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W

drugim numerze „Wiadomości Historycznych” podróżujemy po Europie. Mateusz Hübner
ukazuje okoliczności kształtowania się tożsamości narodu ukraińskiego w XX wieku, wskazując
na różnorodne jej źródła i skomplikowane warunki polityczne. Poznajemy dawne i współczesne debaty
oraz kontrowersje na temat relacji polsko-ukraińskich, wzbogacone o wzajemne wpływy kulturowe. Tu warto choćby
przypomnieć, że ukraiński hymn – Nie umarła jeszcze Ukraina – był inspirowany Mazurkiem Dąbrowskiego. Duże
znaczenie w kształtowaniu tożsamości miały tradycje kozackie. Wadim Zadunajski opisuje mało znane losy oddziałów kozackich po rozwiązaniu pułków i likwidacji Siczy Zaporoskiej przez Katarzynę II. W okresie 1776–1868 istniało
12 dużych ukraińskich formacji kozackich, w których służyło około 100 tysięcy żołnierzy. O sytuacji ekonomicznej
i politycznej współczesnej Ukrainy, o sukcesach i porażkach „pomarańczowej rewolucji” i „rewolucji godności” dowiadujemy się z analizy przeprowadzonej przez Mariusza Gołdysiaka.
Okazję do poznania systemu szkolnego w Irlandii i metod nauczania historii daje artykuł Przemysława Raczyńskiego. Ciekawie w kontekście dyskusji o skuteczności testów wyglądają irlandzkie doświadczenia z Leaving Certiﬁcation,
który składa się z dwóch elementów: raportu z przeprowadzonych badań (opartych na materiale źródłowym) oraz
egzaminu końcowego.
Nie zabraknie głosów dyskusyjnych na temat reformy (i kolejnych planów reformatorskich) oraz poziomu wiedzy
uczniów na temat historii najnowszej.
Stanisław Roszak
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Proces kształtowania się
tożsamości narodowej
Ukraińców XX wieku
Nowoczesny naród czy wspólnota etniczna?

Fot. Fotolia

Mateusz Hübner

imo wielowiekowego sąsiedztwa
terytorialnego narodu ukraińskiego
i polskiego dzieje Ukrainy
i Ukraińców są w Polsce
słabo znane. Warto zatem przybliżyć charakter ukraińskiej tożsamości narodowej i proces jej formowania.
W przeszłości terminem „Rusini”
określano ogół narodów wschodniosłowiańskich, więc zarówno
Ukraińców, jak i Rosjan. Było to
uwarunkowane kulturowo, ale stanowiło podwaliny pod spory o politycznym charakterze, które położyły się cieniem na współczesnych
relacjach ukraińsko-rosyjskich.

M
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Wspólnota etniczna
a nowoczesny naród
we własnym państwie
Wspólnotę etniczną określa istnienie wartości kulturotwórczych,
które stanowią o obliczu – opartej na więziach ponadlokalnych –
świadomości poszczególnych społeczności. Wytworzenie wspólnoty
etnicznej jest etapem poprzedzającym powstanie nowoczesnego
narodu, którego trwanie określa
występowanie poczucia wspólnej
tożsamości narodowej w obrębie
danej grupy ludzi. Nie wystarczają publiczne deklaracje. Poczucie
to wyraża się w formie subiektyw-

nej identy ikacji jednostki ze specy icznymi wartościami tworzącymi zbiorowość. Wartościami tymi
są język, historia i obyczajowość,
których tożsamy charakter decyduje o wspólnocie interesów politycznych i gospodarczych zbiorowości. Elity intelektualne tych
społeczności charakteryzuje działalność oświatowa i kulturalna,
podejmowana w intencji uświadamiania narodowego ogółu ludności
uznawanej za członków wspólnoty
narodowej, a z różnych powodów
pozostającej indyferentną wobec
kryterium narodowości.
Od czasów traktatu wersalskiego (1919) przyjęto, że jednym z praw człowieka jest prawo
opcji narodowej, czyli własnego
samookreślenia. Uznano także, że
istniejące w danym kraju mniejszości narodowe powinny mieć
międzynarodowe gwarancje właściwego rozwoju. Miało to szczególne znaczenie podczas ustalania
nowych granic państw, z których
część pojawiała się po raz pierwszy
lub ponownie na mapie. Ujawniała
się wtedy trudna współzależność
między narodem a państwem.
W ramach politycznej poprawności
przyjmowano, że prawo opcji ludności, wyrażane w formie plebiscytu, ma decydować o kształcie terytorialnym danego państwa. Ta idea
napotykała w praktyce trudności, co szczególnie było widoczne

w braku przeprowadzenia plebiscytu na Kresach Wschodnich odbudowywanego państwa polskiego.
Jeszcze większym problemem było
uznanie międzynarodowe Ukrainy
i wyznaczenie jej granic.
Kwestie polityki międzynarodowej przenoszone były do politycznych sporów w ramach poszczególnych państw. W wielu przypadkach
kategorie narodu i państwa były
w programach partyjnych przeciwstawiane, a w wielu językach
nie były nawet rozgraniczane.
Koncepcja państwa narodowego
(jednolitego) realnie jest utopią.
Przykładowo Kresy Wschodnie
dla Polaków są zachodnią rubieżą
dla Ukraińców – realnie zaś zamieszkiwane są przez obie nacje,
a do tego przed Holocaustem były
terenem zwartego zamieszkiwania
ludności żydowskiej. Do części
ludności, zwłaszcza tej, którą określano jako Rusini, adekwatne jest
określenie „tutejsi”.
Ignorując te zróżnicowania,
programowa działalność elit kulturalnych opierała się na dążeniu
do stworzenia i zapewnienia ciągłości organizacji państwowej budowanej na płaszczyźnie narodowej. Ma to szczególne znaczenie,
ponieważ stan świadomości narodowej zależy od stopnia kulturalnego rozwoju. W XIX stuleciu panowało przekonanie, że najlepsze
warunki rozwoju stwarza dane-

Na styku polityki i kultury

Rozbudzone aspiracje
narodowe Ukraińców
Prezentowany tekst stanowi zarys problematyki i ukazuje syntezę
dotychczasowych ujęć, w których
zawarto mniej lub bardziej wyczerpującą analizę zagadnienia tożsamości narodowej Ukraińców XX w.
Intencją autora nie jest poszuki-

wanie jednoznacznych wniosków.
Tytułowe przeciwstawienie ukraińskiej wspólnoty etnicznej współczesnemu pojmowaniu narodu
stanowi zewnętrzny, polski punkt
widzenia, który wymaga uzupełnienia analizą bogatej już literatury
w językach ukraińskim i rosyjskim.
Początek XX w. określiły w Rosji
i Królestwie Polskim wystąpienia
wewnętrzne – przykładem rewolucja 1905 r. Znaczącą rolę odegrali
– także na Ukrainie – socjaliści. Nie
prowadzili oni akcji narodowowyzwoleńczej, o czym świadczy to,
że decydowali się na działalność
w strukturach rosyjskich partii
i organizacji. Wśród Ukraińców
– podobnie jak Rosjan – pojawili
się także bolszewicy, mienszewicy
i anarchiści.
Wydarzeniami o przełomowym
znaczeniu była jednak I wojna
światowa, w szczególności rewolucyjne wypadki w carskiej Rosji.
Wybuch światowego kon liktu
w 1914 r. stworzył podłoże pod
ukraińskie dążenia narodowe,
było to jednak zetknięcie nowoczesnego świata z rustykalną mentalnością
ukraińskojęzycznego
chłopstwa. Pozostająca dotychczas
w większości indyferentna w kwestii poczucia przynależności narodowej ludność chłopska zasiliła
szeregi armii po obu stronach frontu. Sprawiło to, że Ukraińcy znaleźli
się w tragicznej sytuacji, przypominającą polską, która rodziła bratobójcze walki. Było tak, ponieważ
ludność ukraińska zamieszkiwała
należącą do Austro-Węgier Galicję
oraz przylegający do niej od wschodu obszar południowo-zachodniej
Rosji Romanowów. W początkowym etapie wojennych zmagań
ludność ta pozostawała zróżnicowana kulturowo, co stanowiło
efekt wieloletniego funkcjonowania w obrębie odmiennych organizmów państwowych. Do tego służby specjalne państw imperialnych
świadomie manipulowały kwestią tożsamości narodowej, a często prowokowały wzajemne walki.
Czynnikiem stanowiącym podłoże wytworzenia się poczucia
wspólnej tożsamości narodowej
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Prezentowane ustalenia mają
też uniwersalny charakter – odwołują się do rozmaitych uwarunkowań geopolitycznych, w których
rozwijają się kultury narodowe poszczególnych społeczności. Współcześnie zagadnienie to stanowi
przedmiot dyskusji i polemik naukowych, jest także instrumentalnie wykorzystywane w polityce.
Dostrzega się to szczególnie
na przykładzie narodu ukraińskiego. Określiły to przeobrażenia
polityczne na Ukrainie – poczynając od czasów Tarasa Szewczenki, s inalizowane odsunięciem
od władzy prezydenta kraju Wiktora Janukowycza (luty 2014).
Przeobrażenie te jeszcze się nie zakończyły. Konsekwencją ustąpienia
Janukowycza był tak zwany kryzys
krymski (od 23 II 2014) oraz wojna
prowadzona na wschodzie Ukrainy
przez nowe władze z nieuznającymi rządowej administracji separatystami, którym wsparcia militarnego i politycznego udziela Rosja.
Ma to związek z decyzjami Nikity
Chruszczowa dotyczącymi granic
Ukrainy, ale sięga też głęboko do historii Rusi Kijowskiej.
Warto zwrócić uwagę na kulturowe podłoże, jakie zawiera encyklopedyczna de inicja pojęcia
„separatysta”. Separatystą nazywa
się członka określonej grupy, która
dąży do emancypacji spod wpływów rządzącej państwem większości. Podłożem do tego rodzaju
działań jest niejednoznaczny
charakter poczucia przynależności narodowej, wynikający więc
z subiektywnych odczuć, które
stanowią czynniki etniczne i religijne, do czego dochodzi także
wspomniany aspekt polityczny.
Zagadnienie to związane jest z dyskusją dotyczącą charakteru ukraińskiej narodowości, której pewne
kręgi polityczne odmawiają racji

bytu. Wielostronne przedstawienie problematyki kształtowania się
ukraińskiej formacji kulturowej obliguje do prezentacji tła historycznego – stanowiącego o specy ice
procesu formowania się świadomości narodowej Ukraińców.
Badania nad problematyką
kształtowania się ukraińskiej –
i oczywiście własnej – świadomości narodowej mogły być w Polsce
prowadzone swobodnie dopiero
po upadku systemu komunistycznego. Wcześniej zagadnienie to podlegało rygorom cenzury
politycznej i było traktowane jako
przejaw nacjonalizmu. Przyczyną
ogólniejszą była presja ideologiczna narzucona przez władze sowieckie. Wyjątkiem były ustalenia
dotyczące rzekomego „narodu radzieckiego”, de iniowanego w kategoriach nie kulturowych, lecz politycznych.
Oczywiście dotyczy to publicystyki politycznej, a nie świadomości kulturowej, która w Polsce
formowana była przez Trylogię
Sienkiewicza. Przez ten pryzmat
postrzegano też Ukrainę i Ukraińców. Próbą ukazania specy iki
procesu formowania się ukraińskiej tożsamości narodowej była
wydana w 1985 r. praca Teresy
Chynczewskiej-Hennel
Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej
i kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w. Tytuł książki wskazuje na ograniczenie spektrum badawczego przyjętymi cezurami.
Nie zmienia to tego, że na gruncie
polskim praca stanowiła pierwszą próbę szerokiego opracowania zagadnienia. Kolejne badania
umożliwiły przemiany polityczne
przełomu lat 80. i 90. XX w., które dokonały się w ramach państw
dawnego bloku komunistycznego.

relacje – dyskusje – konfrontacje

mu narodowi istnienie w ramach
własnego państwa – opartego
na określonych terytorium i systemie rządów, ustanawiającego
zakres obowiązków i przysługujących obywatelom praw.
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był język. Ukraiński historyk Jarosław Hrycak zwraca uwagę, że
walczący po obu stronach frontu
ukraińskojęzyczni żołnierze śpiewali jednakowe pieśni. Miała ich
także cechować podobna obyczajowość. Zjawisko to przełożyło
się na wykształcenie świadomości
narodowej w szeregach części walczących. Umożliwiały to kontakty
żołnierzy obu walczących stron
(przez kontakt z jeńcami wojennymi). Proces upowszechnienia się
ukraińskiej świadomości narodowej w większym stopniu powodował zetknięcie Ukraińców żyjących
w państwie rosyjskim z Ukraińcami z monarchii habsburskiej niż
odwrotnie. Przykładem jest postać
ukraińskiego pisarza Mykoły Kulisza.
Pisarz ten – zamordowany
w 1937 r. przez NKWD – zrozumiał
istotę poczucia ukraińskiej świadomości narodowej, przebywając
na austriackim froncie w Galicji.
Ukraińcy pochodzący stamtąd,
a tra iający na drugą stronę frontu, tworzyli na Wołyniu w okresie
I wojny ukraińskojęzyczne szkoły
narodowe. Wyższy rozwój świadomości narodowej u galicyjskich
Ukraińców stanowił efekt wieloletniej autonomii kulturalnej1, którą nadawały władze habsburskie
narodowościom zamieszkującym
Austro-Węgry. Autonomia wyrażała się m.in. w swobodzie wyboru
wyznania. Większość galicyjskich
Ukraińców była wyznania greckokatolickiego, a nie prawosławnego
– wykorzystywanego w Rosji jako
narzędzie rusy ikacji.
W rezultacie w XIX w. w środowisku galicyjskich Ukraińców powstało podłoże pod utożsamienie
ukraińskości z wyznaniem greckokatolickim, do czego doszło w kolejnym stuleciu. Wyznanie to stało
się manifestacją odrębności i konkurencyjności wobec katolicyzmu
rzymskiego – utożsamianego z polskością. Istotne znaczenie Kościo1

Mykoła Kulisz (1892–1937) był ukraińskim twórcą kultury
i znanym pisarzem. Należał do tzw. rozstrzelanego odrodzenia, czyli generacji ukraińskich przedstawicieli świata kultury
i nauki, którzy zostali zlikwidowani przez Ludowy Komisariat
Spraw Wewnętrznych ZSRS w latach 30. XX w.

ła greckokatolickiego w procesie kształtowania się ukraińskiej
świadomości narodowej potwierdza to, że duża część duchownych
tego wyznania odgrywała rolę
ukraińskich działaczy narodowych
– przykładem arcybiskup metropolita lwowski i halicki Andrzej Szeptycki (1865–1944).
Podobne zjawisko nie było
możliwe na należącej do państwa
carów Ukrainie Naddnieprzańskiej. W 1796 r. została przeniesiona greckokatolicka metropolia
z Kijowa do Połocka. Wydarzenie
to okazało się zapowiedzią likwidacji Kościoła greckokatolickiego,
do czego doszło w 1839 r. (tylko
w diecezji chełmskiej Kościół ten
istniał do roku 1875). Decyzja
ta była jedną z przyczyn słabiej
rozwiniętego poczucia przynależności narodowej u Ukraińców
Naddnieprzańskich. Jednak występujące w okresie I wojny zjawisko
proukraińskiej działalności narodowej nie było wyłącznie ograniczone do Ukraińców z Galicji.
Świadczą o tym działania podejmowane przez inteligencję ukraińskojęzyczną zamieszkującą państwo Romanowów. Przystąpiła ona
do organizowania w Rosji zachoronek. Były to zakłady wychowawczo-oświatowe, które skupiały
dzieci ukraińskie przybyłe z terenów austro-węgierskiej Galicji.
Rewolucyjne wydarzenia w Rosji będące konsekwencją I wojny
światowej nie mogły nie wpłynąć
na kształtujący się ukraiński ruch
narodowy. W wyniku rewolucji
lutowej (marzec 1917 – według
przyjętej w tekście datacji zgodnej z kalendarzem gregoriańskim)
utworzony został Rząd Tymcza-

sowy Rosji. Dnia 17 marca 1917 r.
została powołana Ukraińska Centralna Rada, która pełniła funkcję
przedstawicielstwa
ukraińskich
sfer politycznych, społecznych
i kulturalnych wobec Rządu Tymczasowego.

Narody bez państwa czy
państwa bez narodu?
W tym okresie proces tworzenia
się świadomości narodowej Ukraińców nabrał nowej jakości. Jakość
ta wynikała ze wsparcia politycznego zjawisk kulturowych cechujących drugą połowę XIX w. W coraz
większym stopniu ukazywały się
rozmaite druki wydawane w języku
ukraińskim. Tworząca się wspólnota
kulturowa stała się podłożem dążeń
do wypracowania jedności na płaszczyźnie politycznej. Dążenie to rodziło kon likty, ponieważ w wymiarze
politycznym nie było jednego narodu ukraińskiego. Odrębną orientację od Ukraińców z Centralnej Rady
przedstawiali Ukraińcy z Galicji,
pokładający nadzieje na koncesje
od państw centralnych.
W tle występowała też różnica między tradycją wywodzenia
Ukrainy od Rusi Kijowskiej bądź
od Kozaków siczowych. Nałożyła
się na to radykalizacja nastrojów
społeczeństwa, która była konsekwencją fatalnej sytuacji aprowizacyjnej wycieńczonego wojną imperium Romanowów. Powstał grunt
pod rozwój zbrodniczej ideologii
komunistycznej w bolszewickim
wydaniu.
W zajętym przez bolszewików
Charkowie odbył się Zjazd Rad
(24–25 XII 1917), który uchwalił
rezolucję pod nazwą „O organizacji władzy na Ukrainie”. Rezolucja

Przemiany ustrojowe dokonujące się w drugiej dekadzie XIX w. w Austrii, a od 1867 r. w Austro-Węgrzech, przyniosły porozumienie Polaków z Galicji z rządem austriackim. Efektem było wprowadzenie polskiego jako języka urzędowego w galicyjskiej administracji i sądownictwie
(1869). Wzmogło to aktywność także ukraińskiego ruchu narodowego – rywalizującego z polskim. Ukraińcy domagali się równouprawnienia,
postulując podział Galicji na część zachodnią (polską) i wschodnią (ukraińską).

członków Ukraińskiej Centralnej
Rady. Początkowo opowiadali się
oni za autonomią, jednak pogląd
ten ewoluował pod wpływem
zmieniających się okoliczności. Dostrzega się to, analizując wydawane
przez Centralną Radę kolejne uniwersały (tak określano – odwołując
się do tradycji ustrojowej kozackiego Hetmanatu XVII i XVIII wieku
– dekrety). W I Uniwersale (23 VI
1917) opowiedziano się za autonomią: „Nie oddzielając się od całej Rosji, nie zrywając z państwem
rosyjskim, niech naród ukraiński
na swej ziemi ma prawo sam uporządkować swe życie”. Ugodowy
charakter wobec rosyjskiej władzy
reprezentowanej przez Rząd Tymczasowy przedstawiał także II Uniwersał (16 lipca 1917), w którym
zawarto ustęp: „Rząd Tymczasowy
wyciąga rękę do przedstawicieli
demokracji ukraińskiej – Centralnej Rady – i wzywa do tworzenia
w zgodzie z nim nowego życia
Ukrainy dla dobra całej rewolucyjnej Rosji”.
Warto zwrócić uwagę na negatywny wydźwięk tego dokumentu,
jaki wywołał wśród części ukraińskich działaczy politycznych. Był
to wyraz dążeń do pełnej niepodległości – przykładem wystąpienie
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Narodowości państwa austro-węgierskiego według atlasu historycznego Williama R. Shepherda z 1911 roku

w nocy 17 lipca 1917 r. ukraińskiego pułku im. Połubotka. Celem było
przejęcie kontroli nad Kijowem,
co miało umożliwić zawarcie pokoju z państwami centralnymi oraz
ogłoszenie powstania niepodległej
Ukrainy. Pucz zakończył się niepowodzeniem.
Pewien przełom stanowiła bolszewicka rewolucja październikowa (listopad 1917). Po zbrojnym
przejęciu władzy przez bolszewików w Petersburgu Ukraińska
Centralna Rada ogłosiła III Uniwersał (XI 1917), który stanowił
o powołaniu Ukraińskiej Republiki Ludowej (Ukrajinśka Narodna
Respublika – UNR). Za ziemie ukraińskie uznano gubernie: kijowską,
podolską, wołyńską, czernihowską,
połtawską, charkowską, katerynosławską, chersońską oraz taurydzką – bez Krymu. Niezależnie
od tego w dekrecie zastrzeżono:
„Nie oddzielając się od republiki
rosyjskiej i utrzymując jej jedność,
twardo staniemy na naszej ziemi,
aby naszymi siłami dopomóc całej
Rosji, aby cała republika rosyjska
stała się federacją równych i wolnych narodów”.
Brzemienny w skutkach był dopiero IV Uniwersał, w którym Ukraińcy z Centralnej Rady opowiedzieli się za niezależnością w pełnym
wymiarze. Ogłoszony 22 stycznia
1918 r. w sali Muzeum Pedagogicznego w Kijowie ukazał się już
po upadku Rządu Tymczasowego oraz rozwiązaniu, 19 stycznia
1918 r., Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Ustawodawczego Rosji
(Konstytuanty). Był to krok, który
był motywowany bolszewicką agresją. W rezultacie proces, który miał
się rozwijać długofalowo i etapami, stał się natychmiastowy. W IV
Uniwersale stwierdzono: „Od dziś
Ukraińska Republika Ludowa staje
się niepodległym, od nikogo niezależnym, wolnym, suwerennym Państwem Narodu Ukraińskiego”.
W ukazującym się w okresie
międzywojennym w Polsce „Biuletynie Polsko-Ukraińskim” (nr z 17
I 1937) – postulującym zbliżenie
polsko-ukraińskie – IV Uniwersał
nazywano „Uniwersałem Niepod-
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ta była wyrazem aspiracji komunistów do przejęcia władzy nad całym terytorium Ukrainy. Głoszono:
„Od chwili obecnej władza na terytorium Republiki Ukraińskiej należy wyłącznie do Rad Delegatów
Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich”. Proklamowano powstanie
Ukraińskiej Republiki Rad. Ten
zabieg – tworzący imitację ukraińskiej państwowości – był wyrazem
dążeń do zdobycia poparcia ukraińskojęzycznych mieszkańców wsi,
którzy byli represjonowani przez
zwolenników odbudowania carskiej Rosji z Antonem Denikinem
na czele.
Był to wyłącznie zabieg propagandowy. Komunizm w wydaniu
bolszewickim nie uznawał prawa
Ukraińców do budowy odrębnej –
w pełni suwerennej – państwowości. Nie zmienia to tego, że w rezultacie na ziemiach zamieszkiwanych
przez Ukraińców syntezie uległ
wymiar narodowy i społeczny nastrojów. W opinii Jarosława Hrycaka rewolucyjne wydarzenia 1917
roku przyczyniły się do przejścia
przez społeczność ukraińskojęzyczną drogi, która prowadziła
„od chłopstwa do narodu”.
Równolegle do zabiegów bolszewików rozwijały się aspiracje
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ległości”, podkreślając jego przełomowy, odmienny od poprzednich
charakter. W opinii niepodpisanego
autora tego numeru „Biuletynu” był
to efekt rozwoju ukraińskiej świadomości narodowej oraz sprzyjających okoliczności o przełomowym
znaczeniu, do jakich doszło na arenie międzynarodowej. Autor ten
zwraca uwagę, że IV Uniwersał był
przede wszystkim wynikiem dążeń ukraińskiego społeczeństwa,
do których sceptycznie podchodzili
członkowie Ukraińskiej Centralnej
Rady – zdominowanej przez ugrupowania socjalistycznej lewicy.
Chcąc to unaocznić, autor przywołuje w „Biuletynie” fragmenty zawarte na łamach socjalistycznych
organów prasowych. Są nimi „Narodnia Wola” oraz „Robitnycza Hazeta”, które komentowały postanowienia IV Uniwersału.
„Narodnia Wola” ogłosiła, że
Ukraina „zmuszona była zostać
niepodległą” oraz: „podejmując hasło niepodległości, ani na krok nie
odstąpi od idei braterstwa wszechświatowego”. Natomiast „Robitnycza Hazeta” podała: „ogłoszenie
niepodległości Ukrainy jest jedyną
drogą do prawdziwej federacji”.
W poglądy te wpisuje się wypowiedź związanego z socjalistami
przewodniczącego
Ukraińskiej
Centralnej Rady Mychajły Hruszewskiego (1866–1934).
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Mychajło
Hruszewski
–
ukraiński historyk i polityk,
przewodniczący Ukraińskiej
Centralnej Rady. To przy ulicy Hruszewskiego w Kijowie
w lutym 2014 r. toczyły się
krwawe walki między przeciwnikami rządów Janukowycza
a wyspecjalizowaną jednostką
milicji ukraińskiej – Berkutem.
Hruszewski uznawał konieczność uzyskania przez Ukrainę
wewnętrznej niezależności, ale
stwierdzał: „ideą przewodnią naszego
narodowo-politycznego
2

Ukraina powstała w wyniku traktatu wersalskiego z 1919 roku

życia pozostaje tradycja federalistyczna”. Zdaniem autora wspominanego artykułu zamieszczonego
w „Biuletynie Polsko-Ukraińskim”
postulat pełnej niepodległości był
wynikiem „wpływu emanacji psychicznej narodu”, czyli społeczeństwa ukraińskiego. Jednak ukrainista, brytyjski historyk Andrew
Wilson zwraca uwagę, że w rzeczywistości Ukraińcy zostali zaskoczeni tempem przemian ideowych
zawartych w ogłaszanych uniwersałach. Autor polskiego „Biuletynu”
nie przywołał również innych słów
Hruszewskiego, który w omawianym okresie powiedział, że spłonęła „nasza orientacja na Moskwę
i Rosję, długo i z uporem narzucana
nam przez Rosję”.
W grudniu 1917 r. Armia Czerwona Rosji sowieckiej ruszyła
z ofensywą w kierunku Kijowa,
atakując terytoria znajdujące się
pod administracją Ukraińskiej
Republiki Ludowej. Ukraińcom
w sukurs przyszły państwa centralne, zainteresowane pozyskaniem ukraińskiego zboża. Z tego
też powodu dopuszczono delegację
ukraińską do rozmów pokojowych
prowadzonych między bolszewikami a rządami Niemiec i Austro-Węgier. Wówczas pojawiła się

szansa na wprowadzenie w praktyce postulatu rozciągnięcia władzy
na wszystkie terytoria, które Ukraińcy uznawali za etniczne, związane z ich koncepcją państwowości,
a więc także na Chełmszczyznę
i Podlasie. Drogę do realizacji tego
postulatu otworzył pokój zawarty
między URL a państwami centralnymi (9 II 1918)2, które uznawały
ukraińskie aspiracje.
Walkę z Rosją sowiecką przerwało podpisanie traktatu pokojowego w Brześciu Litewskim między Rosją sowiecką a państwami
centralnymi (3 III 1918). Postanowienia traktatu obligowały bolszewików do opuszczenia terytorium
ukraińskiego oraz do uznania postanowień pokoju URL z państwami centralnymi. Decyzja w sprawie
Chełmszczyzny spotkała się z protestami polskich działaczy i organizacji niepodległościowych. Surogat
określany mianem Ukrainy sowieckiej przeniesiono do Połtawy.
Czasowe ustąpienie zagrożenia rosyjskiego w wydaniu sowieckim nie przyniosło Ukrainie
faktycznej suwerenności. Ukraińska Republika Ludowa była całkowicie ekonomicznie uzależniona
od Niemiec, które narzuciły państwu ukraińskiemu prowadzenie

Dnia 9 lutego 1918 r. państwa centralne zawarły traktat pokojowy z Ukraińską Republiką Ludową. Na mocy tego traktatu Ukraińcom
oddano Chełmszczyznę i część Podlasia. Wywołało to sprzeciw strony polskiej, czego przejawem było wystąpienie przeciwko Austro-Węgrom
żołnierzy II Brygady Legionów (pod wodzą gen. Józefa Hallera), wcielonych do Polskiego Korpusu Posiłkowego. Przebili się oni przez front,
usiłując połączyć się z siłami polskimi utworzonymi w Rosji.

dectwo zróżnicowania istniejącego
w obrębie ukraińskiej tożsamości
narodowej. Przywódcy ZURL nie
byli w stanie nawiązać efektywnej
współpracy z rządzącymi Ukrainą
Naddnieprzańską. Dzieliły ich różnice programowe. Ukraińcy z Galicji byli nastawieni proeuropejsko,
legalistycznie i nacjonalistycznie,
a Ukraińska Republika Ludowa była
zdominowana przez lewicowe prądy ideologiczne.
W styczniu 1919 r. została ogłoszona unia obydwu państw ukraińskich – miała jednak wyłącznie
formalny charakter. Różnic był bardzo wiele, co wynikało z położenia
geopolitycznego. Galicyjskich Ukraińców cechowało jednoznacznie antypolskie nastawienie, a przedstawiciele Ukrainy Naddnieprzańskiej
za największe zagrożenie uznawali Rosję sowiecką. Rozbieżności
w pełni się ujawniły, kiedy przywódca URL Symon Petlura został zmuszony do zawarcia antysowieckiego
sojuszu z Polską (21 IV 1920).
Dnia 25 kwietnia 1920 r. Wojsko
Polskie dowodzone przez Józefa
Piłsudskiego wkroczyło na ziemie ukraińskie, dochodząc po 12
dniach aż do Kijowa3. Na mocy porozumienia z Petlurą Polska uznała
władze Ukrainy Naddnieprzańskiej,
ale ta była zmuszona do rezygnacji

z roszczeń do Galicji Wschodniej,
zachodniego Wołynia, Chełmszczyzny, Podlasia i Polesia. Wywołało
to zdecydowany sprzeciw galicyjskich Ukraińców. Poza tym sojusz
nie przyniósł stronie ukraińskiej
żadnych korzyści, ponieważ uległa
pod naporem bolszewickim. Dnia 21
listopada 1920 r. armia Petlury wycofała się do Polski. Marionetkowa
Ukraińska Socjalistyczna Republika
Sowiecka stała się jedyną istniejącą
formą państwowości, co komuniści
próbowali propagandowo wykorzystać, nadając jej status jedynego reprezentanta ukraińskich interesów.
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Między Scyllą a Charybdą,
czyli jak Ukraińcy
postrzegali ZSRS i II RP
W okresie międzywojennym
Ukraińcy znaleźli się w kilku organizmach państwowych. Największa
ich liczba znalazła się w Związku
Sowieckim i Polsce (według różnych szacunków w Polsce stanowili
od 14 do 16%). Jako mniejszość narodowa znaleźli się również w Czechosłowacji i Rumunii. Najlepiej
zorganizowani i świadomi istnienia
ukraińskiej narodowości byli ci, którym przyszło funkcjonować w ramach państwa polskiego.
Liczebnie dominowali na wsiach,
ale miasta kresowe Rzeczypospoli-

Józef Piłsudski w rozmowie z sanacyjnym politykiem i dziennikarzem Bogusławem Miedzińskim powiedział: „jeśli chodzi o akcję na Rosję, sam pan Lloyd George gotów jest pobłogosławić mnie do marszu na Moskwę. [...] I co potem? Wszyscy w Czerwonej Armii znają strategię
Kutuzowa. […] Nie przez Moskwę droga. Bolszewików trzeba pobić i to niedługo, póki jeszcze nie są silni, i sprać ich tak, aby ruski miesiąc
popamiętali. Czuły ich punkt to nie Moskwa, lecz Kijów – Ukraina. Bez Ukrainy Rosja będzie zagrożona głodem, a groźby niepodległej Ukrainy
nie będą mogli zaryzykować i będą musieli pójść na walną rozprawę”.
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3

Biskupi greckokatoliccy podczas spotkania we Lwowie, grudzień 1927 rok. Siedzą: bp Grzegorz Chomyszyn,
abp metropolita Andrzej Szeptycki, bp Nikita Budka, bp Jozafat Kocyłowski
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dostaw żywności dla walczącej armii niemieckiej. Stanowiło to jedną
z przyczyn kon liktów społecznych
na Ukrainie Naddnieprzańskiej,
które przedkładano ponad aspekt
ukraińskiej wspólnoty narodowej.
Buntownicze nastroje dominowały wśród zamożnego chłopstwa
i warstw ziemiańskich. Wynikiem
tego był przewrót, przeprowadzony
w nocy z 29 na 30 kwietnia 1918 r.
Od tego momentu Ukraińska Republika Ludowa przekształciła się
w Hetmanat (na czele z hetmanem Paweł Skoropadskim, w przeszłości o icerem carskiej armii),
o icjalnie nazwany Państwem
Ukraińskim. Twór ten uzyskał
protekcję Niemiec. Mimo że powstanie Hetmanatu stanowiło
wynik napięć społecznych, to
nazwa była zakorzeniona w tradycjach istnienia wspomnianego XVIIi XVIII-wiecznego Hetmanatu, będącego formą kozackiej demokracji
wojennej na terytorium naddnieprzańskim.
Niestabilność każdej formy ukraińskiej państwowości spotęgowała
kapitulacja Niemiec w listopadzie
1918 r. W rezultacie rozpoczął się
bunt przeciwko Skoropadskiemu,
który został zakończony upadkiem
Hetmanatu w grudniu tego roku
i przywróceniem Ukraińskiej Republiki Ludowej.
Upadek Hetmanatu pokrył się
w czasie z powstaniem odrębnego
państwa ukraińskiego (X 1918),
inicjowanego przez Ukraińców
z Galicji. Była to Zachodnioukraińska Republika Ludowa (Zachidno
Ukrajinska Narodna Respublika) –
ze stolicą we Lwowie – utworzona
na gruzach monarchii habsburskiej.
Państwo to istniało jedynie kilka
miesięcy – ulegając ostatecznie
Wojsku Polskiemu w lipcu 1919 r.
Istotny jest jednak wymiar symboliczny, który określił jego funkcjonowanie. Zachodnioukraińska
Republika Ludowa stanowi świa-
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tej zachowywały polski charakter,
co spotęgowało w ukraińskiej świadomości wielowiekowy stereotyp
o istnieniu „polskich panów”, traktowanych jako okupantów. Jarosław
Hrycak zwraca uwagę na poczucie
odrębności
ukraińskojęzycznej
mniejszości w sąsiedniej Czechosłowacji. W wyniku wieloletnich wpływów kultury węgierskiej w świadomości ukraińskojęzycznej ludności
istniała „Ruś Zakarpacka”, a nie
jeden naród ukraiński. W Związku
Sowieckim żywioł ukraiński uzyskał w latach 20. pewne swobody
oświatowe i kulturalne.
Jednak z osiągnięciem przez Józefa Stalina pełni dyktatorskiej władzy
w latach 30. nastąpił odwrót od tej
polityki. Budowa totalitarnego państwa wymagała ogólnego ujednolicenia, któremu służyła rusy ikacja.
Hrycak zwraca uwagę, że Ukraińcy
doświadczeni klęską Wielkiego Głodu (1932–1933) i Wielkiego Terroru drugiej połowy lat 30. przetrwali
jako formacja etniczna, ale zostali
rozbici jako naród polityczny.
Kontrastuje to z ich sytuacją w Rzeczypospolitej. Mimo że
w Polsce ukraińska tożsamość nie
była zwalczana, to Ukraińcy w wymiarze politycznym mogli działać
jedynie w łonie państwa polskiego, którego duża część z nich nie
akceptowała. Przykładem funkcjonowanie ukraińskiego uniwersytetu we Lwowie – konkurencyjnego wobec polskiego Uniwersytetu
Jana Kazimierza – który musiał
zaprzestać legalnej działalności
w 1925 r.
Procesy świadomościowe były
na tyle zaawansowane, że bezpośrednio po zakończeniu I wojny
światowej istniały dwa ośrodki
państwowości ukraińskiej: Ukraińska Republika Ludowa (URL)
i Zachodnioukraińska Republi4

ka Ludowa (ZURL). Do tego miana
aspirowała także komunistyczna sowiecka Ukraina. Stanowiło to rezultat uwarunkowań geopolitycznych, ale i różnych dróg
prowadzących do wytworzenia
ukraińskiej kultury narodowej. Zauważalne jest to na przykładzie
wspomnianego stosunku obu ukraińskich państw do Polski.
Oba młode organizmy państwowe
nie przetrwały próby czasu. W rezultacie w okresie międzywojennym nie
było suwerennego państwa ukraińskiego, ale istniał rozbity naród.
Otwarte pozostaje pytanie, na ile
był on skonsolidowany i świadomy
postulowanej w ukraińskich kręgach politycznych wspólnotowości.
Przejawem radykalizmu nacjonalistycznego Ukraińców były skuteczne
zamachy na Tadeusza Hołówkę (29
VIII 1931) oraz ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego
(15 VI 1934)4.
Tragiczny bilans przyniosła II
wojna światowa, która dała upust
radykalizującym się nastrojom części społeczeństwa ukraińskiego
w postaci zbrodni dokonywanych
przez formacje Ukraińskiej Powstańczej Armii (Ukrajinśka Powstanśka
Armija). Po stronie Niemiec hitlerowskich walczyła ukraińska 14.
Dywizja Grenadierów SS. Tragiczną
ironią losu jest to, że ukraiński terror
uzewnętrznił się z największą siłą
na przedwojennym terytorium Polski (rzeź wołyńska lat 1943–1944)5,
której przedwojenne władze prowadziły zdecydowaną, ale łagodniejszą
politykę wobec mniejszości ukraińskiej (wojewoda wołyński Henryk
Józewski) niż totalitarny Związek
Sowiecki.

Próba refleksji
Po 1945 r. o losach Ukraińców
decydował już tylko Związek Sowie-

Nie umarła
jeszcze Ukraina
Nie umarła jeszcze Ukraina ani chwała,
ani wolność,
Jeszcze do nas, bracia Ukraińcy,
uśmiechnie się los.
Zginą wrogowie nasi jak rosa na słońcu,
Zapanujemy i my bracia, w naszym
kraju.
Duszę, ciało poświęcimy dla naszej wolności,
Pokażemy, żeśmy bracia, z kozackiego
rodu.
Staniemy bracia do krwawego boju
od Sanu do Donu,
Panować w domu ojców nie damy
nikomu.
Czarne Morze się uśmiechnie,
dziad Dniepr rozraduje,
W naszej Ukrainie dola się odmieni.
Duszę, ciało...
Praca rąk i zapał szczery swoje dopowiedzą
I wolności pieśń huczna po kraju się
rozleje,
Za Karpaty się odbije i po stepach zagrzmi,
Chwała Ukrainy stanie między narodami.
Duszę, ciało...
Słowa: Pawło Czubryńskij, muzyka: Michajło
Werbyckij
Pieśń powstała w 1863 roku, od 1917 roku (z przerwami) hymn państwowy Ukrainy

cki. Na powstanie własnego państwa
Ukraińcy musieli czekać do upadku
Związku Sowieckiego w 1991 roku.
Przetrwanie umożliwiała niestabilna sytuacja polityczna i ekonomiczna państwa sowieckiego. Nie ulega
jednak wątpliwości, że istotną rolę
w przetrwaniu ukraińskiego bytu
narodowego odegrała spuścizna
walk o niepodległość państwową,

Władysław Pobóg-Malinowski podaje, że Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa i po dojściu do władzy w maju 1926 roku opowiadał
się za przyznaniem Ukraińcom swobód kulturalnych na wzór obowiązujących w Galicji przed I wojną światową. Jednak obóz sanacyjny nie
wypracował programu w tej kwestii. Większość Ukraińców odnosiła się wrogo do państwa polskiego, odrzucając możliwość wypracowania
porozumienia innego jednostronnie uznającego ukraińskie postulaty. Tragiczną konsekwencją radykalizacji tego poglądu były udane zamachy
terrorystyczne na życie Tadeusza Hołówki i Bronisława Pierackiego.
5
Rzeź wołyńska (1943–1944) – czystka etniczna przeprowadzona przez ukraińskich nacjonalistów z UPA na polskiej ludności przedwojennego Wołynia i Galicji Wschodniej. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, szacuje się ją na 50–100 tysięcy. W lipcu 2013 r. Sejm RP przyjął uchwałę
upamiętniającą rzeź wołyńską „jako czystkę etniczną o znamionach ludobójstwa”. Decyzja ta wzbudziła wiele kontrowersji, ponieważ rzeź
wołyńska przez wielu jest traktowana jako ludobójstwo w pełnym wymiarze. Współcześnie ta tragedia stanowi główne utrudnienie w dialogu
polsko-ukraińskim.

formacjami kulturowymi, z którymi
stykała się w przeszłości. Kontakt
ten nadawał specy iczne oblicze kulturze narodowej, wpływając na proces kształtowania się ukraińskiego
poczucia odrębności.
Zróżnicowany charakter historycznych zaszłości utrwalił niejednolite
oblicze ukraińskiej narodowości. Jest
to rezultat odmiennych uwarunkowań,
które stwarzały ludności ruskojęzycznej poszczególne państwa. Państwem
tym była także Rzeczpospolita Obojga
Narodów, jednak upadła w momencie rozpoczęcia się procesu tworzenia
nowoczesnego narodu ukraińskiego.
Dlatego rozwijał się on na gruncie rosyjskim i austriackim.
Wieloletni związek z Rosją carską,
a potem bolszewicką stworzył trudności w rozdzieleniu tego, co nazwać
możemy ukraińskim, a co rosyjskim.
Uwidacznia się to na przykładzie dyskusji dotyczącej wspólnych dla obu
narodów tradycji Rusi Kijowskiej.
Od XVI w. występuje w Rosji pogląd,
który rozwinął się w XIX stuleciu – tak
zwana teoria przesunięć ośrodka
władzy z Kijowa do Suzdalu, Włodzi-

mierza, a następnie Moskwy. Sprzeciwiają się temu ukraińscy historycy,
którzy akcentują odrębny charakter
narodowości ukraińskiej i rosyjskiej,
mimo istnienia wspólnych tradycji.
Współcześnie – wobec bieżących
wydarzeń – oblicze tej dyskusji uwidacznia się na przykładzie sporu o to,
do kogo powinien należeć Półwysep
Krymski i Donbas, a w szerszym ujęciu o to, jaką drogą (związku z Zachodem czy Rosją) powinna pójść Ukraina. Pozornie wydawać by się mogło,
że Polska jest naturalnym orędownikiem europeizacji Ukrainy. Jednak
historia stosunków polsko-ukraińskich przedstawia więcej czynników,
które dzielą oba narody, niż łączą.
Ukraiński nacjonalizm opiera się
na antypolskich tradycjach, ponieważ jego zwolennicy postrzegają
(i postrzegali) polskość przez pryzmat rzekomego zagrożenia wynarodowieniem. Tragiczny przykład
stanowi wspomniana rzeź wołyńska
i współczesne jej oceny. Ewentualne
porozumienie powinno opierać się
na dialogu, który pozwoli na rozliczenie się z przeszłością.
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która przejawiła się w powstaniu
tożsamości Ukraińców (porzucono
kategorię „Rusini”). Siła tej tożsamości przyniosła własny dorobek kulturowy oraz ograniczenie
wpływów państw ościennych.
Andrew Wilson zwraca uwagę, że
współcześnie historycy ukraińscy
wypracowali konsensus na podstawie tezy Jarosława Hrycaka, że w XX
stuleciu zakończył się proces formowania nowoczesnego narodu. W ten
sposób wspólnota kulturowa, której
podłoże stanowiło kryterium etniczne i językowe, stała się uświadomiona pod względem narodowym,
dostrzegając tożsamość interesów
w wymiarze politycznym. Znaczącym czynnikiem przetrwania świadomości narodowej była działalność
emigrantów ukraińskich, skoordynowana w wielu organizacjach na terenie USA i Kanady.
Po 1991 r. można już było się odwoływać do tradycji, którą po części
rede iniowano. Ukraińcy odwoływali
się zarówno do tradycji staroruskich, jak i kozackich. Stąd wynikało trwałe zakorzenienie narodowej
symboliki: niebiesko-żółtej lagi (błękit jako kolor nieba; żółty jako symbol
zboża), godła – trójzębu (symbolu
dynastii Rurykowiczów), waluty –
hrywny (srebrnej monety wybijanej
w dawnej Rusi) oraz hymnu.
Ukraiński hymn – Nie umarła
jeszcze Ukraina– powstał w drugiej
połowie XIX stulecia i był inspirowany polskim Mazurkiem Dąbrowskiego. Świadczy to o wpływie polskiej
kultury na kształtującą się ukraińską
świadomość. Powoduje to, że pełna
prezentacja procesu tworzenia ukraińskiej świadomości narodowej wymaga również analizy relacji ukraińskiej kultury narodowej z innymi
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Ukrainian nationality is not homogenous, as it was under influence of neighbouring countries which political status was
changing over the centuries. Undoubtedly, these were Poland and Russia that strongly contributed to creation of the Ukrainian
nation. However, Russian influence was predominant after Poland’s collapse in the 18th century, and especially after the World
War II, and that is why it is not easy to separate between Ukrainian and Russian. What is more, Russians have been highlighting
“theory of governing centers’ shift” from Kiev to Moscow, although Ukrainian historians, which is obvious, are against. Today this
debate is revived in the context of Crimean peninsula and Donbass, and it is extended to the key question: which way should
Ukraine follow: together with the West or with Russia?
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Oryginalna historia ukraińskich formacji kozackich (w granicach współczesnej Ukrainy) nie
skończyła się w końcu XVIII w., trwała jeszcze około 100 lat. Przez ten czas Kozacy wpływali na
kształtowanie się wspólnej pamięci historycznej i świadomości narodowej Ukraińców (przede
wszystkim między potomkami Kozaków). Działania wojskowe i polityczne Kozaków miały również
znaczący wpływ na losy sąsiadujących narodów i państw (zwłaszcza na Polskę, Rosję i Turcję).

Ukraińskie formacje
kozackie (1776–1868)
Wadim Zadunajski

ramatyczne wydarzenia z połowy XVIII w. na ziemiach
miach ukraińsyjskiego, doskich, które były wówczas częścią Imperium Rosyjskiego,
cji kozackich.
prowadziły do wyeliminowania głównych formacji
Katarzyna II zlikwidowała stanowisko hetmana (1764; ostatułki kozackie
nim był K. Rozumowski), w 1765 r. rozwiązała pułki
o-wschodnia
na Słobożańszczyźnie (Ukrainie Słobodzkiej – północno-wschodnia
część Ukrainy), zniszczyła Sicz Zaporoską (1775), a w latach 1781–
ny (w tym 10
1783 wyeliminowała resztki autonomii Hetmańszczyzny
rium Rosyjpułków kozackich). W drugiej połowie XVIII w. Imperium
skie zrujnowało lub osłabiło instytucje wojskowe i państwowe
rzy rozbiory
we wszystkich obszarach niedaleko swoich granic (trzy
zątek podRzeczypospolitej, likwidacja Chanatu Krymskiego, początek
porządkowania Gruzji).
ńskie forRząd carski Rosji wyeliminował tylko główne ukraińskie
e. Jednomacje kozackie, które miały polityczny wpływ w regionie.
cześnie starszyzna kozacka otrzymała status szlachty, a większość Kozaków zachowywała wolność osobistą. Dziękii temu
cje koudało się utrzymać lub tworzyć nowe ukraińskie formacje
zackie, z których niektóre istniały aż do początku XX w. Było
tak zarówno dzięki inicjatywom samych Kozaków, jak i Imbrojperium Rosyjskiego (udział w licznych kon liktach zbrojego
nych końca XVIII i początku XIX w. wymagał ich aktywnego
iowykorzystania). Nowe formacje zostały jednak pozbawiowie
ne swej dawnej niezależności i działały na podstawie
żdecyzji władz rosyjskich (wprowadzanie ustawowej służh
by wojskowej pod całkowitą kontrolą struktur cesarskich
rw zamian za szereg przywilejów społeczno-gospodarczych i wojskowych dla Kozaków).

D

Formacje utworzone przez Zaporożców
Zaporożcy nad Dunajem (1775–1828)
Zaraz po zniszczeniu w 1775 r. ostatniej Siczy Zaporoskiej
poroskiej
ch i całych
(Nowa Sicz) Kozacy zaczęli uciekać w małych grupach
iemie nad
oddziałach (m.in. pod wodzą atamana A. Lacha) na ziemie
m OsmańMorzem Czarnym. Stopniowo zasiedlili tereny Imperium
reckie imskiego w dolnym biegu Dniepru, Dniestru i Dunaju. Tureckie
ormalnie
perium nie sprzeciwiało się temu, a w 1778 r. Kozacy formalnie

byli miasto Dunawec (centrum „nekrasowców”), gdzie
w 1814 r. zbudowali ostatnią Sicz.
Sytuacja Kozaków nad Dunajem była trudna. W końcu XVIII i na początku XIX w. ujście rzeki znajdowało się
w centrum walk między wojskami tureckimi i rosyjskimi.
W tych okolicznościach zdarzały się przypadki powrotu
Kozaków do Imperium Rosyjskiego. Jednakże dopóki
nad Dunajem żyli starzy Zaporożcy (wrogowie Rosji),
idea powrotu do państwa rosyjskiego nie miała odpowiedniego poparcia wśród Kozaczyzny Zadunajskiej.
Sytuacja zmieniła się w 1827 r., kiedy J. Hładki (rodem
z Kozaków Hetmańszczyzny) został atamanem Siczy Zadunajskiej. Z częścią starszyzny kozackiej podjął tajne
negocjacje ze stroną rosyjską. W tym czasie idea sojuszu
z Cesarstwem Rosyjskim nie została poparta przez większość Kozaków. Jednak na początku wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1828–1829 część Kozaczyzny Zadunajskiej
(około 1000 osób) pod dowództwem atamana J. Hładkiego przeszła na stronę Imperium Rosyjskiego. W odpowiedzi władze tureckie zniszczyły Sicz i zaczęły stosować
represje wobec pozostałych Kozaków.
Tak zakończyła się historia ostatniej Siczy Kozaczyzny
Zaporoskiej. Skutkiem tych wydarzeń zostały utracone
cechy tożsamości Zaporożców: bezpośrednia demokracja wojskowo-kozacka, dominacja męskiego braterstwa
wojskowego, specy iczny tryb życia Kozaków siczowych,
prawo do zmiany priorytetów polityki zagranicznej. Aby
zachować te wartości, Zaporożcy zmieniali ziemie i władców (żyli nawet pod władzą sułtana tureckiego lub chana
krymskiego), a nawet walczyli z innymi kozaczyznami.
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Azowskie Wojsko Kozackie (1832–1865)
W składzie armii rosyjskiej oddział J. Hładkiego otrzymał status dunajskiego pułku kozackiego. Brał on czynny
udział w walkach z wojskami tureckimi. Doświadczeni
Kozacy pomogli armii rosyjskiej przekroczyć Dunaj i zburzyć kilka twierdz tureckich. Wkrótce oddział został nazwany Samodzielnym Wojskiem Zaporoskim. J. Hładki
został mianowany atamanem i otrzymał tytuł szlachecki.
W 1832 r. Samodzielne Wojsko Zaporoskie przeniosło
się na wybrzeże północne Morza Azowskiego (niedaleko
rzeki Berda oraz Mariupola). Zmieniono wówczas nazwę
na Azowskie Wojsko Kozackie. Tutaj wojsko zostało uzupełnione przez Kozaków byłego starodubskiego pułku
Hetmańszczyzny, także mieszkańców miasteczka Pietrowski Posad i wsi Nowospaskie.
Połowa Kozaków azowskich była chłopami i prostymi
ludźmi. Na początku lat sześćdziesiątych XIX w. łączna
liczba Kozaczyzny Azowskiej wynosiła około 11 000 osób
(w tym kobiety i dzieci). Kozacy zajmowali się rolnictwem
(nawet wzięli udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej 1851 r. w Londynie, gdzie otrzymali medal II stopnia), rybołówstwem, hodowlą zwierząt i pszczelarstwem.
Na terenie wojska znajdowało się 5 dużych osiedli (stanic) i 60 chutorów. Stolicą wojska była Stanica Petrowska
(tutaj znajdowała się kancelaria wojskowa).
Wbrew zaleceniom carskim (obowiązkowa służba,
ujednolicone mundury i broń, kompletne podporządko-
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zostali poddanymi sułtana. Głównym tego powodem była
potrzeba posiadania doświadczonych i wyszkolonych żołnierzy w oczekiwaniu na kolejną wojnę z Imperium Rosyjskim. W latach osiemdziesiątych XVIII w.
część Zaporożców na krótko przeniosła się do Banatu
(część ziem bałkańskich Cesarstwa Austriackiego granicząca z Turcją). Z powodu różnych okoliczności współpraca z władzami austriackimi się nie udała.
Największa liczba Kozaków mieszkała przy ujściu Dunaju. Dlatego to tutaj został odnowiony kosz zaporoski
(centrum kozackie). Pod koniec lat siedemdziesiątych
i na początku osiemdziesiątych XVIII w. na ziemiach imperium tureckiego mieszkało około 12 000 Kozaków.
To więcej niż połowa Kozaków ostatniej Siczy Zaporoskiej. Większość z nich była gotowa walczyć przeciwko
Rosji.
Ze względu na oddalenie nowego centrum od głównych ziem ukraińskich zmniejszył się napływ nowych
Kozaków. Sytuacja doprowadziła do tego, że pod koniec lat dwudziestych XIX w. nad Dunajem mieszkało
najprawdopodobniej do 5000 Kozaków (ogólna liczba ludności na ziemiach Siczy Zadunajskiej osiągnęła
15 000 osób). Osadnicy kozaccy mieli też inne problemy.
Zamiast wcześniej zasiedlanych ogromnych obszarów
nad Dnieprem na początku XIX w. otrzymali tylko kilka działek przy ujściu Dunaju. W związku z tym stracili
dotychczasowe zyski z kontroli handlu i produkcji soli.
Podczas wypraw wojskowych liczyli zarówno na pieniądze tureckie, jak i na łupy. Kozacy zajmowali się także
rybołówstwem, rolnictwem i hodowlą zwierząt.
Władze tureckie nie przeszkadzały funkcjonowaniu Siczy Zadunajskiej. Był tu ustanowiony tylko jeden
przedstawiciel sułtana, podczas gdy wcześniej w Nowej
Siczy stacjonował cały rosyjski garnizon. Wojska kozackie składały się tylko z piechoty i niedużej loty. Siły te
były aktywnie wykorzystywane przez rząd turecki w tłumieniu buntów Greków i Słowian na Bałkanach. Kozacy
zadunajscy wzięli udział w rosyjsko-tureckich wojnach
z lat 1787–1791 i 1806–1812 po stronie Imperium
Osmańskiego. Jednak podczas spotkań z oddziałami
Kozaczyzny Czarnomorskiej, walczącej po stronie Rosji,
Kozacy nie walczyli między sobą. Istniało nawet określenie „nierąbajki” (nie „rąbano” jeden jednego). Co więcej, zdarzały się też przejścia Kozaków z jednej strony
na drugą.
Warto zwrócić szczególną uwagę na długi kon likt
między Zaporożcami i Kozakami „nekrasowcami”.
Przodkowie tych Kozaków pod wodzą atamana I. Nekrasowa (staroobrzędowcy – zwolennicy starego rytu
w prawosławiu) brali czynny udział w powstaniu Kozaczyzny Dońskiej (pod wodzą atamana K. Bulawina)
przeciwko carowi rosyjskiemu Piotrowi I w latach 1707–
1709. Po porażce uciekli na Kaukaz Północny, a następnie
osiedlili się u ujścia Dunaju. Konkurencja o ziemię i rybołówstwo, jak również różnice religijne doprowadziły
do zbrojnej konfrontacji między Zaporożcami i „nekrasowcami”. Ostatni etap walki zakończył się całkowitym
zwycięstwem Zaporożców zadunajskich – w 1813 r. zdo-
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Mundur Azowskiego Wojska Kozackiego

wanie rosyjskiemu dowództwu itp.) Kozakom azowskim
udało się utrzymać część dziedzictwa militarnego Zaporożców: elementy kozackiego, lokalnego samorządu,
priorytety wojskowe życia codziennego, podstawy szkolenia bojowego i sztuki wojennej. Podstawą wojska kozackiego była piechota i lota wioślarska. Służba trwała
31 lat (25 lat w jednostkach liniowych). Podczas służby
Kozacy 8–10 lat znajdowali się w jednostkach, a resztę
czasu (z wyjątkiem wojny) – w domu. Kozaczyzna Azowska (w przypadku całkowitej mobilizacji) wystawiała
szwadron/sotnię kawalerii, półbatalion piechoty i lotę
wioślarską (42 małe statki i batalion piechoty morskiej).
Z biegiem czasu Kozacy byli zobowiązani do noszenia
munduru i broni mających standardową formę. Jednak
mundur zachował elementy odzieży wierzchniej Zaporożców (częściowo podobny do polskiego kontusza
ze składanymi rękawami) i tradycyjnych barw (czerwony i niebieski). Kozacy azowscy zachowali także szable,
natomiast sąsiednie oddziały kozackie od lat czterdziestych XIX w. były uzbrojone w szaszki (kaukaski rodzaj
broni białej).
Kozacy azowscy brali czynny udział w wojnie krymskiej i kaukaskiej. Podczas wojny krymskiej walczyli
wszyscy dorośli Kozacy – 1926 osób (w czasie pokoju
służbę pełniło około 600 Kozaków). Głównym sukcesem
operacji wojskowych Kozaczyzny Azowskiej było zakłócenie anglo-francuskiego lądowania na północnym wybrzeżu Morza Azowskiego (w miejscowości obok Stanicy
Petrowskiej) w 1855 r. Natomiast w czasie wojny kauka-

skiej najbardziej skutecznie walczyła lota kozacka. Ciągle
blokowała wybrzeże czarnomorskie Północnego Kaukazu, gdzie z powodzeniem wylądowały oddziały batalionu
morskiego Kozaków azowskich (którzy zwalczali oddziały górali). W tych warunkach powstała piechota morska
Azowskiego Wojska Kozackiego, której prototyp istniał
w Siczy Zaporoskiej.
Od początku istnienia Kozaczyzny Azowskiej większość Kozaków chciała być częścią Kozaczyzny Czarnomorskiej (była to największa formacja, w której
dominowali potomkowie Zaporożców). Przeciwdziałało temu kierownictwo wojska azowskiego pod wodzą
atamana J. Hładkiego (starał się utrzymać swój samodzielny status). Pod koniec wojny kaukaskiej rosyjski
rząd zdecydował się przesiedlić wszystkich Kozaków
azowskich na podbite ziemie górali kaukaskich. Jednocześnie Kozaków azowskich zaliczono do Kozaczyzny
Kubańskiej (do roku 1860 Czarnomorskiej). Przeniesienie rozpoczęło się w 1862 r. Jednakże po udanym zakończeniu wojny kaukaskiej w 1864 r. potrzeba takiej
kolonizacji zniknęła. Dnia 11 października 1865 r.
car Aleksander II podpisał „regulamin” w sprawie likwidacji wojska azowskiego. W tym czasie prawie
połowa Kozaków przesiedliła się na Północny Kaukaz
i stała się Kozakami kubańskimi. Reszta Kozaków utraciła swój status i mieszkała w tym samym miejscu jako
zwykli chłopi.
Wśród Kozaków, którzy przesiedlili się na Północny Kaukaz, dominowali potomkowie Kozaków Zadunajskich oraz

Formacje utworzone
przez Imperium Rosyjskie (1785–1868)
Wojska kozackie na byłych ziemiach zaporoskich
oraz na wybrzeżu Morza Czarnego
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Po zniszczeniu Siczy Zaporoskiej część Kozaków pozostała na tym terenie, choć utraciła status wojskowy i przywileje. Rząd rosyjski początkowo nie mógł w pełni kontrolować rozległego terytorium i pod stałą groźbą wojny
z Turcją został zmuszony do poszukiwania kompromisu
z byłymi Kozakami. Wysiłki te były szczególnie silne pod
koniec XVIII w. Władze rosyjskie starały się stworzyć formacje kozackie pod swoją pełną kontrolą, a nie na wzór
samodzielnej Siczy Zaporoskiej.
Rosyjski rząd próbował utworzyć osobne oddziały kozackie nie tylko z powodu groźby Imperium Osmańskiego, lecz także w celu korzystania z odpowiednich tradycji
wojskowych Zaporożców. Jednym z głównych inicjatorów
takich prób był noworosyjski generał-gubernator książę
G. Potiomkin (Książę Taurydzki). Wspierał on tworzenie
wojsk kozackich, żeby skutecznie bronić zarówno południowo-zachodnich granic mocarstwa, jak i własnych
ziem. Udało się stworzyć Buskie, Jekaterynosławskie
i Czarnomorskie wojska kozackie przed lub na początku
wojny rosyjsko-tureckiej w latach 1787–1791.
W 1785 r. zostało utworzone Buskie Wojsko Kozackie. Wstąpili do niego ukraińscy mieszkańcy Prawobrzeżnej Ukrainy (wolontariusze pułku kozackiego
w 1769 r.) oraz liczne grupy Słowian bałkańskich, Mołdawian, Rumunów i Albańczyków. Ogólna liczba Kozaków
osiągnęła wówczas 1500 osób. W latach 1787–1796 Kozaczyzna Buska była częścią Jekaterynosławskiego Wojska Kozackiego. W latach 1798–1803 Kozacy buscy zostali tymczasowo rozwiązani. Ostatni etap historii Buskiego
Wojska Kozackiego trwał od 1803 aż do 1817 r.
Kozacy brali udział we wszystkich wojnach rosyjsko-tureckich w latach 1787–1812, także w wojnach z Napoleonem. Buskie Wojsko Kozackie zostało uzupełnione
przez mieszkańców południowej części Prawobrzeżnej
Ukrainy. Do roku 1817 większość Kozaków osiedliła się
w dolnej części Południowego Bohu (na północ od Mikołajowa) oraz (mała część) w górnym biegu rzeki Ingul
(obok guberni kijowskiej). Formacja ta wystawiała 3–4
pułki kawalerii, a łączna liczba Kozaków przekroczyła
12 000 osób (w tym kobiety i dzieci). Po wzmocnieniu
Rosji Buska Kozaczyzna została zlikwidowana. Kozacy
zostali uznani za chłopów państwowych.

Jekaterynosławskie Wojsko Kozackie (Nowodońskie Wojsko Kozackie) zostało założone w 1787 r.
na ziemiach południowej części Naddnieprzańskiej
Ukrainy. Wojsko składało się z byłych Kozaków, staroobrzędowców (imigrantów z Rosji), mieszczan i chłopów. Przykładem struktury wojskowej podczas kreowania tego wojska była Kozaczyzna Dońska. Co więcej,
na początku większość stanowisk w kierownictwie
wojska zajęli Kozacy dońscy (pod dowództwem pułkownika M. Platowa). Łączna liczba Kozaków i ich
rodzin wynosiła około 50 000 osób (mieszkali w 120
wioskach i miasteczkach). W służbie było około 14 000
osób (11 pułków). Kozaczyzna Jekaterynosławska brała czynny udział w wojnie rosyjsko-tureckiej lat 1787–
1791. Po zakończeniu wojny i likwidacji Rzeczypospolitej Imperium Rosyjskie straciło zainteresowanie dla
tej formacji. W 1796 r. Jekaterynosławskie Wojsko
Kozackie zostało zlikwidowane, a większość Kozaków powróciła do dawnej klasy. W latach 1801–1804
około 4000 byłych Kozaków przesiedlono na Kaukaz
Północny, gdzie udali się do Kaukaskiego Liniowego
Wojska Kozackiego.
Należy pamiętać, że najbardziej udanym projektem
noworosyjskiego generał-gubernatora Księcia Taurydy
G. Potiomkina w kwestii wykorzystania byłych Kozaków
zaporoskich było stworzenie Czarnomorskiego Wojska
Kozackiego na początku wojny rosyjsko-tureckiej lat
1787–1791. W latach 1792–1794 formacja pod przy-
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Hetmańskich. Większość byłych chłopów państwowych
i mieszczan nie chciała się przenieść. Powodem tego były
interesy gospodarcze oraz brak mentalności wojownika.
Znamiennym przykładem „walki” o zachowanie tradycji
było przeniesienie w 1866 r. 80-letniego kozaka Kowalenki.
Dobrowolnie zrezygnował on ze spokojnego życia i pojechał
na dzikie tereny Kaukazu, gdzie nadal toczyły się potyczki
z góralami, żeby tylko umrzeć Kozakiem. Ten przykład pokazuje, że tradycje Zaporożców zostały przeniesione i najdłużej zachowane wśród Kozaków na Kubaniu.
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Kozacy Buskiego Wojska Kozackiego

Oficer małorosyjskiego kozackiego pułku jazdy, 1855 r.

wództwem atamana Z. Czepigi przeniosła się na Północny Kaukaz, gdzie istniała do 1920 r. (od 1860 r. pod nazwą
Kubańskie Wojsko Kozackie). Kozaczyzna Kubańska była
jedną z największych w Imperium Rosyjskim. Historia
Czarnomorskiej (Kubańskiej) Kozaczyzny jest związana
przede wszystkim z Kaukazem. Dlatego historia tej formacji kozackiej zostanie przedstawiona w odrębnym artykule.
Pod koniec XVIII w. pojawiły się inne próby kreowania
oddziałów kozackich, ale nie udało się stworzyć pełnoprawnej formacji wojskowej. Przykładem jest próba utworzenia w pobliżu miasta Czugujew (Słobożańszczyzna)
jednego, a następnie trzech pułków kozackich (koniec lat
osiemdziesiątych i początek dziewięćdziesiątych XVIII w.),
które miały bardzo zróżnicowany skład. Oddziały czugujewskie przez krótki czas były częścią Jekaterynosławskiego Wojska Kozackiego. W 1803 r. pułk stracił swój status
i został jednostką zwykłej kawalerii.
Na początku XIX w. Imperium Rosyjskie próbowało
stworzyć kozackie oddziały na wybrzeżu Morza Czarnego
(w zachodniej części współczesnej Południowej Ukrainy).
W lutym 1807 r. dekretem cara Aleksandra I stworzono
wojsko kozackie na terytorium Budziaku, u ujścia Dunaju,
skąd pochodzi jego nazwa: Ujść-Dunajskie Budziackie
Wojsko Kozackie. Jego podstawę stanowili Zaporożcy
z przeciwnego brzegu Dunaju (małe oddziały Kozaków
zadunajskich pod dowództwem atamana T. Gajdabury
oraz członka starszyzny kozackiego Guby, którzy uciekli
na stronę rosyjską pod koniec 1806 r.). Formacja ta znajdowała się w Budziaku (ziemi na wschód od ujścia Dunaju).
Celem projektu było przeciągnięcie na stronę rosyjską Kozaczyzny Zadunajskiej i mieszkańców tego regionu (Polaków, Serbów, Bułgarów, Rumunów i Mołdawian) podczas
rosyjsko-tureckiej wojny z lat 1806–1812. W tej formacji
walczyło 1397 Kozaków (w jednostkach piechoty, kawalerii i loty). Kozacy brali udział w zdobyciu Izmaiłu, Braiły
i innych twierdz.
Organizacja wojska przypomniała Sicz Zaporoską:
ataman i starszyzna, 40 (38 Zaporoskich oraz 2 nowych:

Zaporożec nad Dunajem

serbski i bułgarski) kureni. W tym samym czasie wszyscy
atamanowie i członkowie starszyzny (pod kierownictwem
atamana I. Podlaseckiego, szlachcica) zostali powołani
przez rząd rosyjski. Na początku lata 1807 r. do wojska zaczęły przybywać duże grupy zbiegłych chłopów. Sytuacja
ta spowodowała niezadowolenie rządu rosyjskiego. Dlatego w lipcu 1807 r. Ujść-Dunajskie Budziackie Wojsko
Kozackie zostało zlikwidowane, a zbiegłych chłopów
i żołnierzy wysłano na ich dawne miejsca. Co do Kozaków,
część z nich pozostała w regionie, inni zostali przeniesieni
na Północny Kaukaz (weszli w skład Kozaczyzny Czarnomorskiej) lub uciekli za Dunaj.
Na początku rosyjsko-tureckiej wojny z lat 1828–1829
powstało Dunajskie Wojsko Kozackie (z inicjatywy rządu rosyjskiego i byłych Kozaków). Kozacy ci (ujść-dunajscy,
czarnomorscy oraz zadunajscy) zorganizowali dwa pułki jazdy kozackiej. Liczba Kozaczyzny (w tym członków
rodzin) wynosiła 3000 osób. Dunajskie Wojsko Kozackie
brało udział w walkach przeciwko wojskom tureckim nad
Dunajem. W latach trzydziestych XIX w. Wojsko Kozackie
zostało uzupełnione przez mieszkańców tamtego regionu: byłych Kozaków, chłopów, emerytowanych żołnierzy
oraz osadników z Bałkanów i Rosji, Mołdawian, Cyganów.
Osady kozackie (10 wiosek) zostały umieszczone między
Dniestrem i Dunajem (w części południowej).
W kontekście reorganizacji służby wojskowej wszystkich jednostek kozackich ukazały się „Przepisy Dunajskiego Wojska Kozackiego-1845” (13 grudnia 1844 r. podpisał
je car Mikołaj I). Organizacja i uzbrojenie pułków kawalerii
Kozaków dunajskich odpowiadały jednolitemu wzorowi.
Kozaczyzna Dunajska (tak samo jak Kozaczyzna Azowska)
była podporządkowana noworosyjskiemu generał-gubernatorowi. W latach sześćdziesiątych XIX w. liczba Kozaków
osiągnęła 13 000 osób (w tym kobiety i dzieci). Służbę
pełniło około 2200 Kozaków (zajmowali się ochroną granicy na północ od ujścia Dunaju na obszarze besarabskim
oraz na wybrzeżu Morza Czarnego). W latach 1859–1868
atamanem wojska był generał I. Gangart. Z powodu braku

Pułki kozackie utworzone w centralnej Ukrainie
z byłych Kozaków Hetmańszczyzny
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Po likwidacji w 1783 r. 10 pułków Hetmańszczyzny
wszyscy zwykli Kozacy stracili swój „system” wojskowy
i nie mieli wpływu na instytucje władzy, ale zachowali szereg przywilejów społecznych oraz ekonomicznych. Dalej
zwani byli Kozakami, jednak należeli do uprzywilejowanych chłopów państwowych. Odbywali służbę wojskową
na równi z nimi (na podstawie ogólnego poboru). Na początku XIX w. łączna liczba byłych Kozaków Hetmańszczyzny (w tym kobiety i dzieci) wynosiła ponad 450 000 osób,
a w latach siedemdziesiątych XIX w. – do 1 500 000 osób.
Kozacy mieszkali w guberniach połtawskiej oraz czernihowskiej. Imperium Rosyjskie próbowało wykorzystywać tych Kozaków w krytycznych momentach historii XIX
w. Próby te były krótkotrwałe i nie doprowadziły do przywrócenia samodzielnego wojska kozackiego.
W 1812 r., podczas wojny z Napoleonem, rozpoczęła się
mobilizacja Kozaków do „pospolitego ruszenia”/milicji
konnej (na podstawie instrukcji i rozkazów cara Aleksandra I). Pierwsze cztery pułki (do 5000 bojowników) zostały
utworzone w Kijowskim Generał-Gubernatorstwie (Prawobrzeżna Ukraina), gdzie nie mieszkali przedstawiciele
warstwy kozackiej. Jednostki te były nazywane „ukraińskimi kozackimi pułkami jazdy”. Nie miały one prawdziwego statusu kozackiego – działały na podstawie regulaminów lub przepisów wojskowych kawalerii.
Druga próba odbyła się na Lewobrzeżnej Ukrainie. Rząd
rosyjski w guberniach połtawskiej oraz czernihowskiej
zmobilizował 18 000 Kozaków i stworzył 15 małorosyjskich kozackich pułków jazdy. Tutaj znajdowali się Kozacy
Hetmańszczyzny oraz potomkowie starszyzny kozackiej.
W tworzeniu pułków kozackich uczestniczył wybitny
ukraiński pisarz i dramaturg I. Kotlarewski, który jako były
starszy o icer wstąpił do 5 Pułku Kozackiego (gubernia

połtawska). Niestety pułki małorosyjskie również nie miały pełnoprawnego wojskowego statusu kozackiego (jak
to było podczas Hetmańszczyzny) oraz działały na podstawie regulaminów kawalerii. Co więcej, Kozacy mieli dostarczać zaopatrzenie wojskowe dla tych pułków (mundury,
konie, siodła). Broń i zaopatrzenie w czasie wojny dostarczało państwo.
Jednostki te brały udział w działaniach wojennych
przeciwko armii Napoleona. Kozacy ponieśli duże straty
w bitwach i w wyniku chorób. Niektóre jednostki straciły do 30% żołnierzy. Po wojnie rząd rosyjski rozwiązał
pułki (do 1816 r.). Kozacy wrócili do domu i w zamian
za służbę otrzymali obniżenie podatków i pomoc inansową. Ich nadzieje na przywrócenie dawnych praw nie zostały spełnione. Byli z tego faktu niezadowoleni. Co do „ukraińskich kozackich pułków jazdy”, to otrzymały one status
jednostek pułków ułanów (szeregowcy w tych pułkach
nadal rekrutowali się z ludności kozackiej).
Kolejna próba wykorzystania Kozaków nastąpiła
w 1830 r. i była związana z powstaniem listopadowym w Królestwie Polskim. Aby skorzystać z Kozaków
(do stłumienia tego powstania), rząd rosyjski stworzył
osiem małorosyjskich kozackich pułków jazdy (do 10 000
Kozaków). Tym razem nie tylko Kozacy, lecz także miejscowa szlachta była zobowiązana do zapewnienia zaopatrzenia wojskowego tych pułków. Zaopatrzenie w czasie wojny
dostarczało państwo. Patronem projektu był małorosyjski
generał-gubernator książę M. Repnin. W działaniach bojowych półki nie uczestniczyły (były rezerwą). W styczniu
1832 r. rozpoczęła się demobilizacja Kozaków. W tym samym czasie dwa pułki przesiedlono na Północny Kaukaz
(w pobliże miasta Władykaukaz). Następnie Kozacy zostali
wcieleni do Kaukaskiego Liniowego Wojska Kozackiego.
Reszta wróciła do domu i skorzystała z obniżenia podatków i pomocy inansowej. Ponadto mieli prawo do ograniczenia służby w armii do 15 lat (zamiast 25). Próby księcia
M. Repnina w latach 1833–1834 stworzenia stałych kozackich oddziałów wojskowych zakończyły się niepowodzeniem.
Podczas wojny krymskiej rosyjski rząd ponownie próbował wykorzystać Kozaków. W 1855 r. władze, na podstawie przepisów milicji państwowej, rozpoczęły mobilizację
małorosyjskich Kozaków (12 Kozaków z 1000 mężczyzn).
Patronem projektu był małorosyjski generał-gubernator
S. Kokoszkin. Tym razem nie tylko Kozacy, lecz także władze lokalne oraz centralne były zobowiązane do zapewnienia zaopatrzenia wojskowego tych pułków (z powodu
ubóstwa Kozaków oraz na skutek poprzednich mobilizacji). Wtedy zorganizowano 6 pułków kawalerii kozackiej (do 6000 bojowników). Kozacy nie brali udziału
w głównych operacjach bojowych. Wiosną 1856 r. pułki
Kozackie zostały rozwiązane. Kozacy wrócili do domu
i otrzymali obniżenie podatków i pomoc inansową. Oczywiście byli niezadowoleni z tej sytuacji. Trzeba zauważyć,
że w 1855 r. na terytorium guberni kijowskiej rozpoczął
się ruch chłopów pańszczyźnianych w celu zapisania
się do pułków kozackich, żeby zostać Kozakami (milicja
państwowa). „Kozaczyzna kijowska” została zlikwidowa-
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gruntów dla rolnictwa sytuacja inansowa Kozaków była
bardzo ciężka. Po wzmocnieniu armii rosyjskiej w regionie
Imperium Rosyjskie straciło zainteresowanie tą formacją.
W 1868 r. Dunajskie (od 1856 r. Noworosyjskie) Wojsko Kozackie zostało zlikwidowane. Starszyzna kozacka
otrzymała status szlachecki, Kozacy zaś stali się chłopami.
Głównym powodem tworzenia jednostek kozackich
przez rząd rosyjski na byłych ziemiach zaporoskich
oraz na wybrzeżu Morza Czarnego były wojny z Turcją. Największy rozwój tego procesu nastąpił w latach
osiemdziesiątych XVIII w., kiedy w tym regionie zabrakło sił zbrojnych Rosji oraz istniało zagrożenie przejścia byłych Kozaków zaporoskich na stronę Turcji. Kozacy, przede wszystkim Zaporożcy, byli podstawą tych
jednostek oraz często inicjowali ich tworzenie. Formacje kozackie działały na podstawie nowych wymogów
władz carskich, co znacznie ograniczyło tradycje zaporoskie. Pod koniec lat sześćdziesiątych XIX w. wszystkie formacji kozackie w tym regionie zostały zlikwidowane. Około 10 000 Kozaków zostało przesiedlonych
na Północny Kaukaz (wstąpili do Kozaczyzny Czarnomorskiej/Kubańskiej).
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na z pomocą policji i wojska. Wydarzenia te wpłynęły
na ograniczenie mobilizacji kozackiej.
W 1863 r. rozpoczęło się kolejne powstanie polskie
– styczniowe. Rząd rosyjski stworzył 3 małorosyjskie
kozackie pułki jazdy (do 3000 osób). Powodem tworzenia małej liczby pułków były brak kozackich inicjatyw
i wzmocnienie ograniczeń ukraińskiego odrodzenia narodowego (Ustawa Wałujewa 1863 r.). Kozacy nie brali
udziału w walkach. Później część z nich decyzją władz
rosyjskich przesiedlono do Azji Środkowej (na granicę
z Afganistanem).
Rosyjski rząd w pierwszej połowie XIX w. zorganizował przesiedlenie byłych Kozaków na Kaukaz w celu
wzmocnienia odpowiednich wojsk kozackich podczas
wojny kaukaskiej. Wtedy przeniosło się około 100 tysięcy osób. Na Kaukazie zostali oni członkami lokalnych
wojsk kozackich (głównie Kozaczyzny Czarnomorskiej).
Mocarstwo rosyjskie aktywnie wykorzystywało byłych Kozaków Hetmańszczyzny podczas wojen i innych
zagrożeń od 1812 aż do 1863 r. W tym czasie wykorzystywano historyczną pamięć o przeszłości kozackiej
oraz rozbudzane były nadzieje byłych Kozaków
na przywrócenie uprzywilejowanego statusu wojskowego. Szczególnie udana była pierwsza próba w 1812 r.,
kiedy doszło do poważnego zagrożenia ze strony Francji. Wtedy Kozacy mieli większą nadzieję na powrót swojego statusu. Kolejne próby były w mniej krytycznych
sytuacjach, a Kozacy mieli coraz mniejsze motywację
oraz zaufanie. Następowały też przeniesienia Kozaków
na Północny Kaukaz w celu wzmocnienia odpowiednich
formacji kozackich.
Osobno należy przypomnieć próbę M. Czajkowskiego (Sadyk-Pasza, znany polsko-ukraiński pisarz i przywódca wojskowy) wykreowania kozackich jednostek
po stronie Turcji podczas wojny krymskiej. Podstawą
tych jednostek zostali Ukraińcy (w tym byli Kozacy zadunajscy), Polacy (w tym uczestnicy powstania listopadowego 1830 r.) oraz Słowianie bałkańscy. Formacja
ta tylko częściowo wykorzystała tradycje kozackie. Fakt
ten był kolejnym potwierdzeniem uznania osiągnięć Kozaków i ich potomków poza Ukrainą.
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Próba podsumowania
W okresie 1776–1868 istniało 12 dużych ukraińskich
formacji kozackich, w których było około 100 tysięcy
żołnierzy kozackich (z rodzinami, z Kozakami czernihowskiej i połtawskiej guberni – do 1 600 000 osób).
Największa liczba wojsk kozackich (4) istniała w czasie
wojny rosyjsko-tureckiej 1787–1791. Wtedy trzy wojska walczyły po stronie rosyjskiej, jedno – po stronie
tureckiej. W tych wojskach było do 40 000 walczących.
Należy również zaznaczyć masowe wykorzystanie jednostek kozackich w czasie wojny z lat 1812–1814 (15
małorosyjskich i 4 ukraińskie pułki jazdy kozackiej oraz
jednostki Czarnomorskiego i Buskiego wojsk kozackich;
około 30 000 bojowników).
Tradycje Siczy Zaporoskiej zostały najbardziej
zachowane przez Kozaków za Dunajem – Zaporożcy

Zadunajscy. Część tego dziedzictwa była zachowywana
w innych formacjach kozackich, ale prawie wszystkie
z nich zostały zlikwidowane do roku 1868. Głównym
powodem tego był brak stałej groźby kon liktów wojennych na ziemiach ukraińskich oraz pragnienie rządu rosyjskiego, by korzystać z zasobów ludzkich i naturalnych
tych ziem bez obawy przed żądaniami politycznymi samodzielnych wojsk kozackich. Jednak w drugiej połowie
XIX w. na ziemiach ukraińskich było około 1 500 000
ludzi, którzy mieli częściowy status Kozaków (w guberni czernihowskiej i połtawskiej), a kilkaset tysięcy
nie miało takiego statusu, ale byli potomkami dawnych
Kozaków. Nie mieli oni wówczas już żadnego wpływu
politycznego.
Należy także pamiętać, że około 150 000 ukraińskich
Kozaków zostało przeniesionych na Kaukaz (w tym
Czarnomorskie Wojsko Kozackie). W związku z tym aż
do roku 1920 na Północnym Kaukazie pozostała największa formacja kozacka – Kubańskie Wojsko Kozackie (tutaj potomkowie ukraińskich Kozaków mieli większość).
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Od „pomarańczowej rewolucji”
do „rewolucji godności”

Majdan Niepodległości, 17 grudnia 2013 roku
Źródło: https://uk.wikipedia.org/wiki/Євромайдан.

Próba bilansu sytuacji politycznej i społeczno-ekonomicznej Ukrainy od „pomarańczowej rewolucji” z przełomu lat 2004 i 2005 do następstw „rewolucji godności” (nazywanej również „Euromajadanem” lub „ukraińską wiosną”), która
wybuchła w listopadzie 2013 r. i trwała do końca lutego 2014 r.
Mariusz Gołdysiak

Przyczyny „pomarańczowej rewolucji”

1

wiece poparcia dla W. Janukowycza. Jego zwolennicy wykorzystywali kolory błękitny i biały.
Przez następnych kilka tygodni demonstranci popierający W. Juszczenkę domagali się przede wszystkim
unieważnienia wyników wyborów i ich ponownego przeprowadzenia, a także podmiotowego traktowania społeczeństwa przez rządzących. Najważniejsze hasła dotyczyły
również walki z korupcją i biedą oraz ograniczenia samowoli władz. Czołowi liderzy „pomarańczowej rewolucji”, do których oprócz Wiktora Juszczenki należeli przede
wszystkim Julia Tymoszenko i Petro Poroszenko, zobowiązali się przed Ukraińcami, że przeprowadzą gruntowne
reformy w sferach politycznej i społeczno-gospodarczej. Obiecali obywatelom demontaż systemu klanowo-oligarchicznego powstałego w czasie dekady rządów
prezydenta Leonida Kuczmy. Postulowali zbudowanie
państwa prawa opartego na demokratycznych zasadach
i gospodarce wolnorynkowej2.

Wiktor Juszczenko prezydentem Ukrainy
Ostatecznie, na skutek kompromisu politycznego zawartego między władzą a opozycją, 8 grudnia 2004 r.
Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy przyjęła reformę
konstytucyjną, którą natychmiast podpisał prezydent

T.A. Olszański, Wybory prezydenckie na Ukrainie, październik–grudzień 2004 roku, „Prace Ośrodka Studiów Wschodnich” (dalej: OSW), październik
2005, nr 21, s. 17–25.
2
A. Górska, Dokąd zmierzasz, Ukraino?, OSW, czerwiec 2005, s. 5.
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„Pomarańczowa rewolucja” była jednym z najważniejszych wydarzeń w historii niepodległej Ukrainy. Rozpoczęła się 22 listopada 2004 r., czyli dzień po zakończeniu
drugiej tury wyborów prezydenckich, w których zmierzyli
się ówczesny premier Wiktor Janukowycz, otwarcie popierany przez Rosję, oraz opozycyjny kandydat Wiktor Juszczenko, opowiadający się za zbliżeniem Ukrainy z Unią
Europejską (mapa 1). Ogłoszenie przez Centralną Komisję Wyborczą wstępnych wyników głosowania, według
których zwyciężył W. Janukowycz, natychmiast wywołało
ze strony opozycji i dużej części społeczeństwa uzasadnione oskarżenia o sfałszowanie wyborów.
W centrum Kijowa na Placu (Majdanie) Niepodległości
oraz na głównej ulicy miasta – Chreszczatyku zebrało się
ponad sto tysięcy zwolenników W. Juszczenki. Kilkanaście
tysięcy osób założyło „miasteczko namiotowe” i pozostało
na noc. Podobne wiece odbyły się również w innych miastach głównie zachodniej i centralnej Ukrainy1. Znakiem
rozpoznawczym manifestantów stał się kolor pomarańczowy
– kolor kampanii wyborczej W. Juszczenki. W wielu miastach na wschodzie i południu kraju z kolei organizowano
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Mapa 1. Wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie 21 listopada 2004
roku w poszczególnych obwodach
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_na_Ukrainie_w_2004_
roku.

L. Kuczma. Miała ona na celu m.in. ograniczenie kompetencji nowo wybranej głowy państwa na rzecz parlamentu
oraz wprowadzenie zmian w ordynacji wyborczej. Parlament odwołał również cały skład Centralnej Komisji Wyborczej.
Następnie, na mocy decyzji Sądu Najwyższego, 26 grudnia odbyła się powtórzona druga tura wyborów prezydenckich. Zwyciężył w niej Wiktor Juszczenko, który uzyskał
52% ważnych głosów. Z kolei Wiktora Janukowycza poparło
44,2% uprawnionych do głosowania (mapa 2). Pozostałe
3,8% wyborców zagłosowało przeciwko obu kandydatom3.
Wiktor Juszczenko co prawda odniósł wyborcze zwycięstwo,
ale należy podkreślić, że blisko połowa dorosłych obywateli
Ukrainy, przede wszystkim na wschodzie i południu kraju, nie
była mu przychylna. Jak się później okazało, sprawowanie
władzy w tak spolaryzowanym społeczeństwie było bardzo
trudne.
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Miodowy miesiąc „pomarańczowej koalicji”
Faktyczne zakończenie „pomarańczowej rewolucji” nastąpiło 23 stycznia 2005 r., czyli w dniu zaprzysiężenia
W. Juszczenki na urząd prezydenta Ukrainy. Wówczas
ostatnia kilkusetosobowa grupa demonstrantów opuściła Chreszczatyk. Jedne z pierwszych decyzji personalnych
nowego prezydenta dotyczyły obsadzenia najważniejszych
stanowisk. Już 24 stycznia 2005 r. przedłożył on parlamentowi kandydaturę Julii Tymoszenko na urząd premiera. Ponadto oznajmił, że Petro Poroszenko obejmie
funkcję sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego
i Obrony, a Ołeksandr Zinczenko fotel szefa administracji prezydenta. Tego samego dnia W. Juszczenko udał się
z pierwszą oﬁcjalną wizytą zagraniczną do Rosji. Spotkał się wówczas m.in. z prezydentem Władimirem Putinem. Pobyt w Moskwie miał co prawda typowo kurtuazyjny charakter, ale ukraiński przywódca zademonstrował
w ten sposób chęć współpracy z Kremlem.
3
4

Mapa 2. Wyniki drugiej (powtórzonej) tury wyborów prezydenckich na Ukrainie
26 grudnia 2004 roku w poszczególnych obwodach
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_prezydenckie_na_Ukrainie_w_2004_
roku.

Permanentny kryzys polityczny
Z upływem kolejnych miesięcy w szeregach „pomarańczowej koalicji” zaczęły narastać wewnętrzne konﬂikty. Szczególnie widoczny był antagonizm między
prezydentem W. Juszczenką a premier J. Tymoszenko.
Wzajemnie oskarżali się oni m.in. o korupcję i podejmowanie działań na szkodę państwa. Tłem ich sporu były
zarówno osobiste animozje, jak i rywalizacja o sympatię
tej samej części elektoratu. Nie bez znaczenia okazała się
również reforma konstytucyjna z grudnia 2004 r., która
stała się źródłem permanentnego kryzysu politycznego
na Ukrainie. Wadliwie rozgraniczyła ona prerogatywy
nie tylko między prezydentem a parlamentem, lecz także
między prezydentem a premierem. Tym samym głowa
państwa i szef rządu często popadali w konﬂikty kompetencyjne4.
W takich okolicznościach już na początku września
2005 r. W. Juszczenko zdymisjonował J. Tymoszenko. Stanowisko szefa rządu objął lojalny wobec prezydenta Jurij
Jechanurow. Z kolei była premier przeszła do opozycji
i w kolejnych miesiącach wspólnie z niedawnym wrogiem – W. Janukowyczem – usiłowała obalić proprezydencki rząd.

Wiktor Janukowycz premierem
Niezadowolenie Ukraińców sytuacją w państwie pod
rządami „pomarańczowych” znalazło odzwierciedlenie
w wynikach wyborów parlamentarnych w marcu 2006 r.
Zwyciężyła w nich Partia Regionów, a jej lider W. Janukowycz z początkiem sierpnia objął urząd premiera. Jak
nietrudno się domyślić, jego współpraca z prezydentem
W. Juszczenką nie układała się dobrze. Kryzys polityczny
osiągnął punkt kulminacyjny wiosną 2007 r. Wówczas prezydent wydał dość kontrowersyjny dekret o rozwiązaniu
parlamentu. Swoją decyzję motywował łamaniem konstytucji przez rządzącą Partię Regionów.

T.A. Olszański, dz. cyt., s. 51–55.
A. Eberhardt, Rewolucja, której nie było. Bilans pięciolecia «pomarańczowej» Ukrainy, „Punkt Widzenia OSW”, listopad 2009, s. 13–16.

Premier

Partia

Julia Tymoszenko
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Batkiwszczyna
(Blok Julii Tymoszenko)

Jurij Jechanurow
8 września 2005
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Wiktor Janukowycz
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– 18 grudnia 2007

Partia Regionów

Julia Tymoszenko
18 grudnia 2007
– 4 marca 2010

Batkiwszczyna
(Blok Julii Tymoszenko)

Źródło: opracowanie własne, fot. Wikimedia Commons.

Julia Tymoszenko wraca do gry
Przedterminowe wybory parlamentarne odbyły się
we wrześniu 2007 r. W ich rezultacie reaktywowano „pomarańczową koalicję”. Dzięki temu w grudniu
po raz drugi stanowisko premiera objęła J. Tymoszenko.
Mimo że jej rząd utrzymał się u władzy do marca 2010 r.,
to jednak spory personalne w ramach koalicji oraz konﬂikty z prezydentem W. Juszczenką sprawiły, że nie był on
zdolny do przeprowadzenia istotnych reform politycznych
i gospodarczych w państwie. Sytuację dodatkowo pogorszył światowy kryzys ﬁnansowy, który wybuchł w połowie
2008 r. Rząd J. Tymoszenko nie dysponował wystarczającą większością parlamentarną, aby podjąć zdecydowane
działania antyrecesyjne. Mało tego, praktycznie przez cały
2009 r. Ukraina nie miała ministra ﬁnansów. Na początku
2010 r. kraj znalazł się na skraju bankructwa.

Bilans rządów „pomarańczowych”

5

Plusy „pomarańczowej rewolucji”
Najważniejszym sukcesem „pomarańczowej rewolucji”
było bez wątpienia zahamowanie procesu dryfowania

Tamże, s. 19.
Tamże, s. 6–7.
7
Razumkov Centre, Is the situation in Ukraine developing in a right or wrong direction? (recurrent, 2004–2015), http://www.uceps.org/eng/poll.
php?poll_id=66, dostęp 26.01.2015.
6
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Można uznać, że pięcioletnie rządy „obozu pomarańczowych” zakończyły się porażką. Nie przyniosły one bowiem praktycznie żadnych radykalnych i trwałych zmian
na Ukrainie. Jedną z najważniejszych przyczyn takiego
stanu rzeczy był brak wymiany elit rządzących. W wyniku „pomarańczowej rewolucji” nastąpiła tylko ich rotacja.

Do władzy doszli politycy, którzy wcześniej przez lata należeli do najbliższego otoczenia prezydenta Leonida Kuczmy. Zarówno Wiktor Juszczenko, jak i Julia Tymoszenko,
Ołeksandr Zinczenko czy Jurij Jechanurow uczestniczyli
w tworzeniu na Ukrainie poradzieckiego systemu korupcyjnego.
Po latach można stwierdzić, że nie przeprowadzili deklarowanych na Majdanie reform, gdyż w ich interesie
było utrzymanie dotychczasowego status quo5. Podstawy systemu politycznego Ukrainy pozostały identyczne
jak przed wybuchem „pomarańczowej rewolucji”. Rozbudzone ogromne nadzieje dużej części społeczeństwa
na uzdrowienie państwa okazały się płonne. W dalszym
ciągu na Ukrainie funkcjonował oligarchiczny model
sprawowania władzy, a koegzystencja polityki i wielkiego biznesu nawet uległa zacieśnieniu. Nie nastąpiło
również obiecywane przez „pomarańczowych” rozliczenie
nadużyć władzy z czasów prezydentury L. Kuczmy. Mało
tego, niewydolny wymiar sprawiedliwości (zwłaszcza sądownictwo) stał się narzędziem służącym walce politycznej o zaspokojenie partykularnych interesów rządzącej
elity.
Praktycznie wszystkie obiecywane przez „obóz pomarańczowych” reformy gospodarcze na skutek wewnętrznych
sporów i rozgrywek politycznych nie zostały zainicjowane.
Biurokracja i korupcja nadal zmniejszały atrakcyjność
Ukrainy jako miejsca do inwestowania kapitału. Sytuację
dodatkowo pogarszały nieprzejrzyste przepisy prawne,
a nierzadko brak profesjonalizmu establishmentu.
Liderzy „pomarańczowej rewolucji” zawiedli oczekiwania społeczne również w kwestii polityki zagranicznej. Deklarowane przez nich na Majdanie hasła integracji
europejskiej Ukrainy nie znalazły potwierdzenia w realnych działaniach. Zarówno prezydent Wiktor Juszczenko,
jak i kolejni premierzy bagatelizowali kwestię dostosowywania ukraińskiego prawodawstwa do standardów Unii
Europejskiej. Konsekwencją tych zaniechań była utrata
wiarygodności Kijowa w oczach zachodnich polityków
i społeczeństw6.
O skali rozczarowania Ukraińców rządami „pomarańczowych” świadczą chociażby wyniki badań opiniotwórczego Centrum Razumkowa w Kijowie. Tuż po objęciu urzędu prezydenta przez W. Juszczenkę na początku 2005 r.
blisko 51% Ukraińców twierdziło, że sytuacja w kraju rozwija się pozytywnie. Przeciwnego zdania było niespełna
24% ankietowanych. Natomiast pod koniec 2009 r., czyli
z upływem kadencji „pomarańczowego” prezydenta, zaledwie 7% obywateli Ukrainy pozytywnie oceniało bieg
spraw w państwie, a aż 81% – negatywnie7.
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Premierzy Ukrainy w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki
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„Pomarańczowa rewolucja” na ukraińskim znaczku pocztowym z 2005 roku
Źródło: https://uk.wikipedia.org/wiki/Помаранчева_революція.

„Muzeum Majdanu” na Chreszczatyku w Kijowie, maj 2014 roku, fot. autor

Ukrainy od kształtującej się demokracji do autorytaryzmu. Inną pozytywną zmianę stanowiło ograniczenie
kontroli państwa nad mediami. Z drugiej jednak strony środki masowego przekazu w większości znalazły się
w posiadaniu oligarchów, którzy często wykorzystywali
je do prezentowania opinii publicznej własnej wizji rzeczywistości. Największym osiągnięciem „obozu pomarańczowych” na polu gospodarczym było zakończenie
w lutym 2008 r. piętnastoletnich negocjacji dotyczących
przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu.
Ponadto na skutek „pomarańczowej rewolucji” nastąpił
wzrost aktywności postaw obywatelskich Ukraińców
(zwłaszcza na szczeblu lokalnym), co odegrało ogromną
rolę kilka lat później.

W czerwcu 2010 r. światło dzienne ujrzał opracowany
przez ekipę W. Janukowycza kompleksowy program reform na lata 2010–2014 pt. „Zamożne społeczeństwo,
konkurencyjna gospodarka, efektywne państwo”.
Zadeklarowano w nim m.in. ustabilizowanie ﬁnansów
publicznych, sanację sektorów energetyki i rolnictwa, liberalizację działalności gospodarczej, przeprowadzenie
reformy emerytalnej, a także dokonanie zmiany sposobu
ﬁnansowania służby zdrowia i oświaty. Po raz pierwszy
od wielu lat pojawiła się realna szansa na uzdrowienie
kluczowych obszarów funkcjonowania państwa, zwłaszcza
że prezydent i rząd dysponowali dość silnym mandatem
społecznym na zrealizowanie reform. Wydawało się, że korzystne warunki do wcielenia w życie gruntownych zmian
na Ukrainie stworzyło również przywrócenie w październiku 2010 r. systemu prezydencko-parlamentarnego. Dzięki
temu W. Janukowycz uzyskał praktycznie pełnię władzy
w państwie. Z kolei rola rządu i parlamentu (w tym opozycji) została drastycznie ograniczona. Politycy nieprzychylni prezydentowi zaczęli oskarżać go o autorytaryzm8.

Wiktor Janukowycz prezydentem
W drugiej turze wyborów prezydenckich 7 lutego 2010 r.
Wiktor Janukowycz, uzyskując 49% głosów, pokonał Julię
Tymoszenko (45,5%). Przeciwko obojgu kandydatów zagłosowało 4% uprawnionych (ponad milion wyborców).
Ubiegający się o reelekcję W. Juszczenko odpadł w pierwszej turze, uzyskując zaledwie 5,5% głosów. Prezydentem
został polityk, który fałszując wyniki wyborów w 2004 r.,
dał impuls do wybuchu „pomarańczowej rewolucji”. Historia zatoczyła koło.
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Konsolidacja władzy i obietnice reform
Wiktor Janukowycz szybko doprowadził do przejęcia pełni władzy przez Partię Regionów, która w krótkim czasie obaliła rząd Julii Tymoszenko. Nowa koalicja
parlamentarna powstała wokół Partii Regionów i przyjęła nazwę Stabilność i Reformy. Stanowisko premiera
11 marca 2010 r. objął Mykoła Azarow. Prezydent i jego
zaplecze parlamentarne deklarowali ustabilizowanie sytuacji w państwie po okresie rządów „pomarańczowych”,
a także przeprowadzenie głębokich reform politycznych,
gospodarczych i społecznych.
8

Sukcesy i porażki prezydentury
Wiktora Janukowycza
Największym sukcesem pierwszych miesięcy urzędowania W. Janukowycza było ustabilizowanie ﬁnansów
publicznych po kryzysie gospodarczym z 2009 r., który
sprawił, że PKB Ukrainy spadł o blisko 15%, a państwu
groziła niewypłacalność. Poprawę sytuacji budżetowej
osiągnięto jednak nie tylko dzięki odpowiedniej polityce
rządu Mykoły Azarowa. Decydujące znaczenie odegrały
przede wszystkim kredyty otrzymywane z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), a także poprawa koniunktury u głównych partnerów eksportowych Ukrainy.
Osiągnięciem prezydentury W. Janukowycza było również sﬁnalizowanie w 2011 r. negocjacji z UE w kwestii zawarcia umowy stowarzyszeniowej i porozumienia
o utworzeniu pogłębionej strefy wolnego handlu (DCFTA).
Stanowiło to jednak tylko sukces połowiczny, gdyż na sku-

S. Matuszak, A. Sarna, Od stabilizacji do stagnacji. Próby reform Wiktora Janukowycza, „Punkt Widzenia OSW”, marzec 2013, nr 32, s. 5–10.

Wybory parlamentarne w 2012 roku

9

Naciski Rosji na Ukrainę
Kolejne miesiące upłynęły pod znakiem balansowania
Kijowa między Brukselą a Moskwą. Ukraińskie władze
liczyły, że uda się pogodzić podpisanie umowy stowarzyszeniowej i DCFTA ze współpracą w ramach Unii Celnej.
Jednakże dla Rosji taki układ nie wchodził w grę. Moskwa
była zdeterminowana, aby przeciwdziałać sygnowaniu porozumienia Kijowa z Brukselą. Między innymi w sierpniu
2013 r. przez tydzień trwała blokada ruchu towarowego
z Ukrainy do Rosji. W ten sposób Kreml zademonstrował,
że zacieśnienie współpracy Kijowa z UE ograniczy dostęp
ukraińskiej produkcji do rynku rosyjskiego (traﬁało na niego ponad 30% łącznego eksportu z Ukrainy).
Szantaż ze strony Moskwy zbiegł się w czasie z systematycznie pogarszającą się sytuacją ukraińskiej gospodarki. Państwo pogrążone od miesięcy w recesji potrzebowało miliardów dolarów kredytów, chociażby na zakup gazu
ziemnego z Rosji. Moskwa była gotowa udzielić Kijowowi
niezbędnych pożyczek pod warunkiem, że Ukraina zrezygnuje z zawarcia umowy stowarzyszeniowej i DCFTA z UE
oraz przystąpi do Unii Celnej.

Rezygnacja Ukrainy z podpisania
umowy stowarzyszeniowej z UE
Narastająca presja ze strony Rosji przyniosła rezultaty.
W dniu 21 listopada 2013 r. ukraiński rząd Mykoły Azarowa poinformował o wstrzymaniu przygotowań do podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE oraz o chęci zacieśnienia współpracy w ramach Unii Celnej Rosji, Białorusi
i Kazachstanu. Swoją decyzję ukraińskie władze tłumaczyły tym, że pozytywne skutki zawarcia umowy z UE byłyby widoczne dopiero w dłuższym terminie. Postanowiły
zatem utrzymać status quo i nie zaostrzać relacji z Rosją,
która była najważniejszym partnerem handlowym Ukrainy.

Wybuch „rewolucji godności”
Rezygnacja władz w Kijowie z zawarcia porozumienia
z UE wywołała największe od czasu „pomarańczowej rewolucji” w 2004 r. protesty ukraińskiego społeczeństwa.

Tamże.
Wkrótce 25 z nich zasiliło szeregi Partii Regionów, a dwóch przystąpiło do partii UDAR.

10
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Mimo pogarszającej się sytuacji wewnętrznej Ukrainy
wybory parlamentarne przeprowadzone 28 października
2012 r. wygrała proprezydencka Partia Regionów, która
zdobyła 30% głosów (185 mandatów). Nie uzyskała jednak samodzielnej większości w Radzie Najwyższej. Wzmocniły się natomiast partie opozycyjne: Ogólnoukraińskie
Zjednoczenie Batkiwszczyna uzyskało 25% głosów (101
mandatów), Partia Witalija Kliczki UDAR, która po raz
pierwszy weszła do parlamentu, zdobyła 14% poparcia (40
mandatów), a nacjonalistyczna Swoboda – 10% głosów
(37 mandatów). Ponadto do Rady Najwyższej weszło 32
deputowanych Komunistycznej Partii Ukrainy (13% głosów) oraz 51 kandydatów niezależnych bądź pochodzących
z marginalnych partii10.
Dnia 24 grudnia prezydent W. Janukowycz powołał
nowy rząd Mykoły Azarowa, który jednak nie dyspono-

wał stabilną większością parlamentarną. Skomplikowanej
sytuacji wewnętrznej towarzyszyła aktywizacja polityki
zagranicznej. W tym samym miesiącu Rada UE poinformowała o gotowości podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą w listopadzie 2013 r. po spełnieniu przez
Kijów kilku warunków, m.in. zaprzestania szykanowania
opozycji. Bruksela co prawda nadal krytycznie oceniała
stan demokracji nad Dnieprem i brak kluczowych reform,
ale zdecydowała się na taki krok w obawie przed realną
groźbą przystąpienia Ukrainy do Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu.
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tek sprzeciwu UE wypracowanych porozumień nie udało
się wówczas podpisać. Bruksela zademonstrowała w ten
sposób swoje niezadowolenie wobec wykorzystywania
przez prezydenta W. Janukowycza władzy do rozprawiania się z oponentami politycznymi. Między innymi w październiku 2011 r. na 7 lat pozbawienia wolności skazano premier J. Tymoszenko. Wydarzenie to doprowadziło
do wyhamowania procesu integracji Ukrainy z UE oraz
izolacji prezydenta Janukowycza i rządu w Kijowie na arenie międzynarodowej.
Ze szkodą dla Ukraińców większości reform, szumnie
zapowiadanych przez W. Janukowycza na początku kadencji, nie zrealizowano wcale lub zrobiono to tylko częściowo. Między innymi uchwalony w grudniu 2010 r. nowy
kodeks podatkowy z jednej strony uprościł prawo podatkowe, ale z drugiej utrudnił działalność małych i średnich
ﬁrm. Reforma emerytalna natomiast ograniczyła się tylko
do podniesienia wieku emerytalnego. Również zmiany
na rynku gazu oraz działania służące dywersyﬁkacji dostaw surowców energetycznych były opieszałe i niekonsekwentne. Niepowodzeniem zakończyły się także próby
poprawy klimatu inwestycyjnego. Ukraina z bardzo wysokim wskaźnikiem korupcji w dalszym ciągu nie była atrakcyjnym i stabilnym miejscem do lokowania kapitału9.
Okazało się, że W. Janunkowycz, mimo posiadania de
facto pełni władzy w państwie nie przeprowadził korzystnych dla Ukrainy zmian systemowych. Wynikało to zapewne po części z oporu przed wprowadzeniem reform, które
mogłyby uderzyć w popierających go oligarchów. Brak
odczuwalnej przez obywateli poprawy sytuacji sprawił, że
notowania prezydenta, rządu i Partii Regionów z każdym
miesiącem były coraz niższe. Dodatkowo pod koniec 2012 r.
Ukrainę znów dotknęło spowolnienie gospodarcze grożące niewypłacalnością kraju. W połączeniu z coraz gorszymi relacjami z Zachodem tylko kwestią czasu było zbliżenie Kijowa do Moskwy.
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Tablica ku pamięci ofiar „rewolucji godności” na Majdanie Niepodległości w Kijowie,
maj 2014 roku; fot. autor

Majdan Niepodległości w Kijowie, maj 2014 roku, fot. autor

Do pierwszych spontanicznych manifestacji doszło już 21 listopada 2013 r. w Kijowie, Lwowie i kilku innych miastach
zachodniej Ukrainy. Skala demonstracji była zaskoczeniem
zarówno dla władz, jak i opozycji. Protesty nie miały naturalnego lidera, a ich organizatorami byli głównie aktywiści
społeczni i studenccy. Początkowo manifestacje miały charakter apolityczny i antypartyjny. Celem demonstrantów
było wywarcie presji na rząd, aby podjął działania służące
zbliżeniu Ukrainy do UE11.

ruszeniem konstytucji przyjęła pakiet ustaw, które m.in. ograniczyły możliwości samoorganizacji społeczeństwa, wolność
mediów i Internetu oraz wprowadziły wysokie kary za udział
w nielegalnych protestach12. Tendencje autorytarne W. Janukowycza stawały się coraz bardziej widoczne, a ukraińskie
społeczeństwo czuło, że nie ma realnego wpływu na władzę.

Władza używa siły
Eskalacja protestów i gwałtowny wzrost nastrojów antyrządowych nastąpiły, gdy 30 listopada 2013 r. specjalne
odziały milicji Berkut brutalnie rozpędziły kilkuset protestujących na kijowskim Majdanie Niepodległości. Następnego dnia w centrum ukraińskiej stolicy odbyła się demonstracja z udziałem 200–300 tys. osób. Powstało „miasteczko
namiotowe” otoczone barykadami i ochraniane przez Samoobronę Majdanu. Po nieudanej próbie odwołania rządu
partie opozycyjne (Batkiwszczyna, UDAR i Swoboda) wezwały do kontynuowania protestów. Demonstranci żądali
dymisji prezydenta W. Janukowycza i premiera M. Azarowa
oraz domagali się przeprowadzenia głębokich reform politycznych i gospodarczych w państwie. W nocy z 10 na 11
grudnia 2013 r. wojska wewnętrzne i Berkut przeprowadziły szturm na kijowski Majdan. Akcja zakończyła się niepowodzeniem i poskutkowała jeszcze większym wzrostem liczby demonstrantów. Od tego momentu władze postanowiły
nie podejmować działań siłowych na masową skalę, licząc
na samoistne wygaszenie protestów.
Brak wyraźnych sukcesów, zmęczenie i poczucie bezradności sprawiły, że na przełomie grudnia 2013 r. i stycznia
2014 r. skala manifestacji faktycznie uległa zdecydowanemu zmniejszeniu. Władze, zamierzając ułatwić sobie walkę
z opozycją i zastraszyć społeczeństwo, postanowiły zaostrzyć prawo. Dnia 16 stycznia Rada Najwyższa Ukrainy z na11

Pierwsze oﬁary
Wieczorem 19 stycznia w pobliżu budynku Rady Najwyższej doszło do konfrontacji manifestantów z milicją
i Berkutem. W starciach trwających nieprzerwanie do 23
stycznia zginęło pięciu demonstrantów. Dopiero wówczas
prezydent Janukowycz przystał na negocjacje z liderami
trzech partii opozycyjnych: Arsenijem Jaceniukiem (Batkiwszczyna), Witalijem Kliczką (UDAR) i Ołehem Tiahnybokiem (Swoboda). Władze co prawda nie zgodziły się
na przedterminowe wybory prezydenckie ani parlamentarne, ale na mocy wypracowanego kompromisu 28 stycznia premier Mykoła Azarow podał się do dymisji, a parlament uchylił antydemokratyczne ustawy z 16 stycznia.
Pełniącym obowiązki szefa rządu został Serhij Arbuzow
z Partii Regionów. Od tego momentu proces negocjacji
władz z opozycją utknął w martwym punkcie. Również
sytuacja w Kijowie ustabilizowała się i nie dochodziło
do walk między demonstrantami a siłami porządkowymi.

Apogeum „rewolucji godności”
Dnia 18 lutego 2014 r. Samoobrona Majdanu, chcąc
odciąć dostęp do siedziby Rady Najwyższej, podjęła próbę
sforsowania blokad sformowanych przez Berkut. Doprowadziło to do kilkudniowych walk ulicznych, w których według oﬁcjalnych danych zginęło ponad sto osób, a około
tysiąca zostało rannych. Trwające 20 i 21 lutego negocjacje
prezydenta W. Janukowycza z liderami partii opozycyjnych,
z udziałem ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec

W. Konończuk, T.A. Olszański, Co Majdan mówi o Ukrainie? Diagnoza i perspektywy ukraińskiej polityki, „Komentarze OSW”, 17.01.2014,
nr 125, s. 1–6.
12
Tamże.

od Ukrainy. Z kolei 16 marca na półwyspie odbyło się referendum, w którym blisko 97% mieszkańców opowiedziało się za przyłączeniem do Rosji. Dwa dni później Moskwa
proklamowała aneksję Krymu. Kijów określił tę decyzję jako
nielegalną i łamiącą zasady prawa międzynarodowego.

Separatyzm w Donbasie

Źródło: opracowanie własne.

i Francji, zakończyły się wypracowaniem kompromisowego
porozumienia, przewidującego m.in. zorganizowanie przedterminowych wyborów prezydenckich w listopadzie 2014 r.
Część demonstrantów na Majdanie, w tym członkowie
ultraprawicowego ugrupowania Prawy Sektor, nie poparła zawartego porozumienia i żądała natychmiastowej
dymisji prezydenta do godziny 9 rano (czasu polskiego)
22 lutego. Jednakże już w nocy 21 lutego W. Janukowycz z najbliższymi współpracownikami uciekł z Kijowa
do Charkowa, a następnie do rosyjskiego Rostowa nad
Donem. Pełnię władzy w państwie przejął parlament,
który oﬁcjalnie usunął W. Janukowycza z urzędu i rozpisał przedterminowe wybory prezydenckie na 25 maja.
Do tego czasu obowiązki głowy państwa przejął przewodniczący Rady Najwyższej Ołeksandr Turczynow.

Powołanie nowego rządu
Rada Najwyższa Ukrainy 27 lutego 2014 r. zatwierdziła
nowy rząd Arsenija Jaceniuka, w którego skład weszli głównie przedstawiciele Batkiwszczyny i Swobody. W swoim
exposé premier zapowiedział przeprowadzenie szeregu trudnych społecznie reform, aby wypełnić warunki niezbędne
do otrzymania przez Ukrainę kredytu z MFW. Powołanie rządu A. Jaceniuka zbiegło się w czasie z akcjami protestacyjnymi przeciwko nowym władzom w Kijowie. Demonstracje wybuchały głównie w miastach na wschodzie i południu kraju,
m.in. w Charkowie, Doniecku, Ługańsku i Odessie.

Aneksja Krymu przez Rosję

Petro Poroszenko prezydentem Ukrainy
Przeprowadzone 25 maja 2014 r. wybory prezydenckie
na Ukrainie wygrał w pierwszej turze były współpracownik
Wiktora Juszczenki – Petro Poroszenko, uzyskując blisko 55%
głosów. Wyprzedził Julię Tymoszenko, która zdobyła niespełna
13% głosów. Należy dodać, że wyborów nie przeprowadzono
na okupowanym przez Rosję Krymie oraz w większości miejscowości Donbasu kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. P. Poroszenko uzyskał bardzo mocny mandat społeczny
do rządzenia państwem, jednak czekały na niego ogromne
wyzwania. Na wschodzie kraju trwała regularna wojna sił rządowych z rosyjskimi bojownikami dozbrajanymi przez Rosję,
natomiast sytuacja gospodarcza Ukrainy w szybkim tempie się
pogarszała.
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Wybory parlamentarne
Dnia 26 października 2014 r. na Ukrainie odbyły się
przedterminowe wybory parlamentarne. Do Rady Najwyższej weszli deputowani: prezydenckiego Bloku Petra Poroszenki, Frontu Ludowego premiera Arsenija Jaceniuka, Samopomocy, prorosyjskiego Bloku Opozycyjnego (głównie
byli działacze Partii Regionów), Partii Radykalnej Ołeha Łaszki, Batkiwszczyny, Swobody, Silnej Ukrainy, Prawego Sektora
i partii Zastup.
Po niespełna czterotygodniowych negocjacjach, pod koniec listopada, liderzy pięciu partii politycznych (Frontu Ludowego, Bloku Petra Poroszenki, Samopomocy, Partii Radykalnej i Batkiwszczyny) zawarli umowę koalicyjną. Następnie
2 grudnia Rada Najwyższa Ukrainy powołała drugi rząd premiera Arsenija Jaceniuka. Jako ciekawostkę można dodać,
że w jego skład weszło troje cudzoziemców (ministrowie gospodarki, ﬁnansów i zdrowia), którzy wcześniej uzyskali ukraińskie obywatelstwo. Szybko okazało się jednak, że wewnątrz
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Najbardziej napięta była jednak sytuacja w Republice
Autonomicznej Krymu. Dnia 27 lutego tamtejszy parlament
obalił lokalny rząd i powołał nowy z prorosyjskim działaczem
Siergiejem Aksjonowem na czele. Natomiast w nocy z 27
na 28 lutego na półwyspie pojawili się żołnierze rosyjscy bez
znaków identyﬁkacyjnych, którzy stopniowo przejęli kontrolę
nad większością obiektów strategicznych: lotniskami, drogami i mostami. Władze ukraińskie bezskutecznie próbowały
załagodzić kryzys metodami politycznymi i dyplomatycznymi. Parlament Krymu 11 marca proklamował niepodległość

Działania Kremla stanowiły impuls dla sił prorosyjskich
na wschodzie i południu Ukrainy. Dysponując cichym wsparciem Moskwy, już w marcu 2014 r. zainicjowały one akcję
mającą na celu uzyskanie autonomii przez poszczególne regiony. Dodatkowym elementem nacisku na Kijów było rozmieszczenie przez Rosję wojsk wzdłuż granicy z Ukrainą.
Po kilku tygodniach prorosyjscy separatyści przejęli kontrolę
nad częścią obwodów donieckiego i ługańskiego (Donbas),
proklamując tam samozwańcze republiki (tzw. Doniecka
Republika Ludowa i Ługańska Republika Ludowa). Strategicznym celem Kremla było zwasalizowanie Ukrainy i trwałe
umieszczenie jej w rosyjskiej streﬁe wpływów. Władze w Kijowie nie były w stanie militarnie ani dyplomatycznie przywrócić kontroli nad zbuntowanymi regionami.
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Podział mandatów w Radzie Najwyższej Ukrainy
po wyborach 26 października 2014 roku
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rządzącej koalicji zaczęły występować coraz poważniejsze napięcia, szczególnie między frakcjami premiera A. Jaceniuka
i prezydenta P. Poroszenki. W kolejnych miesiącach rządowi,
który nie miał stabilnej większości w parlamencie, z trudem
przychodziło podejmowanie inicjatyw na rzecz reformowania
państwa.

Bilans rządów A. Jaceniuka i P. Poroszenki
Pod koniec lutego minęły dwa lata od zaprzysiężenia przez
ukraiński parlament pierwszego rządu A. Jaceniuka i prawie
dwa lata od wyboru P. Poroszenki na urząd prezydenta Ukrainy. W pierwszych miesiącach po zakończeniu „rewolucji godności” zarówno premier, jak i głowa państwa deklarowali, że
przeprowadzenie systemowych zmian w państwie stanowi
ich priorytet. Pod koniec września 2014 r. P. Poroszenko zaprezentował dokument pt. „Strategia reform-2020”, przewidujący dokonanie zmian niemal we wszystkich kluczowych
sferach funkcjonowania państwa.
Najważniejszym impulsem, który zmusił władze w Kijowie
do zainicjowania kluczowych reform, była presja ze strony
MFW i UE. Uzależniły one udzielenie pomocy ﬁnansowej
zagrożonej bankructwem Ukrainie od podjęcia konkretnych
działań naprawczych. Dzięki temu Kijów zapoczątkował m.in.
procesy: decentralizacji państwa, reformowania wymiaru
sprawiedliwości i bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzenia
organów antykorupcyjnych oraz reformowania sektora energetycznego.
Zmiany jednak postępują bardzo wolno i znacząco odbiegają od deklaracji składanych przez ukraińskich decydentów po „Euromajdanie”13. Przykładem może być chociażby
brak postępów w zwalczaniu wszechogarniającej korupcji.
Dotychczasowe działania podjęte na tym polu nie przyniosły
zdecydowanych rezultatów. Według rankingu percepcji korupcji Transparency International z 2015 r. Ukraina jest najbardziej skorumpowanym krajem Europy. W skali światowej zaś znajduje się na 130 miejscu spośród 168 badanych
państw14. Służby antykorupcyjne utworzone jesienią 2014 r.
do dziś nie rozpoczęły normalnej pracy. Można przypuszczać,

że powstałe opóźnienia w znacznym stopniu wynikają z zamierzonych działań aparatu biurokratycznego.
Przeprowadzanie reform utrudniają przede wszystkim
wojna z Rosją w Donbasie oraz głęboki kryzys gospodarczy. Nie bez znaczenia jest również niski poziom ukraińskiej klasy rządzącej i jej brak woli politycznej do wprowadzania niekorzystnych dla siebie zmian. Podobnie jak
po „pomarańczowej rewolucji”, u władzy w większości przypadków znalazły się osoby, które już wcześniej zajmowały
ważne stanowiska państwowe. Wielu z nich ma powiązania
z oligarchami, a Petro Poroszenko jest jednym z najbogatszych Ukraińców i do tej pory nie pozbył się swoich biznesów,
co obiecywał przed wyborami prezydenckimi.
Przyczyn opieszałości w reformowaniu państwa należy dopatrywać się również w wewnątrzpolitycznych konﬂiktach
i walce o władzę między trójką najbardziej wpływowych
osób na Ukrainie (według rankingu opiniotwórczego ukraińskiego tygodnika „Fokus” z grudnia 2015 r.) – prezydentem
Petro Poroszenką, premierem A. Jaceniukiem oraz oligarchą
i byłym gubernatorem obwodu dniepropietrowskiego Ihorem Kołomojskim15.
Ukraińcy po „rewolucji godności” liczyli na wielkie reformy polityczne i gospodarcze. Z drugiej jednak strony często nie rozumieli, że wymagają one radykalnych działań.
Rząd A. Jaceniuka, wobec dramatycznej sytuacji budżetowej Ukrainy, był zmuszony m.in. do zlikwidowania subsydiowania przez państwo gazu ziemnego i energii elektrycznej dla mieszkańców. Kilkukrotnie wyższe, w porównaniu
z czasami prezydenta Janukowycza, rachunki za gaz i prąd
szczególnie boleśnie odczuwa najuboższa część społeczeństwa. Z powodu braku pozytywnych rezultatów przeprowadzonych reform rosną frustracja i zniecierpliwienie
społeczeństwa. Obecnie poziom braku zaufania mieszkańców Ukrainy do rządu A. Jaceniuka jest drastycznie wysoki
i wynosi 81%. Z pewnością proces naprawy państwa nie
będzie szybki ani prosty, jednakże jeśli przywódcy polityczni
nad Dnieprem nie zaprzestaną myśleć o swoich partykularnych interesach, to na trzecią rewolucję Ukraińcy mogą nie
mieć już szansy.

13
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W. Konończuk, T. Iwański, T. Olszański, P. Żochowski, Wyboista droga. Trudny proces ukraińskich reform, „Komentarze OSW”, 30.11.2014,
nr 192, s. 1–11.
14
Transparency International, Corruption Perceptions Index 2015, http://www.transparency.orgcpi2015#downloads, dostęp 26.01.2015.
15
100 самых влиятельных украинцев, „Фокус”, 10.12.2015, https://focus.ua/society/341815/, dostęp 26.01.2015.

From the “Orange Revolution” to “Revolution of Dignity”
Recent years in history of Ukraine have been far from peaceful. First “Orange Revolution” in 2004/2005 and a few years
later “Revolution of Dignity” (other names are “Euromaidan”, “Ukrainian Spring”) in 2013/2014, which took place because
Ukraine has needed deep reforms. From time perspective it can be said that the first revolution ended with failure, because
expected changes were not implemented. It was partly impossible because of people who were governing Ukraine, and whoconnected with the old system- did not want to end existing oligarchy. Although some reforms started, frustration of the
nation grew and resulted in “Euromaidan”, after which the political scenario seems to be repeating. Changes declared by the
politicians are very slow and forced by the international organizations such as IMF or EU and their conduct is not facilitated by
deep economic crisis or war against Russia in Donbass.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

patriotycznych
Przed dwustu laty, w 1816 roku, ukazała się publikacja, która wywarła istotny wpływ na świadomość historyczną kilku pokoleń Polaków. Dziełem tym były
Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza. Warto je przypomnieć, również
jako tekst mający dziś walory edukacyjne.
Stanisław Zając

H

abent sua fata libelli. Omawiane dzieło Niemcewicza potwierdza słuszność tej łacińskiej maksymy. Jest ono poprzedzone Bogurodzicą. Zawiera 33 utwory opiewające władców i bohaterów naszej historii (od Piasta do Jana III i księcia
Józefa Poniatowskiego). Utwory te – z punktu widzenie kryteriów literackich – dzielą się na dwa typy: śpiewy historyczne
w ścisłym znaczeniu tego terminu (o charakterze epickim) oraz
tzw. dumy (wyrażające liryzm poety, który ze smutkiem opiewa bohatera). Utwory tworzące wspomniany cykl powstały
w ciągu kilkunastu lat – w różnych okresach dziejów Polski
i w różnych etapach bogatej biograﬁi autora.

Idea
Ukazanie się Śpiewów historycznych było urzeczywistnieniem
inicjatywy, którą w 1806 roku – w jeszcze pruskiej Warszawie –
zgłosił Stanisław Staszic jako prezes Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Uznał on, że należy wydać zbiorowe dzieło
ukazujące: „główniejsze czyny obywatelskie, bohaterskie
lub nadzwyczajne cnoty…”1. Według tej koncepcji Niemcewicz miał być tylko jednym ze współautorów oczekiwanego
dzieła. Jednak stał się jego jedynym realizatorem.

Zawartość

1
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Doceniona wartość
Stanisław Staszic wyraził nadzieję, że Śpiewy historyczne
staną się pieśniami ludowymi. Było do zbyt idealistyczne
oczekiwanie, chociaż utwór Niemcewicza zyskiwał coraz
większą popularność. Spotkał się wprawdzie z zarzutami,
których autorzy wskazywali na literackie niedostatki lub
(jak Joachim Lelewel, oceniając „dodatki prozą”) wytykali pomyłki merytoryczne. Zarzuty te nie przeszkadzały
w uznawaniu dzieła za wartościowy podręcznik wychowania patriotycznego przez historię.
Początek tego fenomenu odnotował Adam J. Czartoryski,
który pisał, że Śpiewy historyczne z wyższych salonów, przez
domy szlacheckie w miastach, traﬁły do dworów i na folwarki. Konkludował z przekonaniem, że „nikt nie śmiał nie znać
książki Niemcewicza i przyznać się do nieznajomości dziejów
swego kraju”6. Dzieło szczególnie oddziaływało na młode
pokolenie. Było bowiem – jak ocenia wnikliwy badacz literatury – rymowaną popularyzacją historii dla młodzieży7. Po-

Z. Libera, Wstęp, [w:] J.U. Niemcewicz, Śpiewy historyczne, oprac. Z. Libera, Warszawa 1947, s. VI; A.F. Grabski, Myśli historyczna polskiego oświecenia, Warszawa 1976, s. 385.
2
M. Klimowicz, Oświecenie, Warszawa 1998, s. 365.
3
Tamże, s. 459, 461.
4
A.F. Grabski, dz.cyt., s. 415.
5
R. Przybylski, Klasycyzm i sentymentalizm po trzecim rozbiorze (1795–1930), [w:] A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997, s. 113.
6
Żywot J.U. Niemcewicza przez X. Adama Czartoryskiego, Berlin–Poznań 1860, s. 169.
7
R. Przybylski, dz.cyt., s. 114.
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W Śpiewach historycznych znalazło się kilka utworów
napisanych znacznie wcześniej. Najstarszymi z nich są:
Duma o Żółkiewskim (1786) i Duma o Stefanie Potockim
(1788); opublikowane zostały one jako Dumy polskie
w 1890 roku, czyli w czasie obrad Sejmu Wielkiego i formowania się nowego patriotyzmu2. Inspiracją dla autora
były zapewne Pieśni Osjana, z którymi Niemcewicz zetknął

się w czasie podróży do Anglii3. W maju 1803 roku na posiedzeniu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk
przedstawiona została Duma o kniaziu Michale Glińskim.
Pracę nad Śpiewami historycznym Niemcewicz podjął
pod koniec 1808 roku, czyli już w Księstwie Warszawskim,
a pierwszą redakcję skończył kilka miesięcy później. Podczas
drukowania książki autor dołączył ostatni utwór – Pogrzeb
Księcia Józefa Poniatowskiego (określony jako żałobne pienie)4. Dzieło zostało opatrzone tytułem Śpiewy historyczne
z muzyką i rycinami. Zawierało też autorskie „dodatki prozą”.
Ukazało się już w nowej sytuacji politycznej, na początku istnienia Królestwa Polskiego. Car Aleksander I, któremu przedłożono przetłumaczone fragmenty dzieła, nie sprzeciwił się
publikacji. Oznajmił: „Nie chcę wykreślać z kart historii wydarzeń poprzedzających moje panowanie…”5.
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W kręgu śpiewów
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Julian Ursyn Niemcewicz według pędzla
Antoniego Brodowskiego z 1820 r.

Zawisza Czarny z Garbowa – fragment
obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem (187 –1878)

czątkowo zostało nawet wprowadzone do szkół jako lektura
pomocnicza w nauczaniu historii. Wymowny jest fakt, że ﬁlomaci postanowili pisać utwory wzorowane na Niemcewicza.
Śpiew historyczny miał szansę na to, aby stać się właściwym
gatunkiem poetyckim dla młodego pokolenia literatów; jednak zwyciężyła „późniejsza balladomania”8.

Zagrożenie
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Oddziaływanie książki szybko wzbudziło niepokój państw
zaborczych. Już w 1823 roku Klemens Metternich polecił posłowi austriackiemu w Petersburgu, aby ten zwrócił uwagę
dworowi carskiemu na dzieło Niemcewicza. Jest ono bowiem
niebezpieczne nie tylko dla Austrii i Prus, ale również dla
Rosji, gdyż przyczynia się do umacniania polskiego poczucia
narodowego. Kilka lat później Nikołaj Nowosilcow przyznał,
że Śpiewy historyczne łudzą wyobraźnię młodzieży „nadziejami wskrzeszenia Polski w całym jej dawnym blasku”. Przekonywał, że „są one tym bardziej niebezpiecznymi, ile pisane
są stylem popularnym, zdolnym wywierać wpływ na lud”9.
Ta opinia którą sformułował wróg polskości, dobitnie podkreśla siłę oddziaływania książki.
W 1833 roku Śpiewy historyczne zostały przetłumaczone na język niemiecki i język francuski. Ukazały się też
po rosyjsku. W kolejnych dekadach niewoli dzieło Niemcewicza cieszyło się największym uznaniem ze wszystkich
popularnych prac nawiązujących do dziejów Polski10.

Sobieski pod Wiedniem według Juliusza Kossaka (1882)

czasowe – dość ogólnikowych informacjach nie będzie
efektywne pod względem dydaktycznym. Natomiast warto chyba pokusić się o bardziej konkretne, a nawet pragmatyczne wykorzystanie fragmentów dzieła Niemcewicza.
Próbę te warto podjąć na każdym etapie nauczania.
Oto dwa przykładowe teksty do uczniowskiej analizy
i interpretacji w gimnazjum. Byłyby przydatne na lekcji
powtórzeniowej dotyczącej XVI i XVII wieku. Pozwolą
na sformułowanie poleceń, które zarówno uwzględnią zapisane informacje, jak i będą się odwoływać do wiedzy
pozaźródłowej.
Tekst A.
„Łączmy się wreszcie!” – zawołał sejm cały.
Wtem dwaj rycerze weszli z chorągwiami,
Na jednej Pogoń, na drugiej Orzeł Biały,
Obiedwie były owite laurami11.

1.
2.
3.
4.
5.

Polecenia dla uczniów:
Podaj nazwę wydarzenia, którego dotyczy tekst.
Podaj nazwę państw, o których pośrednio wspomina
autor.
Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wymień trzy elementy odtąd łączące te państwa.
Przypomnij imiona monarchy, który doprowadził
do opisanego wydarzenia.
Wyjaśnij, co symbolizowały laury, którymi były owinięte
chorągwie.
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Na lekcjach powtórzeniowych
W jaki sposób dziś wykorzystać Śpiewy historyczne
w szkolnej edukacji? Oczywiście można i należy je potraktować jako jeden z przykładów starań polskich elit
na rzecz rozbudzenia świadomości narodowej po katastroﬁe rozbiorów. Inicjatywa opracowania dzieła Niemcewicza
powstała w podobnej atmosferze, jaka towarzyszyła m.in.
działaniom księżnej Izabeli Czartoryskiej. Jednak poprzestanie na tych ważnych, lecz – ze względu na ograniczenia
8

Tekst B.
Rozprasza tłumy rycerstwo skrzydlate
I Mahometa chorągiew wydziera,
Dobywa obóz i łupy bogate,
A Wiedeń bramy zwycięzcom otwiera12.
Polecenia dla uczniów:
1. Podaj nazwę wydarzenia, którego dotyczy tekst.
2. Wyjaśnij, co znaczy określenie „rycerstwo skrzydlate”.

A. Witkowska, Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia, Warszawa 1962, s. 59, 171.
A.F. Grabski, dz.cyt., s. 423.
10
A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2001, s. 162.
11
J.U. Niemcewicz, dz.cyt., s. 64.
12
Tamże, s. 102.
9

Jak na Zawiszy
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Od progresu moskiewskiego do klęski cecorskiej
Fragmenty Dumy o Żółkiewskim można wykorzystać na lekcjach historii zarówno w gimnazjum, jak i szkołach ponadgimnazjalnych (w realizacji zakresu rozszerzonego). Postać
słynnego hetmana trudno bowiem pominąć w zagadnieniach
dotyczących wojen Rzeczypospolitej z Moskwą (Rosją) i Turcją. Jednak utwór Niemcewicza może być szczególne przydatny podczas zajęć z przedmiotu „historia i społeczeństwo”
do wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory” , w mniejszym
zakresie do wątku „Wojna i wojskowość” (w charakterystyce
sylwetek wodzów Rzeczypospolitej w XVII wieku).
Jednym z zagadnień, które należy zaliczyć do ojczystych
(a nawet nie tylko ojczystych!) sporów, są okoliczności
i następstwa opanowania Moskwy przez wojska Rzeczypospolitej na początku XVII wieku. Sugestywny fragment
utworu Niemcewicza dotyczy uwięzionego cara. Stanisław
Żółkiewski wprowadził Wasyla Szujskiego i jego braci
do sali, w której „król Zygmunt siedział na tronie”, otoczony dostojnikami „w szkarłatnych szatach”, a „młody Władysław spodzierał wesoło”. Zwycięski hetman oznajmił:
Królu! Narodzie wolny i potężny!
Wiodęć ród carów nieszczęsny lecz mężny,
Przyjm go nie jako chluby widowisko,
Lecz jak odmiennej fortuny igrzysko.
[…]
Bodajby wnuki sposoby srogimi
Za krzywdy przodków nigdy się nie mściły15.
Przytoczony cytat może stanowić wprowadzenie do uczniowskiej dyskusji, w której warto uwzględnić różne perspektywy historyczne:
– relacje między Rzeczpospolitą a Moskwą (Rosją) w XVII
wieku;
– okoliczności napisania Dumy o Żółkiewskim16;
– motyw carskiego hołdu w ikonograﬁi.
Do tej ostatniej perspektywy istnieje wiele tekstów
kultury: sztych Tomasza Makowskiego według obrazu
Tomasza Dolabelli; prawdopodobna kopia tego obraz
w zbiorach zamku w Podhorcach, ilustracja Józefa Peszki
do Dumy o Żółkiewskim, obraz Jana Kantego Szwedkowskiego, a także dwa obrazy Jana Matejki, istotne w biograﬁi i twórczości tego artysty.

Tamże, s. 36, 38.
M. Ossowska, Etos rycerski i jego odmiany, Warszawa 1986, s. 77.
15
Tamże, s. 78.
16
Władysław Czapliński zauważył: „W okresie nacisku politycznego Rosji przypominanie Polaka, który rządził Kremlem, posiadało określona wymowę”; W. Czapliński, Stanisław Żółkiewski, [w:] Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, red. Z. Stefanowska i J. Tazbir, Warszawa 1984, s. 126.
14
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W utworze dotyczącym Zawiszy Czarnego na uwagę zasługują trzy fragmenty. Pierwszy, który dał początek zwrotowi frazeologicznemu, dotyczy zaufania, na jakie mogą
liczyć inni:
Przysłowiem było bojów towarzyszy:
„Polegaj na nim, jakby na Zawiszy”.
Drugi fragment wiąże się z dzielnością bohatera:
Jak groźny Ajaks lub Achilles śmiały,
Kędy uderzył, tysiące pierzchały.
Trzeci ukazuje jego śmierć:
Znużon zwycięstwem, gdy już słabiej włada,
I nikną siły mdlejące [….].
Poległ, a gdy krew dreszcz śmiertelny ścina,
Konając lubą ojczyznę wspomina13.
Zarówno drugi, jak i trzeci z tych fragmentów stanowią
kolejne recepcje antycznych wzorów bohaterstwa, żołnierza i obrońców ojczyzny. Autor najpierw przywołuje słynnych antycznych wojowników, a potem ukazuje tyrtejską
postawę Zawiszy.
Wszystkie przytoczone fragmenty mogą być przydatne do charakteryzowania etosu rycerskiego (w realizacji
wątku „Wojna i wojskowość”). Zgodnie z tym etosem
o chwale rycerza decydowała bardziej postawa w czasie
walki niż osiągnięcie zwycięstwa14. Nie można też pominąć ideowego i symbolicznego funkcjonowania postaci

bohatera w tradycji polskiego harcerstwa. Dlatego warto
uwzględnić trzy elementy:
– stwierdzenie zawarte w „Prawie harcerskim” (Na słowie
harcerza polegaj jak na Zawiszy);
– formację „Zawiszacy” skupiającą najmłodszych harcerzy Szarych Szeregów;
– jacht „Zawisza Czarny” (a właściwie dwa jachty o tej
nazwie), spopularyzowany dzięki piosence Pod żaglami
„Zawiszy”.
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3. Podaj nazwę państwa, którego wojska symbolizowała
„Mahometa chorągiew”.
4. Przypomnij, kto dowodził zwycięskimi wojskami.
Interpretację tego tekstu można wzbogacić, wykorzystując obraz Juliana Kossaka Sobieski pod Wiedniem. Pozwoli to sformułować kolejne polecenia:
1. Rozpoznaj dowódcę zwycięskich wojsk.
2. Odwołując się do tekstu, wyjaśnij, co przedstawia ukazana scena.
Natomiast znany obraz Jana Matejki – w połączeniu
z tekstem Niemcewicza – stwarza inne perspektywy interpretacyjne. Są one szczególnie przydatne w edukacji
ponadgimnazjalnej na zajęciach z przedmiotu „historia
i społeczeństwo”. Ukazana przez artystę scena wręczenia
listu wysłannikowi papieża Innocentego XI zachęca, aby
przypomnieć słynne zdanie: Venimus, vidimus, Deus vicit.
Parafraza znanego stwierdzenia Juliusza Cezara (Veni, vidi,
vici.) stanowi bowiem przykład recepcji antycznych wzorów bohaterstwa, żołnierza i obrońców ojczyzny. Umiejętność scharakteryzowania tych wzorów należy do wymogów wątku „Ojczysty Panteon i ojczyste spory”. Dzieło
Niemcewicza daje olbrzymie możliwości w tym zakresie.
Wskazane zostaną niektóre z nich, uwzględniające różne
konteksty interpretacyjne.
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Matejko, mając zaledwie 15 lat i będąc dopiero na początku nauki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, namalował swój pierwszy historyczny obraz: Carowie Szujscy wprowadzeni przez Żółkiewskiego na Sejm warszawski
przed Zygmunta III. Do podjętego wątku artysta wrócił
niemal 40 lat później, pod koniec swego życia. Namalował wtedy obraz Carowie Szujscy przed Zygmuntem III.
Wspomniane dzieła ikonograﬁczne pozwalają nauczycielowi na prowadzenie zajęć w sposób atrakcyjny i efektywny. Czy scena ukazana na danym obrazie jest zbieżna
z wymową przytoczonego fragmentu Dumy o Żółkiewskim? O czym świadczy fakt, że temat ten był podejmowany przez artystów żyjących w różnych okresach historycznych? To przykładowe pytania, które mogą zainicjować
lub ukierunkować dyskusję uczniów17.
Kontrowersyjny temat dotyczący okoliczności hołdu
carów Szujskich stwarza jeszcze jedną perspektywę dla nauczyciela przedmiotu „historia i społeczeństwo”. Warto ją
uwzględnić już jako problem związany z aktualną polityką
historyczną w Rosji, gdzie od kilkunastu lat świętowany
jest Dzień Jedności Narodowej (odwołujący się do wygnania Polaków z Kremla w 1612 roku).
W Dumie o Żółkiewskim istotny jest też fragment dotyczący śmierci bohaterskiego hetmana i reakcji jego otoczenia:
Obóz mu cały wśród łez i rozpaczy
Wzniósł grobowiec i zwłoki w nim schronił;
Na nim ten napis śmierć i cnotę znaczy:
On piersi swymi ojczyną zasłonił18.
W tekście tym występuje kolejny przykład recepcji
antycznych wzorów bohaterstwa, żołnierza i obrońców
ojczyzny. Żółkiewski ukazany został w glorii rodzimego
Leonidasa. Tu znowu tekst Niemcewicza możemy skonfrontować z ikonograﬁą dotyczącą bitwy pod Cecorą: z dziełami Witolda Piwnickiego i Juliusza Kossaka.
W przytoczonym fragmencie licentia poetica potrzebna
autorowi do zbudowania nastroju okazała się silniejsza
od realiów. Jak wiemy, grobowiec bohaterskiego hetmana
został wybudowany w kościele w Żółkwi. Na grobowcu
umieszczono przepowiednię z Eneidy Wergiliusza: Exoriare
aliquis nostris ex ossibus ultor („Oby z naszych kości powstał mściciel”). Inskrypcję tę kazał wyryć świątyni, Jan III
Sobieski (prawnuk Żółkiewskiego po kądzieli). Nastąpiło
to w 1677 roku, już po zwycięstwie chocimskim19.
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Piękna śmierć bohatera
Odniesienia antyczne (zwłaszcza do słynnej sentencji
Horacego20), lecz wzbogacone o wymiar religijny moż17

Obraz Jana Matejki Carowie Szujscy przed Zygmuntem III z roku 1892

na znaleźć w „pieniu żałobnym”, które dotyczy pogrzebu
księcia Józefa Poniatowskiego.
Tulmy łzy nasze, już jesteś szczęśliwy:
Kto za ojczyznę walczył, poległ śmiały,
Już temu wieniec dał Bóg sprawiedliwy
Wieczystej chwały.
W kolejnej zwrotce tego utworu Niemcewicz pisze
o nieprzemijającej wdzięczności ziomków, którzy na grobie bohatera zawieszą „wieniec wawrzynów”. Atrybut ten
ponownie wprowadza nas w sferę antycznych odniesień.
Bogate możliwości interpretacyjne stwarza przedostania zwrotka:
Posąg twój będzie lud otaczał mnogi;
Ten napis twarde zachowają głazy;
„Tu leży rycerz, co walczył bez trwogi
I żył bez skazy”21.
Przytoczony tekst ukazuje wizję pomnika księcia Józefa; zapis ten mógł jednak być inspirowany realnymi
działaniami. Składki na budowę monumentu zaczęto
bowiem zbierać już w 1814 roku, a komitet budowy
pomnik zawiązał się w 1816 roku22. Statua – którą
zaprojektował Bertel Thorvaldsen – była wzorowana
na posagu Marka Aureliusza. W burzliwych losach pomnika księcia odzwierciedlone zostały ważne zjawiska
z dziejów Polski w XIX i XX wieku (carskie represje
po powstaniu listopadowym, odrodzenie Rzeczypospolitej Polskiej, hitlerowska okupacja, odbudowa Warszawy ze zniszczeń wojennych). Losy pomnika, jako elementu polskiej tradycji i tożsamości, mogłyby stanowić
odrębny temat zajęć.
Książę Józef pozostał w pamięci rodaków jako postać
szczególnie wyrazista. Badacze kultury zwracają uwagę
na dwa fakty. Książę Józef postrzegany jest jako nawrócony „grzesznik” – z lekkomyślnego młodzieńca przeistoczył się w nieugiętego obrońcę ojczyny. Do narodowego
Panteonu wszedł wskutek śmierci w „bitwie narodów”23.

Dla nauczyciela ważnym źródłem informacji może być zbiór artykułów: Hołd carów Szujskich, red. J.A. Chrościcki i M. Nagielski, Warszawa 2014,
zwłaszcza tekst J.A. Chrościckiego, Hołd carów Szujskich Jana Kantego Szwedkowskiego z 1837 roku, s. 169–175.
18
J.U. Niemcewicz, dz.cyt., s. 79.
19
W. Czaplicki, dz.cyt., s. 126.
20
Dulce et decorum est pro patria mori („Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę”). Sentencja pobrzmiewa również w przytoczonych wcześniej
utworach, które dotyczą śmierci Zawiszy Czarnego i hetmana Żółkiewskiego.
21
J.U. Niemcewicz, dz.cyt., s. 105.
22
M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, s. 295.
23
Tamże, s. 286.

Całe zadanie, najogólniej ujmując, byłoby wykonane w dwóch etapach. Zaczynamy od sporządzenia listy
postaci, które byłyby bohaterami „Nowych śpiewów historycznych”. Liczbę postaci ustala nauczyciel w porozumieniu uczniami; należy uwzględnić przewidywaną formę
i czas wykonania całego przedsięwzięcia. Etap ten może
być realizowany w wersji skromniejszej lub bardziej ambitnej. W pierwszej z nich ustalają listę postaci jako suplement do wykazu bohaterów opiewanych przez Niemcewicza; przede wszystkim byłyby to osoby, których działalność
przypadła już na czasy po opublikowaniu Śpiewów historycznych. Natomiast w wersji bardziej ambitnej uczniowie
sporządzają listę postaci całkowicie według własnych kryteriów, niezależnie od wyboru dokonanego przez Niemcewicza.
W drugim etapie uczniowie prezentują jedną (lub kilka, a przy zastosowaniu metody projektu – jeszcze więcej)
z wybranych postaci. Warto dopuścić różnorodne formy
tej prezentacji. Zaproponowany tytuł ( „Nowe śpiewy historyczne”) ma – przez odwołanie się do dzieła Niemcewicza
– zachęcić uczniów do bardziej ekspresyjnego niż erudycyjnego spojrzenia na bohaterów z naszej przeszłości. Zamysł
ten jest oczywisty, jeśli pamiętamy, że w pełnym wydaniu
Śpiewów historycznych teksty autora były uzupełnione zapisem nutami oraz ilustracjami. Formami prezentacji mogą
być: piosenka, wiersz, inscenizacja plakat, komiks, ﬁlm.
Dodatkowe możliwości wynikają z zastosowania technik informacyjnych.

A gdyby tak dziś?
Dotychczasowe propozycje dotyczyły wykorzystania krótkich fragmentów dzieła Niemcewicza. Jednak –
zwłaszcza w trakcie realizacji wątku „Ojczysty Panteon
i ojczyste spory” – można się pokusić o odwołanie się
do całości tego dzieła. Warto zachęcić uczniów, aby stali
się współautorami „Nowych śpiewów historycznych”.
Zadanie to może być wykonywane indywidualnie przez
zainteresowanych uczniów albo stać się pracą grupową.
Szanse na szczególnie atrakcyjny i kształcący efekt stwarza
zastosowanie metody projektu.
24
25
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Scena tej śmierci została utrwalona – i upowszechniona
na odbitkach litograﬁcznych oraz reprodukcjach – dzięki
obrazom Horacego Verneta i Januarego Suchodolskiego.
Oba dzieła były popularne wielu krajach. Wyrażały bowiem obraz „pięknej śmierci”: z bronią w ręku, na koniu, w nurtach rzeki. Jerzy Cieślikowski zauważył: „historia
zna niewiele przypadków, aby prawdziwa śmierć była tak
estetycznie przeprowadzona”24. Wskazane motywy warto
uwzględnić się podczas zajęć, łącząc je z tekstem Niemcewicza.
W Śpiewach historycznych śmierć księcia Józefa niesie
konstruktywne przesłanie. Autor wskazuje bowiem, że grobowiec i posąg bohatera będą pełniły ważną misję w życiu przyszłych pokoleń narodu:
Tam żołnierz, pełen rycerskiej ochoty,
Zaostrzy oręż okrawędź twej tarczy…25
Śmierć bohatera nie tylko jest piękna, ale też okazuje
się pożyteczna dla wspólnoty narodowej.
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Źródło zdjęć: Wikimedia Commons.

Tamże, s. 293.
J. Niemcewicz, dz.cyt., s. 106.
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forum edukacyjne

Idziemy z postępem
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rma szkoły

wątpliwości

Gimnazja pojawiły się w Polsce 1 IX 1999 r. Reformę
edukacji poparli właściwie wszyscy: i ci „idący z postępem”, i konserwatyści. Ci, którzy szli „z postępem”, byli
zadowoleni dlatego, że wreszcie pod względem edukacyjnym też wreszcie „dogonimy” Zachód. Konserwatyści dlatego, że przypomniało im to czasy reformy
przedwojennej Janusza Jędrzejewicza. Stereotypowa
rutyna werbalnych zachowań – można powiedzieć.
Swoją drogą co pierwsze miało „wspólnego” z postępem, a drugie z konserwatyzmem, do dziś dociekam.
Bezskutecznie. Nie jestem lingwistą.

W „Gazecie Wyborczej” z 24 XI 2015 r. na pierwszej stronie wita nas artykuł Justyny Sucheckiej
Rząd gra w klasy (to o sześciolatkach), w środku zaś
komentarz Dominiki Wielowieyskiej Jak MEN skłóca nauczycieli. W nim czytamy: „Obiecywał [rząd –
przyp. aut.] bowiem wolny wybór – to rodzice mieli
decydować, czy dziecko pójdzie do pierwszej klasy
w wieku 6 czy 7 lat. A teraz minister Zalewska powiedziała, że być może rodzice sześciolatków będą
musieli uzyskać w poradni psychologicznej zgodę
na wysłanie ich do szkoły! Trzeba tych krnąbrnych
Polaków, którzy uważają inaczej niż PiS ukarać dodatkową mitręgą”.
I ani słowa o tym, że poprzednia minister nie obiecywała niczego, tylko chciała zagonić do szkół wszystkie sześciolatki. Ani też słowa o tym, że konsultacje
psychologiczne są konieczne we wszystkich krajach,
których dzieci idą do szkoły w wieku młodszym niż
7 lat (na przykład Francja). Co zatem ten komentarz
ma wspólnego z rzetelną informacją? Nic. A co z aktualną burzą polityczną? Wszystko. Jeśli chcecie, aby
o edukacji rozmawiali dziennikarze – to proszę! Przynajmniej będziecie mieli co czytać. Za to żadnego pozytywnego inału możecie się nie spodziewać.
Tymczasem z każdą tezą mojego artykułu można dyskutować, każdą można podważyć i wywrócić
na nice, zniszczyć. Po to go właśnie napisałem.

Jak lepiej nie dyskutować?

Przypomnijmy, jak to było

wyszedł był minister edukacji w rządzie Jerzego
Buzka Mirosław Handke (przepraszam) na mównicę sejmową, wyciągnął prawą rękę w górę i zrobił
pstryk! A później to opisał, mówiąc: „Mamy reformę”! Kilkanaście lat później wyjdzie na tę mównicę
minister edukacji Anna Zalewska (przepraszam), wyciągnie rękę w górę i zrobi „pstryk”! A później opisze
to, mówiąc: „Nie mamy reformy”!
I ten właśnie edukacyjny PSTRYK jest czymś, co najbardziej denerwuje autora niniejszego artykułu. Żadnej poważnej debaty, żadnej poważnej dyskusji – tylko
PSTRYK! I jest! Lub nie ma! I po sprawie.

I

Początki nowej edukacji
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Synonim zła

Uzasadnione
Ireneusz Wywiał
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Wygaszamy gimnazja

Przestrzegam wszystkich chcących poważnie dyskutować na temat reformy edukacji przed zepchnięciem tematu na tory polityki. Taka sytuacja powoduje,
że problem przestaje mieć cokolwiek wspólnego z racjonalnością. W polskiej polityce już dawno nie mamy
do czynienia z debatą, tylko ze wzajemnymi połajankami prowadzącymi do nienawiści. Jeśli to lubicie – proszę bardzo. Lecz wiedzcie, Koleżanki i Koledzy, że to niczego dobrego edukacji nie przyniesie, a nawet wręcz
przeciwnie.

Reforma systemu oświaty – reforma realizowana
w Polsce od 1 IX 1999 r., która po 3 latach doprowadziła do przekształcenia obowiązującego od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową1. W wyniku reformy okres nauki w szkole
podstawowej został skrócony z 8 do 6 lat. Następnym
etapem edukacji stały się obowiązkowe trzyletnie gimnazja. Po jego ukończeniu uczniowie mogą kontynuować naukę w:
– trzyletnich liceach ogólnokształcących (LO),

Profesor Mirosław Handke nie wziął pełnej odpowiedzialności za skutki reformy, gdyż nie została wprowadzona ściśle według jego założeń – „Gimnazja wydłużały o rok obowiązek szkolny, a zakaz ich łączenia
1
2
3

Egzaminy PISA z nieco innej strony
Pierwszy raz polscy piętnastolatkowie przebadani zostali w 2000 r. – byli wtedy w większości uczniami pierw-

G. Osiecki, Czy reformy rządu Jerzego Buzka wyhamowały rozwój Polski?, Forsal.pl, 2012.
Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206.
Forsal.pl, źródło: M. Suchodolska, Gimnazja nie zdały testu, „Dziennik Gazeta Prawna”.
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Gimnazja – głos mają twórcy

ze szkołą podstawową miał je zorientować na licea.
Oczekiwaliśmy, że silne gimnazjum na prowincji będzie
miało ambicje otwierania klas licealnych, a skrócone
szkoły licealne zostaną niejako zmuszone do otwierania poza rejonowych gimnazjów. Niestety, to się zupełnie nie udało” – relacjonował3.
Dodam, że po kilkunastu latach zakaz łączenia gimnazjów ze szkołami podstawowymi też już nie obowiązuje.
Do gimnazjum moich córek powróciła szkoła podstawowa. I to gdzie? W Warszawie! Przypomnę, że jednym
z argumentów twórców gimnazjów było oddzielenie
uczniów szkół podstawowych od młodzieży w okresie
burzy hormonów, czyli w wieku 13–16 lat. Co zatem
teraz ich oddziela? Piętra. I dyżury nauczycieli. Tego
minister-reformator także nie przewidział.
Kiedy do szkoły miały pójść sześciolatki, wiek „niebezpieczny” przesuwał się na 12–15 lat. Nie tłumaczono tego, lecz z góry wiadomo, jaką dano by odpowiedź.
Otóż reforma tak dalece przyspieszyła rozwój naszych
pociech, że szybciej się rozwijają. Rozwijając tę myśl:
po kilkunastu latach poszłyby do szkół pięciolatki.
Wtedy ów wiek to 11–14 lat. Odpowiedź byłaby taka
sama. I tak da capo. Do wieku…
Po czym profesor Handke dodawał: „Chcieliśmy przywrócić niezwykle udaną tradycję edukacyjną (reforma
ministra Janusza Jędrzejewicza z 1932 r.) i dostosować
polską szkołę do trójstopniowego ustroju szkolnego obowiązującego w większości krajów Unii Europejskiej”.
Teraz coś jednak od bezstronnych analityków reform edukacyjnych. Piszą oni tak: „polskie gimnazja
w niewielkim stopniu niwelują dysproporcje w osiągnięciach uczniów, wynikające z różnic dotyczących
pochodzenia społecznego. Poza tym analizy wykazują,
że dochody związane są z poziomem oraz przyrostem
wiedzy uczniów nawet po wyłączeniu wpływu wykształcenia”4. Uzasadniona wątpliwość: co się zatem
dzieje ze słynnym wyrównywaniem szans?
Fakt, że coś funkcjonuje na Zachodzie, nie oznacza wcale, iż funkcjonuje dobrze. Ciekawe, że nikt
nie zastanowił się nad modelem skandynawskim.
Na przykład w Finlandii (od początku badań w ścisłej czołówce) obowiązuje system dziewięcioletniej
szkoły powszechnej dla dzieci od 7 (powtarzam:
od 7!) do 16 roku życia, po której następuje trzyletnia szkoła średnia – ogólnokształcąca lub zawodowa.
Młodzież, która nie jest w stanie szybko zdecydować, jaką chce wybrać przyszłość, może uczęszczać
do nieobowiązkowej klasy X, aby pogłębić wiedzę
i mieć czas się zastanowić.
Może po prostu nie lubimy Finów…
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– trzyletnich liceach pro ilowanych (od 2002), lecz
od 1 IX 2014 r. już nie funkcjonują,
– trzy-, czteroletnich technikach zawodowych,
– dwu-, trzyletnich zasadniczych szkołach zawodowych (ZSZ).
Absolwenci liceów i techników mogą przystępować
do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły, natomiast absolwenci ZSZ – pod warunkiem ukończenia
dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub trzyletniego technikum uzupełniającego.
Bez zbędnych wstępów napiszę, że szkolnictwo zawodowe likwidowano tak skutecznie, iż do dziś trudno
je znaleźć. A wyniki maturalne w liceach pro ilowanych
od razu uznano za nieporozumienie. Dlatego od 1 IX
2014 r. już ich nie ma2. Ciekawe, że wtedy do głowy nikomu nie przyszło zajmować się bezrobociem wśród
nauczycieli. To był teraz taki mały wtręt polityczny.
Powstała także Centralna Komisja Egzaminacyjna – instytucja mająca na celu przygotowywanie i organizowanie zewnętrznego systemu oceniania (sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny oraz egzamin zawodowy), we współpracy z ośmioma Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi. Jej główne zadania określa ustawa
o systemie oświaty. Uzasadniona wątpliwość: wprowadzenie zewnętrznego systemu oceniania tłumaczono
dogonieniem Zachodu oraz… nieuczciwością nauczycieli
(ponieważ znają abiturientów). Protestów z naszej strony
nie było – widać uznaliśmy, że jesteśmy jednak nieuczciwi. Lecz później przecież był egzamin zewnętrzny, czyli
egzamin wstępny na studia. Inni ludzie. Czy aby uczciwi?
Fakt: CKE tworzy ujednolicone egzaminy zewnętrzne
na bazie zadań testowych. Egzaminy wstępne zniesiono
– przepustkę na studia daje matura. Uzasadniona wątpliwość: czy testy naprawdę rozwiązują problemy egzaminacyjne? Na temat przedmiotów humanistycznych
poddanych „testomanii” wylano już morze atramentu
w krytycznych artykułach. Stąd częściowa tylko zmiana egzaminów w roku 2015. Notabene uzasadniona
wątpliwość dotycząca zmiany egzaminów była zgłaszana już na etapie przygotowań do reformy, czyli
w roku 1998! I jak zwykle pominięto ją milczeniem.
Zgadzam się zaś z nauczycielami przedmiotów ścisłych
twierdzących, że z roku na rok egzaminy są coraz łatwiejsze. Uzasadniona wątpliwość: jeżeli matura staje się, omalże, egzaminem powszechnym, to jej poziom
musi być niski, jeżeli ma być egzaminem bardziej wysublimowanym, to poziom musi być wyższy. Na razie –
nie potra imy odpowiedzieć nawet na to pytanie…
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szych klas szkół ponadpodstawowych (liceów, techników i zawodówek). Następne badanie było w 2003 r., już
po wdrożeniu reformy oświaty. W roku 2012 było ostatnie.
I ciągle się poprawiamy! Na pozór. Okazuje się bowiem,
że ten niby sukces nasza oświata zawdzięcza najgorszym
uczniom. Spójrzmy na wyniki z matematyki, ponieważ
jestem historykiem, zajmijmy się rokiem 2009. Rok 2009
był chwalony przez minister (ministrę – skrót do wyboru)
Szumilas takimi oto słowy: „Za nami znalazły się takie kraje jak Niemcy, Stany Zjednoczone, Belgia. To pokazuje, że
zmiany w systemie edukacji idą w dobrym kierunku i aby
dorównać tym najlepszym krajom, powinniśmy kontynuować i wprowadzać takie zmiany, które pomogą polskim
uczniom osiągnąć jeszcze lepsze wyniki”5.
A oto druga strona tego ministerialnego medalu. Weźmiemy po stu uczniów z matematyki z każdego kraju
i postawimy ich w kolejce od najlepszego do najgorszego.
Okaże się, że piąty od końca polski piętnastolatek (piąty centyl) uplasował się na wysokim 12. miejscu wśród
swoich piątych od końca kolegów z 34 krajów OECD. Jego
wynik jest o 13 punktów lepszy od wyniku Belga i o 19
punktów lepszy od wyniku Niemca. Ale w konkurencji
piątych uczniów od początku kolejki (95. centyl) uczeń
z Polski będzie już zaledwie 22. Okaże się słabszy od swojego kolegi z Belgii o 37 punktów, a od piątego w swojej
kolejce Niemca o 25! Lecz o tym już się nie mówi.
Uzasadnioną wątpliwość wyrażają panowie Jakubowski i Pokropek, pisząc: „Powstaje uzasadnione pytanie, czym spowodowany był ten wzrost [w egzaminach
PISA – przyp. aut.] i czy rzeczywiście miał miejsce, czy
też poprawa wyników związana była ze zmianami metodologii badania?”6. Nadto mam własną uzasadnioną
wątpliwość: czy „sukces PISA” to rzeczywiście sukces
zmiany systemu struktury edukacji. Wydaje mi się, że
to kwestia nieustannego treningu zadań egzaminacyjnych. Co można było osiągnąć tańszym kosztem,
na przykład nie wprowadzając gimnazjów.
Być może nasz przysłowiowy hydraulik będzie miał
najlepszą orientację w geogra ii wśród wszystkich hydraulików na świecie, ale dramatycznie brakuje nam
młodych ludzi na tyle intelektualnie zbornych, aby
za kilka lat budować nam mosty, pisać programy, leczyć. To dramat. Bo też innowacyjności nie nauczymy
na studiach. Ona zaczyna się już w szkole!
Dziś studia kończy połowa polskiej młodzieży, przynajmniej o połowę więcej niż średnia w innych krajach.
To pozorny sukces. Młodzież jest kiepsko wyedukowana, nieprzygotowana do pracy, po wyższej szkole ląduje
na bezrobociu albo wyjeżdża zmywać naczynia do któregoś z nieco bogatszych krajów.

Infrastruktura, czyli normalnie po polsku
Uwaga – zacznie się nudno. Za dawnych czasów,
w których rodzice naszych uczniów jeszcze się pew4
5
6

nie nie narodzili, pierwszym sekretarzem KC PZPR był
Władysław Gomułka. Prawie jak każdy przedwojenny
polski komunista naukę regularną skończył na etapie
szkoły powszechnej. Ci, którzy nie przeszli przyspieszonego kursu historii w 1 klasie licealnej, wiedzą nawet, że był sekretarzem w latach 1956–1970. Poza tym
wiemy, że jego władza skończyła się wraz z krwawą
masakrą w Trójmieście. Lecz… Otóż za początków jego
„władzy” szkoła podstawowa była siedmioklasowa.
Dopiero po zbudowaniu prawie tysiąca nowych szkół
w ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie” dodano
klasę 8 (rok szkolny 1965/1966). Ja oczywiście wiem,
że faktycznie obchodziliśmy wtedy tysiąclecie i wszystko było niedoinwestowane, łącznie z edukacją. Jednak
tłumaczy mnie zdanie wrocławskiego architekta miejskiego Piotra Fokczyńskiego: „Tylu szkół w tak krótkim
czasie w całej historii Polski nigdy nie budowaliśmy. Jeśli porówna się ich liczbę do tych, które powstały później, to wygląda to dobrze”7.
Jako ludzie z wyższym wykształceniem, bez zabobonów, „zapomnieliśmy” zbudować budynki dla nowo powstałych gimnazjów… I nie mieliśmy drugiego tysiąclecia oczywiście. Ot, przypadek. Tymczasem ja uczęszczałem do tysiąclatki i moje córki także do nich uczęszczały. W tysiąclatkach mieszczą się także licea. W tysiąclatkach mieszczą się i gimnazja. W ten sposób mamy
gimnazja następujące: samodzielne gimnazja, gimnazja ze szkołą podstawową, gimnazja w zespołach
szkół oraz gimnazja z liceami. I W KAŻDYM Z TYCH
GIMNAZJÓW UCZY SIĘ INACZEJ! Czy jest jakiś kraj
w Europie, który tak ma? To oczywiście pytanie retoryczne. A wnętrze tychże szkół? 26 lat temu sądziłem,
że po upływie ćwierci wieku dobijemy do standardu
zachodniego. Niestety – myliłem się. Polskie szkoły
urządzone są jak tysiąclatki, czyli jak biura sprzed
50 lat (przeważający standard). Widocznie tam,
na górze, brak zrozumienia, że lepszy standard nauki
to także architektura wnętrza. Przecież korytarze ministerialne są wystarczająco szerokie… Chętnie byśmy
sprawdzali prace w szkole. Chętnie byśmy dłużej byli
z uczniami. Lecz to najczęściej niemożliwe. Nawet dla
uczniów.

Obyczaje programowe
Będę obecnie abstrahował od powstania i działalności CKE. Nie będę także opisywał szkól podstawowych
– tylko Dominika Wielowieyska zna się na wszystkim.
Otóż uznaję (to moje zdanie, choć jak sądzę i innych
nauczycieli), że nie została ona wcale przygotowana.
Po prostu w ramach szkół trzyletnich kazano zrealizować program czteroletni dwukrotnie – w gimnazjum
i w liceum (na przykład z historii, która jest mi najbliższa). Nieśmiałe uzasadnione wątpliwości (między
innymi moje), że tak po prostu się nie da, zbywano

M. Jakubowski, A. Prokopek, Badając egzaminy. Podejście ilościowe badaniach edukacyjnych, Warszawa 2009, s. 143.
siedem.videosejm.pl; poseł Krystyna Szumilas na zapytanie z dnia 6 XII 2012 r.
M. Jakubowski, A. Prokopek, dz.cyt., s. 152.
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My – nauczyciele po raz kolejny
Mam nadzieję, że dawno przestali państwo wierzyć
w publicystyczne „omyłki”, które widzą w nauczycielach relikty minionej epoki. Mili dziennikarze – ci nauczyciele, którzy rozpoczynali pracę w roku 1989 –
teraz zbliżają się do pięćdziesiątki lub ją przekroczyli.
Ba, wy sami (w większości) przynajmniej zaczynaliście
studia w kończącej się komunie. Jesteśmy więc tak
samo mądrzy. Polski nauczyciel jest jednym z najlepiej wykształconych. 99% uczących w polskiej szkole
to osoby z wyższym wykształceniem. Statystyczny polski nauczyciel jest młody, ma średnio 42 lata i 17 lat
doświadczenia zawodowego10.
Sądzę, że żaden z żyjących nauczycielskich roczników (przeszłych i teraźniejszych) nie doznał tylu zmian
w strukturze szkolnictwa i w awansach zawodowych,
ile roczniki obecne. Uzasadniona wątpliwość: czy te
zmiany rzeczywiście były udane? I żaden z roczników
nie został tak odtrącony od dyskusji na temat oświaty,
jak roczniki obecne.
Zarobki nauczycieli w Polsce i na świecie zbadał tygodnik „Bloomberg”. Według tej analizy polski nauczyciel jest jednym z najsłabiej zarabiających, biorąc pod
uwagę kraje zrzeszone w OECD. Średnia roczna pensja
nauczyciela z piętnastoletnim stażem wynosi 18,943 $
i z tym wynikiem zajmujemy 32 miejsce (na 37). Warunki pracy polskiego nauczyciela również są jedne
z najsłabszych w Europie. Według OECD pod względem
nakładów na oświatę – w relacji do PKB, w przeliczeniu na ucznia i studenta czy ze względu na wysokość
płac nauczycieli – Polska znalazła się na końcu listy
państw członkowskich11. Lecz nauczyciel musi zarabiać dobrze! Więcej niż średnia krajowa (nie zaś w statystykach niektórych mediów). Kto Was, mili, nauczył
czytać, pisać i liczyć? Kto uczył Was w gimnazjum? Kto
przygotował Was do matury?
Uzasadniona wątpliwość: czy podczas wprowadzania reformy reformatorzy pomyśleli o kursach kwali ikacyjnych dla nauczycieli gimnazjów? I to dla ludzi
dokończenie na str. 41

M. Torz, Tysiące uczniów chodzą do tysiąclatek we Wrocławiu, „Gazeta Wrocławska”, 14.04.2009, Polskapresse sp. z.o.o . (dostęp: 3.05.2013).
A. Grabek, K. Klinger, Gazeta Prawna.pl, 3.02.2012.
M. Jakubowski, A. Prokopek, dz.cyt., s. 153.
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Obecne polskie licea nadal nazywa się ogólnokształcącymi. To niestety nieporozumienie semantyczne
lub siła tradycji. Przykład: na początku lat 80. studiowałem na politechnice. I za władztwa generała Jaruzelskiego zostałem z niej usunięty za hmm… złe stopnie.
Później zdałem na… historię (egzaminy wstępne!) – ja,
człowiek po klasie matematyczno- izycznej.
Liceum po reformie (dotarła tam w 2012 r.) zostało
rozdzielone na dwa elementy. Klasa pierwsza to ewidentne dokończenie gimnazjum. Klasa druga i trzecia
to rozszerzenia przedmiotów maturalnych i przedmioty mające „zastąpić” te, których na maturze się nie zdaje. Zamiast historii mamy więc „historię i społeczeństwo”. Z 9 tematów wybieramy 4 (w tym koniecznie
– Ojczysty Panteon i ojczyste spory). Nie są bynajmniej
ułożone chronologicznie, a ich tematyka to problem
osobno wyciągnięty z chronologii dziejów. Nieśmiałą
uzasadnioną wątpliwość, że może być to nieudany
eksperyment, jako że na studiach historycznych też
okazywał się nieudany, oczywiście zbyto milczeniem.
Jakie będą efekty takiego uczenia – tego niestety nigdy
się nie dowiemy. Badań brak. Następnie mamy już tylko przygotowania, czyli przedmioty do wyboru i odpowiednią (w ramach statutu szkoły, ustawy i możliwości
budżetowych samorządu) liczbę godzin.
Jaki efekt? Mierzalny. O nowym fatalnym wyniku matury z WOS pisałem w numerze 5 „Wiadomości Historycznych” z 2015 roku. Uzasadnioną wątpliwością było
także stwierdzenie, że w liceach publicznych nastąpi powrót na ukierunkowanie klas. O odpowiedzi nawet nie
wspomnę. Po co? I oczywiście powrót nastąpił. Zadajmy
sobie zatem pytanie, czy uczeń po obecnej klasie matematyczno- izycznej dostałby się na historię? Oczywi-

ście nie! Czy zatem liceum jest nadal ogólnokształcące?
„To eksperyment na żywym ciele. Najbardziej poobijani
wyjdą uczniowie”. Kto tak powiedział? To ja – Ireneusz
Wywiał, historyk z liceum w Warszawie8. Przypomnę, że
rocznik reformy właśnie dotarł na studia. Uzasadniona
wątpliwość: kiedy przeczytamy raport uczelni dotyczący inaczej wykształconych abiturientów?
Zakończę cytatem z Badając egzaminy…: „Uczniowie liceów zgodnie z intuicją, nie zyskali na reformie
oświaty”9. Odważne to twierdzenie. Jedyna uzasadniona wątpliwość: zgodnie z czyją intuicją? Jeśli zaś
i w reformę PiS rzucimy się także całkiem bezmyślnie
– uczniowie wyjdą jeszcze bardziej poobijani.
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pełnym wzniosłości milczeniem. I jednak nie dało się
(choć nad tym debatowali jedynie wtajemniczeni).
Otóż w roku 2009/2010 wprowadzono reformę reformy! Utrzymano pięknie wyglądający system trzyklasowy, rozkładając jednak uczenie na lat 4. Co to oznacza? To oznacza, w wypadku historii, że chronologicznie uczymy się jej raz. W gimnazjum uczymy się jej
tylko do I wojny światowej włącznie. Reszta w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Czy wiedzą
państwo, że w ten sposób została złamana zasada
systemowości w jednolitym toku nauczania? Czy
wiedzą państwo, że uczeń kończący gimnazjum nie
otrzymuje wykształcenia ogólnego? A to było jednym ze wskazań reformy – ponieważ to gimnazjum
jest ustawowo ostatnią szkołą obowiązkową! I nie
budzi to państwa niepokoju? Mój owszem. I to niezależnie od tego, ile osób później dochodzi do matury.
Jaki był efekt? Nowe pieniądze na nowe podręczniki. Nie państwowe pieniądze – nasze.

forum edukacyjne

Czy naprawdę

nic nie wiedzą?
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Wiadomości uczniów szkół ponadgimnazjalnych o historii najnowszej
Jakub Lorenc, Krzysztof Mrozowski

Przygotowanie

oziom znajomości historii najnowszej wśród
uczniów bądź absolwentów polskich szkół zawsze budzi duże emocje. Wygłaszane oceny są
z zasady dość jednorodne, a wśród ich autorów
panuje raczej zgodne przekonanie, że uczniowie „nic nie wiedzą” lub – w najlepszym razie – „wiedzą za mało”.
Takie opinie znajdują od czasu do czasu potwierdzenie w mniej lub bardziej przypadkowych badaniach, które obnażają istotnie niższy od spodziewanego poziom wiadomości na temat konkretnych
wydarzeń, rocznic czy postaci1. Warto jednak zadać
sobie pytanie: czy oczekiwania stawiane uczniom
nie są niekiedy zbyt wygórowane, a opinie o ich całkowitej – rzekomo – ignorancji nie są jednak nieco
przesadzone.

Odpowiedzi na te pytania można szukać w danych
zebranych w trakcie przeprowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych wiosną zeszłego roku (II–IV
2015) „Badania postaw uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku”2. Jednym
z jego celów było ustalenie, jaki jest poziom wiadomości uczniów na temat najnowszej historii Polski,
dlatego konieczne było przygotowanie odpowiedniego
narzędzia pomiarowego.
Narzędzie takie można, w zależności od potrzeb,
skonstruować na dwa sposoby. Pierwszy z nich dopuszcza wykorzystanie wyłącznie pytań łatwych i bardzo łatwych w celu zwery ikowania, jak duża grupa
uczniów ma niezbędne minimum wiadomości na dany
temat (test przesiewowy). Drugi zakłada większe
zróżnicowanie trudności wykorzystanych zadań,
co pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu pozio-
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1
Np. Powstanie w getcie zwycięskie? Uważa tak co czwarty uczeń, „Newsweek”, 15–16.04.2013; T. Urzykowski, Uczniowie: „Nie chcemy mieć
Żydów w swoim otoczeniu”, wyborcza.pl, 15.04.2013 (krytyczne uwagi na temat prezentacji wyników tego badania w mediach można odnaleźć
na stronie: www.nastrazysondazy.uw.edu.pl); Polacy nie wiedzą, kto strzelał w Katyniu, „Newsweek”, 21.03.2010. Niekiedy podstawy do ferowania ocen i wyroków wydają się wyjątkowo nikłe: Co uczniowie wiedzą zmarłym byłym premierze. Szkojuąca [pisownia oryginalna – przypis
K.M.] sonda w szkole! Mazowiecki? A kto to?, Fakt24.pl, 30.10.2013.
2
Badanie na próbie 3744 uczniów klas drugich liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych na zlecenie IBE realizował Uniwersytet Rzeszowski w konsorcjum z firmą WYG PSDB sp. z o.o. Zostało ono przeprowadzone w ramach projektu systemowego: Badanie jakości
i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Pierwsze wnioski
Kilka ciekawych wniosków na temat badanego
zagadnienia możemy sformułować, wykorzystując
poniższy wykres, który opiera się na dość zaawansowanych statystycznie analizach IRT7 i pokazuje, jak
w stosunku do przeciętnego poziomu badanej cechy
(tj. przeciętnego poziomu wiadomości o historii XX
wieku – punkt 0 na osi poziomej) wygląda jej rozkład
w badanej populacji, w podziale na typy szkół (licea,
technika, zasadnicze szkoły zawodowe) i płeć.
Analizując ten wykres, dostrzegamy z łatwością
trzy zjawiska. Po pierwsze, dobrze widoczne jest
zróżnicowanie poziomu wiadomości uczniów
w zależności od typu szkoły, do której uczęszczają. W tym wypadku trudno mówić o szczególnej
niespodziance: licealiści (linie zielone) wypadli zdecydowanie lepiej od uczniów techników (linie niebieskie), a ci z kolei – od uczniów szkół zawodowych
(linie czerwone).
Po drugie, godne odnotowania wydaje się to, że
zróżnicowanie poziomu wiadomości uczniów
w poszczególnych typach szkół jest wyraźnie odmienne. Najbardziej jednorodni pod tym względem
okazali się uczniowie zasadniczych szkół zawodowych (szczególnie dziewczęta), natomiast najbardziej różnorodną grupę stanowią licealiści (szczególnie chłopcy). Znajdują się w niej bowiem zarówno
osoby o niezwykle wysokim poziomie wiadomości
o historii najnowszej, jak i takie, które wypadają gorzej od średniej właściwej dla uczniów techników
i zasadniczych szkół zawodowych. Tę złożoną kwestię wypada wiązać przede wszystkim ze znacznym
zróżnicowaniem poziomu nauczania i prestiżu poszczególnych liceów8.
Wreszcie po trzecie, wyjątkowo ważnym zjawiskiem, które – w wyostrzonej formie – przedstawia
powyższy wykres, jest wyraźna różnica między poziomem wiadomości historycznych u chłopców
i dziewcząt. We wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych to chłopcy charakteryzują się lepszym
średnim poziomem znajomości faktografii, należy
jednak pamiętać, że wiąże się to częściowo ze specyfiką wyborów edukacyjnych obu płci9.
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3
Por. M. Jakubowski, A. Pokropek, Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach edukacyjnych, Warszawa 2009, s. 60–61. Za przykład
testu przesiewowego może służyć podstawowa matura, za przykład testu szerokiego zakresu – egzamin gimnazjalny.
4
Intuicje na temat trudności zadań, choć ważne w procesie ich tworzenia, są z zasady dość zawodne.
5
W tej fazie zależało nam na przygotowaniu zadań o możliwie różnym poziomie trudności dotyczących różnych aspektów wydarzeń i zagadnień takich jak: odzyskanie niepodległości, bitwa warszawska, gospodarka i społeczeństwo II RP, stosunki polityczne w II RP, II wojna
światowa, relacje polsko-żydowskie w trakcie II wojny światowej, powstanie warszawskie, odbudowa stolicy,stalinizm, opozycja w PRL, życie
codzienne w PRL, Solidarność, stan wojenny, okrągły stół, transformacja.
6
W wykorzystanym teście znalazło się 7 pytań związanych z II RP, 9 pytań związanych z II wojną światową, 4 pytania związane z okresem
formowania się PRL, 8 pytań związanych z czasami od lat 70. do 89 roku i 6 pytań dotyczących – głównie początków – III RP.
7
Szerzej o Item Response Theory (Teorii odpowiedzi na pytanie testowe) i jej zastosowaniach w analizach testów wiedzy i umiejętności por.
Badając egzaminy…, s. 41 i n.
8
Por. K. Mrozowski et al., Umiejętności historyczne absolwentów gimnazjum (2013–2014), Warszawa 2015, s. 81.
9
Dziewczynki znacznie chętniej niż chłopcy wybierają edukację w liceach (uczęszcza do nich 54,8% dziewczynek i zaledwie 31,6% chłopców), w technikach uczy się 33,6% dziewczynek i 46,7% chłopców, natomiast w szkołach zawodowych zaledwie 8,7% dziewczynek i 19,8%
chłopców. W efekcie dziewczynki stanowią ponad 60% uczniów w liceach, niespełna 40% w technikach i zaledwie 30% w szkołach zawodowych. Por. GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014, Warszawa 2014, s. 71.

forum edukacyjne

mu wiadomości uczniów (test szerokiego zasięgu)3.
Ostatecznie – ze względu na pozostałe cele badania,
które wymagały większego zróżnicowania wyników
uczniów – zdecydowano się na to drugie rozwiązanie.
W dalszym ciągu stworzenie odpowiedniego narzędzia wymagało jednak ustalenia, które zagadnienia są
uczniom bardziej, a które mniej znane, tak aby w przygotowywanym teście faktycznie znalazły się pytania
łatwiejsze i trudniejsze. Jedyną metodą, która pozwala
na rzeczywiste określenie trudności wykorzystywanych w badaniu zadań, jest wcześniejsze przeprowadzenie pilotażu odpowiednio większej ich liczby i zwery ikowanie, jak każde z nich sprawdza się w praktyce4.
Przygotowując narzędzie, opracowano zatem blisko
120 pytań o bardzo różnej trudności, związanych
z głównymi zagadnieniami z najnowszej historii Polski5. W dalszej kolejności – analizując dane z pilotaży
i standaryzacji – stopniowo wybierano te polecenia,
które różniły się trudnością, pozwalały zachować możliwie dużą różnorodność tematyczną testu i odznaczały
się najlepszymi parametrami psychometrycznymi.
Ostatecznie wykorzystany w badaniu test składał się
z 34 zadań6, z których najprostsze rozwiązało blisko
89% badanych, a najtrudniejsze – niespełna 15%. Duża
rozpiętość trudności wykorzystanych zadań pozwala
określić, które zagadnienia są uczniom znane lepiej,
a które gorzej. Podejmując się tego rodzaju analizy, należy jednak bezwzględnie pamiętać o tym, że trudność
poszczególnych pytań – w przypadku zadań zamkniętych – zależy na ogół nie tylko od ich tematyki, lecz także – niekiedy w dużym stopniu – od zaproponowanych
uczniom wariantów odpowiedzi (tzw. dystraktorów).
Innymi słowy, teoretycznie podstawowe pytanie o datę
odzyskania przez Polskę niepodległości można sformułować tak, żeby było relatywnie trudne (proponując
uczniom do wyboru cztery różne dni z listopada 1918
roku), bądź tak, aby było bardzo łatwe (np. proponując
daty odległe od siebie o 10 lat). W efekcie zastanawiając
się nad trudnością poszczególnych zadań, warto analizować nie tylko same pytania, lecz także opcje, spośród
których uczniowie dokonywali wyboru. Jednak zanim
przejdziemy do takich szczegółowych analiz, wypada
spojrzeć na wyniki badania z szerszej perspektywy.
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Analiza pytań i odpowiedzi
Zarysowane wyżej różnice między uczniami uczęszczającymi do różnych typów szkół możemy również
prześledzić, analizując wyniki poszczególnych zadań.
Dobrym materiałem do takiej re leksji wydają się wyniki dziewięciu z nich, w których uczniów poproszono
o wybranie prawidłowych dat wydarzeń kluczowych
dla periodyzacji najnowszych dziejów Polski.
Bezwzględnie najłatwiejsze okazało się dla uczniów
pytanie o datę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – prawidłowo odpowiedziało na nie 89% badanej
populacji. Jednak już w tym wypadku różnice między
poszczególnymi grupami były bardzo duże: poprawnej
odpowiedzi udzieliło bowiem 95% chłopców uczęszczających do liceów, blisko 92% ich szkolnych koleżanek i uczniów z techników, 80% dziewcząt z tych szkół
i odpowiednio 77% chłopców i 72% dziewcząt ze szkół
zawodowych.
Podobne różnice w wynikach uczniów i uczennic
z różnych typów szkół obserwujemy w zasadzie w każdym zadaniu. Na poniższym wykresie przedstawiono,
jaki odsetek badanej populacji prawidłowo wskazał
daty podanych wydarzeń na tle wyników dwóch skrajnych grup: dziewcząt ze szkół zawodowych i chłopców
z liceów.
Pokazane na wykresie wyniki możemy analizować
w rozmaity sposób, nieprawidłowe wydaje się jednak założenie, że oddają one bezpośrednio hierarchię
znajomości poszczególnych wydarzeń przez uczniów.
Trudność poszczególnych zadań zależy bowiem, jak
wspomniano, nie tylko od ich treści, lecz także od zaproponowanych wariantów odpowiedzi.
Właśnie przyglądając się tym propozycjom, możemy lepiej zrozumieć, dlaczego pytanie o datę wejścia
Polski do UE okazało się stosunkowo proste, a podanie
daty wprowadzenia stanu wojennego było zdecydowanie trudniejsze. W pierwszym wypadku uczniowie
dokonywali bowiem wyboru spośród dat odległych
od siebie o 6–7 lat (1990, 1997, 2004, 2010). Podobnie szeroki wybór dano im również w pytaniu o rok
wyboru Karola Wojtyły na papieża (1970, 1978, 1981,
1994) czy poleceniu dotyczącym zamachu majowego
(1918, 1921, 1926, 1935). Wyraźnie bliższe sobie były
natomiast daty, spośród których wybierano odpowiedzi w zadaniach dotyczących odzyskania przez Polskę niepodległości (1914, 1918, 1920, 1922), upadku
komunizmu (1989, 1990, 1991, 1997) czy wybuchu
II wojny światowej (1938, 1939, 1944, 1945). Wresz10
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cie w pytaniach dotyczących powstania warszawskiego
i bitwy warszawskiej zdecydowano się na tradycyjne
jednoroczne interwały (odpowiednio z zakresu: 1942–
1945 i 1918–1921), a w pytaniu o wprowadzenie stanu wojennego – poproszono uczniów o wskazanie daty
dziennej (1 IX 1981, 13 XII 1981, 1 I 1982, 13 XII 1982).
Różnice w zaproponowanych wariantach odpowiedzi utrudniają zatem stworzenie prostego rankingu
wydarzeń bardziej i mniej znanych uczniom, jednak
nie można ich traktować jako pretekstu, aby całkowicie zrezygnować z pytania o ocenę stopnia znajomości
chronologii kluczowych wydarzeń z historii najnowszej. Na pierwszy rzut oka zatrważający wydaje się
bowiem fakt, że daty, które stanowią kluczowe cezury
w opowieści o XX wieku (1918, 1939, 1989), nie są
znane po prostu wszystkim uczniom.
Analizowane dane dobrze jest jednak odnieść do wyników wcześniejszych badań dotyczących znajomości
historii Polski wśród ogółu Polaków. Kilka pytań z naszego testu możemy niemal wprost zestawić z wynikami badania przeprowadzonego przez TNS w 2014 r.
na reprezentatywnej próbie 1000 osób10. W badaniu
tym datę wybuchu II wojny światowej z pamięci podało
prawidłowo 90% badanych, datę powstania warszawskiego – 58%, a datę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej – tylko 50% respondentów11. Można zatem

Badanie „Polacy wobec historii – zainteresowania a wiedza” przeprowadzono w dniach 7–13 lutego 2014 r. Respondentów badania proszono o podjęcie próby podania lat, w których doszło do wydarzeń wymienianych przez ankietera, dlatego obok prawidłowych odpowiedzi
dość wysoki odsetek stanowią deklaracje braku wiadomości na dany temat (np. 37% badanych zadeklarowało, że nie zna daty wstąpienia
do UE, a 36% z nich – że nie zna daty wybuchu powstania warszawskiego).
11
Z kolei w badaniu przeprowadzonym przez CBOS w 2014 r. na pytanie o skojarzenia z datą 1 sierpnia 1944 roku 49% ankietowanych
odpowiedziało, że takich skojarzeń nie ma, natomiast jej związek z powstaniem warszawskim dostrzegło 44%; R. Boguszewski, Komunikat
z badań CBOS, nr 110/2014: Powstanie warszawskie w ocenie społecznej, Warszawa 2014. Natomiast w badaniu przeprowadzonym przez
ten ośrodek w 2011 roku z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego – prawidłowy rok tego wydarzenia podało 63% ankietowanych, przy czym znajomość tej daty była silnie zróżnicowana w poszczególnych grupach wiekowych; K. Kowalczuk, Komunikat z badań CBOS,
nr 154/2011: Trzydziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego, Warszawa 2011.
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Cassino wybrało odpowiednio 25 i 26% z nich, natomiast z lądowaniem w Normandii powiązało słowa
Churchilla 4% uczniów. Wyniki te zdają się pokazywać,
że uczniowie kojarzą myśl angielskiego premiera z szeroko rozumianym polskim wysiłkiem zbrojnym – stąd
niska popularność ostatniej odpowiedzi, ale jednocześnie brakuje im wiadomości, aby z całą pewnością
rozstrzygnąć, o które konkretnie wydarzenie chodziło.
Dla celów porównawczych warto odnotować, że dobrą
odpowiedź wskazało ponad 66% chłopców z liceów
i zaledwie 18% dziewcząt ze szkół zawodowych, które
zdecydowanie chętniej zakładały, że Churchill mówił
o powstańcach warszawskich.
W kolejnym pytaniu uczniowie zostali poproszeni
o wskazanie, kogo określa się mianem żołnierzy wyklętych. W zaproponowanych odpowiedziach – obok
żołnierzy walczących z komunistami po II wojnie światowej – znaleźli się również żołnierze: walczący w szeregach Ludowego Wojska Polskiego, walczący w Ukraińskiej Powstańczej Armii i biorący udział w powstaniu
warszawskim. Prawidłową odpowiedź z tego zestawu
wybrało 39% badanych, natomiast aż 36% założyło, że nazwa ta odnosi się do uczestników powstania
warszawskiego. Pozostałe opcje były wybierane wyraźnie rzadziej: 17% badanych wskazało, że żołnierze
wyklęci walczyli w szeregach LWP, a 8% powiązało tę
nazwę z UPA. Co ciekawe, zadanie to było wykonywane przez uczniów stosunkowo podobnie bez względu
na płeć i typ szkoły, do której uczęszczają. Prawidłowo wykonało je 38% dziewcząt z liceów, 35% chłopców z techników, blisko 35% chłopców z ZSZ i 36,5%
dziewcząt z ZSZ, tradycyjnie na plus wyróżnili się
chłopcy z liceów – 55%, natomiast najsłabiej wypadły
wyjątkowo dziewczęta nie ze szkół zawodowych, tylko
z techników (29%). Analizując wybory uczniów w tym
zadaniu, wypada zauważyć, że większość z nich kojarzy
określenie żołnierze wyklęci z podziemiem niepodległościowym, ale – podobnie jak we wcześniej omówionych zadaniach – nie ma bardziej szczegółowej wiedzy,
która pozwoliłaby na odróżnienie partyzantki antykomunistycznej od żołnierzy walczących w powstaniu
warszawskim.
Wreszcie – na koniec tego przeglądu zadań dotyczących wydarzeń i postaci silnie związanych ze zbiorową
świadomością historyczną Polaków – warto przyjrzeć
się uważnie odpowiedziom uczniów na pytanie, w którym poproszono ich o wskazanie sprawców i o iar
mordu w Jedwabnem. Zadanie to okazało się dla nich
bardzo trudne. Jedynie 15% ogółu badanych wskazało,
że w Jedwabnem doszło do wymordowania Żydów przez
Polaków z udziałem Niemców. Trzy razy więcej uczniów
(45%) uznało, że o iarą była ludność polska, którą wymordowali Niemcy w ramach kary za ukrywanie Żydów. Z kolei 26% badanych wskazało, że w 1941 roku
w Jedwabnem mordu na polskich jeńcach wojennych
dokonali Niemcy i Rosjanie, a 14% przyjęło, że mordu
na Polakach dokonały połączone siły Niemców i Ukraińców. Szukając jakiegoś wyjaśnienia tak niskich wyników
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zaryzykować stwierdzenie, że poziom znajomości dat
wydarzeń z historii najnowszej wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych nie wyróżnia ich szczególnie
na tle ogółu obywateli, co oczywiście nie zmienia faktu,
że zależałoby nam na tym, aby był on znacznie wyższy.
Pozostawiając tymczasem kwestię znajomości dat
na boku, wróćmy jeszcze do innych pytań, na które
musieli odpowiedzieć uczniowie biorący udział w naszym badaniu. Kilka z nich dotyczyło bowiem wydarzeń, które w szczególny sposób funkcjonują w świadomości historycznej Polaków. Do takiej grupy należą
z pewnością dwa pytania związane ze zbrodnią katyńską. W pierwszym z nich uczniowie zostali poproszeni o wskazanie spośród czterech propozycji (Polska,
ZSSR, III Rzesza, Ukraina) państwa, którego władze
doprowadziły do zbrodni w Katyniu. Zadanie to okazało się dla uczniów stosunkowo łatwe: poprawną odpowiedź wskazało 82% z nich, 14% uznało natomiast, że
do zbrodni doprowadziły władze Niemiec, 3% wskazało władze Ukrainy, a 1% – władze Polski. Tradycyjnie
najlepsze wyniki uzyskali chłopcy z liceów, spośród
których blisko 93% wskazało poprawną odpowiedź,
natomiast najsłabsze – dziewczęta ze szkół zawodowych (zaledwie 54%). Co ciekawe, ich szkolni koledzy
poradzili sobie z tym poleceniem wyraźnie lepiej – prawidłowej odpowiedzi udzieliło 76% z nich.
W kolejnym pytaniu uczniów poproszono z kolei
o określenie, jaki był skutek odkrycia masowych grobów w Katyniu. W zaproponowanych odpowiedziach
wykorzystano tym razem wydarzenia z czasów II wojny światowej związane z relacjami między Rzecząpospolitą i ZSRR oraz między ZSRR i III Rzeszą. W tym
wypadku już tylko 51% ogółu uczniów wskazało poprawnie, że odkrycie grobów doprowadziło do zerwania stosunków między rządem RP w Londynie a ZSRR,
18% założyło, że wydarzenie to było przyczyną podpisania układu Sikorski–Majski, 17% – uznało za jego
skutek inwazję III Rzeszy na ZSRR, a 14% – nawiązanie
współpracy między ZSRR a III Rzeszą. Wyraźnie większe trudności ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi
mieli tym razem nie tylko uczniowie szkół zawodowych
(chłopcy – 34%, dziewczęta – 26,4%), lecz także licealiści (chłopcy – 70%, dziewczęta – 49%). Ostatecznie,
zestawiając ze sobą wyniki tych dwóch pytań, możemy
ostrożnie stwierdzić, że zdecydowana większość uczniów ma pewną wiedzę na temat mordu katyńskiego.
Jednocześnie jednak wydaje się, że w wypadku blisko
połowy z nich jest to wiedza stosunkowo płytka i hasłowa.
Wyraźnie trudniejsze okazało się dla uczniów wskazanie, w jakim wydarzeniu brali udział żołnierze,
o których wspominał Winston Churchill, mówiąc, że
„Jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele
tak nielicznym”. Wśród zaproponowanych odpowiedzi znalazły się: bitwa o Anglię, powstanie warszawskie, bitwa o Monte Cassino i lądowanie w Normandii. Prawidłową odpowiedź wskazało zaledwie 44%
badanych, powstanie warszawskie i bitwę pod Monte
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Warszawa 13.12.1981. Transmisja telewizyjna o godz. 6 rano przemówienie I sekretarza KC PZPR, generała Wojciecha Jaruzelskiego, w którym ogłosił wprowadzenie
stanu wojennego na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a także przejęcie władzy przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. PAP/Leszek Jerzy Pękalski
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tego zadania, wypada stwierdzić, że uczniowie są silnie
przyzwyczajeni do opowieści o martyrologii narodu polskiego – stąd zapewne przekonanie 85% badanych, że
o iarami w Jedwabnem byli Polacy. Jednocześnie jednak
możemy podejrzewać, że przynajmniej część z tych, którzy przyjęli, że zginęli oni za karę za niesienie pomocy
dla Żydów, kojarzyło luźno nazwę Jedwabne z historią
relacji polsko-żydowskich, przy czym – podobnie jak
we wcześniej omówionych zadaniach – było to skojarzenie hasłowe, w tym wypadku boleśnie nietrafne.
Próbując odpowiedzieć na pytanie o ocenę poziomu
wiedzy uczniów na temat wydarzeń, których dotyczyły przytoczone zadania, powinniśmy znowu poszukać
szerszego tła i zestawić wyniki uczniów z podobnymi
badaniami prowadzonymi na próbach reprezentatywnych dla ogółu polskiego społeczeństwa. Taką możliwość mamy szczególnie w wypadku dwóch kwestii:
zbrodni katyńskiej i mordu w Jedwabnem.
Pytania o poziom wiedzy Polaków o zbrodni katyńskiej powracają regularnie, dzięki czemu można
śledzić, jak na przestrzeni lat zmienia się poziom wiedzy na ten temat. W przygotowanym dla czasopisma
„Newsweek” sondażu z marca 2010 r. okazało się, że
tylko 71% badanych potra iło wskazać, „kto wymordował tysiące polskich o icerów w Katyniu w 1940 r.”.
Za poprawną odpowiedź uznano mało w istocie precyzyjne sformułowanie „Rosjanie”. Dalsze 8% badanych winą
obarczyło Niemców, natomiast 21% przyznało szczerze,
że nie wie, kto jest odpowiedzialny za ten mord12.
Znacznie bogatsze wydają się jednak wyniki badań
prowadzonych przez TNS w latach 2007, 2008 i 201013.
12

W badaniach tych cyklicznie rósł odsetek osób, które
deklarowały, że „słyszały” o zbrodni dokonanej w czasie II wojny światowej na polskich jeńcach w Katyniu:
w 2007 takiej odpowiedzi udzieliło 94% badanych, rok
później 97%, a w 2010 – wkrótce po katastro ie smoleńskiej – 98% respondentów.
Deklaracje te były jednak składane niekiedy na wyrost: w 2007 r. jedynie 61% badanych potra iło wskazać, że odpowiedzialność za zbrodnię w Katyniu ponosi
Związek Radziecki, w kolejnym roku wiedzą tą wykazało się już 66% badanych, natomiast bezpośrednio
po katastro ie smoleńskiej odsetek ten skoczył do 80%.
Wśród podawanych odpowiedzi popularne było również wskazywanie odpowiedzialności Niemiec – tak
w kolejnych latach twierdziło 11%, 6% i 1% respondentów. Często pojawiało się także dość poruszające
stwierdzenie, że kwestia odpowiedzialności za mord
nie jest jeszcze rozstrzygnięta (19%, 16% i 12%).
Zestawiając te dane z przytoczonymi wcześniej wynikami uczniów, musimy oczywiście zachować dużą
ostrożność – różne cele badań, a przede wszystkim
różnice w samej formie pytań nie pozwalają na ich
mechaniczne porównywanie. Możemy jednak stwierdzić, że wyniki uczniów, z których – przypomnijmy
– 82% poprawnie wskazało, że odpowiedzialność
za mord katyński ponosiły władze ZSRR, nie odbiegają od średniego poziomu wiadomości Polaków na ten
temat.
Do podobnych wniosków możemy również dojść,
analizując wyniki sondaży na temat poziomu wiadomości Polaków o mordzie w Jedwabnem. W przeprowadzonym przez TNS w 2011 roku badaniu
respondenci mieli m.in. wybrać jedną z pięciu odpowiedzi na pytanie, kto – ich zdaniem – wymordował Żydów w Jedwabnem14. Najbliższą historycznej
prawdzie odpowiedź („Polacy zachęceni przez Niemców”) wskazało jedynie 13% badanych, natomiast
5% uznało, że zbrodni dokonali „Polacy bez udziału
Niemców”, z kolei 11% przyjęło, że dopuścili się jej
„Polacy zmuszeni przez Niemców”. Odpowiedzialność
za zbrodnię relatywnie często przenoszono na Niemców: 10% badanych wskazało, że mordu dokonali
„Niemcy przy pomocy Polaków”, a 15% – że dopuścili
się go „sami Niemcy bez udziału Polaków”. Co ciekawe, aż 34% badanych odpowiedziało szczerze, że nie
wie dokładnie, kogo obarczyć winą za to wydarzenie15.

M. Marczak, Katyń? Pierwsze słyszę, „Newsweek”, 22 III 2010 r.
Badania przeprowadzono na próbach reprezentatywnych liczących po około 1000 respondentów w dniach: 18–19 IV 2007 r., 24–26 IV
2008 r., 19–20 IV 2010 r. Por. Katyń 1940. Polacy wobec tragedii narodowej. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez TNS OBOP dla Ośrodka
Myśli Politycznej z dn. 19 – 20 kwietnia 2010 r. (raport dostępny na stronie: http://www.omp.org.pl/stareomp/OBOP_dla_OMP_Katyn_1940.
pdf). Por. także J. Stróżyk, Polacy wiedzą coraz więcej o Katyniu, „Rzeczpospolita”, 9 V 2008 r; szerzej na ten temat L. M. Nijakowski, Pamięć
o II wojnie światowej a relacje Polaków z innymi narodami, [w:] P. T. Kwiatkowski et al., Między codziennością a wielką historią. Druga wojna
światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, Warszawa 2010, s. 253 i n.
14
O wynikach tego i wcześniejszych badań na temat pamięci o Jedwabnem por. A. Sułek, Pamięć Polaków o zbrodni w Jedwabnem, „Nauka”
3/2011, s. 39–49. Por. także L. M. Nijakowski, Pamięć o II wojnie światowej…, s. 272 i n.
15
Analizując te dane, wypada uwzględnić, że wśród respondentów znajdowały się również osoby bardzo młode (w wieku 15–18 lat), spośród których aż 41% zadeklarowało, że nigdy nie słyszało o Jedwabnem. Wydaje się jednak, że odpowiedzi tej grupy – zapewne stosunkowo
niezbyt licznej – nie powinny bardzo wyraźnie zmienić przytoczonych wyników całej badanej populacji.
13

Wyniki
Przytoczone wyniki uczniów możemy interpretować rozmaicie. Z jednej strony wszyscy chcielibyśmy,
żeby każdy uczeń był w stanie udzielić poprawnych
odpowiedzi na pytania o kluczowe wydarzenia z najnowszej historii Polski. W efekcie jesteśmy rozczarowani także wówczas, gdy „zaledwie” 80% z nich
radzi sobie z takim wyzwaniem. Z drugiej strony
jednak warto pamiętać, że stopnień znajomości poszczególnych wydarzeń wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych – jak pokazano – nie różni się
wyraźnie od poziomu wiedzy historycznej ogółu Polaków. Ta w istocie spodziewana konstatacja – w koń-

Uzasadnione wątpliwości
dokończenie ze str. 35

kimi metodami buduje się swoisty esprit de corps tego
wymagającego zawodu? To taki swoisty „czarny naramiennik”, jak w dywizji generała Maczka.
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Co dalej…?
Wysunąłem tylko kilka uzasadnionych wątpliwości. Nie zadawałem pytań ostatecznych. Nie poruszyłem też kilku innych ważnych problemów. Nie
nawołuję do unicestwienia gimnazjów. Za długo już
pracuję, aby nie wiedzieć, jaki ludzki wysiłek został
w nie włożony. Doceniam mimo wszystko sukcesy
polskich uczniów, widząc w tym JEDYNIE PRACĘ
I UCZCIWOŚĆ POLSKICH NAUCZYCIELI I UCZNIÓW,
a nie ideologiczne posunięcia kolejnych kierowniczek
MEN. Za to jednego ŻĄDAM: zacznijmy wreszcie
wielką debatę na temat edukacji. Nie wiem, ponieważ nikt tego nie wie, jak ona się skończy. Lecz
bez niej nadal będziemy błądzić jak dzieci w lesie.
I to niezależnie od rodzaju rządu. List naukowców
PAN do minister Zalewskiej nie jest przyganą. Uważam go za zaproszenie do debaty.
Jednocześnie, choć 44% polskich nauczycieli nie
jest zadowolonych ze swoich zarobków, to aż 64%
jest zadowolonych ze swojej pracy12. Czyż to nie
szczęście?

10
K. Nowakowska, Polski nauczyciel mało zarabia i pracuje w złych
warunkach. A jak jest w Europie?, Gazeta Prawna.pl, 1.09.2014.
11
Tamże.
12
Tamże.
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z takim potencjałem? Niestety nie. Uzasadniona wątpliwość: czy nastąpiła zmiana w programie kształcenia nauczycieli? Odpowiedź jest również negatywna.
Polski nauczyciel w oczach każdej władzy to Siłaczka!
Ona sobie zawsze da radę! Lecz wszystkim entuzjastom
Żeromskiego przypominam – umarła młodo…
Nie chodzi mi teraz ani o płace, ani o rzeczywiste
miejsce wydatków edukacyjnych w wydatkach samorządowych na oświatę. Chodzi o szacunek wobec osoby
nauczyciela. I nie chodzi mi wcale o szacunek nauczyciela wśród uczniów (choć na ten temat wylano już hektolitry atramentu), tylko o szacunek u przełożonych,
dajmy na to u urzędników ministerstwa. I tu znowu
nie chodzi o ordery. Załóżmy, że jestem nauczycielem,
który przepracował w zawodzie 25 lat, ma laureatów
i inalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych.
Czyli, mówiąc bezczelnie, jestem lepszy od innych. I co?
I nic. Najmniejszego pisemka typu: „Gratulujemy 25 lat
pracy w szlachetnym zawodzie nauczyciela. Życzymy
dalszych sukcesów! Minister”.
Tymczasem nic. Nikt poza zainteresowanymi bezpośrednio tego nie zauważył. Dziwne – przecież ta praca
to służenie młodym, nieprawdaż? I czemuż nie przesłać takich życzeń temu, który, po prostu, 25 lat wytrwał w tym zawodzie? Zawód nauczyciela nie jest
już powołaniem, został zawodem takim jak wszystkie
inne. Uzasadniona wątpliwość – czy słusznie? To ta-

cu nasi uczniowie nie są ciałem obcym w społeczeństwie, a jego integralną częścią – przypomina o tym,
że szkoła nie jest jedynym miejscem, w którym
młodzi ludzie zdobywają wiadomości o świecie.
Wydaje się zatem, że aby doprowadzić do odczuwalnej poprawy przedstawionego poziomu wiadomości
na temat historii najnowszej, konieczne są działania wykraczające poza mury szkoły i zaadresowane do całego społeczeństwa. Duże nadzieje wiązać
można przede wszystkim z edukacyjną misją powstających lub rozwijających się muzeów (Muzeum
II Wojny Światowej, Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) i ośrodków
popularyzujących wiedze o XX stuleciu (Europejskie
Centrum Solidarności), dzięki którym wyobrażenia
na temat historii najnowszej mogą zyskać bardziej
namacalny kształt.
Jednocześnie jednak wyniki badania wypada potraktować przede wszystkim jako zachętę do dalszego poszukiwania ciekawych i niebanalnych pomysłów na takie lekcje historii, które pozwolą uczniom
zrozumieć, że warto znać historię ostatniego stulecia.

forum edukacyjne

Przytoczone wyniki trudno bezpośrednio zestawić z odpowiedziami uczniów zebranymi w badaniu IBE – nie sprzyjają temu duże różnice w formie
i funkcji wykorzystanych pytań. Warto jednak odnotować, że odsetek uczniów, którzy mają wiadomości
na temat Jedwabnego zgodne z ustaleniami historyków (15% badanych), znowu nie wskazuje, aby
wiedzieli oni na ten temat wyraźnie mniej niż reszta
społeczeństwa.

z doświadczeń innych krajów
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Nauczanie historii

w Republice Irlandii
Przemysław Raczyński

rganem odpowiedzialnym za nauczanie jest
w Irlandii Ministerstwo Edukacji i Umiejętności
(Department of Education and Skills; w latach
1997–2010 Department of Education and Science). Do jego zadań należy tworzenie ogólnych
regulacji dla szkół dotyczących m.in. zarządzania i polityki kadrowej, negocjowanie płac nauczycieli i tworzenie programów nauczania.
Status irlandzkich szkół jest specy iczny: szkoły podstawowe są w większości „narodowe” (national), tzn. prywatne (w większości w rękach instytucji religijnych), ale
inansowane w znacznej mierze przez państwo (100%
płac nauczycieli i dodatkowa suma na każdego ucznia).
Realizują one ustalony przez państwo program nauczania1. Prywatna jest również większość szkół ponadpodstawowych, które – o ile nie pobierają czesnego – również
otrzymują państwowe wsparcie2. W o icjalnych publikacjach podkreśla się fundamentalne znaczenie edukacji
dla współczesnego państwa, społeczeństwa i gospodarki.
O tym, że takie deklaracje nie są tylko i wyłącznie pustą
retoryką, może świadczyć fakt, że irlandzcy nauczyciele
należą do najlepiej zarabiających na świecie3.

O
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Wykształcenie po irlandzku
Obowiązkowa edukacja w Irlandii rozpoczyna się
w wieku 6 lat, a kończy po ukończeniu klasy 6, zazwyczaj gdy uczniowie mają 12 lat. Jednak naukę w szkole
podstawowej można zacząć dwa lata wcześniej (klasy Junior Infants dla 4- i 5-latków i Senior Infants dla
5- i 6-latków). Przedmioty w szkole podstawowej
zgrupowane są w następujących kategoriach: języki, matematyka, edukacja społeczna, środowiskowa
i naukowa (Social, Environment and Scientiϔic Education, SESE), sztuka, wychowanie izyczne oraz edukacja społeczna, osobista i zdrowotna (Social, Personal, and Health Education)4. Historia dzieli kategorię
1

SESE z geogra ią i – co ciekawe – innymi dziedzinami
wiedzy przyrodniczej5. Obowiązek nauki kończy się
w wieku lat 16 lub gdy uczeń ukończy 3 klasy szkoły
ponadpodstawowej.
Pełny cykl edukacji ponadpodstawowej trwa
6 lat. Dzieli się ona na dwa etapy podsumowywane
egzaminami państwowymi: Junior Cycle kończący się
egzaminem Junior Certiϔicate w wieku ok. 15–16 lat
oraz Senior Cycle zwieńczony Leaving Certiϔicate w wieku ok. 17–18 lat. W strukturę nauczania wpisany jest
rok przejściowy po zdaniu Junior Cert, pozbawiony
formalnych egzaminów i dający uczniom możliwość
zdobycia np. doświadczenia zawodowego6. Istnieje
kilka rodzajów szkół średnich (secondary, vocational,
community, comprehensive), ale we wszystkich obowiązują podobne programy nauczania7.

Historia w szkole podstawowej
Program nauczania historii przeszedł długą drogę
od momentu tuż po odzyskaniu niepodległości, gdy
nauka miała się odbywać wyłącznie po irlandzku
i dotyczyć jedynie dziejów Irlandii8. Obecnie obowiązujący program nauczania włącza historię w większą całość, obejmującą również wiedzę przyrodniczą (science) i środowisko – zarówno naturalne, jak
i społeczne: Social, Environmental and Scientific Education (SESE)9.
Według twórców curriculum celem edukacji historycznej jest „rozumienie działań, wierzeń i motywacji ludzi w przeszłości”, co ma „fundamentalne znaczenie” dla zrozumienia „współczesnego społeczeństwa i środowiska”. Edukacja ma również swój wymiar
wychowawczy: uczniowie powinni mieć uświadomić
sobie i uznawać walory dziedzictwa kulturowego i historycznego, w „atmosferze równości”, gdzie
uprzedzenia i dyskryminacja są kwestionowane, a szacunek i zrozumienie promowane10. Uczniowie szkół
podstawowych mają się zapoznawać z życiem ludzi
w przeszłości i historią lokalną. Elementy narodowej

http://www.citizensinformation.ie/en/education/primary_and_post_primary_education/going_to_primary_school/ownership_of_primary_schools.html.
http://www.citizensinformation.ie/en/education/primary_and_post_primary_education/going_to_post_primary_school/types_of_post_primary_school.html.
3
K. Donnelly, Our teachers among best paid in the world, „Irish Independent”, 10.09.2014 r.
4
A Brief Description of the Irish Education System, Dublin 2004, s. 9.
5
Primary School Curriculum. History, Dublin 1999, s. 2.
6
A Brief Description of the Irish Education System, Department of Education and Science, Dublin 2004, s. 13.
7
Tamże, s. 5–6.
8
J. Coolahan, Irish Education: Its History and Structure, Dublin 1981, s. 40.
9
Primary School Curriculum. History, Dublin 1999, s. 2–3.
10
Tamże, s. 3–4.
2
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i powszechnej historii „wydarzeniow życiu osobistym i rodzinnym, rowej” są obecne w starszych klasach
zumieć, dlaczego coś się wydarzyło,
tego etapu edukacji, ale ich znaczenie
wczuwać się w sytuację innych ludzi
jest drugorzędne11.
i dyskutować o ich uczuciach.
Zdobywanie wiadomości odbyProgram klas 1–2 składa się
wa się w ramach ogólnie nakreśloz trzech „wątków”: „Ja i moja rodzina”,
nych „wątków” (strand), dzielonych
„Ciągłość i zmiana” oraz „Opowieść”.
na konkretne zagadnienia. PoszczeTen pierwszy jest najbardziej rozbugólne wątki obejmują okresy histodowany i obejmuje takie tematy, jak
ryczne (np. historia starożytna i śred„Gdy moi dziadkowie byli młodzi”,
niowiecze, historia nowożytna) oraz
„Gry i zabawy w przeszłości”, „Święokreślone podejścia metodologiczne
ta w przeszłości”, a uczniowie tworzą
(np. wątek „Ciągłość i zmiana”). W ranp. proste drzewo genealogiczne18.
Klasy 3 i 4 wprowadzają nowe wątmach wątków program pozostawia
ki i poszerzają stare. Na tym etapie
nauczycielom i szkołom dużą swobowprowadzone zostają wątki historii
dę wyboru szczegółowych tematów
lokalnej19. W ramach „Studiów lodo realizacji, dając możliwość wzięcia
pod uwagę lokalnych potrzeb i specy- W 1542 roku parlament irlandzki ustanowił, że Kró- kalnych” realizowane są takie tematy,
iki oraz umiejętności i zainteresowań lestwo Irlandii będzie pod panowaniem Henryka VIII jak „Domy”, „Moja szkoła”, „Gry i czas
i jego następców
wolny w przeszłości” czy „Budynnauczycieli12. Na realizacje typowego
tematu przewiduje się zazwyczaj 2–3
ki, miejsca i ruiny w moim regionie”.
tygodnie, jednak każdego roku dwa tematy powinny
Po raz pierwszy pojawia się też „wielka historia”: wątbyć realizowane bardziej szczegółowo, przez 4–5 tygoki „Pierwsi ludzie i starożytne cywilizacje” oraz „Życie,
dni13.
społeczeństwo, praca i kultura w przeszłości”20.
Dużą wagę przykłada się do umiejętności i „koncepCiekawa jest organizacja tego pierwszego. Autorzy
cji”, takich jak empatia, rozumienie roli czasu, chronoprogramu dają możliwość wyboru tematów (dwóch
logii i następstwa wydarzeń, syntezy i rekonstrukcji
każdego roku) z dwóch kategorii. Pierwsza obejmuje
przeszłości. Całościowo pojmowana edukacja histospołeczeństwa mogące uchodzić za prekursorów cyryczna powinna bowiem obejmować zarówno sferę
wilizacji zachodniej od Egipcjan, Greków i Rzymian
wiedzy, jak i sferę umiejętności wykorzystywanych
do Celtów i Wikingów; druga – „resztę świata”, od cyw pracy historyka14. W nauczaniu należy wykorzystywilizacji doliny Indusu i starożytnych Chin do Maorywać różnorodne środki dydaktyczne przybliżające uczsów. Należy zaznaczyć, że wątek ten pojawia się na koniom przeszłość: obrazy, zdjęcia, przedmioty, źródła
lejnych etapach nauki w zasadzie w niezmienionym
pisane. Wskazane jest, aby uczniowie zapoznawali się
kształcie, co umożliwia poznawanie kolejnych społez koncepcją historii mówionej, np. przez przeprowaczeństw w kolejnych latach. Podejście chronologiczne
dzanie wywiadów ze starszymi osobami. Nauczyciele
jest wszakże wyraźnie odradzane przez autorów. Ich
powinni też wykorzystywać lokalne zabytki i środowizdaniem młodsze dzieci radzą sobie lepiej z rozumiesko15.
niem przeszłości, gdy mogą ją odnieść do własnych
Wstęp do nauczania historii odbywa się już
doświadczeń21. Należy też wziąć pod uwagę warunki
lokalne: jeśli niedaleko znajdują się słynny ośrodek
na poziomie Infant Classes, w ramach wątków takich
kultury epoki żelaza, temat ten powinien być omawiajak „Ja i moja rodzina” oraz „historie”. Uczniowie pony w klasach późniejszych, gdy uczniowie są w stanie
winni się zapoznać z życiem osób z różnych środowisk
przyswoić sobie więcej informacji i trudniejsze konspołecznych, kulturowych, etnicznych i religijnych.
cepcje22. Program zakłada zatem nauczanie każdego
Stopniowo następuje powiązanie doświadczeń własnych i rodziny z innymi ludźmi, których działania wpły11
Tamże, s. 6–8.
nęły na środowisko lokalne, kraj i świat16. Wprowadza12
Primary School Curriculum. History. Teacher Guidelines, Dublin
nie elementów historii już na tym etapie edukacji może
1999, s. 15, 33.
13
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roku zagadnień z historii lokalnej, starożytnej, średniowiecza, historii nowożytnej23.
W ramach wątku „Życie, społeczeństwo, praca i kultura w przeszłości” poruszane są z kolei takie zagadnienia, jak życie w Irlandii normandzkiej, życie w XVIII
wieku czy życie w czasie II wojny światowej. Do wątków obecnych wcześniej, ale rozszerzonych tematycznie należy „Ciągłość i zmiana”. Na tym etapie obejmuje
on takie tematy, jak żywność i rolnictwo, transport,
edukacja. Nauczyciele mają możliwość wyboru dwóch
z nich do realizacji24.
Jeśli chodzi o umiejętności, to w klasach 3–4 wprowadzana jest koncepcja osi czasu, a uczniowie uczą
się prawidłowego zapisu dat („czas i chronologia”),
zbierają informacje i dokonują dedukcji na podstawie
jednego źródła („źródła”), używają wiedzy i wyobraźni
do rekonstrukcji wydarzeń historycznych, odgrywając
np. rozmowę między dwoma postaciami historycznymi
(„synteza i komunikacja”)25.
Ostatnie klasy, 5 i 6, przynoszą dalsze zmiany w charakterze materiału. Znikają prostsze tematy, które
wcześniej oswajały uczniów z myśleniem historycznym i chronologią (np. „Moja rodzina”). Zastępują je zagadnienia takie jak „Język i kultura w XIX- i XX-wiecznej
Irlandii” czy „Życie w Irlandii od lat pięćdziesiątych”,
a uczniowie mają się zajmować również wydarzeniami trudnymi i mogącymi budzić kontrowersje (antykatolickie brytyjskie „prawa karne”, życie robotników
w XIX-wiecznych miastach przemysłowych, zanik języka irlandzkiego26 – wątek „Życie, społeczeństwo, praca
i kultura w przeszłości”).
W ramach wątku „Ciągłość i zmiana” obok obecnych
dotychczas prostych tematów związanych z życiem
codziennym (np. ubranie, żywność, komunikacja) pojawiają się m.in. „Nomadyzm”, „Literatura, rzemiosło,
kultura” czy „Wymiana, handel, pieniądze”. Przykładem jakościowego skoku, jakiego oczekuje program,
jest temat „Szkoła” (wątek „Studia lokalne”). W klasach
początkowych ograniczał się on do zbierania podstawowych informacji. Teraz uczniowie mają analizować
różnorodne źródła (raporty rządowe, artykuły w gazetach, archiwa para ialne, listy) oraz odnosić historię
własnej szkoły do ważnych wydarzeń z historii edukacji27. Wprowadzane są również zupełnie nowe, ambitne wątki. Ich obecność dopiero na tym etapie edukacji związana jest z tym, że młodsi uczniowie mogliby
nie zrozumieć poruszanych w ich ramach abstrakcyjnych koncepcji28.
„Okresy zmiany i kon liktu” obejmuje swoim zakresem wątki takie jak renesans, reformacja, rewolucja
przemysłowa – ale też Wielki Głód w Irlandii, zmiany
w posiadaniu ziemi w XIX-wiecznej Irlandii, zmiana
roli kobiet w XIX i XX w., I wojna światowa. Szczegółowo analizowane mają być zmiany w życiu zwykłych
ludzi, a także ich sposobie myślenia i przekonaniach29.
„Polityka, kon likt i społeczeństwo” koncentruje się
głównie na kwestiach irlandzkich. Pojawiają się tematy „O’Connell i emancypacja katolików”, „Rok 1916

i tworzenie państwa”, „Irlandia Północna”, „Rewolucja i zmiana w Ameryce, Francji i Irlandii”30. Są to zagadnienia o podstawowym znaczeniu dla rozumienia
współczesnej Irlandii31. Uczniowie poznają główne
osobowości i wydarzenia, powinni też starać się zrozumieć postawy, wierzenia, motywacje i działania ludzi
żyjących w tym okresie. Tematy te mają również swój
aspekt wychowawczy – powinny wpływać na rozwój
tożsamości indywidualnej, narodowej i europejskiej
uczniów32.
Jeśli chodzi o sferę umiejętności, to program ostatnich klas szkoły podstawowej wymaga od uczniów
posługiwania się pojęciami historycznymi (np. era
kamienia łupanego, wczesnochrześcijańska Irlandia)
oraz bardziej krytycznej interpretacji rzeczywistości. Uczniowie powinni mieć świadomość, że wydarzenia mają zazwyczaj różne przyczyny i skutki. Powinni
odróżniać źródła bezpośrednie od pośrednich, porównywać je między sobą oraz mieć świadomość różnych
możliwych interpretacji. Ważne jest również, aby zrozumieli, że mogą być one niekompletne lub stronnicze33.

Ocenianie w szkole podstawowej
Ocenianiu w szkole irlandzkiej przypisana jest rola
formująca (docenianie osiągnięć i rozwoju ucznia),
rola diagnostyczna (sygnalizowanie braków i trudności ucznia), rola podsumowująca (informacja dla nauczyciela i rodziców na temat rezultatów nauczania)
oraz rola ewaluacyjna (dawanie wskazówek mogących
usprawnić proces nauczania)34. Należy oceniać wiedzę
na temat przeszłości, umiejętności i rozwój postaw,
co niesie za sobą określone komplikacje (dwa ostatnie
elementy trudniej oceniać za pomocą testów)35. Do narzędzi oceniania zaliczane są:
1) Obserwacja przez nauczyciela – zazwyczaj
ma charakter nieformalny, ale może być planowana (wówczas nauczyciel typuje uczniów). Obejmuje
odpowiedzi na pytania nauczyciela, udział w dyskusjach klasowych, interakcje z członkami grupy,
podejście do źródeł oraz reakcje na nowy materiał
i zadania.
2) Testy i zadania przygotowane przez nauczyciela
– powinny obejmować wielorakie elementy. Oprócz
23
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24
Primary School Curriculum. History, Dublin 1999, s. 36.
25
Tamże, s. 41.
26
Tamże, s. 68.
27
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28
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29
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30
Tamże, s. 54–57.
31
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1999, s. 22.
32
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33
Tamże, s. 60–61.
34
Tamże, s. 74–75.
35
Tamże, s. 76–78.
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Jak wspomniano, edukacja na poziomie ponadpodstawowym dzieli się w Irlandii na dwa etapy, Junior
Cycle i Senior Cycle.
Program Junior Cycle zorganizowany jest, w odróżnieniu od programu szkoły podstawowej, chronologicznie. Jednocześnie nadal ma on charakter rozwojowy, przechodząc od rzeczy prostszych do bardziej
skomplikowanych i od konkretu do abstrakcji. Szczególny nacisk został położony na historię Irlandii, a przeszłość jest poznawana w różnorodnych aspektach: politycznym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym
i technologicznym38. Program Junior Cycle ma mieć
wedle zamierzeń autorów charakter wyczerpujący,
ponieważ dla części uczniów jest to jedyny systematyczny kurs historii. Obejmuje on zatem wszystkie epoki historyczne, odnosi się zarówno do historii lokalnej,
jak i historii powszechnej, a traktując historię Irlandii
jako odrębną, umieszcza ją jednocześnie w szerszym
kontekście39.
Pośród ogólnych celów nauczania wyróżniono zdobywanie wiedzy o ludzkiej aktywności w przeszłości,
rozumienie współczesnego świata przez studiowanie
przeszłości, rozwijanie umiejętności niezależnego
myślenia oraz umiejętności niezbędnych w uczeniu się historii, a także promowanie wśród uczniów
obiektywnego i zrównoważonego podejścia do przeszłości40.
W ramach zajęć uczniowie zdobywają wiedzę
(główne wydarzenia, wpływ przeszłości na teraźniejszość), poznają również koncepcje niezbędne do rozumienia historii (np. dychotomie opinia–fakt, stron-

niczość–obiektywizm), nabywają umiejętności związanych z prowadzeniem badań i ich przedstawianiem
(wyszukiwanie informacji, ich zapisywanie, krytyka,
synteza, prezentacja zebranych danych) oraz wyrabiają określone nastawienie (dokładność w zbieraniu
informacji, zrozumienie dla historycznego kontekstu
wydarzeń, świadomość tego, że wiedza jest historyczna jest niekompletna i może być rewidowana)41.
Program nauczania Junior Cycle składa się z trzech
sekcji, które mogą być nauczane na poziomie zwykłym lub wyższym (rozszerzonym). Warto zauważyć,
że wielu nauczycieli naucza grupy uczniów na różnym
poziomie oraz że wczesne deklarowanie się uczniów
co do poziomu „nie jest wskazane”. Nakłada to na nauczyciela konieczność pogodzenia powstających różnic42.
Sekcja I, „Jak poznajemy przeszłość”, składa się
z czterech tematów: „Wstęp”, „Nasze korzenie w starożytności”, „Zamek, kościół, miasto” oraz „Renesans”. Różnica między tymi tematami nie polega tylko
na skupieniu się na różnych okresach historycznych.
W każdym z nich (za wyjątkiem wstępnego) uwaga
koncentruje się również na innym rodzaju źródeł. Są
to kolejno: źródła archeologiczne, źródła materialne (budynki, osady) oraz źródła wizualne i biograie43.
W ramach tematu wstępnego uczniowie patrzą
na pracę historyka z różnych perspektyw. Sugerowane jest zajęcie się np. historią rodzinną, łączenie
pracy historyka z pracą detektywa czy tworzenie kapsuły czasu, w której znalazłyby się obiekty obrazujące
rzeczywistość, w której żyją uczniowie44.
Drugi temat sekcji poświęcony jest Irlandii przedchrześcijańskiej (w komentarzu dla nauczycieli
interpretowanej dość kreatywnie jako okres „do X
wieku n.e.”) oraz jednej z cywilizacji antycznych,
przy czym podkreśla się, że nie musi to być „tradycyjny” Rzym i „tradycyjna” Grecja. Nacisk położony
jest na dorobek cywilizacyjny, który mógł przetrwać
do naszych czasów w postaci źródeł archeologicznych (domy, sztuka, obyczaje pogrzebowe, żywność,
życie rodzinne)45.
Trzeci temat sekcji poświęcony jest społeczeństwu średniowiecznemu (od XII w. n.e.), konkretnie takim elementom, jak miasto, posiadłość ziemska, zamek, klasztor. Przykłady mogą pochodzić z Irlandii lub z innych część Europy, ale te pierwsze są

z doświadczeń innych krajów

typowych testów wiedzy także np. konstruowanie
osi czasu, prezentacje na określony temat, samodzielne badanie historyczne, tworzenie modeli, rysowanie. Różnorodność metod ma pomóc uczniom,
którzy z trudnością wyrażają się na piśmie, ale potra ią zaprezentować swe walory w inny sposób36.
3) Portfolia i projekty – powinny obejmować osiągnięcia uczniów zbierane w dłuższych okresach:
rezultaty testów, prace pisemne, nagrania audio
(np. wystąpień czy odgrywania roli), rysunki, fotogra ie modelów. Starsi uczniowie mogą sami odpowiadać za tworzenie, utrzymywanie oraz selekcje
swojego szkolnego dorobku.
4) Pro ile realizacji programu (curriculum proϔile) –
za pomocą krótkich zdań zostaje określone, co zgodnie z programem nauczania powinien na danym
etapie osiągnąć uczeń. Nauczyciele, opierając się
na wcześniejszej obserwacji, porównują osiągnięcia
zakładane z uzyskanymi przez uczniów.
Podsumowaniem procesu oceniania są karty proilów ucznia, zawierające informacje o osiągnięciach
i zrealizowanym materiale – to ostatnie jest szczególnie ważne ze względu na charakter programu nauczania, pozostawiający opcjonalną swobodę w wyborze
tematów37.
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preferowane. Wskazane jest również organizowanie
wycieczek do lokalnych zabytków lub ruin46.
W temacie czwartym uczniowie zaznajamiają się
z dorobkiem renesansu na przykładzie wybranych
twórców i ich dzieł. Wskazane jest, aby wybrani artyści reprezentowali różne kraje i różne okresy renesansu47.
Sekcja II, „Studia zmian”, obejmuje tematy „Zmiany w europejskim spojrzeniu na świat: eksploracja”,
„Zmiana religijna: reformacja”, „Zmiany w posiadaniu ziemi: plantacje w Irlandii”, „Zmiany polityczne:
ruchy rewolucyjne”, „Zmiany społeczne: od farmy
do fabryki”. Na każdy temat poświęcone jest ok. 5–6
tygodni48. Uczniowie na poziomie zwykłym zapoznają się tylko z jednym przykładem w ramach każdego
tematu (np. życie, działalność i dorobek jednego reformatora religijnego). Uczniowie na poziomie wyższym opracowują tematy dokładniej49.
Temat pierwszy poświęcony jest europejskiej
eksploracji od ok. 1400 do ok. 1750 r. Ważną rola
w realizacji tego tematu odgrywają środki dydaktyczne: mapy i globusy. Należy uwzględnić perspektywę zarówno odkrywców, jak i „odkrywanych”50.
Temat drugi powinien zobrazować przyczyny przemian religijnych na przykładzie takich postaci, jak
Luter, Kalwin czy król Henryk VIII. Oprócz wymiaru
religijnego należy pamiętać o wymiarze politycznym
i społecznym reformacji51. Temat trzeci poświęcony
jest konsekwencjom zmian struktury własności
ziemskiej w Irlandii. Temat czwarty łączy rewolucje we Francji i w Ameryce pod koniec XVIII wieku z mało w Polsce znanymi ruchami rewolucyjnymi w Irlandii tego okresu52. Temat piąty obejmuje
swoim zakresem przyczyny i skutki rewolucji przemysłowej w XVIII i XIX wieku, zwłaszcza ich wpływ
na życie ludzi. Uczniowie na poziomie zwykłym porównują sytuację w uprzemysłowionej Anglii i rolniczej Irlandii. W ramach tego tematu omawiany jest
również Wielki Głód w Irlandii53.
Sekcja III „Rozumienie współczesnego świata”
składa się z elementów „Wydarzenia polityczne w Irlandii w XIX. i XX. wieku”, „Zmiany społeczne w XX
wieku” oraz „Stosunki międzynarodowe w XX wieku”, a uczniowie na poziomie podstawowym uczą się
jedynie dwóch z tych tematów.
Temat pierwszy to chronologiczny przegląd wydarzeń w Irlandii od 1900 do 1985. Szczegółowe
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zagadnienia to działalność grup nacjonalistycznych
i unionistycznych w Irlandii u progu stulecia, droga
do niepodległości i podziału 1912–1922 oraz sytuacja w obu częściach wyspy po 1922 r. Nauczyciele
mogą realizować ten temat w różny sposób, skupiając się np. na źródłach, głównych wydarzeniach czy
postaciach przywódców (to ostatnie sugerowane dla
poziomu zwykłego). Temat drugi poświęcony jest
zmianom społecznym w Irlandii oraz Stanach
Zjednoczonych lub Związku Radzieckim. Omawiana są: rola kobiet, praca i czas wolny, życie na wsi
i w mieście oraz transport i komunikacja54. Temat
trzeci składa się z kilku wyodrębnionych części:
– pokój i wojna w Europie 1920–1945 (faszyzm
we Włoszech i nazizm w Niemczech, droga do wojny, II wojna światowa),
– powstanie supermocarstw po 1945 (m.in. blokada Berlina, wojna koreańska, kryzys kubański),
– do wyboru – integracja europejska (od traktatu
rzymskiego do traktatu w Maastricht) lub rozwój nacjonalizmów w Azji lub Afryce (przejście
od kolonializmu do postkolonializmu)55.

Historia na poziomie Senior Cycle
Na tym poziomie edukacji uwaga poświęcona jest
wysublimowanym koncepcjom, takim jak znaczenie ludzkiego doświadczenia w historii, czasowi
i zmianie jako esencji historii oraz historii jako ciągłej rewizji. Z kolei wśród celów nauczania pojawia
się nowy element w postaci przygotowania do życia
i pełnienia ról obywatelskich56.
Program Senior Cycle składa się, po wspólnej części wstępnej, z dwóch różnych ścieżek wybieranych
przez ucznia: „wczesnej historii nowożytnej 1492–
1815” i „późnej historii nowożytnej 1815–1993”.
Każda ścieżka obejmuje sześć tematów z historii Irlandii i sześć tematów z historii powszechnej. Jeden
temat zostaje wskazany przez instytucje egzaminujące do opracowywania na podstawie źródeł i jest on
obligatoryjny, obok 3 innych (w sumie przerabia się
dwa tematy z historii Irlandii i dwa tematów z historii powszechnej). Podobnie jak na poziomie Junior
Cycle uczniowie wybierają poziom zwykły lub wyższy. Tematy są takie same, ale zdający na zwykłym
poziomie skupiają się na głównych postaciach i wybranych przykładach. Od zdających na poziomie drugim wymagana jest szersza wiedza57.
Część wstępna programu Senior Cycle obejmuje
trzy części. Pierwsza, „Historia i Historyk”, przybliża
uczniom różne znaczenia terminu historia oraz technikę pracy historyka. Druga, „Nauka na podstawie
dokumentów” przygotowuje uczniów do późniejszego egzaminu. W trzeciej, „Badanie”, uczniowie z pomocą nauczyciela opracowują interesujące ich historyczne zagadnienie (wymaga się co najmniej dwóch
źródeł na poziomie zwykłym lub trzech na poziomie
wyższym). Wybrany temat nie może być trywialny
lub niszowy, powinien być oparty na weryfikowal-

Europejska ucieczka od imperium i jej następstwa, 1945–1990.
● Stany Zjednoczone i świat, 1945–198959.
Opracowując każdy z tematów, uczniowie powinni
opanować główne wydarzenia, zaznajomić się z trzema wybranymi przypadkami szczegółowymi, umieć
spojrzeć na wydarzenia kontrowersyjne z różnej
perspektywy oraz szczegółowo opisywać rolę głównych osobistości.
Uczniowie przystępujący do Leaving Certification
oceniani są na podstawie dwóch elementów: raportu z przeprowadzonego badania oraz egzaminu
końcowego. Raport z badania stanowi 20% oceny
końcowej: plan pracy „wart” jest 3%, ocena źródeł
5%, a esej końcowy 12%. To, czy praca została napisana samodzielnie, sprawdzane jest m.in. za pomocą programów antyplagiatowych badających treści
znajdujące się w Internecie.
Wynik egzaminu końcowego stanowi 80% oceny końcowej. Zdający odpowiadają na cztery pytania dotyczące czterech wybranych wcześniej tematów. Jeden z nich, wybrany wcześniej przez organy
egzaminujące, oparty jest na dokumentach-źródłach.
Pytanie to składa się z czterech sekcji: rozumienia,
porównania, krytyki oraz umieszczania informacji w kontekście. Na poziomie podstawowym więcej
punktów daje pierwsza, na poziomie wyższym sekcja druga. Osoby zdające na poziomie zwykłym są
dodatkowo „stymulowane” za pomocą dodatkowego
materiału pomocniczego (np. mapa, zdjęcie).
●

z doświadczeń innych krajów

nym materiale źródłowym. Badanie ucznia składa
się z trzech elementów: planu pracy, analizy źródeł
oraz końcowego eseju58.
Ścieżka wczesnej historii nowożytnej obejmuje
następujące tematy:
a) z historii Irlandii:
● Reforma i reformacja w Irlandii Tudorów, 1494–
1558.
● Rebelia i podbój w Irlandii Elżbietańskiej, 1558–
1603.
● Królestwo kontra kolonia – walka o panowanie
w Irlandii 1603–1660.
● Narodziny protestanckiej elity (Protestant Ascendency), 1660–1715.
● Kolonia kontra królestwo – napięcia w Irlandii
połowy XVIII wieku, 1715–1770.
● Koniec królestwa irlandzkiego i utworzenie unii,
1770–1815.
b) z historii powszechnej:
● Europa od renesansu do reformacji, 1492–1567.
● Religia i władza – polityka drugiej połowy XVI.
Wieku, 1567–1609.
● Koniec starej Europy, 1609–1660.
● Europa w czasach Ludwika XIV, 1660–1715.
● Powstanie imperiów, 1715–1775.
● Imperia w rewolucji, 1775–1815.
Z kolei ścieżka późniejszej historii powszechnej
składa się z następujących zagadnień:
a) z historii Irlandii:
● Irlandia i Unia 1815–1870.
● Ruchy na rzecz reformy politycznej i społecznej
1870–1914.
● Dochodzenie do niepodległości i efekt podziału,
1912–1949.
● Diaspora Irlandzka, 1840–1966.
● Polityka i społeczeństwo Irlandii Północnej
1949–1993.
● Rząd, ekonomia i społeczeństwo Republiki Irlandii, 1949–1989.
b) z historii powszechnej:
● Nacjonalizm i formowanie się państw w Europie,
1815–1871.
● Państwa narodowe i międzynarodowe napięcie,
1871–1920.
● Dyktatura i Demokracja, 1920–1945.
● Podział i zmiana w Europie, 1945–1992.
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Department of Education and Skills is responsible for all the aspects of teaching history in Ireland. Education is obligatory
for people who are between 6 and 16 years old. In primary schools subjects are divided into categories, and history belongs to
SESE category (Social, Environment and Scientific Education). At this level children are taught through “strands” knowledge and
skills, among which critical interpretation of reality is important. It must be mentioned that local history takes a special position
in primary school’s curriculum. Secondary education is divided into 2 stages: Junior and Senior Cycle, and each of them ends with
a state exam. At this level history curriculum is organized in a chronological order, it embraces all historical periods and concerns
local as well as common history. As an interesting fact it must be mentioned that Irish teachers are very well-paid.
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Style narodowe
Il. 1. Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie; fot. autor
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rzełom XIX i XX wieku to charakterystyczny okres w rozwoju architektury, kiedy projektanci z wielu krajów dążyli
do wypracowania narodowej
formy i narodowego stylu. Poszukiwania takiego stylu były wówczas
szczególnie istotne dla narodów
Europy Środkowo-Wschodniej, pozbawionych własnej państwowości.
W architekturze Finlandii rozwinął
się neoromantyzm, inspirowany
wczesnym średniowieczem i motywami czerpanymi z narodowej epopei fińskiej – Kalevali. Na Węgrzech
popularnością cieszyła się stylistyka tzw. węgierskiej secesji (il. 1).
Narodowo-ludową formułę secesji
opracowali też architekci ukraińscy
(il. 2). W architekturze słowackiej
pojawił się dekoracyjny kierunek,
określany jako „styl słowacki” lub
„słowiański klasycyzm”, Serbowie
posługiwali się „stylem serbo-bizantyjskim” itd. W szaty narodowe stroiły się realizowane wówczas obiekty
sakralne, gmachy użyteczności publicznej i obiekty mieszkaniowe. Podobne zjawiska można zaobserwować na ziemiach polskich.
Pierwsze próby wypracowania
narodowej architektury pojawiły
się już w czasach historyzmu. Józef
Pius Dziekoński proponował „styl
wiślano-bałtycki” jako polską odmianę neogotyku, opartego na cegla-

P

nym gotyku małopolskim (kościół
św. Floriana w Warszawie, 1887–
1904). Z kolei Stefan Szyller udowadniał ducha narodu w formach
„polskiego neorenesansu” (dziedziniec Politechniki Warszawskiej,
1899–1901). Elementy narodowe
próbowano też łączyć ze stylistyką
secesyjną, dążąc – na wzór węgierski
lub ukraiński – do stworzenia polskiej wersji secesji. Stąd na przykład
kamienica Czynciela przy krakowskim Rynku Głównym została zwieńczona stylizowaną, wolutową attyką
z ludowymi serduszkami, motyw
attyki wystąpił też w gmachu Teatru
Starego przy placu Szczepańskim.
Pod koniec XIX wieku pojawiły się
kolejne propozycje. Nowych inspiracji dostarczył architektom folklor,
odgrywający ważną rolę w ruchu
młodopolskim, dlatego głównym
elementem formy, na bazie którego
starano się wytworzyć styl narodowy, stała się sztuka ludowa. W ten
sposób w architekturze polskiej
pojawiła się pierwsza oryginalna
koncepcja narodowa – tzw. styl zakopiański, którego głównym orędownikiem był Stanisław Witkiewicz,
ojciec słynnego Witkacego.
Witkiewicz przybył do Zakopanego w latach 80. XIX wieku. Zachwycił
się wówczas pięknem formy i konstrukcji góralskiej chaty, uznając, że
jest to styl prapolski, który niegdyś
był powszechny na terenie całego
kraju, w ciągu stuleci został jednak

wyparty przez obce wpływy i przetrwał jedynie wśród niedostępnych gór. W latach 90. XIX wieku
i w pierwszej dekadzie następnego
stulecia Witkiewicz projektował
w Zakopanem drewniane wille, które spotkały się z dużym zainteresowaniem, a wśród inteligencji zaczął
się szerzyć (błędny zresztą) pogląd
o przetrwaniu w ludowej sztuce
Podhala elementów rdzennie polskich. W efekcie styl zakopiański został okrzyknięty stylem narodowym,
a projektowanie w takiej konwencji
uznano za patriotyczny obowiązek.
Projekty i realizacje Witkiewicza
nawiązywały do najbardziej charakterystycznych cech chaty góralskiej. Należały do nich: konstrukcja
z drewnianych bali o narożnikach
wystających poza obrys domu (tzw.
rysie), dach tzw. półszczytowy
(z szerokim okapem w ścianie
szczytowej), dekoracja półszczytu drewnianymi, wąskimi listwami
w układzie promienistym (tzw. słoneczko), odrzwia zamknięte łukiem
przez wprowadzenie tzw. psów.
Na szczytach umieszczano pazdury,
czyli drewniane sterczyny, podobne
do gotyckich kwiatonów, w dekoracji
posługiwano się tzw. rozetami karpackimi (sześcioramienna gwiazda,
wpisana w okrąg). Innym charakterystycznym elementem projektowanych przez Witkiewicza domów
były odkryte werandy (przyłapy),
umieszczane pod wysuniętym oka-

jektu Jarosława Wojciechowskiego.
Działania te dały jednak niezbyt
szczęśliwe rezultaty, większość takich realizacji była nieprzekonująca
czy wręcz karykaturalna. O ostatecznej porażce zakopiańszczyzny
jako stylu narodowego przesądziły
jego organiczne związki z konstrukcją drewnianą i górskim pejzażem.
Wcześniejsi entuzjaści zakopiańszczyzny zmuszeni byli przyznać, że
konwencja ta jest autentyczna tylko
wśród gór, a jej logika architektoniczna wynikała z drewnianej konstrukcji.
Na początku XX wieku pojawiła
się kolejna propozycja stylu narodowego. Tym razem wzorem był
polski dwór szlachecki, związany
z ostatnim stylem czasów wolnej
Rzeczypospolitej – klasycyzmem.
Pierwowzór był zwykle budynkiem
drewnianym, formą pochodną wiejskiej chaty, chcąc jednak wyrazić
charakter dostojności i powagi oraz
podkreślić status siedziby szlacheckiej, pokrywano elewacje tynkiem.
Typowymi cechami polskiego dworu był też wysoki, spadzisty dach,
czterospadowy lub tzw. polski (dwukondygnacyjny o jednakowym kącie
nachylenia połaci), zwłaszcza zaś
portyk kolumnowy – czasami były

to rzeczywiście kolumny, ale najczęściej stosowano po prostu drewniane
słupy. Ten właśnie kolumnowy portyk, traktowany jako kwintesencja
polskości, stał się atrybutem i nieodłącznym elementem nowej koncepcji
architektury narodowej – tzw. stylu
dworkowego.
Styl dworkowy operował elementami szlacheckiego dworu w sposób
swobodny, twórczo je przetwarzając,
używając tematów renesansowych
i barokowych (il. 4). W odróżnieniu
od zakopiańszczyzny ta koncepcja przyjęła się na dłużej, nie tylko
ze względu na jej powszechność
w dawnej Polce, lecz także możliwość
wykorzystania w ramach aktualnych
w tym czasie teorii miast-ogrodów.
Publicyści i teoretycy architektury
pokładali w architekturze dworkowej wielkie nadzieje, na przykład
w 1910 roku pisano: „coraz więcej
ustala się przekonanie, że formy naszych dworów i dworków, wyrosłe
na gruncie rodzimym, a szczęśliwie
kojarzące w sobie różne wpływy
stylowe, stanowią dziś odrębny, historycznie usprawiedliwiony, zrośnięty z warunkami naszego klimatu
i ustrojem życia typ, przy tym tak
szczęśliwy i elastyczny, że rozwój
stopniowy planu podług nowoczes-
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pami i wsparte na kamiennych podmurówkach, a także małe pokoiki
na poddaszu – wyględy.
W dążeniu do efektu autentyczności Witkiewicz starał się o jednolity i całościowy charakter stylu,
projektując od ogółu do szczegółu
– nawet klamki w drzwiach mają formę góralskich ciupag. Podobnie jak
bryłę, tak i wnętrze kształtował z zastosowaniem wszelkich elementów
konstrukcyjnych i dekoracji tradycyjnego budownictwa góralskiego. Najlepiej zachowanym, a jednocześnie
największym i najbardziej reprezentatywnym domem w stylu zakopiańskim jest Willa „Pod Jedlami” z 1897
roku (il. 3). Inna realizacja – Willa
„Koliba” – pełni dziś funkcję muzeum
stylu zakopiańskiego. Wśród realizacji Witkiewicza są nie tylko obiekty
mieszkalne, o czym świadczy m.in.
budynek kaplicy na Jaszczurówce.
Styl zakopiański, pretendujący
do tytułu polskiego stylu narodowego, nie ograniczał się ani do Zakopanego, ani do rejonów górskich.
Góralską ciesiołkę i snycerkę transponowano na tynk, projektując
murowane kamienice, kościoły czy
dworce kolejowe. Nawet w Warszawie powstała taka realizacja
– to kamienica Buchbinderów pro-
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Il. 2. Gmach Ziemstwa Gubernialnego w Połtawie;
źródło: Wikimedia Commons

Il. 3. Willa „Pod Jedlami”; fot. autor
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Il. 4. Dwór w Dłużewie; źródło: Wikimedia Commons
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Il. 5. Sanatorium dziecięce Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakopanem; fot. autor

Il. 7. Obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne na szczycie
góry Pop Iwan; źródło: touring.net.ua
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nych wymagań komfortu nie przedstawia zbyt wielkich trudności”.
Apogeum rozwoju tej koncepcji
przypadło na pierwsze lata po odzyskaniu niepodległości. Charakterystyczny dla początków II Rzeczypospolitej był zwrot ku tradycjom
przedrozbiorowym, ujawniający się
w wielu aspektach życia publicznego. Tak na przykład w administracji
państwowej wprowadzono dawne,
tradycyjne nazwy i tytuły, niektóre
mowy pierwszego sejmu wygłaszano stylem Piotra Skargi, a jeden
z projektów konstytucji był stylizowany na staropolszczyznę. W architekturze na nowo podjęto wątek
narodowy, rozwijając styl dworkowy
w złożoną pod względem inspiracji
koncepcję narodowego tradycjonalizmu.
Narodowy tradycjonalizm można podzielić na kilka wariantów,
m.in. ponownie zainteresowano się
stylistyką zakopiańską, czego przykładem może być sanatorium dziecięce Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Zakopanem (il. 5) projektu Jana
Koszczyca-Witkiewicza, bratanka
twórcy stylu zakopiańskiego i jednego z głównych przedstawicieli
nurtu narodowego w architekturze lat międzywojennych. Wiejskie
szkoły powszechne, licznie budowane na początku lat 20., projektowano często w formach nawiązujących do regionalnego budownictwa
ludowego, starając się wkompono-

Il. 6. Dworzec kolejowy w Żyrardowie; fot. autor

wać te obiekty w krajobraz polskiej
wsi. Największą jednak popularność zyskała uproszczona stylistyka renesansowo-barokowa z kręgu
architektury polskiej prowincji,
której istotą było dążenie do osiągnięcia efektu swojskości i rodzimości. W tych budynkach pojawiają
się elementy uważane za typowo
polskie, jak renesansowa attyka,
dach półszczytowy i łamany („polski”), podcienia, szkarpy, ponadto
kule, esownice i woluty w dekoracjach szczytów i attyk, sygnaturki,
renesansowe portale i pękate kolumienki z uproszczonymi głowicami.
W ten sposób projektowano dworce
kolejowe, urzędy i liczne obiekty
mieszkaniowe.
Doskonałym przykładem tego
nurtu jest dworzec kolejowy w Żyrardowie (il. 6), wybudowany według
projektu Romualda Millera z 1922
roku. Oś fasady podkreśla ryzalit
zwieńczony szczytem wolutowym,
strefę wejścia w przyziemiu ryzalitu
wysunięto natomiast ku przodowi
w postaci podcienia arkadowego,
złożonego z trzech arkad. Środkowa
arkada wspiera się na dwóch baryłkowatych kolumienkach z głowicami będącymi uproszczoną wersją
porządku jońskiego, boki podcienia
ujęto narożnymi szkarpami. Podobne szkarpy znalazły się w narożnikach budynku. Dworzec przekryto
dachem w złożonej postaci: nad
środkową, wyższą częścią budynku

zastosowano dach półszczytowy,
nad bocznymi natomiast łamany
polski. Zespół dworca wyposażono
dodatkowo w boczne pawilony, połączone galeriami na kolumienkach
o formach analogicznych do podcienia wejścia.
W latach 30. XX wieku, pod wpływem nowych kierunków w architekturze, formuła narodowa uległa
przede iniowaniu na rzecz zastosowania naturalnych, występujących
w lokalnym środowisku materiałów
oraz uproszczonej i komponującej
się z otoczeniem bryły, z jednoczesną rezygnacją z bezpośrednich
odniesień historycznych. Z nurtem
tym wiąże się jedna z najbardziej
niezwykłych realizacji okresu międzywojennego – obserwatorium
astronomiczno-meteorologiczne
na szczycie góry Pop Iwan w województwie
stanisławowskim
(1936–1938, il. 7). Wzorem dla
projektantów tego obiektu były
kamienne palatia wczesnopiastowskie, zwłaszcza palatium w Przemyślu. Obiekty te zawsze składały się
z części pałacowej na rzucie prostokąta i przylegającej do niej kaplicy
na rzucie centralnym (w przypadku Przemyśla – kolistym). Prosta,
oszczędna architektura obserwatorium o swobodnej kompozycji bryły i elewacjach licowanych nieregularnym, z grubsza opracowanym
kamieniem, stanowiła doskonałe
uzupełnienie górskiego krajobrazu.

Historyczne gry na komórkę
Powstanie Styczniowe: Gra Strategiczna

Plemiona – Tribal Wars

Gra stworzona została przez Fundację Innowacyjnej
Edukacji
Społecznej
Sensu@ we współpracy
z Muzeum Historii Polski.
Aplikacja przeznaczona
jest na platformę Google
Android i dostępna jest
w sklepie Google Play
za darmo. Jej twórcy
przenoszą nas do 1863
roku, gdzie jako dowódca
powstańczych oddziałów
musimy stawić czoła
żołnierzom
Imperium
Powstanie Styczniowe: Gra Strategiczna
Rosyjskiego. W pierwszej
fazie gry dostosowujemy taktykę do żołnierzy, którymi
dysponujemy. Jako że drągalierzy czy kosynierzy nie mają
szans w konfrontacji z regularną armią, na początku gracz
musi się wycofywać, ukrywać w lasach czy organizować
zasadzki. Dopiero wraz z rozwojem rozgrywki, kiedy
między misjami uda się nam zwerbować kolejnych
żołnierzy, możemy staczać potyczki z niewielkimi
oddziałami rosyjskimi. Kiedy uda się nam stworzyć
piechotę, jazdę czy zwerbować jednostki specjalne, wśród
których są np. Żuawi Śmierci, możemy prowadzić większe
bitwy, odbijać miasta i dowodzić artylerią. W ten sposób
odbywamy 20 historycznych misji na czele największego
powstania narodowego. Powstanie Styczniowe wyposażone
zostało w prostą grafikę, co upraszcza rozgrywkę.
Z drugiej strony gra jest strategią czasu rzeczywistego,
co na małym, dotykowym ekranie niespecjalnie się
sprawdza. Mankamenty te uzupełniają liczne materiały
historyczne (mapy, dzieła malarskie, zdjęcia) dotyczące
kluczowych postaci, stoczonych bitew i wydarzeń społeczno-politycznych związanych z powstaniem styczniowym.

We wcześniejsze czasy – średniowiecze – przenoszą nas
Plemiona. Stworzona przez niemieckie studio InnoGames
ekonomiczna strategia jest mobilną wersją popularnej
przeglądarkowej gry o tym samym tytule. W ramach
rozgrywki wcielamy się
we
władcę
niewielkiej
wioski. Aby nasza osada
się
rozwijała,
musimy
pozyskiwać
odpowiednie
surowce
(żelazo,
glinę
i drewno), a także stawiać
i
udoskonalać
kolejne
budynki
(spichlerze,
tartaki czy cegielnie). Wraz
z bogaceniem się naszego
miasta możemy pozwolić
Plemiona – Tribal Wars
sobie na koszary i stajnie,
które pozwalają nam zbudować własną armię. Ta służy
do podbijania sąsiednich osad oraz oczywiście do obrony
naszego państwa przed najeźdźcami. Gra wyposażona
została w efektowaną szatę graficzną oraz wygodny
system sterowania. Twórcy oddali do naszej dyspozycji
15 unikalnych budynków, 9 różnych jednostek obronnych
i atakujących, od pikinierów przez tarany aż do żołnierzy
do zadań specjalnych. Opanować skomplikowaną rozgrywkę
pozwala nam samouczek, który na początku prowadzi nas
przez zabawę i doradza kolejne ruchy. Dodatkową zaletą
Plemion jest to, że rozgrywka ma charakter rzeczywisty
i gramy online. Wobec tego gracz może zawierać sojusze
z użytkownikami z całego świata (jest ich wedle twórców
45 milionów) lub tworzyć własne imperium. Stad grę
szczególnie polecić można fanom internetowych gier MMO.
Aplikacja dostępna jest za darmo w sklepie Google Play.
Opracował Łukasz Wróbel

Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy
Dnia 15 stycznia 2016 r. do polskich kin trafili Excentrycy Janusza Majewskiego – film wyjątkowy pod bardzo wieloma
względami. Dla osób interesujących się historią polskiej muzyki rozrywkowej lub dziejami kultury w PRL-u jest to pozycja
wręcz obowiązkowa. Usatysfakcjonowani powinni być również regionaliści z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy
będą mogli nacieszyć swoje oczy pięknymi ujęciami plenerowymi Ciechocinka, Torunia oraz Nieszawy. Wielkim atutem jest
również niejednoznaczna przynależność gatunkowa Excentryków, którzy z zabawnej komedii przekształcają się powoli
w historię szpiegowską, a lekki klimat produkcji nie koliduje w najmniejszym stopniu z precyzyjnym oddaniem atmosfery
Polski lat 50. XX w.
Niebawem po tak zwanej odwilży październikowej do ojczyzny powraca z Anglii główny bohater filmu, czyli kreowany
przez Macieja Stuhra Fabian. Z grupą równie nietuzinkowych co on muzyków zakłada big-band, który błyskawicznie
odnosi ogromny sukces. Wokalistkami zespołu zostają: siostra Fabiana Wanda, a także jego ukochana Modesta, kreowane
odpowiednio przez Sonię Bohosiewicz oraz Natalię Rybicką. Wyróżniającymi się członkami bandu są również: ekscentryczny
stroiciel fortepianów Falicjan Zuppe oraz mający burzliwą przeszłość milicjant Stypa, czyli kolejno Wojciech Pszoniak
i Wiktor Zborowski. Wzbudzający sensację jazzmani wyruszają wkrótce w intrygującą i barwną trasę koncertową po całej
Polsce oraz prowadzą życie całkowicie nieprzystające do szarej rzeczywistości PRL-u. Bardzo szybko wzbudzają jednak
zainteresowanie służb bezpieczeństwa, a jedna z bliskich Fabianowi osób okazuje się w rzeczywistości kimś zupełnie innym,
niż mogłoby się początkowo wydawać…
Artur Ryszard Jęcka
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