiera wiele ze mnie. Bazyli Hallward 

jest tym, za kogo się uważam; lord Henryk – tym, za kogo uważa mnie świat; Dorian – tym, kim 

chciałbym zostać – być może w innych czasach”. Pośmiertne życie Portretu Doriana Graya zaczęło 

się w Polsce w 1905 roku, kiedy to nakładem „Przeglądu Tygodniowego” ukazał się pierwszy 

polski przekład powieści autorstwa Marii Feldmanowej. Przekład ten, zachowujący niepowtarzalny 

klimat epoki, celebrujący modernistyczną dbałość o styl i poetyckie piękno, może pretendować do 

arcydzieł sztuki translatorskiej. Prezentowane wydanie Portretu Doriana Graya w przekładzie Marii 

Feldmanowej wzbogacone zostało pięknymi ilustracjami i secesyjnymi zdobieniami autorstwa 

Henry’ego Westona Keena (1899–1935), znanego ilustratora książek i litografa, symbolisty  

i dekadenta tworzącego pod wpływem tradycji Aubreya Beardsleya i secesji. 



 

AUTOR: Andrzej Chwalba 

TYTUŁ: Historia powszechna. Wiek XIX 

Wydawnictwo: PWN 

Data wydania: 2015 

ISBN: 978-83-7731-220-9 

OPIS: 

Odważne spojrzenie na długi wiek XIX z perspektywy nie tylko Europejczyków, ale i mieszkańców 

innych części świata. Podręcznik omawia szerokie spektrum przemian cywilizacyjnych, procesów 

społecznych i wydarzeń politycznych. Zadowoli on wszystkich poszukujących nowoczesnej 

syntezy dziejów tego stulecia. Zastosowany przez autora podział na 2 części nie tylko ułatwia 

rozumienie poruszanych tematów, lecz również całościowe ujęcie zachodzących w ciągu 

dziesięcioleci zjawisk, a co za tym idzie – rozumienie ich genezy, przebiegu i skutków. W części I – 

CYWILIZACJA – autor uwzględnił różne dziedziny życia, do tej pory marginalizowane  

w podręcznikach – m.in. kulturę masową, sport, komunikację społeczną, urbanizację. Barwnie 

opowiedział również o życiu codziennym i rodzinnym w XIX stuleciu. Dał odpowiedzi na pytania 

nurtujące współcześnie żyjących – jak się wówczas podróżowało, gdzie się mieszkało, jakiej 

słuchano muzyki. Burzliwe dzieje polityczne zostały omówione w części II – POLITYKA. Ujęcie 

chronologiczno-geograficzne pozwoliło na wychwycenie najważniejszych procesów. Przez żywo 

napisany tekst przewija się motyw rewolucji, należne miejsce zyskała kolonizacja Afryki i walka  

o niepodległość krajów Ameryki latynoskiej. Na pierwszy plan wysunięte zostały kwestie, które 

kształtowały nowoczesne narody i państwa na wszystkich kontynentach – tzw. wielkie kwestie: 

robotnicza, kobieca, narodowa i żydowska. Nowatorska koncepcja i układ podręcznika oraz 

atrakcyjny sposób narracji sprawiają, że książka jest swoistym “przewodnikiem” po 

poszczególnych procesach dziejowych, zachodzących w XIX stuleciu. Podstawowa lektura dla 

studentów wydziałów humanistycznych, ambitnych licealistów i miłośników “pięknego wieku 

XIX”. 

OCENA: 

Uznany polski historyk – Andrzej Chwalba w swojej Historii powszechnej XIX wieku stara się 

uchwycić wszelkie zjawiska na jakie składał się omawiany okres. Wiek XIX ma do dzisiaj 

niebagatelny wpływ na postrzeganie rzeczywistości. To w tamtym okresie dzieje cywilizacji 

niezwykle przyspieszyły. Chwalba dzięki swojej wiedzy ukazuje ten fascynujący czas z wielkim 

znawstwem. Dzieło zostało podzielone na dwie części, dzięki czemu całość staje się spójna  



i czytelna nawet dla mniej zaznajomionych z tematem osób. Synteza profesora Chwalby to 

doskonały początek przygody z niezwykłym wiekiem XIX.   

 

AUTOR: Joseph Heller 

TYTUŁ: Paragraf 22 

Tłumaczenie: Lech Jęczmyk 

Wydawnictwo: Albatros 

Data wydania: 2015 

ISBN: 978-83-7885-528-6 

OPIS: 

Jedna z najwybitniejszych powieści XX wieku, oraz najsłynniejsza powieść na temat II wojny światowej. 

Powieść pełna czarnego humoru, ukazuje bezsens wojny i armii jako instytucji, wyśmiewa mechanizmy 

społeczne rządzące się logiką absurdu. Jej bohaterowie to zbiorowisko wariatów, fanatyków, oportunistów, 

ale nade wszystko ludzi którzy mają jeden wspólny cel – za wszelką cenę przeżyć… 

OCENA: 

Jedna z najgłośniejszych powieści drugo-wojennych. Manifest obnażający głupotę całego tego wielkiego 

przedsięwzięcia, jakim jest wojna. Doskonale napisana, z czarnym humorem, werwą i polotem, nie daje  

o sobie zapomnieć. Choć sam temat bezsensu wojny do łatwych nie należy, Heller w swoim dzieje obrazuje 

go doskonale i co najważniejsze ukazuje przez pryzmat niemocy jednostki. Doskonała książka, która 

najzupełniej słusznie doczekała się statusu powieści kultowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTOR: Biyi Bandele 

TYTUŁ: Chłopak z Birmy 

Tłumaczenie: Wojsław Brydak 

Wydawnictwo: Rebis 

Data wydania: 2019 

ISBN: 978-83-7510-180-5 

OPIS: 

Zima roku 1944. Przed paroma miesiącami w rodzinnym afrykańskim miasteczku Ali Banan uczył się fachu 

kowala. Teraz z karabinem przemierza Birmę. Jest żołnierzem armii brytyjskiej. Ma czternaście lat. Jego 

drużyna operuje w dżungli, daleko za linią frontu – na zdradzieckim terytorium, w którym równie łatwo  

o kulę japońskiego snajpera jak o chorobę. Walczący na obcym kontynencie półżywi z wyczerpania 

afrykańscy żołnierze nie tracą jednak ducha. 

 

OCENA: 

Oszczędna w słowach opowieść o wojennej przygodzie czternastoletniego chłopaka, przygodzie, która 

zamieniła się w piekło rzeczywistości. Młodzieńcze marzenia i wyobrażenia skontrowano bolesną 

codziennością zmagań z własnymi słabościami w przeklętej dżungli Birmy. Bandele posługując się 

precyzyjnym językiem doskonale oddał mit czinditów – wielonarodowej formacji brytyjskiej armii, która 

oprócz walki z japońskim wrogiem, musiała przede wszystkim stawić czoła dżungli. Talent afrykańskiego 

autora do snucia ciekawych fabuł objawia się w tej książce pod różnymi postaciami. Warto znać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Ferdinand von Schirach 

TYTUŁ: Przestępstwo 

Tłumaczenie: Jakub Ekier 

Wydawnictwo: Foksal 

Data wydania: 2014 

ISBN:978-83-2800-956-1 

OPIS: 

“Przestępstwo” Ferdinanda von Schiracha to jedna z najgłośniejszych książek ostatnich lat, sensacyjny 

bestseller w Niemczech i na świecie. “Rzeczy na ogół nie są proste, a wina to sprawa śliska”. Te słowa wuja 

Ferdinanda von Schiracha, od których nie tylko zaczynał historie z sali sądowej, ale które również uczynił 

wstępem listu napisanego tuż przed samobójczą śmiercią, mogłyby stać się mottem “Przestępstwa”. 

Bohaterami jedenastu krótkich, precyzyjnych opowiadań są zabójcy, dilerzy, prostytutki i szaleńcy. 

Kryminalne historie mają formę przypowieści traktujących o kondycji ludzkiej, o cienkiej granicy między 

wielkością a upadkiem, o względności takich pojęć jak: wina, kara i przestępstwo. Autor pokazuje świat 

wymykający się jednoznacznym ocenom, zmuszający do weryfikacji niepodważalnych, wydawałoby się, 

przekonań i sądów. 



OCENA: 

Zbiór jedenastu opowieści z praktyki adwokackiej autora, to zbiór studiów postaci w najczystszej formie. 

Każde z nich mogłoby się stać kanwą całej powieści, a jednak Niemiec w błyskotliwy sposób opowiada całe 

historie w kilkunastu stronach. Jego zmysł obserwacji i umiejętność opowiadania stworzyły niezwykłe 

portrety w których nic nie jest oczywiście, nawet wina, bo jak powiada wuj autora: Rzeczy na ogół nie są 

proste, a wina to sprawa śliska. 

AUTOR: Trudi Canavan 

TYTUŁ: Gildia magów 

Tłumaczenie: Agnieszka Fulińska 

Wydawnictwo: Galeria Książki 

Data wydania: 2012 

ISBN: 978-83-62170-53-1 

OPIS: 

Co roku magowie z Imardinu gromadzą się, by oczyścić ulice z włóczęgów, uliczników i żebraków. 

Mistrzowie magicznych dyscyplin są przekonani, że nikt nie zdoła im się przeciwstawić, ich tarcza ochronna 

nie jest jednak tak nieprzenikniona jak im się wydaje. Kiedy bowiem tłum bezdomnych opuszcza miasto, 

młoda dziewczyna, wściekła na traktowanie jej rodziny i przyjaciół, ciska w tarczę kamieniem – wkładając 

w cios całą swoją złość. Ku zaskoczeniu wszystkich świadków kamień przenika przez barierę i ogłusza 

jednego z magów. Coś takiego jest nie do pomyślenia. Oto spełnił się najgorszy sen Gildii: w mieście 

przebywa nieszkolona magiczka. Trzeba ją znaleźć – i to szybko, zanim jej moc wyrwie się spod kontroli, 

niszcząc zarówno ją, jak i miasto.  

OCENA: 

Uwielbiana przez polskich czytelników Trudi Canavan, serwuje czytelnikowi sztampową opowieść od zera 

do bohatera. Co prawda wszystko to opakowane jest prostym, ale dobrze czytającym się językiem, to nie 

rozumiemy fenomenu tej pisarki. Nic nadzwyczajnego, w dodatku opartego na znanych kliszach.  

AUTOR: Karel Capek 

TYTUŁ: Krakatit 

Tłumaczenie: Emilia Witwicka 

Wydawnictwo: Biblioteka Gazety Wyborczej 

Data wydania: 2011 

ISBN: 978-83-268-0501-1 

OPIS: 

Karel Čapek na początku XX wieku opisywał w swoich powieściach, jak w przyszłości będzie upadał świat. 

Opowiadał więc o naszych czasach. Tym razem (w „Krakaticie” z roku 1922) lekko, przyjemnie  

i sensacyjnie. Zaś film Otakara Vávry nakręcony według tej książki ma urok filmów science-fiction sprzed 

epoki filmów science-fiction (powstał w 1948 roku). 

OCENA: 

Krakatit to kolejny przykład znakomitej czeskiej prozy. Capek w swojej książce snuje opowieść, która 

równie dobrze mogłaby się wydarzyć dzisiaj, w dobie komputeryzacji, konsumpcyjnego stylu życia  

i wszędobylskich technologii, których nikt tak naprawdę nie kontroluje. Mimo zdarzających się dłużyzn  

i przestojów, powieść Czecha czyta się znakomicie, a to ze względu na niewątpliwy talent autora. Komizm  

w zderzeniu z przerażającymi faktami jest wielkim plusem tej książki, która jako całość, naprawdę jest 

znakomita.  

AUTOR: Jose Saramago 

TYTUŁ: Podróż Słonia 

TYTUŁ oryginału: A Viagen Do Elefante 

Tłumaczenie: Wojciech Charchalis 

Wydawnictwo: Rebis 

Data wydania: 2012 



ISBN: 978-83-7510-901-6 

Seria: Mistrzowie Literatury 

OPIS: 

W 1551 roku portugalski król João III podarował arcyksięciu Maksymilianowi osobliwy prezent 

ślubny: słonia zwanego Solomonem. W towarzystwie arcyksięcia, jego młodej małżonki i ich 

straży przybocznej niezwykły bohater przemierza Europę rozdartą reformacją i wojnami 

domowymi. Podróż słonia z Lizbony do Wiednia zapisała się w pamięci uczonych, historyków  

i zwykłych ludzi. Saramago stworzył powieść, którą hiszpański dziennik „El País” określił jako 

„triumf języka, wyobraźni i humoru”. 

OCENA: 

Napisana trudnym nieoczywistym językiem, oparta na prawdziwej historii, opowieść  

o zadziwiającej podróży indyjskiego słonia przez nowożytną Europę  wśród burzy dziejów. 

Dostojny i obojętny na świat zewnętrzny zwierz wraz ze swoim przewodnikiem i innymi 

osobami, w tym z tymi z najwyższych kręgów władzy, majestatycznie kroczy przez kraje  

i krajobrazy ówczesnej Europy, błyskotliwe i ze znawstwem opisane przez autora. Nie jest to 

najlepsza książka portugalskiego pisarza, dysponuje jednak niezaprzeczalnym czarem 

opowieści o tym co najważniejsze. 

AUTOR: John Wyndham 

TYTUŁ: Dzień Tryfidów. Poczwarki 

TYTUŁ oryginału: The day of the Triffids/The Chrysaldis 

Tłumaczenie: Wacława Komarnicka/Juliusz Kydryński 

Wydawnictwo: Solaris 

Data wydania: 2010 

ISBN: 978-83-7590-039-2 

Seria: Klasyka Science Fiction 

OPIS: 

DZIEŃ TRYFIDÓW 

– sfilmowana w 1963, a w 2009 powstał serial TV. 

Ludzkość wyhodowała drapieżną roślinę, potrafiące poruszać się tryfidy . Pech chce, że  

w wyniku przejścia przez niezwykły rój meteorów ludzkość zapada na ślepotę i zdana jest na 

łaskę tych nielicznych, którzy wzrok zachowali, a także na szybko rozmnażających się tryfidów. 

POCZWARKI 

– inna katastroficzna powieść. Akcja dzieje się w Ameryce Północnej na Labradorze, sześć 

wieków po Cierpieniu, które zesłał Bóg na Starych Ludzi. Niewielka kraina ze wszystkich stron 

otoczona jest złym krajem, a mutacje niszczą plony, ulega im też wielu ludzi. Ludzie obdarzeni 

przez los wyglądem dalekim od boskiego wizerunku, znikają z kolonii. 

OCENA: 

Dwa klasyczne teksty mistrza prozy fantastycznej w zbiorczej edycji. Dzień tryfidów to mocna 

postapokaliptyczna powieść o świecie, w którym trudno o nadzieję, a dzień sądu to dopiero 

początek cierpień. To także jednak książka o nadziei, tej ostatnie, której trzyma się człowiek  

w dniu największej próby. Doskonałą literatura. Poczwarki zaś to całkiem inne spojrzenie na 

postapokaliptyczny świat, gdzie wydawałoby się normalność zwyciężyła. Nic jednak bardziej 

złudnego. 

AUTOR: Francois-Eugene Vidocq 



TYTUŁ: Pamiętniki 

TYTUŁ oryginału: Les veritablkes memoires de Vidocq 

Tłumaczenie: Jakub Jedliński 

Wydawnictwo: mireki 

Data wydania: 2015 

ISBN: 978-83-64452-40-6 

OPIS: 

W grudniu 1828 r. zostały opublikowane “Pamiętniki” (Memoires), które stały się bestsellerem 

nie tylko we Francji. Wydane w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych wywarły wielki 

wpływ zarówno na pisarzy, jak i policjantów. Ich autor Francois-Eugene Vidocq, urodzony 23 

lipca 1775r. w Arras, jest uważany za ojca paryskiej policji kryminalnej Surete Nationale  

i pierwszego prywatnego wielkiego detektywa. Życiorys Vidocqa jest tak barwny, ze nie sposób 

przedstawić go w całości w krótkiej notce. Od dzieciństwa prowadził awanturniczy tryb życia, 

okradał rodziców, co w końcu doprowadziło go po raz pierwszy do wiezienia, do którego dostał 

się za sprawą denuncjacji ojca. 

OCENA: 

Niesamowita, z lekka podkoloryzowana autobiografia ojca nowożytnej kryminalistyki. 

Geniusza, a jednocześnie szelmy, który dzięki pełnemu awanturniczych przygód życiu, 

przeszedł do historii. Napisana prostym językiem, ale także z pewną swadą opowieść o jego 

największych kryminalnych dokonaniach pokazuje człowieka ciekawego i trudnego do 

jednoznacznej oceny. To doskonała literatura wspomnieniowa dla wszystkich zainteresowanych 

XIX wiekiem i jego niesamowitymi zdarzeniami. 

  

AUTOR: Gerhart Baron 

TYTUŁ: Baśnie 

TYTUŁ oryginału: Marchen 

Tłumaczenie: Joanna Rostropowicz 

Wydawnictwo:  

Data wydania: 2013 

ISBN: 978-83-930417-1-8 

Seria: Perły literatury śląskiej 9 

OPIS: 

Gerhart Baron utrwalił w swojej twórczości przedwojenny Śląsk z jego obyczajami, 

wierzeniami, ludźmi i… upiorami. 

OCENA: 

Zbiór opowiadań i baśni śląskiego mistrz poezji z XIX wieku. To pełne czaru historie, 

opowiadane kiedyś przy blasku ogniska, bądź w czasie długich zimowych wieczorów. To 

lektura warta uwagi, nie tylko ze względu na moc starych ludowych opowieści, ale także na 

nadal aktualny wydźwięk, bo najwięcej prawdy o życiu niosą stare opowieści.  

AUTOR: Frank Schatzing 

TYTUŁ: Wieści z nieznanego świata. Dzieje Oceanu 

TYTUŁ oryginału: Nachrichten aus einem unbekannten Universum. Eine Zeitreise durch die 

Meere 

Tłumaczenie: Anna Wziątek 



Wydawnictwo: Dolnośląskie 

Data wydania: 2008 

ISBN: 978-83-245-8556-4 

OPIS: 

Człowiek i morze. Dziwny związek naznaczony miłością, nienawiścią, niewiedzą, 

aromatyzacją, ciekawością i ignorancją. Jak funkcjonuje ten potężny system, z którego się 

wywodzimy i o którym wiemy mniej niż o wszechświecie? Jak w praoceanie mogło powstać 

życie, skąd w ogóle wzięła się ta cała woda? Dlaczego ewolucja poszła akurat tą drogą, a nie 

jakąś alternatywną? Ponieważ równie dobrze mogła nas przemienić w inteligentne, wypełnione 

cieczą materace. W każdym razie już kiedyś spróbowała – i niemal jej się to udało. Ponad cztery 

i pół miliarda lat tajemniczych historii, potężnych dramatów, zdumiewających zwrotów  

i dziwacznych wynalazków jak fotosynteza, seks czy ludzie. W swojej nowej książce Frank 

Schätzing opowiada w spektakularny sposób o świecie pod wodą – i o tym, jak wpływa on na 

naszą przyszłość. 

OCENA: 

Odwet oceanu był książką, która odniosła wielki sukces. I to całkiem zasłużenie. Wciągający 

thriller niosący ze sobą ekologiczne przesłanie okraszony wartką akcją i niesztampowymi 

pomysłami. Długi esej autora Odwetu to wspaniała, napisana ze swadą podróż przez ery po 

głębinach oceanu. Niemiecki eseista i pisarz posiada niezwykły dar snucia opowieści, które 

przemawiają do czytelnika. Dar ten jest przez niego wykorzystywany idealnie. Warto zatopić się 

w jego świecie, a przy okazji dowiedzieć się dziesiątków rzeczy o wodzie… 

 

 

 



Najlepsze reklamy świąteczne 

Prezentujemy Państwu subiektywny wybór najlepszych reklam świątecznych. Jedne wzruszają, 

inne zaś śmieszą, często wywołują kontrowersje. Każda z nich to małe arcydzieło i na długo zapada 

w pamięć. 

 EDEKA Weihnachtsclip – #heimkommen  

Reklama ukazała się 28 listopada w niemieckiej telewizji i niemal od razu wywołała falę 

emocjonalnych komentarzy. Opowiada historię opuszczonego przez najbliższych staruszka, który 

wpada na dość kontrowersyjny pomysł, żeby cała rodzina znów mogła spotkać się w całości. 

Została wyprodukowana na zlecenie największej w Niemczech sieci sklepów samoobsługowych – 

EDEKA. Piosenka, która wykorzystano w reklamie, nazywa się “Dad” i wykonuje ją Neele Ternes. 

 Sainsbury’s OFFICIAL Christmas Advert 2015 – Mog’s Christmas Calamity 

Sainsbury’s to brytyjska sieć supermarketów, która znana jest z produkcji doskonałych reklamówek. 

W 2015 roku zdecydowano się wykorzystać postać dla Brytyjczyków bardzo ważną, mianowicie 

bohatera książek dla dzieci i młodzieży, autorstwa Judith Kerr: Mog – kot. Spot przygotowała 

uznana agencja AMV BBDO. Autorka uśmierciła swego bohatera w 2002 roku, ale teraz 

zdecydowała się go ożywić i wydać nowa książkę z jego przygodami. W reklamie niesforny kot 

demoluje dom swoich właścicieli. Robi to w naprawdę zabawny sposób. 

 

 John Lewis Christmas Advert 2015 – #ManOnTheMoon  

Reklama brytyjskiego domu handlowego John Lewis. Piosenka pojawiająca się w tle to Half the 

World Away w wykonaniu młodej wokalistki: Aurory. Reżyserią zajął się Kim Gehrig,  

a wzruszającą reklamę (to już tradycja dla sieci John Lewis) wyprodukowała agencja adam&eve 

DDB London. 

 Leo Burnett & Passion Pictures for Lotería de Navidad 

Reklama świąteczna przygotowana przez hiszpańską loterię świąteczną (gra w nią aż 98% 

Hiszpanów). 

 Lily & the Snowman  

Reklama sieci Cineplex. 

  Czego szukasz w Święta? | English for beginners 
 

Jest i polski kandydat przygotowany dla Allegro. Głównym bohaterem reklamy jest starszy 

człowiek (grany przez Roberta Mazurkiewicza), który zaczyna się uczyć języka angielskiego, by… 

Reklamę przygotowała agencja Bardzo. 

 

 

 

 

 

 



Historyczne kadry#2: Fort Douaumont 1915 – 1916 

Co?: Zdjęcie pokazujące francuski fort w czasie przed walkami i po walkach w bitwie verdeńskiej. 

Kiedy?: 21 lutego - 18 grudnia 1916 

Gdzie?: Fort Douaumont 

Kto?: autor nieznany (zdjęcia lotnicze) 

 

Tło: Tłem fotografii jest jedna z największych bitew I wojny światowej, mianowicie bitwa pod Verdun,  

w której według ostrożnych szacunków straty obu walczących stron sięgnęły ponad 700 tysięcy żołnierzy.  

W całej bitwie wystrzelono przeszło 36 milionów pocisków artyleryjskich. Fort Douaumont stał się zaś areną 

największego natężenia walk, w czasie bitwy wielokrotnie przechodząc z rąk do rąk i stając się obiektem 

intensywnego bombardowania.  

 



Kadr: Fotografia obrazuje dwa ujęcia Fortu Douaumont. Oba te lotnicze zdjęcia różnią się jednak 

diametralnie. Na pierwszym wykonanym w 1915 roku, jeszcze przed bitwą, widać wyraźnie umocnienia 

fortu, będącego częścią składową twierdzy Verdun. Na drugim można zaobserwować niemal księżycowy 

krajobraz z listopada 1916 roku, kiedy to fort został odbity przez wojska francuskie (24 października). 

Różnice pomiędzy oboma kadrami robią piorunujące wrażenie i świadczą o niszczycielskiej sile środków 

użytych podczas walk pod Verdun. 

Inne kadry: 

 

 

 

 

 

 



 

Historyczne kadry#3: Niemieckie psy w czasie wojny 
 

Co?: Zdjęcie przedstawia owczarka niemieckiego, przebranego w mundur niemieckiego oficera  

z czasów II wojny światowej. 

Kiedy?: 1933-1945 

Gdzie?: brak 

Kto?: owczarek niemiecki. 

 
Tło: W czasie II wojny światowej setki tysięcy zwierząt (koni, psów itd) służyło człowiekowi w spirali 

śmierci i zniszczenia. W armii Czerwonej ceniono białe samojedy, którymi posługiwano się w misjach 

zwiadowczych oraz tzw. „żywe zapalniki”, czyli psy z przyczepionym na grzbiecie ładunkiem trotylu. 

Tak uzbrojone czworonogi miały wbiegać pod wraży czołg i go wysadzać. Z tego pomysłu jednak 

szybko zrezygnowano, gdyż spłoszone psy często wysadzały sprzymierzone pojazdy. Psy służyły do 

patrolowania, przenoszenia wiadomości, pilnowania tajnych obiektów oraz wykrywania min. Niemcy 

szczególnie cenili owczarki niemieckie i belgijskie, dobermany, collie, syberian husky, malamuty i psy 

eskimoskie. W niemal każdej armii biorącej udział w II wonie światowej psy stanowiły istotny personel. 

 

Kadr: W przededniu wybuchu II wojny światowej w niemieckiej armii służyło już około 200 000 psów 

(pierwszy ośrodek treningowy powstał pod Frankfurtem). Wydawane w Berlinie pismo poświęcone 

psom: Die Hunderwelt, wprost apelowało o oddawanie czworonogów na potrzeby armii. Psy służyły 

także w jednostkach oddelegowanych do kontrolowania obozów zagłady, a sam Himmler był 

miłośnikiem rasowych owczarków niemieckich. 

 

Inne kadry: 
 



 
Suka Hitlera: Blondi. Hitler dostał ją od Martina Bormana w 1941 roku. Istnieją różne teorie na temat 

jego relacji z psem. Jedne mówią o tym, że z Blondi pokazywał się tylko w celach propagandowych,  

z kolei inne źródła podają, że Hitler lubił psy, zwłaszcza owczarki niemieckie. Blondi zabiła ampułka  

z cyjankiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historyczne kadry#4: Wieża Eiffla 

W czwartej części naszego cyklu prezentujemy czytelnikom unikatowe zdjęcia wprost z placu 

budowy i to nie byle jakiej budowy. Wieża nazwana od nazwiska swego konstruktora stała się 

symbolem Francji i do dziś nim pozostaje. 

Co?: Budowa wieży Eiffla. Ażurowa konstrukcja kratowa z kutego żelaza, złożona z ponad 18 

000 części połączonych 2,5 mln nitami. Obecnie mierzy ona 324 metry wraz z zamontowaną na 

jej szczycie anteną. Całkowita masa wynosi 9 tysięcy ton żelaza, a sama jej wysokość waha się 

w zależności od temperatury i powiewów wiatru. 

 

Kiedy?: Prace przygotowawcze pod budowę wieży rozpoczęto już w 1886 roku. W czerwcu 

1887 roku zakończono prace przy fundamentach. W 1888 roku cztery słupy zostały połączone 

w jedną platformę, widoczną na zdjęciu, zaś całość zakończono 31 marca 1889, kiedy to sam 

Eiffel wywiesił flagę Francji na zaprojektowanej przez siebie konstrukcji i rzekł do 

zgromadzonego tłumu: Wznoszę dla Paryża, dla Francji, dla świata tę oto wieżę ze stali. Będzie 

to najwyższa wieża na świecie (dziś jest to nadal najwyższa budowla Paryża, jedna w samej 

Francji znajdują się już cztery wyższe od niej budowle). 

Gdzie?: Avenue Gustave Eiffel w Paryżu – Pole Marsowe (lokalizacja wybrana ze 107 

propozycji). 

Kto?: Za pomysł konstrukcji słynnej wieży odpowiada zespół trzech architektów: Gustave 

Eiffel, Maurice Koechlin, Émile Nouguier. Ostatecznie Eiffel wykupił od swoich 



współpracowników prawa autorskie wraz z prawami do własności intelektualnej projektu, zaś 

od 1887 roku pracami kierował Koechlin. 

Tło: Wieża powstała specjalnie z okazji paryskiej wystawy światowej w 1889 roku. Jej budowa 

wywołała spore kontrowersje i podzieliła paryżan na dwa obozy: tych którym wieża przypadła 

do gustu i tych, jak znany pisarz Guy de Maupassant oraz kilkunastu innych artystów 

podpisanych pod Protestem artystów, którzy nie mogli wyobrazić sobie Paryża z ta gigantyczną 

konstrukcją. Sama wieża miała być rozebrana w ciągu dwudziestu lat od wystawy, jednak dzięki 

umieszczeniu na niej telegrafu przetrwała i stała się jedną z najczęściej odwiedzanych zabytków 

Paryża. Koszt jej budowy wynoszący prawie 8 mln franków zwrócił się w większości w ciągu 5 

miesięcy od otwarcia wieży dla turystów. 

Kadr: Fotografia przedstawia budowę wieży w momencie gdy już cztery podstawy (mierzące 

po 25 metrów) zostały postawione na betonowych filarach (sięgających 14 metrów pod ziemię  

z jednej strony, zaś z drugiej 8m.) i połączone w platformę. 

Inne kadry: 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 klasyków na 100 wieczorów #12: Rachmaninov – RAPSODIA NA TEMAT 

PAGANINIEGO 

Sergiej Rachmaninov podjął się nie lada zadania komponując utwór na podstawie arcytrudnego 

Kaprysu nr 24 Paganiniego. Dzisiaj jest on uznawany za jedno z największych osiągnięć tego 

rosyjskiego kompozytora, pianisty i dyrygenta. 

 

Autor: Sergiej Rachmaninov (1873-1943). 

 

Sergiej Rachmaniniv przyszedł na świat 1 kwietnia 1873 w Siemionowie. Od najmłodszych lat 

pobierał nauki gry na fortepianie. Rodzina z powodu długów zmuszona była sprzedać dom  

i przeprowadzić się do Moskwy. Pobierając nauki w Moskwie, Rachmaninov zaczął komponować, 

co przyniosło mu sporą popularność (Preludium cis-moll skomponowane w wieku 20 lat). W stolicy 

poznał Czajkowskiego, jednak współpraca obu panów nie układała się pomyślnie. Przez kolejne 

kilka lat Rachmaninovi przydarzyły się liczne porażki i kłopoty, jednak w końcu w 1904 roku został 

dyrygentem Teatru Wielkiego w Moskwie, z której to posady musiał zrezygnować w 1906 roku. Po 

kilku latach odbył tournée po Stanach Zjednoczonych, które przyniosło mu dużą popularność. 

Wielkim ciosem dla kompozytora była śmierć, w 1915 roku, Aleksandra Skriabina (jego przyjaciela 

i także kompozytora). Rewolucja 1917 roku przyniosła w życiu Rachmaninowa kolejne zmiany. 



Zabierając rodzinę i zaledwie kilkanaście stron notatek z Sankt Petersburga, saniami, Rachmaninow 

udał się do Helsinek. Po roku rodzina udała się do USA, gdzie kompozytor sporo koncertował, ale 

napisał do śmierci tylko 6 utworów. Zmarł na czerniaka 28 marca 1943 w Beverly Hills  

w Kalifornii. 

OKRES: romantyzm 

Utwór: RAPSODIA NA TEMAT PAGANINIEGO z 1934. 

 

Prezentowany utwór jest wyrazem hołdu złożonego przez tego wielkiego kompozytora innemu, nie 

mniej uznanemu – Niccolo Paganiniemu (1782-1840). Jako temat Rachmaninov wziął słynny,  

a jednocześnie jeden z najtrudniejszych w historii utworów na skrzypce solo – Kaprys nr 24 (ostatni 

z Capricci pisanych przez Paganiniego w latach: 1802-1817). Rachmaninov opracował utwór 

Niccolo w 24 wariantach. Rosyjski dyrygent przełożył ten skrzypcowy utwór na fortepian  

i orkiestrę w różnych wariacjach. Utwór został skomponowany w willi Senar należącej do 

Rachmaninova, leżącej w Szwajcarii nad jeziorem Czterech Kantonów. 

 

 

 

 

 

 

 

W prawykonaniu utworu w Baltimore wziął udział sam kompozytor oraz Philadelphia Orchestra 

pod dyrekcją Leopolda Stokowskiego. Czas wykonania utworu to około 22-24 minuty. 

 Wprowadzenie: Allegro vivace 

 Wariacja 1: (Precedente) 

 Temat: L’istesso tempo 

 Wariacja 2: L’istesso tempo 

 Wariacja 3: L’istesso tempo 

 Wariacja 4: Più vivo 

 Wariacja 5: Tempo precedente 

 Wariacja 6: L’istesso tempo 

 Wariacja 7: Meno mosso, a tempo moderato 

 Wariacja 8: Tempo I 

 Wariacja 9: L’istesso tempo 

 Wariacja 10: L’istesso tempo 

 Wariacja 11: Moderato 



 Wariacja 12: Tempo di minuetto (D minor) 

 Wariacja 13: Allegro (D minor) 

 Wariacja 14: L’istesso tempo (F major) 

 Wariacja 15: Più vivo scherzando (F major) 

 Variation 16: Allegretto (B♭ minor) 

 Wariacja 17: (Allegretto) (B♭ minor) 

 Wariacja 18: Andante cantabile (D♭ major) 

 Wariacja 19: A tempo vivace 

 Wariacja 20: Un poco più vivo 

 Wariacja 21: Un poco più vivo 

 Wariacja 22: Marziale. Un poco più vivo (Alla breve) 

 Wariacja 23: L’istesso tempo 

 Wariacja 24: A tempo un poco meno mosso 

Utwór podzielono na 3 części: Wariacje do 10 są wstępem, 11-18 zwalniają tempa, natomiast 

ostatnie są wielkim finałem. 

Wykorzystanie utworu w popkulturze: 

 Ronin (film z 1998) 

 Dzień świstaka (film z 1993) 

 Umrzeć powtórnie (film z 1991) 

 Gdzieś w czasie (film z 1980) 

 Żona idealna (film z 2009) 

 utwór wykorzystują też balety z całego świata (np. Lavrovsky (Bolshoi Ballet, Moscow, 

1960), Frederick Ashton (Royal Ballet, London, 1980) and Ivo van Zwieten). 

Bibliografia: 

 http://www.rmfclassic.pl/encyklopedia/rapsodia-na-temat-paganiniego.html 

 http://www.orchestra.culture.pl/tournee/siergiej-rachmaninow-1873-1943-rapsodia-na-

temat-paganiniego-op-43/ 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Rhapsody_on_a_Theme_of_Paganini 

 

 

 

 



100 klasyków na 100 wieczorów #13: vaughan – fantasia on greensleeves 

Trzynasta część naszego cyklu poświęconego muzyce klasycznej przedstawia drugi już utwór 

Ralpha Vaughana. Tym razem jest to: Fantazja na temat “Greensleeves”.  

 

AUTOR: Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 

 

Williams urodził się w Down Ampney w południowo-zachodniej Anglii, w rodzinie należącej do 

wyższej klasy średniej (spokrewnionych z Darwinami). Od najmłodszych uczył się grać na 

fortepianie, którego szczerze nienawidził i na skrzypcach. Następnie studiował muzykę na Royal 

College of Music oraz Trinity College w Cambridge, gdzie poznał wielu przyszłych uznanych 

kompozytorów. Pobierał nauki także w Paryżu i Berlinie, m.in u Ravela. Swoją kompozytorską 

karierę rozpoczął w 1902 roku publikując pieśń Linden Lea. Następnie zaczął podróżować po 

Anglii i zbierać ludowe motywy, pieśni i melodie. Został współzałożycielem Folk-Song Society. 

Jeszcze przed wojną odniósł kilka sukcesów kompozytorskich (symfonia morza, symfonia 

londyńska, Fantazja na temat Tallisa). Po pierwszej wojnie światowej w której brał udział, jego 

twórczość nacechowała się przebytymi doświadczeniami. Wkrótce zaczął wykładać muzykę  

i prowadzić Bach Choir, w 1935 roku odznaczono go Orderem Zasługi. Komponował do końca 

życiu, a wiele jego utworów z późniejszego okresu odniosło zaskakujące sukcesy (5 i 6 Symfonia). 

Pisał symfonie, opery, a wielki Joseph-Maurice Ravel komplementował go tymi słowy: to jedyny  

z moich uczniów, który nie pisze mojej muzyki. 

 

OKRES: trudny do scharakteryzowania, stylistycznie jego muzyce najbliżej do neoromantyzmu. 

UTWÓR: Fantazja na temat “Greensleeves” (1934) 

 

Prezentowany utwór to przeniesiony w ramy muzyki klasycznej, znany od lat motyw angielskiej 

muzyki ludowej, folklorystycznej. Williams zapoznał się z tą popularną melodią będąc w Suffolk. 

Obecnie popularna wersja utworu Williamsa bazuje na aranżacji Ralpha Greavesa. Pochodzi  

z opery Sir John in Love (inspirowanej Sheakspear’em) z 1928 roku, a dokładnie z interpretacji 

pieśni Lovely Joan, znajdującej się w środkowej części opery. 

Vaughan Williams tłumaczył wydźwięk swojego utworu jako nawiązującego do duszy Anglii. 

Słowa pieśni Lovely Joan : 

 



A fine young man it was indeed, 

He was mounted on his milk-white steed; 

He rode, he rode himself all alone, 

Until he came to lovely Joan. 

“Good morning to you, pretty maid.” 

And, “Twice good morning, sir”, she said. 

He gave her a wink, she rolled her eye. 

Says he to himself, “I’ll be there by and by.” 

“Oh don’t you think those pooks of hay 

A pretty place for us to play? 

So come with me like a sweet young thing 

And I’ll give you my golden ring.” 

Then he pulled off his ring of gold. 

“My pretty little miss, do this behold. 

I’d freely give it for your maidenhead.” 

And her cheeks they blushed like the roses red. 

“Give me that ring into my hand 

And I will neither stay nor stand, 

For this would do more good to me 

Than twenty maidenheads,” said she. 

And as he made for the pooks of hay 

She leaped on his horse and tore away. 

He called, he called, but it was all in vain 

Young Joan she never looked back again. 

She didn’t think herself quite safe, 

No, not till she came to her true love’s gate. 

She’s robbed him of his horse and ring, 

And left him to rage in the meadows green. 

Sung by C. Jay, Acle, Norfolk (R.V.W. 1908). 

 



Bibliografia: 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Ralph_Vaughan_Williams 

 http://www.classicfm.com/composers/vaughan-williams/music/ralph-vaughan-williams-

fantasia-greensleeves/ 

 http://formalstyle.blogspot.de/2012/03/mao-znani-warci-uwagi-cz-1.html 

 https://classicsunday.wordpress.com/recenzje/vaughan-williams-ralph-the-world-of-

vaughan- 

 

Klasyka filmu – Baza ludzi umarłych 

Rozpoczynamy nasz nowy cykl nieprzypadkowo, mianowicie od, naszym zdaniem, najlepszego 

polskiego filmu, jaki kiedykolwiek powstał. Filmu niestety zapomnianego i to zupełnie niesłusznie. 

Chodzi o Bazę ludzi umarłych w reżyserii Czesława Petelskiego. 

 

FABUŁA: 

Kierowcy zwożący drzewo w Bieszczadach to banda typów spod ciemnej gwiazdy. Codziennie 

ryzykują życie, jeżdżąc na rozpadających się ciężarówkach. Planują porzucenie niebezpiecznej 

pracy na odludziu. Sytuacja Apostoła, Dziewiątki, Warszawiaka i Orsaczka zmienia się, kiedy partia 

wysyła tam Zabawę z zadaniem zatrzymania kierowców na miejscu pracy. Zabawie towarzyszy 

żona Wanda. Kobieta od swojego ewentualnego kochanka domaga się jednego: aby ją zabrał  

z ponurego pustkowia. O jej względy zaczynają rywalizować Dziewiątka, Warszawiak, nowy 

pracownik Partyzant oraz przywożący wypłaty Buźka. Konflikt wisi w powietrzu, a jazda na 

niesprawnych wozach musi prędzej czy później doprowadzić do tragedii.  



O FILMIE: 

Według niektórych znawców najlepszy polski film, nakręcony w jej historii. To film niemal 

doskonały, z wybitnymi rolami wielkich aktorów, niezmąconymi współczesnością, surowymi 

krajobrazami Bieszczad (wtedy utożsamianych z okrutnymi, górami i walkami z UPA. Kucharski 

pisze: “Twarde charaktery, dzika przyroda, walka o – przewrotną – kobietę“. 

Choć, jak widnieje w filmie: scenopis i reżyseria Czesław Petelski, to prawdziwym autorem tej 

historii jest nieodżałowany Marek Hłasko. Jego druga praca jako kierowca ciężarówki w bazie 

transportu w Bystrzycy Kłodzkiej stała się inspiracją do stworzenia jego pierwszej powieści: 

Następny do raju (początkowo miała się ona nazywać: Głupcy wierzą w poranek). Sam Hłasko 

mówił o swojej bezkompromisowej powieści: z Następnego można było zrobić dobry film – 

wypadki samochodowe, bicie po pysku, eksplozje, bohaterce filmu robią się na tyłku odciski, gdyż 

tak ją tam bez przerwy wszyscy rżną – dobry film dla młodzieżowego widza. Petelski przerabiając 

pierwowzór, dodał jedną scenę i niemal całkowicie zmienił zakończenie, a i za tym jego wydźwięk, 

co nie spodobało się kontrowersyjnemu pisarzowi, przez co ten wycofał się z projektu i kazał 

usunąć swoje nazwisko z napisów końcowych. 

Film ma charakter westernu, w którym konie zastąpiono zdezelowanymi ciężarówkami, a także 

filmu noir. To także film o pewnej dozie fatum, która ciążąc nad każdym z bohaterów determinuje 

go, i nie pozwalając rozpocząć lepszego życia. Zaskakujący pozostaje fakt, że reżyser (kręcił także 

filmy wraz z żoną) w późniejszym okresie stał się jednym z czołowych realizatorów socfilmu,  

a Baza… pozostaje jego największym dziełem, niemal wyprutym z idei, a skupiającym się na 

ludziach. To obraz pełen fatalizmu, obrazujący zamknięty świat, choć bez murów i krat, z którego 

każdy z bohaterów chce się uwolnić, ale nie może. Świat przesiąknięty nieuchronną  

i ponadczasową śmiercią. 

CIEKAWOSTKI: 

 Znana warszawska piosenka wykorzystana w filmie: 

Harmonia na trzy-czwarte  

z cicha rżnie, 

Ferajna tańczy, wszystko z drogi! 

Z szaconkiem, bo się może 

skończyć źle, 

Gdy na Gnojnej bawimy się 

 Cytaty: 

 

“W mieście bracie nuda, tam masz tylko bracie wódę i dziwki, dziwki kłamią, od wódy łeb boli.” 

“To twoja żona? Niedobrze. Jak to mówi pismo święte: niewiasta! yy, niewiasta! Coś takiego. W 

każdym razie coś z niewiastą i coś, że bardzo źle.” 

“Lekkomyślny młodzianku, wypiłem twoją wodę, aby cię uchronić od pokus piekielnych. Zresztą, 

twoja woda była obrzydliwa.” 

“Pożycz 5 patyków. 

Oddasz? 

Nie. 

Twoje szczęście.” 

“Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.” 

 

 



Dane Filmu: 

 reżyseria: Czesław Petelski 

 premiera: 10 sierpnia 1958 

 muzyka: Adam Walaciński 

 zdjęcia: Kurt Weber 

 scenariusz: Czesław Petelski, Marek Hłasko 

Obsada: 

 Zygmunt Kęstowicz – Zabawa 

 Emil Karewicz – Warszawiak 

 Teresa Iżewska – Wanda 

 Leon Niemczyk – Dziewiątka 

 Aleksander Fogiel – Apostoł 

 Tadeusz Łomnicki – Partyzant 

 Roman Kłosowski – Orsaczek 

 Adam Kwiatkowski – Buźka 

 Juliusz Grabowski – Marcinkowski 

Zdjęcia: 

Film kręcono w okolicy wsi Bielice w Kotlinie Kłodzkiej. 

Bibliografia: 

1. http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/artykuly/baza-ludzi-

umarlych/15 

2. Kot W., Sto najważniejszych scen filmu polskiego, Poznań 2014. 

3. http://www.filmoznawcy.umk.pl/teksty/bazaludziumarlych_bryk.html 

4. Kucharski K., Kino polskie 1945-1959, Toruń 2008. 

 

 

 

 



Eksperyment myślowy #1: Kot Schrödingera 

Kotem Schrödingera rozpoczynamy kolejny nowy cykl na łamach empiresilesia.pl. Będzie on 

prezentował największe eksperymenty myślowe w dziejach nauki. Mamy nadzieję, że spodoba się 

on wszystkim naszym czytelnikom… 

 

Autor: Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger (ur. 12 sierpnia 1887 w Wiedniu, zm. 4 stycznia 

1961 w Wiedniu). Jego ojciec był chemikiem – amatorem i właścicielem, odziedziczonej po ojcu, 

małej fabryki linoleum. W jego rodzinnym domu swobodnie rozmawiano po niemiecku i angielsku, 

a do dziesiątego roku życia młody Erwin uczył się pod okiem prywatnego nauczyciela. Następnie 

wstąpił do wiedeńskiego Akademisches Gymnasium, w której to szkole rozwinięto jego talenty.  

W 1906 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Wiedeńskim (fizyka i matematyka), a w 1910 rok 

pracą: O przewodnictwie elektrycznym na powierzchni izolatorów w wilgotnym powietrzu, zdobył 

tytuł doktora. Zaszczytu habilitacji dostąpił w cztery lata później, a po kilku tygodniach rozpoczął 

służbę wojskową. Pierwsza wojnę światową udało się uczonemu przetrwać w łagodny sposób, m.in 

od 1917 prowadził we Wiedniu kursy meteorologii dla wojska. Po wojnie zajął się na powrót pracą 

naukową. Był profesorem: uniwersytetu w Jenie (1920), politechniki w Stuttgarcie (1920), 

uniwersytetu we Wrocławiu (1921), uniwersytetu w Zurychu (1921– 1927 – najpłodniejszy okres  

w jego życiu/kierował katedrą fizyki teoretycznej), Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Berlinie 

(1927–1933), Uniwersytetu w Oksfordzie (–1935), uniwersytetu w Grazu (1936–1938) oraz  

w Institute for Advanced Studies w Dublinie (1940–1955). W 1933 roku został uhonorowany wraz 

z Paulem Dirakiem (na odbiór nagrody przyjechał wraz z matką) Nagrodą Nobla w dziedzinie 

fizyki za prace nad matematycznym sformułowaniem mechaniki falowej. Jest autorem tzw. 

równania falowego (równania Schrödingera), które dla fizyki kwantowej ma podstawowe 

znaczenie. 

Do 1925 roku Schrödinger, był niczym nie wyróżniającym się teoretykiem (choć zaczynał jako 

fizyk eksperymentator). W święta 1925 roku, mając już 38 lat (największe osiągnięcia w dziedzinie 

fizyki teoretycznej osiągali ludzie przed trzydziestymi urodzinami) wraz z kochanką udał się do 

zarezerwowanej willi w Alpach Szwajcarskich. Zabrał ze sobą, oprócz kochanki (w 1920 wziął ślub 

z Annemarie Bertel), artykuł de Broglie’a o cząstkach i falach (Louis de Broglie, otrzymał w 1929 



roku za odkrycie falowej natury elektronów – Nagrodę Nobla) oraz dwie perły, które następnie 

włożył sobie do uszu, by odseparować się od świata zewnętrznego. Tak powstało:  

Jednowymiarowe równanie falowe Schrödingera dla cząstki swobodnej o masie m: 

gdzie i jest pierwiastkiem z -1, kreśloną stałą Plancka, x zmienną przestrzenną, t czasem,  

a funkcją falową cząstki, w pełni opisującą jej kwantowomechaniczne zachowanie (elektrony 

potraktował Austriak jako fale materii, dziś traktuje się tak i atomy, protony…). Uczony 

opublikował je w kolejnym roku w kilku artykułach napisanych dla “Annalen der Physik”. Jego 

równanie miało niebagatelny wpływ na opis struktury materii.  

Wykaz publikacji: 

 1935 – Science and the Human Temperament (Science, Theory and Mind) 

 1944 – What is Life?: The Physical Aspect of the Living Cell (wyd. pol. Czym jest życie? 

Fizyczne aspekty żywej komórki. Umysł i materia. Szkice autobiograficzne, Przószyński i S-

ka, 1998)  

 1946 – Statistical Thermodynamics 

 1949 – Gedichte (poezja) 

 1950 – Space-Time Structure 

 1954 – Nature and the Greeks  

 1958 – Mind and Matter 

 1961 – My World View, Meine Weltansicht 

Co: Eksperyment myślowy wymyślony przez Schrödingera, mający za cel poddać pod 

zastanowienie błędne założenie mechaniki kwantowej  

Kiedy: 1935 rok w trzech artykułach cyklu: Obecna sytuacja w mechanice kwantowej  

 

O co chodzi: Mechanika kwantowa zakłada, że ruchem każdej cząsteczki, atomu itd. rządzi 

rachunek prawdopodobieństwa, przez co nie można jednoznacznie stwierdzić określonych prawd. 

Aby tego dokonać należy dokonać obserwacji zjawiska. Przed obserwacją nie wiemy co dzieje się  

z cząstką, a sama cząstka wybierze swój stan dopiero po obserwacji.  

 

Eksperyment myślowy: W hipotetycznym (jest to bowiem eksperyment myślowy, który  

w rzeczywistości nigdy nie miał miejsca) pojemniku zainstalował równie hipotetyczne źródło 

promieniotwórcze, które raz na godzinę emituje jedną cząstkę oraz licznik Geigera, który ma 

obowiązek ją wykryć (również hipotetycznie). Jeśli wykryje, uwalnia trujący gaz i kot ginie. Gdy 

otworzymy pudełko, kot powinien być albo żywy albo martwy. Jednak nigdy nie wiadomo, czy 

źródło promieniowania uwolni cząstkę czy nie. A więc jako obiekt kwantowy kot jest i żywy i 



martwy jednocześnie (tzw. superpozycja – obiekt przyjmuje wszystkie możliwe stany w tym 

samym momencie). Dopiero po otwarciu pojemnika dowiemy się, jak jest naprawdę (według: 

interpretacji kopenhaskiej funkcji falowej to obserwator rządzi światem kwantowym, ale jak 

wytłumaczyć, że księżyc porusza się po orbicie takiej a nie innej, tylko dlatego, że tak widzą go 

ludzie?). Próbowano nawet wytłumaczyć fizykę kwantową, poprzez światy równoległe: w jednym 

nasz kot żyłby, a w drugim nie. 

 

Wynik: Eksperyment ten nigdy nie został przeprowadzony w rzeczywistości. Fizyka kwantowa – to 

dziwna fizyka, wyłamująca się oczywistości, ale dzięki niej udało się skonstruować na przykład 

mikroskop elektronowy. Co najdziwniejsze udowodniono jej działanie w skali mikro (lub też 

nano/w skali atomowej), natomiast w skali makro nie i właśnie temu miał służyć: kot Schrödingera. 

Jakiś czas temu fizycy teoretyczni znaleźli teorię, która może pomóc w wyjaśnieniu paradoksu. 

Mianowicie mechanika kwantowa działa w odizolowanych przestrzeniach, natomiast gdy działają 

siły przyrody to obiekt natychmiast wybiera określony stan. Naukowcom udało się już wprowadzić 

w stan superpozycji całkiem pokaźne atomowo obiekty. Jednak żeby nie było za prosto, co z siłą 

grawitacji? Na cząstki elementarne działa ona przecież minimalnie, w odróżnieniu od świata makro. 

Implikacje: 

Recepcja eksperymentu w kulturze jest bardzo duża. Oto kilka przykładów: 

 literatura: 

T. Pratchett, Kot w stanie czystym,  

T. Pratchett, Panowie i damy,  

T. Pratchett, Ostatni bohater,  

D. Simmons, Endymion,  

Kociątko Schrödingera – George Alec Effinger 

Robert A. Heinlein, Kot, który przenika ściany, 

Kot Schrödingera wzmiankowany jest także w licznych serialach i grach komputerowych: Teoria 

Wielkiego podrywu, Castle, Futurama, Kości, Portal 2, Bioshock 2 … Doświadczenia tego i jego 

sprzeczności używa się także często w filozofii. 

Bibliografia: 

 http://www.wiw.pl/nowinki/fizyka/200101/20010104-001.asp 



 https://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_Schr%C3%B6dingera 

 Lederman L., Teresi D., BOSKA CZĄSTKA. Jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi 

pytanie?, 1996. 

 https://www.granicenauki.pl/kot-w-paradoksach-czyli-o-czym-nawet-nie-snil-schrodinger-

25980 

 http://wyborcza.pl/1,75400,14425447,Kto_chce_skrzywdzic_kota_Schrodingera_.html?disa

bleRedirects=true 

http://www.crazynauka.pl/kot-schrodingera-jednoczesnie-zywy-i-martwy-stad-nietypowy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kartografia, dawne mapy, weduty…#1 

Witamy w nowym cyklu empiresilesia.pl! Dowiecie się z niego czym jest kartografia, poznacie 

najważniejsze terminy i pojęcia z nią związane, poznacie kartografów i ich dzieła. Oraz 

najważniejsze, jak je kolekcjonować, zbierać i gromadzić, zapoznacie się z tymi, które są warte 

wszystkich pieniędzy i tymi, na które szkoda grosza. Zapraszamy 

Na początek krótki słowniczek najważniejszych pojęć związanych z kartografią 

mapa – (z łac. mappa – kawał płótna/obrus) uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej części, 

wykonywany na płaszczyźnie, w skali, według zasad odwzorowania kartograficznego, przy użyciu 

umownych znaków graficznych. W innych językach (słowa mapa używa się w językach: polskim, 

angielskim, hiszpańskim, portugalskim) nazwa wywodzi się od łacińskiego carta oznaczającego 

dokument lub papier (karta, carte, die Landkarte) 

weduta – (z włos. veduta czyli widok) obraz, rysunek lub rycina, przedstawiające ogólny widok 

miasta lub jego fragment, często ze sztafażem (postacie ludzkie i zwierzęta oraz dodatkowe, 

poboczne wątki lub motywy ożywiające kompozycję dzieła artystycznego). W kartografia dotyczy 

ona przedstawień o charakterze topograficznym 

kartograf – rysownik map, specjalista w dziedzinie kartografii, specjalizujący się  

w opracowywaniu, tworzeniu i redagowaniu map. 

rytownik – artysta posługujący się techniką rytownictwa. 

rytownictwo -inaczej grawerstwo. Grawerstwo to wykonywanie wgłębień (rys) o różnej 

głębokości, przekroju i kształtach, na powierzchniach metalowych. Do grawerowania ręcznego 

służą tzw. rylce, czyli specjalnie i różnie profilowane, ostre trzony ze stali, osadzone w drewnianych 

uchwytach, które pozwalają rzeźbić powierzchnię metalu techniką skrawania. 

 

kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – 

mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również 

dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i 

rozpowszechnianiem map. 

Dziedziny kartografii: 

 kartoznawstwo – wiedzę o mapach ich właściwościach i formułach, 

 kartografię matematyczną – zajmującą się teorią odwzorowań kartograficznych powierzchni 

Ziemi na mapach oraz podstawami matematycznymi wykonywania pomiarów na mapach, 

 redakcję i opracowanie map, 

 reprodukcję kartograficzną, 

 topografię, 



 kartometrię – zajmującą się zasadami i metodami pomiarów na mapach, 

 historię kartografii, 

 kartologię – uważaną za nadbudowę teoretyczną kartografii praktycznej. Kartologia 

korzysta z ustaleń logiki, semiotyki, prakseologii, psychologii, teorii informacji. 

Pierwszą mapą zaprezentowaną przez nas, niech będzie słynna mapa Śląska Martina Helwiga: 

Tabula geographia sive mappa Silesiae 

Mapa Śląska Martina Helwiga.  

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Mapa_Slezska_1561.jpg  

Autor: Martin Helwig urodził się 5 listopada 1516 roku w Nysie, zmarł natomiast 26 stycznia 1574 

we Wrocławiu. Przyszedł na świat w rodzinie mieszczańskiej i studiował na Akademii Krakowskiej 

(możliwe, że studiował także w Wirtemberdze). Następnie został nauczyciele w Świdnicy, Legnicy, 

a ostatecznie od 1552 roku we Wrocławiu, w ewangelickiej szkole parafialnej Marii Magdaleny (od 

1560 Helwig był jej rektorem, aż do śmierci). 

Był ojcem ośmiorga potomstwa. 

Mapa: Po raz pierwszy wydana została w Nysie w 1561 roku (w Krajowej Bibliotece w Karlsruhe 

– Badischen Landesbibliothek – odnaleziono oryginał I wydania uważanego za zaginiony od 1945 

roku, kolorowany, pergaminowy egzemplarz). Dziewięć lat później została dodana do Theatrum 



orbis terrarum (Przedstawienie świata) – pierwszego nowożytnego atlasu świata, będącego dziełem 

Abrahama Orteliusa, flamandzkiego kartografa. Ortelius wydał swoje dzieło w Antwerpii 20 maja 

1570 roku nakładem wydawnictwa Plantin, a sam atlas zawierał 70 map (Mapa Helwiga została 

dopasowana do dzieła Orteliusa, zmniejszona oraz przeorientowana na północ). 

Mapa ta uznawana jest za pierwszą nowożytną mapę Śląska (wcześniejsze, w tym Münstera z 1544 

roku pełne były błędów i przeinaczeń). Została oparta na trzyletnich badaniach i pomiarach 

prowadzonych przez samego Hewliga wraz z jego uczniami, finansowanych przez jednego  

z wrocławskich urzędników – Nikolaus Rehdiger , któremu to też Helwig zadedykował mapę, za 

pomocą 18-wierszowego kartusza. 

Helwig w 1564 roku wydał jeszcze Omówienie map Śląska, swoisty załącznik do swojej mapy. 

Dane mapy: Drzeworyt kolorowy. Skala 1:540.000. Wymiary mapy: 57,5 x 73 cm (z ramką: 67  

x 81,5 cm). Wycięta w drewnie przez H.Krona, wydrukowana przez Johanna Creutzigera. Matryca 

składa się z 20-części: 4 dla mapy właściwiej i 8 dla ozdobnej ramki (znajduje się na niej 28 herbów 

księstw śląskich i ich stolic: Wrocław, Cieszyn, Racibórz, Świdnica, Jawor, Opole, Żagań, Głogów, 

Oleśnica, Ziębice, Brzeg, Legnica i Nysa). W polu umieszczono bogato zdobione herby Czech  

i Śląska. 

Mapa przedstawia tereny od Krakowa do Bischofswerda i od Poznania do Ołomuńca. Zorientowana 

jest na południe (Helwig chciał ułatwić ewentualnemu czytelnikowi zadanie: umieścił Dolny Śląsk 

na dole, a Górny na górze). Znajduje się na niej przeszło 370 lokalizacji, a ich rozmieszczenie 

pokrywa się z mapą Europy z 1554 roku autorstwa Merkatora. Współrzędne geograficzne 

umieszczone na mapie, są inne niż obecnie używane, gdyż Helwig za punk zerowy wybrał południk 

Ferro (oddalony od Greenwich o 17°40′) i cieszący się większą popularnością wśród kartografów 

tego okresu. 

Ciekawostka: Mapa Helwiga dołączona do Gentis Silesiae Annales lekarza Joachimusa Cureusa 

(twórcy pierwszego podziału Śląska na Górny i Dolny) z 1571 roku wywołała olbrzymie oburzenie 

u sekretarza króla Zygmunta II Augusta – Marcina Kromera (za swoją działalność historyczną 

otrzymał od króla tytuł szlachecki), a później biskupa warmińskiego. Cureus, który podróżował po 

Śląsku uważał go za odrębną część, choć najbliżej powiązaną z Niemcami. Kromera oburzyły 

niektóre teorie zawarte w dziele lekarza. Między oboma panami wywiązała się dotkliwa krytyka,  

a na dodatek Cuerus spotkał się z nią także ze strony swoich rodaków: zarzucano mu zbyt liberalne 

poglądy. 

Mapę wykorzystano również w wielu innych atlasach. U Mercatora (Atlas sive Cosmographicae 

meditationes et fabricati figura (Atlas albo rozważania nad budową świata i jego kształtem) z 1595, 

choć tam włączono ją do mapy Grodzkiego). Ostatni raz wykorzystano ją w 1650 roku w dziele 

Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, autorstwa Mariana i Zeillera. W 1738 roku Christian 

Runge wznowił mapę Helwiga wraz z Omówienie map Śląska tegoż autora. Było to szóste wydanie 

mapy Helwiga. 

  

Na mapie znajduje się także najprawdopodobniej najstarsze przedstawienie Ducha Gór (Rübezahl): 

 

Bibliografia: 



 Świat dawnych map, nr 1, 2015. 

 Świat dawnych map, nr 2, 2015. 

 pl.wikipedia.org 

 http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/737795,wielka-awantura-o-mape-slaska-dwoch-

geografow-renesansu,id,t.html 

 http://www.korkonosze.jgora.pl/korkonosze/helwig.html 

Mity i Legendy#2: Blemmjowie 

W drugim odcinku naszego cyklu poświęconego mitom i legendom przedstawiamy Blemmjowów, 

mitycznych ludzi bez głowy, którzy występują m. in. w dziełach Pliniusza Starszego,  

a i współcześni twórcy wykorzystują ich mit. 

KTO?: Mitologiczni ludzie bez głowy z oczami, ustami i nosem na klatce piersiowej. 

 

GDZIE?: Zamieszkiwali Afrykę, choć pojawiają się również wzmianki, jakoby występowali  

w Ameryce (mowa tu o dziele Waltera Raleigha, gdzie autor nadał im nazwę: Ewaipanoma. 

SKĄD?: Pierwsze wzmianki o tym mitycznym ludzie pojawiły się w Historii Naturalnej Pliniusza 

Starszego. Postacie pojawiają się także w angielskim folklorze. 



GENEZA?: Nazwa Blemmyæ pochodzi prawdopodobnie od starożytnego nubijskiego 

nomadycznego plemienia Blemiów. Grecki geograf Strabon opisywał ich jako lud miłujący pokój, 

choć w późniejszych wiekach ich siła militarna wzrosła, co doprowadziło do licznych najazdów na 

Egipt w granicach Imperium Rzymskiego. 

 

Fragment opisu tych stworzeń z dzieła księdza Chmielowskiego: 

Naprzód Autor Mela lib; l. cap: 4. rzetelnie i dowodnie pisze, że znajduje się Naród Blemij 

nazwany, który Isidorus nazywa Lemnios, a ci wszystkę naszyńców ludzi mając figurę i symmetrię, 

głowy cale nie mają, tylko twarz w pośrodku piersi. Toż świadczy i Salinus starożytny Autor cap. 55, 

Oczy tym ludziom przypisując na ramionach. Pliniusz zaś, wielki rzeczy naturalnych badacz lib. 5. 

& 7, nie tylko tenże sentyment de Acephalis, alias bezgłownych ludziach potwierdza, ale też ich 

niedaleko Troglodytów lokuje w Etyopii, albo w Murzyńskim Państwie. Tym Autorom nie małe 

powagi swojej przydaje Momentum, oculatus Testis Ś. Augustyn, w tamtej Krainie (będąc 

Hipponeńskim w Afryce Biskupem stamtąd nie bardzo daleko) peregrynując y Świętej 

Chrześcijańskiej wiary rozsiewając semina, jako wyraźnie w Kazaniu swoim mianym in Eremo do 

Braci Augustynianów od siebie fundowanych mówi. Ego jam Episcopus Hipponensis eram, & cum 

quibusdam servis CHRISTI ad Aethiopiam perrexi, ut eis Sanctum JESU CHRISTI Evangelium 

praedicarem; & vidimus ibi multos homines ac mulieres capita non habentes, sed oculos grossos 

fixos in pectore, cetera membra aequa1ia nobis habentes. Tegoż jest zdania i Fulgosus. Podobnym 

Ludziom Autorowie naznaczają sedes w Scytyi, nie daleko a Ryphaeis montibus. Dionysius nazywa 

ich Arymaneas, albo Arimannos: Aeschilus Ętymon albo nomenclaturam Imienia ich wywodzi, że 

się zowią od słów Scythiae Lingvae: Ari, to jest jeden, & Maspos oko: zowiąc ich od Arimaspos, nie 

żeby mieli jedne oko, ale że będąc główni strzelcy z Łuku strzelając mrużą jedne oko, ale ci 

podobno cale są inni od tamtych przez Melę, Solina, Pliniusza y Świętego Augustyna opisanych; bo 

Kraju Pozycja i inna; figura distinctas Gentes pokazują i samego imienia Varietas; po tych 

Autorach żaden zda mi się o takowych nie świadczy ludziach, lubo dobrze quoad minimas 

particularitates i Świat zlustrowali. Alias Dwory wielkich Monarchów nie byłyby sine hac raritate, 

jako nie są bez Murzynów, sąsiadów ut praemititur tych ludzi Bez-Głownych. 

Podobno tedy ten Rodzaj ludzi albo wojną sąsiedzką zniesiony, albo powietrzem już po czasach 



Świętego Augustyna, tych ludzi spektatora zgładzony, albo Monarchowie różni raritatis ergo do 

swoich rozebrali Dworów. Rację dają Fizycy, że takowa generacya, albo się ex Monstroso partu 

rozmnożyła, tandem evanuit; albo też że Clima tameczne nie pozwala, aby ludzie mogli głową 

eminere, ale ją kryją w piersiach. Dobrze by aby wszyscy ludzie głowę z Sercem wraz mieli, aby 

była concordia cordis & oris, byłby to człek Decorus non monstrosus. 

Kultura: 

 Blemmjowie występują w powieści Valerio Massimo Manfrediego Wieża, gdzie 

reprezentują negatywną twarz ludzkości zamieszkującą Saharę. 

 Występują w powieści Umberto Eco Baudolino, gdzie wraz z satyrami zamieszkują 

Królestwo św. Jana. 

 Postacie te pojawiają się również u Szekspira m.in. w Otello, który opisuje je jako kanibali. 

 W pierwszej polskiej encyklopedii autorstwa księdza Benedykta Chmielowskiego pojawia 

się wzmianka o nich. Autor wątpi jednak w ich istnienie. 

Bibliografia: 

 http://osobliwehistorie.blogspot.de/2014/03/ameryke-odkryes.html 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Blemmjowie 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Blemiowie_(plemi%C4%99) 

 http://www.wisegeek.com/what-are-blemmyes.htm 

 

 

Mity i Legendy#3: Golem 

W trzeciej części naszego cyklu o mitach i legendach przedstawiamy dzieło człowiecze. Ulepionego 

na obraz i podobieństwo człowieka Golema. Dzieło bezdusznie poddane ludzkiej woli. 

KTO?: Tajemnicze stworzenie bez duszy, utworzone na kształt człowieka z gliny. 

GDZIE?: Istnieje wiele legend o Golemie, jednak najbardziej popularna opowiada o tym 

stworzonym w Pradze. 



 

SKĄD?: Pierwsze wzmianki o tworzeniu Golema zawiera Talmud (jedna z najważniejszych ksiąg 

judaizmu, zawierająca objaśnienia Tory). Najważniejszą jednak księgą dotyczącą kreacji Golema, 

jest spisany w języku hebrajskim mistyczny traktat: Sefer Jecira, który tłumaczy się jako Księga 

Stworzenia. Należy on do nauk kabały. 

GENEZA?: Nazwa golem bierze się z hebrajskiego golem i pojawiła się po raz pierwszy w Biblii 

żydowskiej w Psalmie 139:16 w znaczeniu nieukształtowanej masy, embrionu -η ὕλη (hyle). Słowo 

to zostało użyte przez Adama. Część żydowskiej tradycji uważa nawet, że przed boskim 

tchnieniem, sam Adam był tylko czymś na kształt golema. Z kolei to słowo: golem bierze swój 

początek od hebrajskiego rdzenia gimel-lamed, który dał początek także pokrewnemu golemowi 

terminowi, mianowicie galam, oznaczającemu zwijanie, sprowadzanie czegoś do postaci 

embrionalnej. 

 

TRADYCJA?: Najbardziej znana i związana z Golemem legenda dotyczy rabina Jehudę Löw ben 



Bezalela z Pragi, zwanego także Maharal (co ciekawe urodził się on w Poznaniu). Historia rabina 

Maharala, toczy się w drugiej połowie XVI w., kiedy to sytuacja praskich Żydów była nie do 

pozazdroszczenia. W celu ochrony ludności żydowskiej z wełtawskiej gliny ulepił twór na 

podobieństwo człowiecze i za pomocą tajemnych rytuałów, ożywił je. Tak stworzone istnienie nie 

dysponowało wolną wolą. Bezwolny Golem wpadając w szał, był w stanie mordować także swoich 

stwórców. Krążą plotki o tym, że szczątki Golema znajdują się na strychu praskiej synagogi. 

WYGLĄD?: Golem był bezrozumną istotą stworzoną na kształt człowieka z gliny lub rzecznego 

mułu. Dusza golema była zawsze najniższą duszą, duszą witalną (nefesz), ale nigdy duszą 

(neszama). Natomiast inkantacja była niewypowiedzianym, tajemnym imieniem Boga na które 

składała się jedna z 221 bądź 231 kombinacji 22 literami alfabetu hebrajskiego. Eleazar  

z Wormacji, żydowski myśliciel żyjący na przełomie XII i XIII w., zalecał wziąć „dziewiczą ziemię 

z góry”, ugnieść ją w bieżącej wodzie, a następnie ulepić z niej człekopodobną figurę. Twórca 

Golema w jego usta wkładał, bądź też przyklejał na czole kartkę ze słowem: 

– Emet (w języku hebrajskim słowo to, תמא, oznacza „prawdę”), zaś wymazanie pierwszej litery 

przekształcało słowo w met (w języku hebrajskim תמ oznacza „śmierć”) co odbierało życie istocie. 

Lub: 

-Adam, czyli człowiek, po wymazaniu pierwszej litery powstawało słowo dam, co oznacza po 

hebrajsku „krew” 

 

Polskie Golemy 

Polscy Żydzi przechowali historie o golemach i rabinach, m.in. z Grodna, Wilna i Drohiczyna. Te 

podania docierały także na zachód Europy. Już w 1674 r. Niemcy – Christoph Arnold i Johann 

Wuelfer pisali, że są w Polsce Żydzi, tacy jak „rabbi Eliasz, zwany Baal-Szem”, obeznani  

z magicznymi praktykami i zdolni stworzyć na swoje usługi glinianą, człekopodobną istotę. 

Podobną informację przekazał w swojej Gazecie dla pustelników (1808 r.) jeden z braci Grimm – 

Jacob. 

Kultura: 

Istnieją teorie, że słynne słowa Dennisa Diderot: “kolos na glinianych nogach” używane wobec 



potęgi militarnej o lichych podstawach ekonomicznych swoją genezę czerpie z podań o golemie  

i jednej z wizji Nabuchodonozora. 

 Gustav Meyrink, Golem (Der Golem, powieść, 1915) 

 Henrik Galeen, Paul Wegener, Golem (Der Golem, film, Niemcy 1915) 

 Paul Wegener, Golem (Der Golem, wie er in die Welt kam, film, Niemcy 1920) 

 Cisaruv pekar, pekaruv cisar (Cesarski piekarz, komedia, prod. CSRS, 1951) 

 Isaac Bashevis Singer, Golem, 1969 

 Piotr Szulkin, Golem (film, Polska, 1979) 

 Andrzej Sepkowski (nie mylić z Andrzejem Sapkowskim), Czas golema (powieść łącząca 

cechy science fiction, political Fiction i cyberpunka, Polska 2001) 

 Andrzej Pilipiuk, Znalezisko, (Opowiadanie z książki Weźmisz czarno kure…), Lublin 2002, 

ISBN 83-89011-28-X 

 Andrzej Pilipiuk, Księżniczka, Lublin 2004, ISBN 83-89011-35-2 

 Terry Pratchett, Na glinianych nogach, Piekło pocztowe 

 Andrzej Sapkowski, Boży bojownicy, Lux perpetua 

 serial Z Archiwum X, odcinki Kaddish oraz Arcadia 

 Białostocki Teatr Lalek, Golem (spektakl) 

 piosenka Golem polskiej grupy rockowej Exodus z pierwszej połowy lat 80. XX wieku 

 piosenka Golem niemieckiej grupy metalowej Protector z lat 90. XX wieku 

 utwór Der Golem amerykańskiej grupy Fantômas grającej metal awangardowy 

 odcinek 382 Straszny domek na drzewie XVII – Prawdziwego mężczyznę poznaje się po 

Golemie serialu Simpsonowie (sezon 18, odcinek 4) 

 odcinek Golem serialu animowanego Batman przyszłości (sezon 1, odcinek 4) 

 Zbigniew Nienacki powieść Pan Samochodzik i tajemnica tajemnic (1975, Polska) i jej 

ekranizacja Pan Samochodzik i praskie tajemnice (Pražské tajemství) (1988/1989, Polska) 

 Występuje również w wielu grach komputerowych czy opowiadaniach utrzymanych w 

klimatach fantasy. 

 Pojawia się w dziesiątym odcinku pierwszego sezonu serialu Jeździec bez głowy. 

 Edward Lee, Golem (Replika, 2012). 

 odcinek (sezon 8, odcinek 13) „Everybody Hates Hitler” serialu Nie z tego świata. 

 Manuela Draeger, Herbes et golems (Francja, wyd. l’Olivier, 2012), drugi rozdział (Shaggå) 

opowiada historię golema wysłanego przez rabinów do umysłu kobiety przetrzymywanej  

w „strefie podwyższonej kontroli”] . 

  



Bibliografia: 

 https://pl.wikipedia.org/wiki/Golem 

 http://encyklopediafantastyki.pl/index.php/Golem 

 http://zjawiskaparanormalne.pl/index.php?/topic/5598-golem/ 

 

Mity i Legendy#4: Kraken 

 

KTO?: Mityczny stwór wodny nazywany Krakenem lub Triangulem. Ten ostatni znajdował 

się we władzy Neptuna i miał słuchać tego, którego jako pierwszego zobaczył po trwającym 

100 lat śnie. 

 

GDZIE?: Kraken zamieszkuje głębiny oceanów, choć według legend nie raz wypływał na 

powierzchnię, by siać grozę wśród załóg przepływających statków 

SKĄD?: Pierwsza wzmianka o tym stworze pojawiła się u Piliniusza Starszego. W jego historii 

olbrzym miał blokować dostęp do Cieśniny Gibraltarskiej. 



 

GENEZA?: Postać Krakena występuje w mitologii nordyckiej i greckiej. Słowo to wywodzi się 

z języka norweskiego i oznacza ośmiornicę (krake – ośmiornica). Jako to zwierzę pojawił się  

w dziele Francesco Negri (1700). 52 lata później potwór pojawił się w Natural history of 

Norway autorstwa Erik Pontoppidan – duńskiego profesora teologii. W dziele Negriego krakeny 

to olbrzymie ośmiornice liczące półtorej mili długości. Mitologia grecka opisuje krakena 

(zwanego Ketosem – wielką rybą) jako strażnika Andromedy złożonej w ofierze Posejdonowi. 

TRADYCJA?: Już wikingowie wierzyli w istnienie tych olbrzymich bestii, które miało 

atakować ich drakkary. Istnieją też podania o wyspach, mających być w rzeczywistości 

krakenami. Miały one także powodować wiry morskie. Co najdziwniejsze krakeny mogą istnieć 

nawet w dzisiejszych czasach. Kałamarnica olbrzymia liczy sobie przecież 18 metrów długości 

(odnaleziono je po raz pierwszy w 1853r.; opisane szczątki zostały zaś przez duńskiego 

przyrodnika Japetusa Steenstrupa. 

 

Kultura: 



+ komiks: „Reduktor Prędkości” 

+ gry komputerowe: Tomb Raider: Underworld, Fable, Risen 2: Mroczne wody, Wiedźmin 2: 

Zabójcy królów, Disciples 2,Legendary, God of War 2, 

+ filmy: Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka i Piraci z Karaibów: Na krańcu świata, Starcie 

Tytanów, Percy Jackson: Morze potworów, Zmierzch Tytanów, Atlantyda: Powrót Milo 

+ książki: „Pieśni Lodu i Ognia”, „Pod piracką flagą”, „Miecz Przeznaczenia”, „Amelia i 

potwór z głębin”, “Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi”. 

 

 


