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iedy w 1784 r. bratanek ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisław Poniatowski przejeżdżał przez Kutno, zapisał krótką notkę: „miasteczko wybrukowane i kilka w nim jest domów wymurowanych dawnych”. Nie zwrócił uwagi na pałacyk pocztowy, który za czasów poprzedniego władcy Augusta III z dynastii
Wettynów odgrywał ważną rolę w komunikacji między dwiema stolicami państwa unijnego: Dreznem i Warszawą.
Z piękna dawnej poczty zaprojektowanej w 1749 r. przez Johanna Martina Walthera w duchu saskiego baroku nie pozostało prawie nic. W XIX i XX wieku gmach zmieniał właścicieli i funkcje, tracąc w kolejnych przebudowach swój oryginalny
charakter. W okresie Księstwa Warszawskiego mieściła się tu podprefektura, w czasach okupacji niemieckiej żandarmeria, a
po wojnie sklepy. Pożar w 2003 r. dokonał dzieła zniszczenia.
Na szczęście obecnie trwają prace nad rewitalizacją pałacu i za kilka lat na mapie Kutna, Mazowsza i Polski pojawi się
obiekt przypominający ciekawe losy unii polsko-saskiej, poczty i samego miasta. Projektowi urbanistycznemu towarzyszy
projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Ponadto w tym numerze sporo o doświadczeniach innych krajów – o nauczaniu historii w Japonii i na Litwie oraz o różnych wymiarach Brexitu
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Edukacja
historyczna
w Japonii
Olga Yoshida-Mądrowska

auczanie historii i wiedzy o społeczeństwie
w Japonii to temat niemal zupełnie nieporuszany na Zachodzie. Zdecydowana większość publikacji poświęcana jest hermetycznemu systemowi edukacji. W szkołach panuje duża dyscyplina,
a szczególną uwagę poświęca się przygotowaniu dzieci
i młodzieży do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie1.
Edukacja szkolna w Japonii oczywiście różni się
zasadniczo od polskiej. System i program nauczania
jest efektem pracy kilku pokoleń, poczynając od przemian epoki Meiji. To, jak dużą wagę w dobie modernizacji przywiązywano do oświaty, pokazują statystyki: w 1905 r. aż 95% dzieci uczęszczało do szkół2,
a w 1910 r. analfabetyzm sięgał 4,3%, by w ciągu 15
lat spaść do 0,88%3. Mimo stosowania jednego z najtrudniejszych we współczesnym świecie systemu pisma, obecnie analfabetyzm w Japonii praktycznie nie
istnieje.

N

Edukacja wczesnoszkolna
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Zgodnie z powszechną w całej Azji doktryną konfucjańską dziecko od najwcześniejszych lat edukowane jest
tak, by jak najszybciej zrozumiało swoje miejsce w świecie. Szczególnie istotna jest jego socjalizacja w grupie
poza rodziną, która ma iść w parze ze zdobywaniem kolejnych stopni wiedzy – tzw. shūdan seikatsu4. W Japonii
praktycznie wszystko podporządkowywane jest życiu
i pracy osób dorosłych. Dzieci uczone są poszanowania

Podręcznik ma formę czasopisma – dużo ilustracji uzupełnionych tekstem

pracy innych, szacunku do starszych, samodyscypliny, samodzielności i skromności. Przede wszystkim nie powinny w żaden sposób przeszkadzać, zachowywać się głośno
po godzinie 17.005 czy odzywać niepytane.
Pierwszym etapem w edukacji japońskich dzieci są
żłobki (hoikuen) oraz przedszkola (yōchien). Żłobki,
których instytucja powstała w Japonii już w 1890 r.6,
dedykowane są pracującym matkom, dzięki czemu
mogą zostawiać dzieci pod profesjonalną opieką na godziny pracy. Warunkiem przyjęcia dziecka jest stała
praca obojga rodziców oraz wiek między 6 miesiącami a 3 rokiem życia.

1
Więcej: P. Cave, Primary School in Japan. Self, Individuality and Learning in Elementary Education, London–New York 2007; R.A. LeVine,
H. Shimizu, Japanese Frames of Mind. Cultural Perspectives on Human Development, Cambridge 2001; L. Peak, Learning to go to School in Japan.
The Transition from Home to Preschool Life, Berkeley 1991; R.E. Pike, Japanese Education. Selective Bibliography of Psychosocial Aspects, Fremont
2007; ộぢ⛱ᖾࠊ3–6荅⬟ຊࢆఙࡤࡍಶᛶࢆගࡽࡏࡿࠊᮾி2010.
2
E. de Sabato Swinton, In Battle’s Light. Woodblock Prints of Japan’s Early Modern Wars, Worcester 1991, s. 6.
3
E.K. Strong Jr., Japanese in California, based on a ten per cent survey of Japanese in California and documentary evidence from many sources,
vol. 2, no. 2, Stanford 1933, s. 93.
4
L. Peak, Learning to go to School in Japan. The Transition from Home to Preschool Life, Berkeley 1991, s. 11; M. Specjalski, Administracja
w Japonii – fuzja konfucjanizmu z zachodnią biurokracją, Polska-Azja.pl, http://www.polska-azja.pl/2010/02/26/administracja-w-japonii-fuzja-konfucjanizmu-z-zachodnia-biurokracja/ (data dostępu: grudzień 2015).
5
W wielu miejscach między godziną 16.00 a 17.00 nadawany jest komunikat nakazujący dzieciom bawiącym się w parkach czy na placach
zabaw powrót do domu.
6
M. Cochran, International handbook of child care policies and programs, Westport 1993, s. 324.
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Strona z podręcznika do gimnazjum – przekroje i ilustracje poglądowe

(senmongakkō) przysposabiają do wykonywania konkretnego zawodu i umożliwiają zdobycie niezbędnych
kwali ikacji lub certy ikatów9.
Kolejne szczeble edukacji uzależnione są w dużej
mierze od zamożności rodziców, ale również od umiejętności ucznia. Uzyskanie niewystarczającej liczby
punktów na egzaminie skutkuje nieprzyjęciem na prywatne studia, nawet gdy kandydat spełnia wszelkie wymagania inansowe. Przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazja, licea i uniwersytety dzielą się na państwowe kokuritsu, publiczne kōritsu i prywatne shiritsu10.
Do wszystkich trzech typów obowiązują egzaminy
wstępne i opłaty, ale szkoły prywatne są dużo droższe. Zajęcia szkolne na każdym szczeblu trwają najpóźniej do godziny 17.00. Umożliwia to uczniom podjęcie
pracy dorywczej oraz dołączenie do szkolnego klubu zainteresowań. Już od wieku gimnazjalnego duża
część młodzieży pracuje popołudniami, by zgromadzić budżet na drobne wydatki, a częściej – by odłożyć
na czesne w przyszłości. Kredyty studenckie na cel dalszej nauki też nie należą do rzadkości.

Dziecko nie wymaga pieluch, potrafi samo skorzystać z toalety, ubrać się i sprawnie zjeść posiłek.
Kōgyō kōkō to tzw. wyższe szkoły techniczne, o zakresie wiedzy i umiejętności przekraczającej standard szkoły średniej. Po ukończeniu
cyklu nauki student może kontynuować naukę od trzeciego roku studiów technicznych i uzyskać tytuł inżyniera już po dwóch latach.
9
Jest to inny poziom niż szkoła zawodowa; zdobyty zawód lub specjalność są bardzo cenione na rynku pracy – firma zyskuje młodego i wykwalifikowanego pracownika, więcej: W. Lyon-Bestor, T.C. Bestor, A. Yamagata, Routledge Handbook of Japanese Culture and Society, Oxon–New
York 2011, s. 58–59.
10
M. Blum, W. Rohl, History of law in Japan since 1868, Leiden 2005, s. 152.
8
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Rok szkolny rozpoczyna się w kwietniu, a kończy
w marcu. Przerwa letnia trwa ponad miesiąc, przerwa
zimowa około dwóch tygodni. Wakacje noworoczne
to około 10 dni od początku roku. Dłuższa przerwa letnia i wiosenna przysługuje jedynie studentom. Na czas
wolny i wakacje nauczyciele zadają zadania domowe
w większej ilości, a wszelkie, często kilkugodzinne próby muzyczne i wokalne do późniejszych występów lub
zajęcia pozalekcyjne odbywają się bez względu na dni
wolne od szkoły. Udział w części z nich jest obowiązkowy.
W Japonii obowiązek nauki obejmuje tylko szkołę
podstawową i gimnazjum. Po jej ukończeniu można
rozpocząć pracę, jednak ze względu na młody wiek
i gwarantowane niższe zarobki zdecydowana większość osób kontynuuje naukę w szkołach średnich lub

specjalistycznych. Szkoły spe-

z doświadczeń innych krajów

W wieku 3 lat większość dzieci posyłanych jest
do przedszkoli, choć nie jest to obowiązkowe.
Ma na to wpływ to, że w ostatnich latach wiele kobiet
decyduje się na powrót do pracy zawodowej po przerwie wychowawczej. Jeszcze 10 lat temu Japonki po ślubie i urodzeniu dziecka zostawały w domu.
Młodzi Japończycy rozpoczynają edukację najczęściej
jeszcze w żłobkach i przedszkolach. W żłobkach uczą
zasad grzeczności, np. przy powitaniach i podziękowaniach opiekunowie pochylają główki dzieci, co wyrabia
w nich nawyk ukłonów. W przedszkolach dzieci poznają
kolejne zasady grzeczności, liczby, pisownię własnego imienia i prostych słów oraz pracę innych ludzi.
Co może być zaskakujące, przedszkola prowadzone są
głównie przy kościołach i żeńskich zakonach katolickich, które cieszą się dużym zainteresowaniem, bez
względu na religię wyznawaną w rodzinie dziecka. Poza
tym koszty w takich ośrodkach są bardzo przystępne.
Ciekawostką jest także to, że do niektórych prywatnych
przedszkoli obowiązują egzaminy wstępne z samodzielności7, znajomości sylabariuszy i wiedzy ogólnej.
Szkoła podstawowa rozpoczyna się w wieku 6 lat.
Każda taka placówka przypisana jest do adresu zameldowania dziecka i musi znajdować się w tym samym
dystrykcie. W Tokio nie jest rzadkością, że dom dziecka
sąsiaduje ze szkołą, w której nie ma ono prawa podjąć nauki, ponieważ dzieląca je ulica jest już granicą dystryktu.
System szkolny jest podobny do wzorca polskiego:
6 lat szkoły podstawowej (shōgakkō), 3 lata gimnazjum
(chūgakkō), a następnie 2-letnie liceum (kōkō) lub 5-letnie technikum (kōgyō kōkō)8. Każdy etap zakończony
jest egzaminem z całości wiedzy, a następnie egzaminem
wstępnym, po wybraniu kolejnej instytucji kształcenia.

z doświadczeń innych krajów

klasę, a także inne pomieszczenia sprzątają wszyscy
razem. W szkołach nie zatrudnia się personelu sprzątającego11.

Szkoły podstawowe
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Strona poświęcona historii najnowszej, z prawej Lech Wałęsa

Od szkoły podstawowej do szkoły średniej dzieci i młodzież obowiązują mundurki. Każda szkoła
ma inny, rozpoznawalny wzór i emblemat. Obowiązek
ten podyktowany jest nie tylko celami estetycznymi.
Mundurek ma być wyrazem uni ikacji statusu materialnego i społecznego oraz przynależności do grupy.
Poza tym istotna jest kwestia kontroli – młodzież jest
pod stałą obserwacją, a niewłaściwe zachowanie ucznia poza szkołą można zgłosić, powołując się na nazwę
szkoły.
Zdecydowanie najbardziej znanym na świecie faktem jest samodzielność uczniów i samowystarczalność japońskich szkół. Większość dzieci wychodzi do szkoły i wraca do domu samodzielnie, już
od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Problemu nie
stanowią podróże metrem w pojedynkę oraz kupno
biletu. W szkołach podstawowych i gimnazjach posiłki przywożone są do klas, gdzie dyżurni w fartuszkach
i czepkach rozdzielają z garnków porcje, a po posiłku
wspólnie myją naczynia i wycierają stoły. Po lekcjach

Pierwszy kontakt dzieci z historią w szkole rozpoczyna się od III klasy szkoły podstawowej. Nie
jest to wówczas osobny przedmiot, ale shakai (dosłownie: społeczeństwo), czyli odpowiednik wiedzy
o społeczeństwie. W przeciwieństwie do naszych
warunków jest to jednak przedmiot dużo szerszy, obejmujący zagadnienia z geografii, przyrody,
pierwszej pomocy, bezpieczeństwa cywilnego, wiedzy o społeczeństwie, historii, kultury i zasad savoir
vivre’u.
Poruszane na lekcjach tematy dotyczą praktycznie tylko Japonii. Celem jest przedstawienie świata,
który dotyczy dzieci bezpośrednio i jest doświadczany każdego dnia. Shakai wymaga dwóch podręczników, które używane są równolegle przez cztery lata
nauki. Podręcznik ogólny zawiera generalne informacje o Japonii: na temat geografii kraju, kultury,
tradycji i historii. Drugi podręcznik dotyczy życia
społecznego w okolicy i wiedzy na temat miasta,
powiatu czy prefektury. Każdy region ma własny
podręcznik, a w samym Tokio każdy z 23 dystryktów wydaje niezależny. Szczególnie akcentowane są
w nich miejsca ewakuacji, stacje i linie kolejowe oraz
system segregacji odpadów, który jest odmienny
w zależności od regionu.
Wiedza z zakresu historii nie jest zbyt szczegółowa, informacje przekazywane są przy okazji omawiania innych tematów, zazwyczaj bez dat
i szczegółowych wyjaśnień. Są to głównie informacje dodatkowe, uzupełniające temat. Na tym etapie
szczególnie istotne jest zaznajomienie uczniów
z terminologią i prawidłowym odczytywaniem
imion, nazwisk czy miejscowości, których wymowa
lub pisownia jest często nieregularna12. Elementy
historii zawarte są też m.in. w materiałach poświęconych świętom narodowym obchodzonym w ciągu
roku, festiwalom oraz słynnym postaciom zasłużonym dla kultury. Uczniowie dużo pracują w grupach i przygotowują projekty tematyczne.
Dużą część shakai zajmuje także rozdział na temat
bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania na wypadek trzęsień ziemi i tsunami. Ten
element obejmuje zaznajomienie dzieci z miejscami
ewakuacji, numerami alarmowymi i zakłada też ćwiczenia praktyczne.
Rolą shakai jest stworzenie bazy dla nauki geogra ii
i historii na kolejnych etapach edukacji.

11
G.R. Benjamin, Japanese Lessons. A Year in a Japanese School through the Eyes of an American Anthropologist and Her Children, New York
1997, s. 34.
12
Ze względu na dużą liczbę ideogramów do opanowania w latach edukacji szkolnej nazwy historyczne i nazwiska pojawiają się stopniowo, w miarę zwiększania trudności materiału. O ile język japoński przeszedł kilka reform pisma, o tyle nazwy własne bywają zapisywane lub
wymawiane w dawnym stylu, nieprzystającym do współczesnego słownictwa.

Nauczanie historii jako osobnego przedmiotu rozpoczyna się dopiero w gimnazjum. Przedmiot shakai rozdziela się na tym etapie na geogra ię i historię. Podział
i sposób prowadzenia zajęć jest oczywiście zróżnicowany w zależności od szkoły i regionu. W tokijskiej szkole,
którą przyszło mi odwiedzić14, przedmiot rozłożony był
na trzy lata, tak by w pierwszym roku nauki równolegle uczyć geogra ii i historii, w drugim roku zakończyć
geogra ię i resztę godzin poświęcić na historię, a ostatni
rok tylko na historię. Podobnie jak w szkołach podstawowych, w gimnazjum również przez trzy lata uczniowie korzystają jednocześnie z dwóch podręczników
– do geogra ii i historii, by móc cały czas powtarzać materiał na egzamin końcowy. Podręczniki uzupełniają się,
zawierają dużo ilustracji, odnośników do poprzednich
rozdziałów lub dalszych zagadnień, grafów, schematów,
map i zdjęć. Mimo to układ tekstu jest przejrzysty i przypomina czasopismo hobbystyczne.
Egzaminy są dwa: jeden z geogra ii, drugi z historii.
Część szkół zarządza egzamin z geogra ii zaraz po zakończeniu nauki przedmiotu w drugim roku nauki, jednak zdecydowana większość zdaje obydwa przedmioty
jednocześnie po zakończeniu trzeciego roku nauki.
W japońskim systemie cały cykl nauczania przedmiotu z zasady prowadzony jest przez jednego nauczyciela.
Geogra ia i historia traktowana jest jako jeden przedmiot, którego proporcje ustala ten sam nauczyciel i realizuje program przez trzy lata nauki. Materiał omawia-

ny jest tylko raz, z zachowaniem ciągłości i chronologii
z lat wcześniejszych. Częstotliwość zajęć z historii w III
klasie gimnazjum jest stosunkowo duża, odbywają się 3
razy w tygodniu po 50 minut. Przy obowiązku szkolnym,
który dla niektórych kończy się po tym etapie nauczania,
nacisk na kwestie historii wydaje się zrozumiały.
Zakres nauczania w gimnazjum obejmuje w większości historię Japonii, z punktowymi wtrąceniami
z istotnych wydarzeń z dziejów świata, jak wyprawy
konkwistadorów czy wojny napoleońskie. Tematyka
głównie oparta jest jednak na dziejach mających pośrednio lub bezpośrednio wpływ na Japonię, jak historia
Chin, Korei czy Stanów Zjednoczonych. Wbrew pozorom w podręcznikach pojawiają się też polskie akcenty,
np. przy okazji II wojny światowej lub upadku komunizmu w Europie. Mocno akcentowana jest kwestia Holokaustu. Nazwiska takie jak Chopin, Curie-Skłodowska,
Wałęsa czy Wajda pojawiają się w dziale ciekawostek.
Jeszcze kilka lat temu większość szkół stosowała podwójną datację. Wydarzenia z historii rodzimej opisywane były w datacji japońskiej, w epokach i systemach er
liczonych w zależności od lat panowania cesarzy. Jednak
w odróżnieniu od reszty świata, w Japonii rządy jednego
władcy mogły toczyć się na przełomie dwóch lub więcej
er, jeśli jakieś wydarzenie wpłynęło na takie zarządzenie.
Dodatkowo jeden rok bardzo często był rozbijany na dwie
ery, w zależności od miesiąca śmierci władcy. Być może
ze względu na to skomplikowanie w ostatnich latach odchodzi się od systematyki er i stosuje jedynie kalendarz
gregoriański. W podręcznikach i na lekcjach używa się
tylko ogólnej datacji. Dodatkowo znajomość dat nie jest
w edukacji na tym poziomie szczególnie istotna. Szkoły
przekazują wiedzę raczej na zasadzie ciągów przyczynowo-skutkowych, które mają pobudzać logiczne myślenie.
Sprawdziany z samych dat nie są w ogóle przeprowadzane.
W gimnazjach organizowane są też jednodniowe wycieczki do zamków czy ważnych świątyń. Tokijczycy odwiedzają np. sanktuarium w Nikkō i świątynie w Kamakura. Wycieczka końcowa przed zakończeniem szkoły
to zazwyczaj kilkudniowy wyjazd do Kioto, z intensywnym zwiedzaniem kolebki kultury japońskiej.

z doświadczeń innych krajów

Gimnazja13

7

Szkoły średnie

13
Japoński termin to chūgakkō, czyli dosłownie „szkoła pośrednia” lub „szkoła środkowa”. Dla porównania szkoła podstawowa shōgakkō
to „szkoła niska”, a liceum to kōkō, czyli „szkoła wyższa”. Ze względu na identyczny system stosuję tu polskie określenie.
14
Toyotama chūgakkō w dystrykcie Nerima-ku.
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Sanktuarium Nikkō Tōshō-gū oblegane przez wycieczki szkolne,
fot. O. Yoshida-Mądrowska

W liceach i odpowiednikach techników, które pro ilowane są na inne specjalizacje, edukacja historyczna
nie jest tak istotna. Najczęściej przedmiot kończy się
egzaminem po dwóch latach nauki, czyli w ostatnim roku
liceum lub nawet wcześniej w szkołach technicznych.
Przez ten okres zajęcia odbywają się zazwyczaj 2 razy
w tygodniu, a zakres materiału obejmuje chronologicznie
okres od czasów najdawniejszych do współczesnych
z historią Japonii i światową naprzemiennie. Historii
światowej jest już więcej niż w gimnazjum. Taki układ
ma na celu ułatwić umiejscowienie wydarzeń w historii.

z doświadczeń innych krajów
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Fragment ekspozycji w Edo-Tokyo Museum,
fot. O. Yoshida-Mądrowska

Interaktywne wystawy w Centrum Nowoczesności – Miraikan, fot. O. Yoshida-Mądrowska

W niektórych liceach wymagana jest znajomość podwójnego zapisu dat, ale z zasady jest to wiedza przekazywana
dopiero na studiach ukierunkowanych na historię.
Kwestie mocno kontrowersyjne, jak japońskie
zbrodnie wojenne w Chinach oraz atak na Pearl Harbor, przedstawiane są bardzo dyplomatycznie, jako zestaw faktów oraz wyjaśnienie motywów japońskiej działalności. Kwestia podboju wysp na Oceanie Spokojnym
pokazywana jest już raczej z perspektywy dobrych stron,
które Japończycy przynieśli na wyspy, jak administrację
czy ruch drogowy. W lekcjach o okresie II wojny światowej wydobywa się pozytywne aspekty działalności japońskiej, jak np. ratunek dla sierot z Syberii lub działalność
japońskiego dyplomaty z Kowna, Chiune Sugihary. Z drugiej strony wielu tych elementów nie ma jednak zupełnie
w edukacji gimnazjalnej, przez co świadomość pełnej historii wśród młodzieży może wydać się niepełna.
Choć edukacja w szkołach, według samych uczniów,
nie należy do najciekawszych, Japończycy stosunkowo
wcześnie zaznajamiani są z elementami historii narodowej, która wśród młodzieży jest po prostu modna
i atrakcyjna. Duże zasługi ma w tym polu kultura popularna – komiksy, seriale animowane, ilmy oparte
na wydarzeniach historycznych i przede wszystkim gry
komputerowe. Rozpowszechnianiu tematyki pomaga
również produkcja gadżetów oraz ubrań z motywami
nawiązującymi do dawnych epok lub regionów. Nawet
w chipsach i maszynach z maskotkami znaleźć można
karty, naklejki i breloki z wizerunkami postaci historycznych – głównie słynnych daimyō i bohaterów wojen
wewnętrznych. Zadanie nowo poznanemu uczniowi pytania o ulubionego samuraja nie jest niczym zaskakującym; większość dzieci potra i w skrócie scharakteryzować najsłynniejsze postaci historyczne, rozpoznać herby
rodowe czy przypisać postać do prowincji, nawet jeśli
nie są w stanie umieścić ich w epoce historycznej!
Duma narodowa i poszanowanie własnej historii to cechy bardzo pożądane w społeczeństwie japońskim, pod
warunkiem że nie są zbytnio a iszowane. W zgodzie
z konstytucją po II wojnie światowej Japonia o icjalnie
wyrzekła się wojny, nie ma armii i nie bierze czynnego
15

udziału w kon liktach zbrojnych15. W kraju, poza kilkoma dniami świątecznymi (urodziny cesarza, zakończenie
II wojny światowej), do tej pory nie jest dobrze widziane
wywieszanie lag, szczególnie „sztandaru wschodzącego
słońca” kyokujitsuki, czy noszenie ubrań z symbolami i nazwą kraju poza imprezami sportowymi. Zainteresowanie
militariami bywa uważane za niezdrowe. Osoby, które
nie stosują się do tego niepisanego prawa, mogą być
dość szybko posądzone o nacjonalizm, a nawet faszyzm
i w pewnym stopniu wykluczone ze społeczeństwa.

Jednowymiarowa edukacja?
Z całą pewnością historia obejmująca okres od wojny
chińsko-japońskiej po II wojnę światową nadal pozostaje pewnym tabu. Mimo że w edukacji szkolnej nie jest
to jednoznacznie powiedziane, szczególnie młodzi ludzie
raczej zdają sobie sprawę z roli, jaką odgrywała Japonia
w tych czasach na arenie międzynarodowej. „Bezpiecznymi okresami” w historii Japonii pozostają wojny Gempei, kultura dworska okresu Heian, okres Sengoku, epoka
Edo czy czasy modernizacji kraju po przybyciu Czarnych
Statków (atrakcyjne i pobudzające wyobraźnię są przede
wszystkim historie powiązane z wojownikami okresu
Sengoku oraz policją specjalną Shinsengumi). Epizody
umieszczane w tych realiach bez problemu odnaleźć można w komiksach, animacjach, serialach czy grach RPG.
Edukacja historyczna bez wątpienia jest istotna w japońskich szkołach. Być może z perspektywy zachodniej
edukacja ta wydaje się jednowymiarowa i skierowana
tylko na własny kraj, ale w odmiennej od reszty świata Japonii jest to jedyna opcja. W przypadku historii
Japonii mamy praktycznie brak analogii, które można
by odnieść do innych krajów. Poza tym historia światowa wymaga przy okazji przedstawienia pozostałych elementów kultury, które my rozpoznajemy jednoznacznie
jako elementy naszego kręgu kulturowego, a Japończycy
już niekoniecznie. Być może dlatego omawianie tematów na zasadzie ciekawostek ma we wczesnym etapie
edukacji wzbudzić jedynie zainteresowanie i zachęcić
do poszukiwań, a na etapie późniejszym przynieść odpowiedzi na pojawiające się pytania.

E. Haliżak, Wspólnota Pacyfiku a Wspólnota Wschodnioazjatycka, Warszawa 2006, s. 34.

W centrum Kutna, przy głównym placu miejskim noszącym imię Marszałka Józefa
Piłsudskiego, za blaszanym płotem, kryje się unikatowy zabytek, który przeciętnemu
mieszkańcowi kojarzy się raczej z ruderą niż królewskim pałacem.
Piotr A. Stasiak

aka opinia nie może dziwić,
patrząc na jego obecny stan,
a i sięgając do okresu międzywojennego, również nie
przedstawiał się imponująco. Źródło pochodzenia tego budynku niemal całkowicie zatarło
się w pamięci kutnowian. Dopiero
od niedawna pojawiła się szansa
na przywrócenie mu dawnego blasku, którym otaczało go imię króla
Augusta III Wettina.

T

Oddzielnie,
a jednak razem

Unia polsko-saska (1697–1763)
związała osobą władcy dwa kraje
niemające wspólnej granicy, których ośrodki władzy były oddalone
od siebie o kilkanaście dni podróży.
Rządy nad obu krajami wymagały
od władcy częstego i szybkiego przemieszczania się między obu stolicami, w tym przez terytorium obcego
państwa. Za panowania Augusta III
Wettina (1733–1763) Saksonia zaangażowała się w kon likt między

Austrią a Prusami z nadzieją na pozyskanie terytorium, które połączyłaby
Rzeczpospolitą z państwem Wettinów (Rzeczpospolita o icjalnie nie
brała w tych działaniach udziału).
Niestety rozwój działań wojennych doprowadził do zwycięstwa
Prus i przekreślił te zamierzenia.
Ponadto po zajęciu Śląska Prusacy
mogli w pełni kontrolować zawartość polsko-saskiej poczty, ponieważ jej głównym szlakiem był trakt
wiodący przez Wrocław. Ten fakt
oraz konieczność zapewniania królowi bezpiecznych podróży między
stolicami Saksonii i Rzeczpospolitej
spowodowały, że w 1749 r. król August III nakazał zmienić ustaloną dotąd drogę (wiodącą z Drezna przez
Wrocław do Warszawy) na trasę
biegnącą starym średniowiecznym
szlakiem m.in. przez Poznań i Kutno.
Podjęto olbrzymi wysiłek (potrzebne
były nowe mosty, remont i budowa
dróg, budynków) w celu zbudowania
nowego traktu, który w zamierzeniach saskich miał się stać głównym
traktem łączącym Drezno z Warszawą. Było to przedsięwzięcie na niespotykaną dotąd w Europie skalę.

Pałac w Kutnie wzniesiono
w 1750 r. w konstrukcji szkieletowej (potocznie zwanym „pruskim
murem”), co stanowi o wyjątkowości pałacu na terenie środkowej
Polski. Dziś jest jedynym tego typu
obiektem w Europie. Pałac zaprojektował w 1749 r. Johann Martin
Walther w duchu saskiego baroku, na planie prostokąta z dwoma
krótkimi skrzydłami bocznymi.
Budynek został zwieńczony cesarskim orłem, a w tympanonie
umieszczono kartusz z herbem
Rzeczpospolitej lub inicjałami królewskimi. Oprócz pałacu wystawiono dwie o icyny, a w głębi placu
usytuowano wozownię ze stajnią
oraz kuchnię ze spiżarnią i piecem
chlebowym.
W korpusie głównym pałacu
znajdował się apartament królewski, z gabinetem, garderobą i sypialnią. Obok apartamentu znajdowała
się zapewne antykamera, a w głównym, środkowym ryzalicie umieszczono kaplicę pałacową. Wnętrza
pałacowe były wykończone tapiseriami i tkaninami.

9
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Fot.1. Pałac Saski w Kutnie, stan z 2015 r., fot. M. Jabłoński

Kutnowski unikat

podróże w czasie i przestrzeni

Pałac ukryty w miejskim pejzażu
– projekt edukacyjny

podróże w czasie i przestrzeni
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Fot. 2. Fragment projektu J.M. Walthera z 1749 roku z planem elewacji pałacu

Fot. 3. Pałac Saski w okresie międzywojennym, zdjęcie
ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie

Pałac został wybudowany już
wiosną 1750 r. W latach 1752–1754
oraz w 1763 r. dokonywano dalszych
inwestycji w rozbudowę traktu oraz
kutnowskiego pałacu. W celu zabezpieczenia pobytu króla i jego dworu
wysyłano do Kutna meble, porcelanę, naczynia kuchenne w specjalnie oznakowanych skrzyniach oraz
znaczne zapasy żywności (głównie
ryb) oraz trunków z całej Europy.
Po raz pierwszy król z dworem
przybył do Kutna 21 kwietnia 1750 r.
Do roku 1763 odbył siedem podróży
do tego miejsca.
W kutnowskim pałacu zatrzymywał się nie tylko król z rodziną i dworem (z hrabią Henrykiem Brühlem
na czele i najważniejszymi polskimi
magnatami), lecz także podróżujący
tędy z Drezna do Warszawy najwięksi włoscy artyści, muzycy, śpiewacy
opery, malarze tego okresu. Po śmierci Augusta III pałac pocztowy stał się
własnością właścicieli miasta.
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Wieki XIX i XX

W okresie Księstwa Warszawskiego pałac był siedzibą podprefekta ówczesnego powiatu
orłowskiego. Dnia 11 grudnia
1812 r., podczas odwrotu spod
Moskwy, w drodze do Paryża zatrzymał się tu na krótki postój
i posiłek cesarz Napoleon I Bonaparte ze swoim marszałkiem Armandem Caulaincourtem.
1
2

W drugiej połowie XIX w. pałac
został sprzedany kutnowskiemu
cukiernikowi. Od 1866 do 1937 r.
należał do 12 właścicieli, w tym
do kilku jednocześnie. Odkąd budynek wielokrotnie zmieniał właścicieli, jego elewacje i układ wnętrz
zmieniano w związku z przystosowywaniem do celów handlowych
(przebijano wejścia i wystawy
sklepowe). Sytuacji nie zmieniło
objęcie budynku w 1927 r., jako
zabytku, opieką konserwatorską.
Przerabiany wielokrotnie, zwłaszcza w latach 30. XX w., zatracił
swój pierwotny charakter.
Budynek już wówczas musiał
być w nie najlepszym stanie i wśród
mieszkańców utrwalił się jako ten
związany z postacią Napoleona,
skoro lokalna gazeta w 1937 r. pisała: „kiedy dom, tzw. Napoleoński
pokrywano blachą, to zamiast radości, smutek ogarniał tych, którzy
pragnęliby z miasta naszego zrobić
jakie takie możliwe osiedle pod każdym względem. Blacha ta każe wierzyć, iż nie prędko ta rudera zniknie
z serca naszego grodu […]”1.
Ten negatywny obraz i pamięć
o budynku zostały z pewnością
pogłębione w okresie okupacji
hitlerowskiej. Niemieckie władze
w skrzydle zachodnim pałacu, według relacji miejscowych świadków,
ulokowały siedzibę żandarmerii
i wydawano tam m.in. karty żywnościowe. Stajnię w podwórzu przerobiono na dwie cele więzienne.
Po II wojnie światowej budynek
został ponownie objęty ochroną konserwatorską. Do rejestru zabytków,
jako dobro kultury, został wpisany
11 lipca 1967 r. Częściowo znalazł się

w posiadaniu Zarządu Miasta Kutna,
ale w 1949 r. przywrócono prawo
do posiadania spadkobiercom rodziny Lipskich. W latach 70., wg doniesień prasy, pojawiła się możliwość
dokonania remontu, w owym czasie
już mocno zdewastowanego obiektu. Niestety skomplikowana sytuacja prawna budynku uniemożliwiła
wówczas przeprowadzenie prac konserwatorskich2.

Dostrzegalny
przez lata potencjał
W 1972 r. została zorganizowana
przez Kutnowską Komisję Opieki
nad Zabytkami sesja pt. „Pałac Saski – rezydencja podróżna króla
Augusta III i problemy adaptacji
na muzeum”. Konferencja ta po raz
pierwszy po II wojnie światowej
zwróciła uwagę na charakter budynku (za sprawą być może opracowania z 1967 r. W. Hentschla o architekturze saskiej XVIII w. w Polsce). Pod
względem naukowym do badań nad
pałacem znaczący wkład wniosła
G. Majewska (obecnie Rzymkowska), która w 1984 r. jednoznacznie
wykazała, że pałac podróżny zbudowany został w latach 1750–1751.
Te działania środowiska regionalistów, historyków uratowały pałac
przed zniszczeniem, a po zmianach
ustrojowych rozpoczęto proces
wykupu zabytku z rąk dotychczasowych właścicieli. W grudniu
1990 r. Miasto Kutno wykupiło część
zachodnią zajazdu, którą przekazano w zarząd Muzeum Regionalnego
w Kutnie. Ostatecznie udało się scalić
prawa własności dopiero w czerwcu
2011 r. Prace nad uporządkowaniem
stanu prawnego nabrały szczególne-

„Echo Kutna” 1937, nr 33.
Czy „Napoleonka” musi zginąć …, wycinek prasowy w archiwum Muzeum Regionalnego w Kutnie.

go znaczenia po pożarze, który 19
stycznia 2003 r. zniszczył część korpusu głównego oraz znaczną część
skrzydła zachodniego. W kwietniu
2004 r. wynajęto niezniszczoną
część pomieszczeń Fundacji Odbudowy Pałacu Saskiego.
Rozpoczęła ona wówczas swoją
działalność i przez kilkanaście lat
podtrzymywała i propagowała pamięć o pochodzeniu i wartości pałacu. W 2006 r. podczas Międzynarodowej Konferencji PRO-REVITA
w Łodzi na temat zintegrowanej
rewitalizacji została zaprezentowana przez prezesa fundacji Andrzeja Mariusza Wieczorkowskiego idea tzw. ruiny zaakceptowanej.
Fizyczna odbudowa pałacu, która
musiała być odłożona w czasie, została uzupełniona o projekt rewitalizacji pojmującej przywracanie
do życia budowli jako twórczego
procesu kulturowego i społecznego. W 2008 i 2010 r. przy współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie Fundacja zorganizo-

wała przedsięwzięcie wystawienniczo-edukacyjne. Fundacja współpracowała również z prof. Jackiem
Staszewskim z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dopiero w 2014 r. ponownie pojawiła się szansa na podjęcie próby rewitalizacji pałacu saskiego.
Z inspiracji Muzeum Regionalnego
w Kutnie poszukiwaniami archiwaliów i badaniem historii zabytku
zajęło się Kutnowskie Towarzystwo
Historyczne. Została zrealizowana
kwerenda naukowa w archiwach,
przede wszystkim w archiwum
drezdeńskim, skąd pozyskano nowe
źródła o podstawowym znaczeniu
dla procesu rewitalizacji obiektu
pod względem budowlanym, ale także pozwalające czerpać inspiracje
do realizacji szeregu przedsięwzięć
kulturotwórczych.
W lutym 2015 r. sprawa rewitalizacji kutnowskiego pałacu nabrała

W pierwszej kolejności przystąpiono do przeprowadzenia
badań architektonicznych i inwentaryzacji budynku oraz przeprowadzenia dokładnych prac
archeologicznych na terenie budynku i dziedzińca pałacowego. Te
prace pozwoliły na potwierdzenie
pełnej realizacji pałacu wg planów
pochodzących z połowy XVIII w.
Prace archeologiczne przyniosły
szereg ciekawych znalezisk, m.in.
fajki z XVIII w., odlewy gipsowe
medali z przełomu XVII i XVIII w.
oraz ka le piecowe, które posłużą
do rekonstrukcji pieców w pałacu.
Podczas prac konserwatorskich
zostały także zabezpieczone inskrypcje z okresu okupacji hitlerowskiej wyryte na ścianach
cel znajdujących się w byłej stajni
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Fot. 5. Pałac Saski w latach 60. XX wieku, zdjęcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie

Od słów do czynów

podróże w czasie i przestrzeni

Fot. 4. Pałac Saski w czasie okupacji hitlerowskiej, zdjęcie ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Kutnie

nowego wymiaru. Prezydent Miasta
Kutno podjął decyzję o podjęciu kroków w celu przywrócenia pałacowi
dawnej świetności i rewitalizacji
obiektu, który ma się stać częścią
kompleksu muzealnego, przeznaczoną na ekspozycję stałą. Muzeum
Regionalnemu w Kutnie zostało powierzone zadanie mające na celu
opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej, a także – wspólnie
z Kutnowskim Towarzystwem Historycznym – kontynuacja programu
naukowo-badawczego oraz opracowanie programu edukacyjnego poświęconego unii polsko-saskiej.

podróże w czasie i przestrzeni
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na terenie pałacowego dziedzińca
oraz freski z bajkami z wnętrz pałacowych, które są pamiątką po funkcjonującym tu w okresie PRL sklepie
z artykułami dziecięcymi. Te elementy będą służyły do celów ekspozycyjnych i edukacyjnych.
W toku prac badawczych została
sformułowana propozycja programowa i funkcjonalno-użytkowa pałacu jako kompleksu muzealnego.
Idea programowa koncepcji opiera
się na wykorzystaniu unikalnego
charakteru głównej „atrakcji” kompleksu – Pałacu Saskiego.
Integralną częścią, wykorzystującą
charakter obiektu i zachowane źródła, będzie ekspozycja poświęcona
historii pałacu, nadająca mu charakter autentyczności funkcji i czasu.
Historia pałacu, jego funkcje oraz zachowane źródła pozwalają skonstruować w przyszłości różnorodną i bogatą ofertę nie tylko wystawienniczą,
lecz także kulturalną. Przewiduje się
eksponowanie tematyki związanej
z muzyką epoki (także organizowanie koncertów, festiwali kameralnej
muzyki klasycznej, spotkań z muzyką
baroku), sztuką, kulturą i obyczajami epoki. Nieodłącznym elementem
związanym z charakterem pałacu
i jego przeznaczeniem są również kulinaria, które mają się stać przedmiotem warsztatów i zajęć praktycznych
(to element mający zarazem nawiązywać do słynnych powiedzeń epoki:
„Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa”, „Jadłem jak król Polski”).
Znajdzie się tu również ważny temat
podróży w XVIII w. i funkcjonowania
poczty saskiej.
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W stronę edukacji
i popularyzacji
Realizacja kompleksu przewidywana jest na rok 2018 lub 2019. Już
jednak od 2015 r. zostały podjęte
działania edukacyjne i popularyzujące kutnowski pałac i temat „saski”.
Odnalezione materiały źródłowe pozwoliły m.in. na wykonanie
makiety całego założenia pałacowego w skali 1:50. Makieta będzie
jednym z elementów, na podstawie
którego będą realizowane przedsięwzięcia edukacyjne. Stała się ona
główną atrakcją festynu „Za króla

Fot. 6. Pałac po pożarze 19 stycznia 2003 roku, fot. M. Jabłoński

Sasa…” zorganizowanego 6 września 2015 r. Impreza została zorganizowana w konwencji osiemnastowiecznego festynu z pokazami
tańców barokowych, scen rodzajowych. Wydarzeniu towarzyszyły
występy grup rekonstrukcji historycznej: Stowarzyszenia Garnizonu
Fortecy Częstochowskiej oraz zespołów Corona Florum i Amadeus
Trio. Ideą zorganizowania festynu
było również nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniami, które sięgają po tradycje i historię pierwszej
połowy XVIII w.
Podobną formę miał listopadowy
event zorganizowany pod hasłem
„Kutno na szlaku saskim” i powitania króla Augusta III. To wydarzenie ma zostać wpisane w program
cyklicznych wydarzeń związanych
z kutnowskim pałacem. Inscenizacja
przywoływała sceny oparte na źródłach z 1750 r. z pierwszego pobytu
króla w Kutnie. W tym przypadku
do udziału zaproszone zostało Stowarzyszenie „Augustus Rex” z Drezna, którego członkowie wcielili się
w postacie pary królewskiej i dworzan. W programie imprezy znalazły się też m.in. spektakl „Architekci u króla Augusta II Sasa”. W obu
przedsięwzięciach wzięło udział blisko 4000 osób.
Ponadto we współpracy ze Stowarzyszeniem „Saski 2018” powstała
wystawa pokazująca efekty prac archeologów pracujących przy pałacu
saskim w Warszawie i Kutnie. Wykopaliska i archeologów odwiedzały
licznie dzieci i młodzież, które miały
okazję na terenie kutnowskiego pałacu poznać tajniki pracy archeologów, spróbować swoich sił oraz

zapoznać się z odkryciami, jakich dokonano podczas wykopalisk. Formą
popularyzowania zabytku było również bicie okolicznościowej monety
z wizerunkiem Augusta III i pałacu.

Współpraca i rozwój
Wszystkie prowadzone działania
są na bieżąco relacjonowane na koncie pałacu saskiego na Facebooku,
a wiedzę na jego temat można czerpać ze specjalnie utworzonej strony
internetowej: http://muzeumkutno.
home.pl/palac_saski, na której są
zamieszczane także teksty w języku niemieckim. Projekt zakłada
bowiem nawiązanie współpracy
z partnerami z Saksonii.
W czerwcu 2015 r. odbył się wykład w Muzeum Kraszewskiego
w Dreźnie przedstawiciela Muzeum
Regionalnego w Kutnie i Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego
prezentujący historię pałacu oraz
perspektywy jego rewitalizacji,
zorganizowany przez „Niemiecko-polskie Towarzystwo Saksonii. Towarzystwo współpracy saksońsko-polskiej t.z.”. Wykłady związane
z czasami saskimi były organizowane
także dla młodzieży kutnowskich
szkół i mieszkańców. We współpracy z prof. dr. hab. Stanisławem
Roszakiem oraz dr Moniką Wyszomirską 5 listopada 2015 r. w kutnowskim muzeum zorganizowano
spotkanie poświęcone saskiemu
dworowi i podróżowaniu w XVIII w.

Trwałe ślady działalności
Te działania mają jednak charakter
okazjonalny. Projekt zakłada powstanie trwalszych „produktów” edukacyjnych i promujących pałac oraz cza-

Fot. 7. Makieta pałacu wykonana wg planu J.M. Walthera z 1749 r. przez pracownię Tomasza Stangela ze Zgierza,
2015 r., fot. M. Jabłoński

i funkcjonowaniu poczty, obyczajom związanym z kuchnią, stołem
i kulturą picia w XVIII w., a także
architekturze i sztuce czasów saskich oraz dziejom kutnowskiego
pałacu saskiego i przywracaniu
pamięci o pałacu ukrytym w miejskim pejzażu (eseje w opracowaniu: D. Dias-Lewandowska, Alkohol i kultura picia w XVIII wieku;
A. Kucharski, Staropolscy podróżnicy na europejskich szlakach w XVIII
w. Główne kierunki wojaży – typologia, organizacja i cele podróży;
P. Ługowski, Architekci sascy w Rzeczypospolitej XVIII wieku. Projekty
i realizacje; J. Orzeł, Kultura szlachecka; J. Porazinski, Pod jedną koroną. Unia polsko-saska 1697–1763;
M. Sikorska, O kuchni i obyczajach
stołu w czasach saskich; J. Sito, August Mocny, August III i ich ministrowie promotorami architektury i sztuki w osiemnastowiecznej Warszawie;
P. Stasiak, Pałac ukryty w miejskim
a Między
pejzażu; M. Wyszomirska,

13

Wiadomości Historyczne 5/2016

Fot. 8. Wizualizacja przyszłego
kompleksu muzealnego, 2015 r.,
proj. M. Świtała

Dreznem a Warszawą. Polacy na królewskim dworze Augusta II i Augusta
III Wettynów; R. Zgorzelski, O poczcie w czasach saskich (i nie tylko);
A. Żórawska-Witkowska, Muzyka
na polskim dworze Augusta II i Augusta III).
Szerokie potraktowanie epoki
i różnorodny kontekst historyczno-kulturowy stworzył podstawę,
na której opracowano pod względem dydaktycznym i merytorycznym zestaw propozycji lekcji ze
scenariuszami. Na płycie znajdzie
się materiał ikonogra iczny i źródłowy pomocny w realizacji lekcji.
Ponadto zostaną wydane materiały pomocnicze w postaci m.in.
kart pracy. Materiał dydaktyczny
i informacyjny zawarty na płycie
ma umożliwić wykorzystanie go
do nauczania historii na wszystkich etapach edukacji. Ma być
pomocny zarówno dla nauczycieli,
jak i uczniów w zdobywaniu oraz
poszerzaniu wiedzy. Wydanie materiałów przewidywane jest na
jesień 2016 r. Wdrożenie do szkół
zostanie poprzedzone warsztatami
i szkoleniami dla nauczycieli i muzealnych edukatorów.
Docelowo projekt pozwoli na zbudowanie nowej ścieżki kulturowej
opartej na europejskim dziedzictwie
pałacu saskiego, popartej badaniami
naukowymi i współpracą z ośrodkami na terenie kraju i za granicą.
Zostanie przywrócona pamięć
o unikatowym zabytku i jego europejskim dziedzictwie, ukazującym
pozytywne okresy współistnienia
i wzajemnego oddziaływania kultury polskiej i niemieckiej na przestrzeni XVIII i XIX stulecia.

podróże w czasie i przestrzeni

sy saskie. Jednym z takich elementów
ma być wydanie gry „Kaprysy Króla
Sasa”, opartej na kanwie podróży królewskich przez Kutno. Kolejna propozycja przeznaczona dla szkół to larp
historyczny „Od Sasa do Lasa”, którego tematem jest historia podwójnej
elekcji z roku 1733 oraz wojny domowej między zwolennikami Augusta III
Sasa i Stanisława Leszczyńskiego.
Najważniejszym punktem projektu edukacyjnego jest przygotowanie
oferty dla szkół wszystkich szczebli
nauczania, która pozwoli na realizowanie lekcji muzealnych o tematyce saskiej. Jest to szczególnie trudne
wyzwanie ze względu na zmarginalizowanie w obecnym programie
szkolnym okresu panowania dynastii
Wettinów w Polsce. Projekt zakłada
powstanie wydawnictwa w postaci płyty multimedialnej z programem edukacyjnym poświęconym
okresowi saskiemu, przygotowanym przez Zakład Dydaktyki Historii
i Wiedzy o Społeczeństwie Instytut
Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
we współpracy z Muzeum Regionalnym w Kutnie, pod kierunkiem
prof. dr. hab. Stanisława Roszaka, dr hab. Agnieszki Wieczorek
i mgr Renaty Adamczyk-Nowak.
Podstawą programu będą eseje opracowane przez naukowców
z ośrodków uniwersyteckich w Toruniu, Warszawie i Łodzi. Poświęcone zostaną różnorodnym aspektom
historii XVIII stulecia: dziejom
politycznym unii polsko-saskiej,
funkcjonowaniu dworu Wettinów,
kulturze szlacheckiej, podróżom
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Pałac saski w Kutnie,
czyli o projekcie Johanna Martina Walthera, podróżach Augusta III
i kaflach piecowych z perspektywy edukacyjnej
Renata Adamczyk-Nowak
Agnieszka Wieczorek

Pomysł narodził się
w Kutnie
Kiedy 10 października 1733 r.
dotarła do Drezna wiadomość
o wyniku elekcji odbywającej się
na polu pod wsią Kamień na Pradze
koło Warszawy, już kilka dni później trwały przygotowania do wyjazdu Fryderyka Augusta i Marii
Józefy:
„Już więc 6 listopada opuściło Drezno 200 wozów wyładowanych
niezbędnymi
przyborami i sprzętami, 6
wspaniałych karet i dworzanie w 1300 koni. Wraz z nimi
wyruszyły zespoły dworskie,
lecz muzycy wrócili niebawem znad granicy, panowie
polscy bowiem oświadczyli,
że mają własnych doskonałych muzyków, którzy godnie
uświetnią pobyt nowego króla w Polsce”1.
W ciągu niespełna trzydziestoletniego panowania August III
przyjeżdżał do Rzeczypospolitej
kilkakrotnie2. Dwie główne trasy
z Drezna do Warszawy wiodły
przez Wrocław (tzw. trasa południowa, biegnąca m.in. przez Budziszyn, Zgorzelec, Bolesławiec,
Legnicę, Oleśnicę, Piotrków Trybunalski) i Leszno (tzw. trasa północna, biegnąca m.in. przez takie mia1

sta jak Hoyerswerda, Bad Muskau,
Żary, Żagań, Głogów, Leszno, Kalisz,
Łowicz)3. Kiedy w 1749 r. zapadła
decyzja o wytyczeniu nowego traktu pocztowego z Drezna do Warszawy (tym razem przez Forst, Gubin, Krosno, Świebodzin i Poznań)4,
jednym z miast, które znalazło się
w wykazie miejsc postojowych,
było Kutno.
Podjęto wówczas inicjatywę
budowy zajazdu pocztowego, tzw.
pałacu saskiego, a przygotowanie
projektu (z dziedzińcem i ogrodem) zlecono architektowi Johannowi Martinowi Waltherowi.
Kiedy w 1750 r. rezydencja królewska była już gotowa, witano w niej
Augusta III. Tak zaczęła się historia
kutnowskiego pałacu.
Wiosną 2015 r. otrzymaliśmy
propozycję przygotowania projektu edukacyjnego, dostępnego
w postaci płyty multimedialnej, dla
uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Pomysł tego przedsięwzięcia
zrodził się w wyniku działań podejmowanych przez Muzeum Regionalne w Kutnie oraz władze miasta,
mających na celu przypomnienie
historii Kutna z czasów saskich
i wartości historycznej zabytku.
Co więcej, historia miasta była podstawą do podjęcia inicjatywy odrestaurowania wspomnianego pałacu pocztowego, jedynego takiego
zabytku zachowanego na terenie
Polski królów saskich. Projekt ten
wpisuje się w promocję i popularyzację czasów saskich.

Latem 2015 r. zostaliśmy zaproszeni do Muzeum Regionalnego
w Kutnie. Zwiedziliśmy sale muzealne, z bliska przyjrzeliśmy się pracom architektonicznym i archeologicznym prowadzonym w pałacu
saskim i na dziedzińcu. Obejrzeliśmy remontowane wówczas pomieszczenia pałacowe, m.in sypialnię króla Augusta III i piwniczkę.
Wszystkie te działania poprzedzały rozpoczęcie prac nad projektem. Od początku miał on określony charakter. Wiedzieliśmy, że
będzie się składał z trzech części:
esejów, modułu edukacyjnego
i materiałów źródłowych (mediateki). Z czasem, w toku prowadzonych rozmów, zostały określone
działania osób odpowiedzialnych
za poszczególne części składowe
projektu. Zadaniem zespołu pracującego nad modułem edukacyjnym
(w składzie Renata Adamczyk-Nowak i Agnieszka Wieczorek) było
przygotowanie rozkładu materiału
i kart pracy. Uwzględniając zakres
tematyczny projektu, przygotowano odpowiednie eseje. Ich autorzy
skoncentrowali się na przybliżeniu
zagadnień z czasów saskich i historii pałacu kutnowskiego: unii
polsko-saskiej, kultury szlacheckiej,
historii poczty i pałacu pocztowego
w Kutnie, kuchni staropolskiej, organizacji i celów podróży, muzyki,
architektury i sztuki.
Prace postępowały etapowo. Określenie struktury i zawartości modułu edukacyjnego uzależnione było
w dużej mierze od materiałów źród-

J. Staszewski, August III, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989, s. 152.
W latach 1734–1763 August III spędził około 12 lat w Warszawie. Szerzej na temat podróży Augusta III do Rzeczypospolitej: A. Żórawska-Witkowska, Muzyka na polskim dworze Augusta III, cz. 1, Lublin 2012.
3
L. Zimowski, Geneza i rozwój komunikacji pocztowej na ziemiach polskich, Warszawa 1972, s. 86 i n.; K. Bartkiewicz, Podróżowanie między
Dreznem a Warszawą w czasach saskich, [w:] Polska-Saksonia w czasach Unii (1697–1763). Próba nowego spojrzenia, red. tenże, Zielona Góra
1998, s. 80–81.
4
R. Zgorzelski, O poczcie w czasach saskich (i nie tylko) (esej w niniejszym projekcie).
2

Struktura projektu
ESEJE

MODUŁ EDUKACYJNY

w tymże pałacu, wykaz naczyń spakowanych do skrzyń z przeznaczeniem do kuchni pałacowej w Kutnie, opatrzonych inicjałami AR. K.,
opisy podróży Augusta III z Drezna
do Warszawy i z powrotem (przez
Kutno) z lat 1750 i 1752, pisma dotyczące nowego traktu pocztowego
wiodącego przez Kutno (wykaz stacji pocztowych) oraz dokumentacja
fotogra iczna związana z pracami architektonicznymi i archeologicznymi
prowadzonymi na terenie pałacu saskiego (m.in. ramy okienne, skrzydła
z barokowymi okuciami odnalezione
wewnątrz pałacu we wtórnej ściance działowej w skrzydle zachodnim
o wymiarach 170 x 52 cm, fragmenty
ka li piecowych).

Tabela 1. Bloki tematyczne z zagadnieniami tematycznymi (w wyborze)
Blok tematyczny
Poczta w czasach saskich
Pałac saski −
zabytek
architektury

Zagadnienia tematyczne (w wyborze)
• Między Zachodem a Wschodem. Trakt królewski przez Kutno
• Jak i skąd, dokąd? Przygotowanie do podróży
• Projekt Johanna Martina Walthera
• Nowe życie pałacu saskiego

MEDIATEKA

Na podstawie esejów i bazy źródłowej rozpoczęliśmy prace nad perspektywą edukacyjną. Punktem
wyjścia były dla nas czasy saskie.
Jednak motywem przewodnim stała
się historia pałacu saskiego w Kutnie
(karta pracy 1). Przyjęcie takiego
założenia pomogło nam w określeniu (w edukacji szkolnej) miejsca
historii regionalnej w dziejach historii Rzeczypospolitej. Tym samym
staraliśmy się wskazać na charakterystyczne obiekty z czasów saskich
(m.in. słupy milowe) oraz materiały
źródłowe mówiące o przeszłości pałacu saskiego (m.in. na temat kosztów budowy pałacu).
Muzeum Regionalne w Kutnie
pozostawiło nam dużą swobodę
w przygotowywaniu modułu edukacyjnego, co było bardzo cenne
przy tego rodzaju opracowaniach.
Najważniejsze było określenie
bloków tematycznych i poszczególnych zagadnień. Kierowaliśmy
się dwutorowością w ich opraco-
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łowych i esejów. W toku pracy nad
określaniem bloków tematycznych,
zagadnień szczegółowych i propozycji realizacji treści historycznych
otrzymaliśmy eseje poświęcono szeroko pojętym czasom saskim i kultury Rzeczypospolitej (szerzej zob.
tekst Piotra A. Stasiaka, Pałac ukryty
w miejskim pejzażu – projekt edukacyjny w niniejszym numerze „Wiadomości Historycznych”, zob. s. 13).
Równocześnie
z
kompletowaniem esejów budowano bazę
materiałów źródłowych, opartą w dużej mierze na materiałach
udostępnionych przez Muzeum
Regionalne w Kutnie5. Wśród nich
znalazły się m.in. źródła pochodzące z Sächsisches Hauptstaatsarchiv
Dresden (m.in. projekt pałacu saskiego Johanna Martina Walthera (karta
pracy 1)), dokumentacja budowy
pałacu, wykaz produktów kuchni
kutnowskiej z 8 października 1750 r.,
a zatem z okresu pobytu Augusta III

15

Tabela 2. Schemat rozkładu materiału (w wyborze)
Blok tematyczny: Pałac saski – zabytek architektury
Zagadnienie
tematyczne

Zagadnienia
szczegółowe
i propozycja realizacji

Projekt
Johanna
Martina
Walthera

• Plany kutnowskiego
pałacu

Materiały
dydaktyczne

• Projekt pałacu
saskiego Johanna
Martina Walthera

Przedmiot/
etap edukacyjny/
Korelacja
międzyprzedmiotowa

historia i społeczeństwo
historia

I. Chronologia historyczna.
II. Analiza i interpretacja
historyczna.
III. Tworzenie narracji
historycznej.
IV. Zainteresowanie
problematyką społeczną.

I. Odbiór wypowiedzi
i wykorzystanie zawartych
w nich informacji − percepcja
sztuki.
II. Tworzenie wypowiedzi −
ekspresja przez sztukę.

5
Dodatkowo wykorzystaliśmy literaturę przedmiotu na temat czasów saskich oraz historii Kutna w omawianym okresie, m.in. prace: J. Staszewski, August III, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989; Pod jedną koroną. 300-lecie unii polsko-saskiej. Królewskie zbiory sztuki
w Dreźnie, Warszawa 1997; K. Bartkiewicz, dz.cyt., s. 73–84; W. Hentschel, Die sächsische Baukunst des 18. Jahrhunderts in Polen. Textband, Berlin 1967; Kutno. Dzieje miasta, red. R. Rosin, Warszawa–Łódź 1984; Kutno poprzez wieki, t. 1: do 1939 roku, red. J. Szymczak, Kutno–Łódź 2011.
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• Wizyta w Muzeum
Regionalnym w Kutnie • Kutno. Dzieje
miasta, red. R. Rosin,
Warszawa−Łódź
• Karta pracy: Pałac
1984
saski − zabytek
architektury
• Wizualizacja
pałacu saskiego, opr.
Dorota Sikora, Maciej
Rynkiewicz, Muzeum plastyka
Regionalne w Kutnie

Podstawa programowa
(Cele kształcenia
– wymagania ogólne)

podróże w czasie i przestrzeni

Tabela 3. Schemat modułu edukacyjnego dla szkoły ponadgimnazjalnej (w wyborze)
Tematy
Drugie życie pałacu
saskiego
w Kutnie

Baza źródłowa
Fot. Widok pałacu od strony południowej, fot. M. Jabłoński 2015 r., Muzeum Regionalne w Kutnie
Fot. Widok spalonej części zachodnio-południowej pałacu saskiego, fot. M. Jabłoński 2003 r., Muzeum Regionalne w Kutnie
• Wizualizacja pałacu saskiego, opr. Dorota Sikora, Maciej Rynkiewicz, Muzeum
Regionalne w Kutnie
• Projekt pałacu saskiego Johanna Martina Walthera
• Kamil Durda, Artur Ginter, Janusz Pietrzak, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych przy tzw. Pałacu Saskim w Kutnie
w roku 2015

wywaniu. Po pierwsze, staraliśmy
się, aby to, co jest aktualne w badaniach nad czasami saskimi, znalazło swoje miejsce w projekcie.
Po drugie, zależało nam na przedstawieniu współczesnego (obecnego) stanu wiedzy na temat pałacu
saskiego i związanej z nim historii
Rzeczypospolitej w XVIII w.

Od pomysłu do realizacji
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Ze względu na zakres treści
i umiejętności, jakimi dysponują
uczniowie w szkole podstawowej,
gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, podzieliliśmy moduł edukacyjny na dwie części: pierwsza
została adresowana do uczniów
szkoły podstawowej i gimnazjum,
druga skierowana do młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych. Naszym
założeniem było opracowanie bloków tematycznych, wokół których
mogliśmy dokonać uszczegółowienia zagadnień i propozycji realizacji
konkretnych treści.
Moduł edukacyjny pod względem treści ma układ problemowy.
W części pierwszej, adresowanej
do uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum, wszystkie zagadnienia zostały uporządkowane
w sześciu blokach tematycznych:
Unia polsko-saska, Poczta w czasach saskich (tabela 1), Z dziejów
pałacu saskiego, Pałac saski – zabytek architektury (tabela 1), Archeologiczne odkrycia, Barokowy pałac.
Każdy blok tematyczny składa się
z następujących części (tabela 2):
● zagadnienie tematyczne;
● zagadnienia szczegółowe i propozycja realizacji;
6

materiały dydaktyczne;
przedmiot, etap edukacyjny, korelacja przedmiotowa;
● podstawa
programowa (cele
kształcenia – wymagania ogólne).
W części drugiej, adresowanej
do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaproponowaliśmy 30 tematów, które można zrealizować
w ramach przedmiotu Historia
i społeczeństwo (tabela 3). Zakres
tychże tematów przygotowano
na podstawie zagadnień z zakresu:
polityki, gospodarki oraz kultury
i życia codziennego w czasach saskich. W odróżnieniu od szkoły podstawowej i gimnazjum, tutaj większy nacisk położono na umiejętność
odczytywania i analizowania
tekstów źródłowych. W obrębie
proponowanych tematów znajdują
się odniesienia do treści poruszanych w esejach, tak aby umożliwić
uczniom i nauczycielom kształcenie
umiejętności wykorzystywania treści historycznych w nich zawartych.
Podobnie jak w przypadku części
pierwszej, założyliśmy swobodne
przechodzenie z tematów do bazy
źródłowej. Naszym zdaniem taki
układ zakłada przejrzystość w korzystaniu z modułów edukacyjnych,
w tym z esejów, bazy źródłowej
i kart pracy.
Zastanawiając się nad sposobami wykorzystania materiałów, zdecydowaliśmy się na karty pracy.
Uczniowie i nauczyciele będą mieli
swobodny dostęp do źródeł w wersji
oryginalnej i fotogra ii udostępnionych przez MRK. Dlatego też skoncentrowaliśmy się na wykorzystaniu
propozycji edukacyjnej w praktyce.
●
●

Eseje
P. Stasiak, Pałac ukryty
w miejskim pejzażu – podróżna rezydencja Augusta III w Kutnie

Co więcej, cały projekt edukacyjny
udostępniony w postaci płyty multimedialnej ma umożliwić uczniom
i nauczycielom łatwe korzystanie
z pomocy dydaktycznych zamieszczonych w kartach pracy.
Z naszego punktu widzenia
istotne w projekcie było przede
wszystkim przedstawienie w sposób oryginalny i interesujący treści związanych z czasami saskimi
i dziejami pałacu saskiego. W kartach pracy największy nacisk został
położony na kreatywność ucznia
i rozbudzanie jego ciekawości.
W odniesieniu do treści nauczania
i kształconych umiejętności wykorzystaliśmy różne formy: rebusy6
(karta pracy 2), krzyżówki, schematy, tabele. Celowo unikaliśmy
nadmiernego podawania treści
historycznych na rzecz ćwiczeń/
zadań, których rozwiązanie ma zapewnić zdobycie informacji.
Mając na uwadze odbiorców,
a w przypadku naszego projektu
są nimi dzieci i młodzież ze szkół
podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, zależało nam na
stworzeniu projektu kreatywnego pod względem prezentowania
własnych pomysłów i projektów.
Chcielibyśmy, aby historia kojarzyła się im z odkrywaniem przeszłości, aby uczniowie, tworząc
projekt znaczka pocztowego, nie
tylko się przy tym dobrze bawili, ale i przez twórcze działanie
wzbogacali swoją wiedzę. Mamy
nadzieję, że projekt będzie również
nowym spojrzeniem na czasy saskie, którym tak niewiele miejsca
poświęca się na lekcjach historii.

Rysunki do rebusów wykonała Aleksandra Wieczorek – uczennica 2 klasy szkoły podstawowej.

Karta pracy: Pałac saski – zabytek architektury
Zagadnienie tematyczne: Projekt Johanna Martina Walthera
………………………………………
Imię i nazwisko
……………………………………….
Data
Klasa

• koronę królewską w sypialni, pokoloruj łoża królewskie
• garnek w kuchni
• zieloną strzałkę przy wejściu głównym
• czerwoną strzałkę przy wyjściu do ogrodu
• podkowę w wozowni
• chleb przy piecu chlebowym
• dzwonek w antykamerach
• pieczęć w gabinecie Henryka Brühla
• wiadro przy studni
• koperty w o icynach
W północnej części działki od strony zachodniej znajdowała
się wozownia ze stajnią (niem. Wagen Schupen). Od strony
wschodniej stała kuchnia (niem. Küche) z okrągłym piecem
chlebowym. Pośrodku była studnia (niem. Brunnen). Na osi
skrzydeł pałacu stały dwie o icyny (niem. Of izinen). Apartament królewski Augusta III z sypialnią, garderobą i gabinetem na planie oznaczono cyfrą 3.
W środkowej części
pałacu (cyfra 1) zaplanowano kaplicę.
Tuż obok znajdowały się antykamery* (cyfra 2).
Najprawdopodobniej we wschodniej
części pałacu były
pomieszczenia dla
ministra hrabiego
Henryka Brühla.
*
antykamera – przedpokój,
pomieszczenie
poprzedzające sypialnię, pokój dla
służby

Pałac saski, projekt Johanna Martina Walthera

podróże w czasie i przestrzeni

Karta pracy 1: dla uczniów szkoły podstawowej
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Źródło: Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, 10006 Oberhofmarschallamt, sygn. I, Nr 162a, Reise von Dreßden nach Karga, Mens.
Jun. 1756. Projectierte Reisen von Dreßden nach Warschau, 1756 und
1757. Sr. Königl. Majt. in Pohlen Rück-Reise von Warschau nach Dreßden,
Mens. April 1763, Bl 126 (z dokumentacji MRK).

1.

Na podstawie projektu Johanna Martina Walthera i poniższego opisu ustal, gdzie znajdowały się
pałacowe pomieszczenia. Narysuj na schemacie
w odpowiednich pomieszczeniach.

Karta pracy 2: dla uczniów szkoły podstawowej (przykładowy, jeden z czterech rebusów do rozwiązania)
Karta pracy: Unia polsko-saska
Zagadnienie tematyczne: Wettinowie na tronie polskim
1. W czasie swojego panowania August III (1733–1763) nadał ogółem 335 orderów,
w tym 222 Polakom. Rozwiąż rebusy, a dowiesz się, kto został odznaczony.

W

_____

K

F

AN

WO=J

_______

Imię i nazwisko
……………………………………….
Data
Klasa

ZA

_______

……………………………………………………………………………………….– został odznaczony Orderem Orła Białego w 1760 roku.
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klucz do epoki

Rabacja galicyjska
Wypadki z 1846 r. określane mianem rabacji (od niemieckiego słowa Raub –
rabunek) dotyczyły zachodniej Galicji, głównie okolic Tarnowa, Bochni i Jasła.
Po tych krwawych wydarzeniach zrodziły się dwie wersje ich oceny: urzędowa
(austriacka) i patriotyczna (polska).
Ewa Danowska

a pierwsza przedstawiała rzeź galicyjską jako odruch wiernych wobec monarchii austriackiej włościan, występujących przeciw wrogom cesarza.
Z polskiej strony rabację traktowano jako skutek
świadomej prowokacji dokonanej przez austriackich urzędników, którzy „poszczuli” chłopów przeciw
szlacheckim powstańcom1.
Polscy demokraci – spiskowcy, utrzymywali, że nieodzownym warunkiem odzyskania niepodległości
jest współudział w walce szerokich mas chłopskich,
czyli „ludu”. Wierzyli, że w imię interesu narodowego
szlachta dobrowolnie zrzeknie się swych przywilejów
i dzięki temu pociągnie lud do walki z rządami zaborczymi. Okazało się to iluzją i naiwnością, bo galicyjski
chłop wierzył w „dalekiego dobrego cesarza”, który
ochrania go przed dziedzicem. Propaganda demokratyczna, kwestia niepodległości ojczyzny, w ogóle nie
znajdowała oddźwięku wśród chłopów, natra iając
na niechęć i niezrozumienie2.
Dla przeciętnego chłopa dwór pański symbolizował
bogactwa, dziedzic – władzę i nieróbstwo, a jego o icjaliści
– znienawidzone uciemiężenie. Z kolei szlachtę na ogół
mało interesowały codzienne problemy mieszkańców wsi,
a panowie, nawet postrzegani jako „ludzcy i dobrzy”, nie
byli w stanie zapewnić chłopom lepszej przyszłości. Na ten
brak wzajemnego zrozumienia w latach 1844–1845 nałożyło się w Galicji pasmo klęsk: nieurodzaje, wylewy rzek,
pomór owiec i zaraza bydła. Doprowadziły one do głodu,
a sytuacja na przednówku stawała się krytyczna3.
Na wieś przenikały wówczas wezwania do walki
ze szlachtą jako bezpośrednimi sprawcami krzywd
i niedoli4. Bolesław Limanowski był zdania, że wrzenie
wśród ludu wywoływała biurokracja austriacka, która
już w styczniu 1846 r., obawiając się wybuchu powsta-

T
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w
nia, podburzała chłopów przeciw
panom. Działania te miały wspo-ymóc kontrakcję wojskową na wyń5.
padek antyaustriackich wystąpień
po
oW relacji Józefa Nocka: Co opok
ku
wiadali ojcowie o rabacji w roku
o1846, zawarty został opis nastrojów wśród chłopów, jakie pano-wały na początku 1846 r.:
ba„Gdy wnet miała nastąpić rabaacja, szły wieści po wsi, że »pay
nowie będą chłopów rżnąć, aby
epy
ep
każdy przygotował widły, cepy
rżn
żnąć
ąć««. Strach padł
pad
dł
i kosy i nie dał się panom zarżnąć«.
na ludzi i kopali jamy z dala od domów i tam miano się chować, gdy ten dzień nadejdzie. Kto to mówił pierwszy, nikt nie wiedział – ogólnie mówili
wszyscy”6.
Dnia 16 lutego 1846 r. starosta tarnowski Joseph
Breinl von Wallenstern, w związku z austriackim planem wykorzystania chłopów do udaremnienia powstania narodowego, zwołał zebranie, na które stawiło się
około 70 chłopów na czele z Jakubem Szelą. Chłopi
donieśli wówczas staroście, że panowie i duchowni namawiają do powstania, obiecując zniesienie pańszczyzny. Natomiast Breinl – określony przez autora opracowania o rzezi galicyjskiej Antoniego Tessarczyka jako
„najnędzniejszy i najdokładniejszy typ austryackich
urzędników w Galicyi” – poinformował, że tylko cesarz może znieść pańszczyznę7.
W krótkiej galicyjskiej rabacji okoliczności wyniosły
pańszczyźnianego chłopa Jakuba Szelę do odegrania
czołowej roli. Nazwisko tego chłopskiego przywódcy
na trwałe weszło do podręczników historii8. Na prze-

1
S. Grodziski, Rok 1846 w Galicji. Przyczyny i konsekwencje, „Rocznik Bocheński” 1996, R. 4, s. 7, zob. tenże, Wstęp, [w:] L. Żuławski, Oblężenie
Limanowy czyli rzeź galicyjska 1846 wierszem i inne utwory, oprac. J.M. Dziewulska, Kraków 2010, s. 7–16.
2
R. Rozdolski, Do historii „krwawego roku” 1846, „Kwartalnik Historyczny” 1958, R. 55, s. 417–419.
3
W. Hap, Jakub Szela – krwawy upiór czy obrońca chłopów. Wokół rabacji chłopskiej 1846 roku – prawda i mity, „Rocznik Jasielski” 2006,
R. 6, s. 9–10.
4
A. Jedynak, Biskup Grzegorz Wojtarowicz (1791–1875) wobec wydarzeń 1846 roku, „Rocznik Bocheński” 1996, t. 4, s. 95.
5
B. Limanowski, Historia ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r., [b.m. i r.], s. 160–161.
6
Rok 1846 w Galicji. Materiały źródłowe, zebr. i oprac. J. Sierawski, C. Wycech, Warszawa 1956, s. 362.
7
T. Kargol, Szela Jakub, [w:] Polski Słownik Biograficzny, Warszawa–Kraków 2010–2011, t. 47, s. 607; S. Schnür-Pepłowski, Z przeszłości
Galicyi (1772–1862), Lwów 1895, s. 420, 422.
8
W. Hap, dz.cyt., s. 7.

Przed rabacją

9

Patriotyczna walka
Spiskowcy dążyli do przeprowadzenia narodowego
powstania równocześnie w trzech zaborach. Dzień
jego wybuchu wyznaczony został przez Ludwika Mieroszewskiego na 21 lutego 1846 r. Walka miała łączyć
cechy zarówno narodowowyzwoleńcze, jak i rewolucji
społecznej. Od 1845 r. dwaj najaktywniejsi emisariusze
Edward Dembowski i Julian Goslar rozwijali na polskich ziemiach powstańczą propagandę, chociaż agitacja na galicyjskiej wsi szła opornie.
Hasła polityczne nie przemawiały do chłopów, idea
państwa polskiego była im obca, bo „pańska”. Co więcej
– jak wspomniano – po wsiach szerzyła się absurdalna wieść, że panowie knują na zgubę chłopów, których
będą „wyrzynać”. Powstańcy tymczasem obawiali się
raczej bierności chłopów, nie spodziewając się ich
wrogiej postawy. Nie doceniali znaczenia i wpływów
austriackiej biurokracji na galicyjską wieś, przez co zamiar narodowego powstania się nie udał.
Datę jego wybuchu spiskowcy przyspieszyli, w nocy
z 18 na 19 lutego 1846 r. próbując zaatakować w kilku
miejscowościach. Pod dowództwem majora Leona Czechowskiego zamierzali opanować Tarnów, ale na ich
drodze, podczas mroźnej śnieżnej zamieci, obok żołnierzy austriackich stanęli chłopi uzbrojeni w cepy,
widły i kosy. Wracających pojedynczo członków oddziału Czechowskiego chłopi napadali po drodze i albo
zabijali, albo odstawiali do Tarnowa. Nazajutrz watahy
„czerniawy” rozpoczęły na szeroką skalę wystawiać
warty na gościńcach, rozbrajać zbierające się szlacheckie oddziały, napadać na dwory pod pretekstem szu-

Austriaccy oficerowie kupują głowy polskich szlachciców, 1846 r., miedzioryt,
sygn. 33594 ze zbioru Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie,
fot. Zbigniew Kos

F. Ziejka, Jakub Szela, [w:] Żywoty historyczne, literackie i legendarne, red. Z. Stefanowska, J. Tazbir, Warszawa 1980, t. 1, s. 207.
T. Szubert, Kilka faktów z życia Jakuba Szeli, „Kwartalnik Historyczny” 2013, R. 120, z. 3, s. 485–486, 529–530.
11
D. Szymczak, Rec. Tomasz Szubert, Jak(ó)b Szela 14 (15) lipca – 21 kwietnia 1860, Warszawa 2014 […], „Studia Historyczne” 2014, R. 57,
z. 3, s. 411.
12
T. Szubert, Jak(ó)b Szela (14) 15 lipca 1787 – 21 kwietnia 1860, Warszawa 2014, s. 31–48, 65–71; F. Ziejka, Jakub Szela…, s. 207–208.
13
T. Kargol, dz.cyt., s. 607; T. Szubert, Jak(ó)b Szela…, s. 61–64; W. Hap, dz.cyt., s. 8–9. O relacjach Jakuba Szeliz rodziną Boguszów szerzej w:
K.R. Traciłowski, Jakub Szela, Puławy–Rudki 2011.
10
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Jakub Szela urodził się w 1787 r. w Smarzowej koło
Jasła. Jego dziad, Krzysztof Szela zaliczał się do najzamożniejszych gospodarzy tej wsi. Najmłodszy z jego
sześciu synów, Jan, był ojcem Jakuba. Jakub został cieślą i kołodziejem. Nie wiadomo, czy służył w wojsku.
Jedni nazywają go „wysłużonym wojskowym”, inni
zaś twierdzą, że chcąc uniknąć służby, odrąbał sobie
dwa palce u prawej ręki. Trzy lub nawet cztery razy
wstępował w związki małżeńskie. Z pierwszego związku przyszedł na świat syn Stanisław, przyszły „pułkownik” chłopskich oddziałów w 1846 r.12
W aktach urzędowych pierwsze wzmianki o Jakubie Szeli pochodzą z lat 20. XIX w. Został wówczas
wybrany przez gromadę na pełnomocnika Smarzowej
w sporach z dominium Boguszów. Mimo że był analfabetą, mieszkańcy wsi obdarzyli go zaufaniem i uczynili swym reprezentantem. W sprawach procesowych
wielokrotnie bywał w starostwie w Tarnowie oraz
urzędzie gubernialnym we Lwowie. W 1822 r. złożył
w cyrkule tarnowskim skargę na Boguszów o zabranie
chłopskich gruntów, bezprawne naliczanie pańszczyzny oraz obciążanie poddanych niezgodnym z prawem
transportem. Gdy w 1830 r. sąd tarnowski wydał orzeczenie częściowo korzystne dla gromady, Boguszowie
je zaskarżyli. Uważali, że w czasie powstania listopadowego Szela szpiegował przedstawicieli rodu i donosił władzom austriackim o ich poczynaniach. Mimo
że Boguszowie postarali się o odsunięcie Szeli z funkcji
pełnomocnika, ten nadal reprezentował gromadę. Gdy
Szela udał się w listopadzie 1832 r. do Lwowa w sprawie procesu, po powrocie został wtrącony do dworskiego aresztu na siedem tygodni, pod zarzutem
samowolnego opuszczenia wsi. Dzień Nowego Roku
1833 – publicznie upokorzony przed lokalną wspólnotą – spędził w kajdanach w kruchcie siedliskiego
kościoła, oskarżany o bunt i rozbój. Kon likt z dworem
trwał około 20 lat, a Szela uzyskał dzięki niemu wielki

autorytet wśród okolicznych chłopów. Osobiście nie
odrabiał pańszczyzny, wysyłając jako swego zastępcę
chrzestnego ojca13.
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strzeni lat dla pewnych historyków i literatów stał się
uosobieniem wszystkiego, co najgorsze w polskim narodzie, odpowiedzialnym za tragedię szlachty, inni zaś dowodzili, że był pierwszym świadomym przywódcą chłopów walczących z uciskiem9. Doskonały znawca losów
Jakuba Szeli Tomasz Szubert zaznaczył, że więcej powstało o nim mitów, niż istnieje rzetelnych materiałów
źródłowych. Przez pewien czas nawet data jego śmierci
budziła wątpliwości10. Żaden jednak chłop z pierwszej
połowy XIX w., za wyjątkiem żyjącego wcześniej bohatera spod Racławic Bartosza Głowackiego, nie doczekał się
tak obszernej monogra ii, co Jakub Szela11.
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kania powstańców i broni, równocześnie dopuszczając
się rabunków, zniszczeń, rekwirowania ziarna i trzody
i mordów na mieszkańcach szlacheckich dworów, o icjalistach i służbie14.
Chłopi dopuszczając się tzw. rzezi, nie byli zorganizowani – chociaż poza 58-letnim wówczas Jakubem Szelą –
miewali lokalnych prowodyrów15. Szela był najbardziej
aktywnym chłopskim przywódcą trwającej od lutego
do marca rabacji. W przeciwieństwie do innych wystąpień tego czasu nie pozorował walki z powstańcami, nie
przeprowadzał rewizji dworów, nikogo też nie odstawił
do cyrkułu celem uzyskania nagrody – mścił się za osobiste krzywdy. Usiłował zaprowadzić karność wśród
rozzuchwalonych chłopów, a w swej chacie w Smarzowej prowadził nawet kancelarię, wydając rozporządzenia w sprawach porządkowych i gospodarczych16.

Krwawe wydarzenia
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Zachowały się liczne opisy przypadków mordowania szlachty z czasów „krwawych zapustów” 1846 r.
Na przykład nieznany z imienia pan Broniewski, człowiek szlachetny i łagodny dla poddanych, ukrył się
przed śmiercią w kopcu siana. Zdradzony, zginął zakłuty widłami. Z kolei hrabia Rej został w Dębicy zatrzymany przez chłopów, wyciągnięty za włosy i wąsy
z powozu, czołgany po mieście, wreszcie dobity cepami. Były przypadki zadawania przez chłopów okrutnej
śmierci – aż do słynnego przerżnięcia piłą17.
Jędrzej Rogojski, właściciel Lubli w Jasielskiem, napisał do brata we Lwowie: „Najprzód donoszę Ci, żem
żywy, bo tu w naszych okolicach nie każdy tym poszczycić się może”. Opisał, jak chłopi go poturbowali,
zniszczyli sprzęty we dworze, ogołocili spiżarnię, pozabierali ubrania. Rogojski uważał jednak, że w porównaniu z sąsiadami i tak wyszedł z opresji szczęśliwie. Dodał: „Kto by się spodziewał, że chłop nasz taki dziki
i krwiożerczy?”18.
Natomiast 27 lutego 1846 r. hrabia Franciszek Moszczeński napisał ze swego majątku Zbyliowska Góra pod
Tarnowem, do Kazimierza Krasickiego:
„Słysząc o okropnych bezprawiach i morderstwach całego obwodu tarnowskiego i większej
części bocheńskiego, zapewne możesz mnie liczyć do rzędu nieboszczyków. Jednak cudowną
łaską Opatrzności żyję dotąd z żoną i dziećmi kroku z domu nie zrobiwszy. […] Lud rozhukany bez
wędzidła i hamulca, […] zakosztowawszy krwi
kąpał się w niej tym chętniej, ile mając przed sobą

widoku spełnienie osobistej często zemsty lub
sposobność do rabunku. I tak trzy dni mordowało
chłopstwo bezwzględnie co tylko nie nosi siermięgi lub opończy żydowskiej. Płeć żeńska została szczędzona z małymi wyjątkami”19.
Świadkiem wydarzeń rabacji galicyjskiej był lekarz
Leon Żuławski, autor odnalezionego przed paru laty
poematu opowiadającego o obronie Limanowej przed
włościanami, pt. Oblężenie Limanowy, czyli rzeź galicyjska
1846 wierszem opisana. Autor określił chłopów uczestniczących w rzezi mianem łotrów, atakujących dwory z dzikimi okrzykami, „o sercu hieny i tygrysich pazurach”.
Z podobną oceną spotkały się wiejskie kobiety, które
ciągnęły za grupami „rabantów”, licząc na możliwość
grabieży. Autor zwrócił uwagę na płytkość ich wiary:
„Patrz, te rozbójniki / Wszak bogobojne to są katoliki”. Galicyjskiemu chłopu przeciwstawia powstańca tyrolskiego, chłopa-patriotę walczącego o wolność
kraju w 1809 r. Dodaje, że chłop za granicą: „[…] człek
chociaż ubogi, / Jest rozumniejszy, moralny, chędogi /
Nasz chłop nie żąda się cywilizować, / Woli być głupiem, jeść, kraść, rabować”20.
Siedemnastoletnia Marianna Pikuzińska, mieszkanka dworu w Dołędze, leżącym 35 km od Tarnowa,
wydarzenia i swe re leksje opisywała na bieżąco w pamiętniku. Jej brat Teodor, mieszkający nieopodal, zginął z rąk chłopów. Dwór, w którym mieszkała Marianna, uległ chłopskiej napaści. W czasie rewizji w poszukiwaniu powstańców chłopi dokonali wielu zniszczeń.
Pod datą 25 lutego 1846 r. Marianna zapisała:
„Wściekłe hordy z cepami, widłami, napadają
bezbronnych, biją, mordują, odwożą do cyrkułów,
a tam im płacą. […] To niepodobna, aby człowiek,
chrześcijanin, mógł coś podobnego wymyślić, samo
piekło musiało im to poddać. Tak obłąkać ciemne
umysły, porobić ich zbójami, mordercami swoich
braci, swojej Ojczyzny – to okropne. Jak oni są ciemni, jak poprzewracane mają w głowach, że to ich panowie mieli zabijać. O Boże, za co nas tak karzesz?”21.

Wyrównanie rachunków
Nadszedł czas odwetu i osobistej zemsty Szeli na rodzinie Boguszów. W dniu 20 lutego przybył do karczmy
w Kamienicy Dolnej, gdzie wcześniej uwięziony został
przez chłopów Wiktor Bogusz. Zadał mu pierwszy
cios i zachęcił kompanów do zamordowania dziedzica
Siedlisk. Na czele chłopów podążył potem do tamtej-

14
J. Zdrada, Historia Polski 1795–1914, Warszawa 2007, s. 337–341; A. Chwalba, Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000, s. 301–303;
M. Żychowski, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956, s. 176–177; B. Limanowski, dz.cyt., s. 164–166.
15
A. Chwalba, dz.cyt., s. 302.
16
T. Kargol, dz.cyt., s. 608; Rok 1846 w Galicji…, s. 311–315.
17
Rok 1846 w Galicji…, s. 240–241.
18
Tamże, s. 246–247.
19
Tamże, s. 254–255.
20
J.M. Dziewulska, „Bitwa pod Stodołami”. Limanowski epizod rzezi galicyjskiej, [w:] L. Żuławski, Oblężenie Limanowy…, s. 79–80.
21
Rabacja na Powiślu. Dziennik Marianny Pikuzińskiej i relacje chłopskie o krwawych wydarzeniach 1846 r., oprac. K. Bańburski, W. Konieczny, Tarnów 2006, s. 31.
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Fragmenty wspomnień o wydarzeniach 1846 roku ks. Jana Popławskiego, proboszcza z Niegowici, Bibl. Nauk. PAU i PAN, rkps 1938

szego dworu, gdzie odbywały się imieniny Apolonii,
żony Stanisława Bogusza. Życie wówczas stracił senior
rodu Stanisław, jego wnuk Włodzimierz i bratanek Tytus. Niebawem zamordowany został inny syn Stanisława – Nikodem, przebywający w Smarzowej. W tę noc,
w para ii siedliskiej zginęło łącznie 23 osoby – rodzina
Boguszów, ich o icjaliści oraz dzierżawcy22.

Kościół ofiarą

22
23
24

„Co chwila oczekuję śmierci z ręki oprawców.
Moi para ianie miejscowi już nie mają dla mnie
respektu. Wściekłość w nich coraz się zmaga. Naradzają się, jak znów do reszty zrabować – a mnie
jeżeli w rabunku do szczętu przebaczą, to być
może że inni chłopi przyjdą i mnie życie nazad odbiorą. […] Hiena a tygrys niczym są w porównaniu
z rozpadłymi ludźmi, czyli rozbestwionymi. Już
więcej pisać nie mogę. Cała noc bezsenna. – Boże;
niech się stanie twoja Święta Wola ze mną!”24
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Dużo szczęścia miał proboszcz Jan Popławski w Niegowici w powiecie wielickim, który wspominał najście
na plebanię 24 lutego 1846 r.:
„Komór i szaf u mojego braterstwa nie tknęli,
ja im moje szafy pootwierał, popatrzyli i nic nie
ruszyli (zginęło mi wprawdzie 16 cwancyngierów, które miałem nagotowane, aby takowe ubogim w szpitalu porozdzielać; wielki prawdopodobieństwo, że któryś z tych czterech rękę po takowe sięgnął). Poszli potem do piwnicy, tam szkodę
wyrządzili, bo parę butelek osobliwszego wina,
ile że stare, przeszło 50 lat mające, wypróżnili,
a na lepszy przysmaczek wypili i butelkę szwarcu
do butów przygotowanego. Tak więc swe urzędo-

T. Szubert, Jak(ó)b Szela…, s. 94–101; T. Kargol, dz.cyt., s. 607–608.
S. Kieniewicz, Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku, Wrocław 1951, s. 216–222.
Rok 1846 w Galicji…, s. 129–130.
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Chłopi, często pijani, dopuszczali się także napaści
na duchownych, np. w Tarnowskiem 4 księży zostało zamordowanych, wielu poturbowanych, a plebanie
okradzione i zdemolowane. Krążyły pogłoski, że cesarz skasował dziesięcioro przykazań, chłopi wchodzili do kościołów i klasztorów w czapkach i z fajkami,
wjeżdżali konno, niszczyli krucy iksy, obrazy i sprzęty.
O sprawach religijnych mieli osobliwe pojęcie, idąc
np. po rozgrzeszenie za morderstwo, które mieli popełnić, czy żądając, by ksiądz odprawił mszę „za szczęśliwie dokonaną rabację”.
Mimo to kościoły nie uległy takiemu zniszczeniu jak
dwory, które tłum rujnował nawet tam, gdzie oszczędzone zostało życie właściciela. Chłopi cepami wybijali
szyby w oknach, tłukli żyrandole i zegary, rąbali meble i podłogi, rozwalali piece i ściany w poszukiwaniu
ukrytych kosztowności, niszczyli biblioteki oraz akta
związane z prowadzeniem majątku. Spiżarnie i spichrze ogołacano, zabierano zwierzęta dworskie, nie
oszczędzano nawet oranżerii, ogrodów czy parków23.

Proboszcz z Bieżanowa Stanisław Osuchowski odnotował w kronice para ialnej:
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wanie odprawiwszy, razem z hurmą z podwórca
za bramę odeszli. I te dzikie tygrysy, na ów czas
okazały się cichemi barankami…”25.
Z kolei Ignacy Strzelbicki, mandatariusz kameralny,
napisał 23 lutego z Jasła, gdzie się schronił, do brata:
„Chłopi każdego, który nie w płótniance bez różnicy
na drogach zatrzymują i zabijają; zabitych prowadzą
do cyrkułów lub na drodze zostawiają. Uformowała się
początkowo banda, która ze dworu do dworu jeżdżąc
zabija wszystko co w surducie, ale nie sami działają tylko wszyscy poddani przyłączają się i rabują”26.
Z chłopskich rąk, często z inspiracji austriackich
władz, zginęli orędownicy polepszenia doli włościan,
jak Aleksander Chrząstowski, Benedykt Marynowski,
Konstanty Słotwiński czy Karol Kotarski27. Życie tracili
nawet urzędnicy i o icjaliści, bowiem chłopi uważali ich
za sprzyjających panom. Chłopi czuli się potężną siłą
w czasie tych „krwawych zapustów”, wyrażając to okrzykami: „Teraz my będziemy rozkazywać!”28.

Szlachta – samo zło
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Jak zauważył Bolesław Limanowski: „Chłopi mścili
się na ciarachach, tak nazywali szlachtę, za krzywdy
swoje, za ciężką pańszczyznę, za uwodzenie żon
i córek. W ciemnocie swojej nie widzieli jednak, że ci,
co byli najgorsi dla nich, trzymali właśnie z rządem,
pouciekali do Wiednia, do Lwowa, pod osłonę wojska
austriackiego”.
Chłop Józef Oleksik zapisał wspomnienia związane
z wydarzeniami 1846 r.:
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„Za rok od tej chwili, kiedy to mego dziada pobił ów pan niedobry, nastąpił rok 1846, a w nim
ta straszna rzeź szlachty. I ziściły się chłopskie
przepowiednie, iż pan dałby suknie swoje chłopu
za płótniankę. Wtedy to mój dziad poszedł się zobaczyć ze swoim panem katem, i zaszedł do dworu Olszyny, ujrzał go powiązanego od chłopstwa
w powrozy, którego nie widzieć czy żywcem mieli
odstawić do Tarnowa, czy zamordować. Ale tylko
tyle wiem z opowiadania ojca, iż dziadek mój uderzył go tyle razy laską, ile on przed rokiem razy
uderzył przy czyszczeniu owsa […]. Nieszczęśliwe
panisko tylko się obejrzało nic nie mówiąc, a wtenczas dziadowi się go żal zrobiło, że go uderzył29.
25

Humanitaryzm
Jednak w czasie rabacji wiele rodzin chłopskich stanęło po stronie o iar, dając lokalnej szlachcie i służbie
dworskiej schronienie i umożliwiając ucieczkę. Uratowani w ten sposób, przez długie lata pamiętali swych
wybawców. Bywało, że chłopi dopuszczający się mordów, grabieży dworów i plebanii oraz profanowania
kościołów, z czasem otoczeni zostali wzgardą swego
środowiska30. Natomiast po rabacji, w kazaniach wygłaszanych przez księży i kaznodziei misyjnych oraz
w powiastkach umoralniających dla ludu, wszelkie klęski nieurodzaju czy epidemii dotykające wieś przedstawiane były jako kara Boska za grzechy galicyjskiej
rzezi31.

Tragiczny bilans
W powiecie tarnowskim w ciągu 3 dni tych „krwawych zapustów” dokonano pogromu w ponad 90%
dworów, 400 szlacheckich siedzib spalono, zginęło
około 1000 osób, z tego 200 właścicieli ziemskich32.
Zabitych i rannych chłopi zwozili m.in. do Tarnowa,
Bochni. Podobno starosta Breinl ustalił zapłatę: 10
złotych reńskich za zabitego, a 5 zł reńskich za ujętego
powstańca. Chłopi, zwłaszcza w cyrkule tarnowskim,
wiedzieli o wypłacanych graty ikacjach w pieniądzach
lub soli. Oznaczało to legitymizację rabacji przez austriackie władze33. Krążyły też pogłoski, że w Tarnowie pierwszego dnia rzezi płacono za trupa szlachcica
20 złr, drugiego dnia 10 złr, a trzeciego – 5. Gdy później
zaniechano dawania zapłaty, „czerń” porzucała zwłoki
pomordowanych w przydrożnych rowach34.
Bilans krwawych wydarzeń przeraził nie tylko
szlachtę, przerósł też oczekiwania austriackich władz.
W 6 obwodach Galicji pogromowi uległo 470 do 500
dworów i zginęło ponad 1000 osób, a według niektórych źródeł nawet 2000. Wśród nich znalazło się ponad
200 właścicieli dóbr i dzierżawców, resztę stanowili
o icjaliści dworscy. Najwięcej osób zginęło w obwodzie
tarnowskim – z tego terenu pochodziło ¾ zamordowanych35. Dokładną liczbę o iar trudno jest jednak
podać. Stefan Kieniewicz zestawił listę nazwisk 639
osób, zastrzegając, że nie jest ona kompletna. Na przykład na 146 zwłok przywiezionych do Tarnowa, tylko
30 ciał udało się rozpoznać. Inne o iary były tak zmasakrowane, że nie udało się ustalić ich tożsamości.
Aresztowano natomiast około 3000 osób36.

E. Danowska, Rabacja chłopska 1846 roku w relacji ks. Jana Popławskiego z Niegowici, „Folia Historica Cracoviensia” 2013, vol. 19, s. 242.
Rok 1846 w Galicji…, s. 233.
B. Limanowski, dz.cyt., s. 168.
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Rok 1846 w Galicji…, s. 357. Wykaz dworów z opisem wydarzeń rabacji galicyjskiej, które je dotknęły, zob. S. Dembiński, Rok 1846. Kronika
dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego, Jasło 1896, s. 44–426, ponadto tamże: „Spis jakkolwiek niedokładny ofiar rzezi roku 1846”, s. 427–433.
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„W co się obróci ta polska dziedzina –
I czym się będzie ten lud dalej bawił,
Gdy pierwszym krokiem, co w życiu postawił,
Już w dziejach świata wyrósł na Kaina?”37

Powrót i upadek Szeli

36

Ówczesna prasa pozwala również rozwiać wątpliwości co do daty śmierci Jakuba Szeli. Lwowski „Dziennik Polski” doniósł 31 grudnia 1861 r., że zmarł on
w ubiegłym roku, tj. 1860, w Sołce na Bukowinie, gdzie
został osiedlony41.

Jakub Szela – (anty)bohater?
W tradycji szlacheckiej Jakub Szela stał się symbolem zbrodni, natomiast w legendzie chłopskiej, utrwalonej w ustnym przekazie, był obrońcą chłopów przed
panami i bojownikiem o zniesienie pańszczyzny42.
Można go traktować jako postać tragiczną – chłopa,
który marzył o powszechnej równości i zniesieniu pańszczyzny, a posłużył władzom austriackim do zgniecenia narodowego powstania. Mścił się na rodzinie Boguszów za własne krzywdy, wydał wyroki śmierci na setki spiskowców – demokratów i dziesiątki szlacheckich
rodzin w Galicji43.
Chociaż jego śmierć przeszła niezauważona, pamięć o nim przetrwała u potomnych, na kartach
źródłowych przekazów i opracowań, literatury pięknej czy w publicystycznych polemikach. O rzezi galicyjskiej pisano czasem łagodniej, to znów przybierając surowe, potępiające sprawców tony. Niektórzy
z wyraźną sympatią traktowali szlacheckich demokratów, którzy chcieli przynieść chłopom wolność,
a zginęli z ich rąk.
Już w 1846 r. Antoni Tesarczyk opublikował pracę
o wypadkach galicyjskich pt. Rzeź galicyjska, traktowaną przez przyszłe pokolenia jako źródło historyczne.
Dla niego Szela był jednym z przywódców chłopskich,
pozbawionym przypisywanej mu później „upiorności”. Natomiast w pracy Ludwika Dębickiego, wydanej
pod koniec XIX w., Szela jest okrutnym „biczem bożym, mścicielem i sekciarzem w siermiędze”. O wydarzeniach galicyjskich pisał Kornel Ujejski w Chorale, a przejęty tymi wydarzeniami Zygmunt Krasiński
stworzył dramat Rok 1846.

S. Kieniewicz, dz.cyt., s. 259–260. Zob. też: „Lista dworów rozgromionych przez chłopów w lutym i marcu 1846”, tamże, s. 338–344.
M. Rawiński, Rok 1846 w literackiej legendzie, [w:] Literatura polska wobec rewolucji, red. M. Janion, Warszawa 1971, s. 122.
J. Zdrada, dz.cyt., s. 342.
39
T. Szubert, Jak(ó)b Szela…, s. 132–147, 192–216; T. Kargol, dz.cyt., s. 608–609.
40
B.A. Baczyński, Jakuba Szeli opisanie we współczesnej mu prasie, „Rocznik Tarnowski” 2012, R. 17, s. 25–26.
41
Tamże, s. 26.
42
T. Kargol, dz.cyt., s. 609. O ikonograficznych przedstawieniach wizerunku Jakuba Szeli zob. T. Szubert, „Twarze” Jakuba Szeli, „Przegląd
Historyczny” 2013, t. 104, z. 4, s. 809–840.
43
F. Ziejka, Jakub Szela…, s. 209.
37
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Dnia 12 marca 1846 r. cesarz Ferdynand I wydał
odezwę sankcjonującą pańszczyznę oraz przystąpienie wojska do tłumienia rabacji. Powoli wystąpienia
chłopskie słabły, także wobec obietnicy cesarza zlikwidowania niektórych poddańczych ciężarów oraz
wprowadzenia zasady rozpatrywania chłopskich skarg
na dziedziców przez administrację cyrkularną38.
Niespełna tydzień później Jakub Szela na spotkaniu
w Tarnowie ze starostą Breinlem von Wallenstern i dowodzącym pacy ikacją wicegubernatorem Leopoldem von
Lażańskim obiecał powrót chłopów do pracy, gdyż zbliżał
się czas wiosennych zasiewów. Jednakże w dalszym ciągu
żądał zniesienia pańszczyzny. W związku z trwającym oporem chłopów przeciw pańszczyźnie austriaccy urzędnicy domagali się podjęcia represji przeciw Szeli. Dnia 14
kwietnia wojsko rozpoczęło pacy ikację Smarzowej, a Szela internowany został w koszarach policji w Tarnowie.
Wszczęto procesy przeciw niemu pod zarzutem
podburzania chłopów do walki o zniesienie pańszczyzny i wymordowania rodziny Boguszów. Po długotrwałych postępowaniach, mających na celu udowodnienie win Szeli, 10 października 1847 r. gubernator
Franz von Stadion postawił wniosek o przesiedlenie
go w inne rejony Monarchii. Szela otrzymał nakaz zamieszkania we wsi Glitt na Bukowinie. Dostał 30-morgowy grunt z 10-letnim okresem wolnizny oraz 80 guldenów na zagospodarowanie. Dnia 24 lutego 1848 r.,
z żoną i dwójką młodszych dzieci, pod eskortą wojska
dotarł na miejsce osiedlenia, gdzie zszedł z widowni
politycznej, pozostając pod nadzorem policyjnym aż
do śmierci39.
Niespełna pół roku później ukazująca się we Lwowie „Gazeta Narodowa” donosiła, że 25 lipca 1848 r.
na jarmarku w Czerniowcach pojawił się Jakub Szela,
rozżalony na rząd, że „go na deputowanego na sejm
wiedeński obrać nie kazał”. Udał się do pokątnego pisarza i kazał sporządzić zażalenie do ministerium spraw
wewnętrznych, które posłane zostało do Wiednia. Szela w nim napisał:

„Wtedy się mną posługiwano; teraz zaś całkowicie o mnie zapomniano, a szczególnie przy wyborze posłów na sejm wiedeński z państwa kameralnego Soleckiego, gdzie mnie na 32 morgach
osiedlono, i gdzie przemieszkiwam. […] Ja, Jakub
Szela zgłaszam się, że jeszcze żyję i istnieję, któren jest wszystko dla rządu uczynić, i który tylko
uznania swych zasług żąda, gdyż nagrodę otrzyma kiedyś od Wszechmocnego dlatego też w nadziei, że nie będę całkiem zapomniany – podpisuję się… Sołka na Bukowinie, dnia 11 lipca 1848”40.

klucz do epoki

Wincenty Pol, którego rodzinę i jego samego dotknęły wypadki rabacji, dokonał swego rodzaju podsumowania tych wydarzeń i zachowania galicyjskiego chłopstwa w wierszu Rok 1846:

klucz do epoki

Wyraźnym początkiem narodzin „czarnej legendy”
o 1846 r. jest Wiosna Ludów. Od tego czasu rabacja galicyjska jest postrzegana jako „krwawa łaźnia”, chłopi
jako „bandy zbrodniarzy” i „galicyjskie hordy”. Nie sposób wymienić wszystkich historyków i literatów podejmujących bolesną tematykę wydarzeń 1846 r. w Galicji.
Stała się ona niemal obsesją Stanisława Wyspiańskiego, a krwawe widmo Szeli umieścił na kartach
Wesela. Pojawiło się ono w bronowickiej chacie jakby
dla rozbicia chłopsko-pańskiego pojednania, chociaż
bardziej wnikliwa interpretacja tej sceny nie jest aż
tak oczywista. Natomiast chłopska legenda o rabacji
i Jakubie Szeli przetrwała głównie w formie ustnych
opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
Chłopski przywódca jawi się w nich jako – krwawy
co prawda – chłopski obrońca, bohater walki z panami,
uosobienie tęsknoty do wolności i własnej ziemi44.

Rachunek sumienia
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Niektórzy z historyków i publicystów przekonywali,
że odpowiedzialność za „krwawą łaźnię” spada na demokratów i spiskowców, którzy zasiali ziarno rewolucji. Ci z kolei winą obarczali szlachtę, często w okrutny sposób egzekwujący pańszczyznę i traktującą chłopów jako „żywy inwentarz”45.
Rok 1846 zwiastował wielkie nadzieje związane
z przygotowywanym powstaniem, a stał się czasem
wielkiej narodowej tragedii, gdyż rabacja chłopska
położyła się ponurym cieniem na naszej historii. Po raz
pierwszy na tak wielką skalę wystąpiła próba izycznego zniszczenia szlachty przez chłopów, przekonanych, że panowie stoją na drodze do zmiany ich statusu
i podnoszą rękę na cesarza – jedyną siłę władną poprawić ich los46.
Należy wspomnieć o lokalnym powstaniu chochołowskim, które wybuchło także w 1846 r., a okazało
się ruchem jakże innym od rzezi galicyjskiej. Okazało

się jedynym wystąpieniem zbrojnym wiejskiej ludności
przeciwko austriackiemu zaborcy. Wśród górali była
silna niechęć do Austriaków, których rządy przyniosły
im znaczne pogorszenie sytuacji. Powstaniem tym kierowali ksiądz Józef Kmietowicz, wikary z Chochołowa,
i tamtejszy nauczyciel ludowy Jan Kanty Andrusikiewicz, pozostający w kontakcie z Julianem Goslarem.
Zaniepokojony agitacją komisarz rządowy w Nowym
Targu wezwał wójtów do wyłapywania agitatorów
nawołujących do buntu, obiecując nagrody pieniężne
za odstawianie ich do cyrkułu.
Księdzu Kmietowiczowi i Andrusikiewiczowi, a także księdzu Michałowi Głowackiemu z Poronina udało
się pozyskać akceptację wolnych gazdów, którzy
nie znali pańszczyzny i cenili sobie poczucie swobody. Mogli liczyć na górali toczących spory z władzami
austriackimi o ziemię, od dawna też mieli porachunki
z miejscowymi strażnikami. Dnia 21 lutego 1846 r. zostało ogłoszone powstanie, okoliczne posterunki granicznej straży skarbowej rozbrojono. Po dwóch dniach
powstańcy chochołowscy zostali zaatakowani przez
strażników skarbowych i żołnierzy-urlopników, a także chłopów z okolic Nowego Targu i Czarnego Dunajca.
Powstańcy atak odparli, lecz Andrusikiewicz i ks.
Kmietowicz zostali ciężko ranni, a Chochołów otoczony. Przywódców austriackie władze aresztowały, podobnie jak i uczestników „poruseństwa”. Spośród około
150 aresztowanych górali 10 zostało skazanych na długoletnie więzienie. Powstanie chochołowskie chlubnie zapisało się w dziejach podhalańskich górali47. Stanisław Schnür-Pepłowski stwierdził, że: „Wśród tych
okropności powstanie ludowe w Chochołowie zasługuje przeto tem więcej na podniesienie, ile że świadczy,
że lud dobrze pokierowany, pozostający pod wpływem
osobistości, które potra ią się do niego zbliżyć, a które
pokocha i im zarzeczy, nie da się tak łatwo omamić szatańskimi podszeptami”48.

44
Tamże, s. 210–217; tenże, Dwie legendy o Jakubie Szeli, „Kwartalnik Historyczny” 1969, R. 76, z. 4, s. 831–851; tenże, Chłopski bohater
historyczny w literaturze Młodej Polski, „Rocznik Komisji Historyczno-Literackiej” 1968, R. 6, s. 54-58; tenże, Złota legenda chłopów polskich,
Warszawa 1984, s. 233–265.
45
F. Ziejka, Misjonarz wśród rabantów, [w:] Rok 1846. Ludzie, wydarzenia, tradycje. Zbiór studiów, red. M. Śliwa, Kraków 1997, s. 66.
46
M. Frančič, Rok 1846 w świadomości historycznej Polaków, [w:] Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości. W 150 rocznicę
wydarzeń 1846 r., red. M. Drozdowski, Poznań 1997, s. 191–199.
47
A. Chwalba, dz.cyt., s. 303–304; J. Zdrada, dz.cyt., s. 341–342; M. Żychowski, dz.cyt., s. 200–204.
48
A. Schnür-Pepłowski, dz.cyt., s. 428.
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Galician Slaughter
Events which took place in 1846 were interpreted in two ways. According to an official (Austrian) version peasants who were faithful to Austrian monarchy reacted against emperor’s enemies, that is Polish noblemen. In
a patriotic (Polish) interpretation it was explained that the fight started because of Austrian officials who wanted
to conflict peasants and rebelling Polish noblemen (which was not difficult as the economic situation of Polish peasants due to natural disasters such as poor harvest, plagues and floodings was dramatic). For years historians and
writers were obsessed with a topic of the Galician Slaughter – they were blaming different participants of these
events, but for sure the biggest “fame” gained the peasants’ leader – Jakub Szela, who was perceived as a symbol
of crime (in the noble tradition) and at the same time as a defender of peasants (in the peasant legend). Discussion
over the Galician Slaughter gives an opportunity to mention the Chochołów uprising, which was organized by the
highlanders against the Austrian authorities and directed by J. Kmietowicz and J.K. Andrusikiewicz.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

– „dobra” czy „niedobra” zmiana
w nauczaniu historii – głos w dyskusji

Maria Jadczak

Każdy wie, czym jest historia, dopóki nie zacznie się
nad tym zastanawiać, a wtedy już nie wie tego nikt.
Alen F. Grif in
Bóg chociaż wszechmocny, nie może zmienić historii –
od tego ma historyków.
Jan B. Duroselle

S
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Gdzie kończy się polityka historyczna,
a zaczyna propaganda?
Profesor Dudek wskazał dwa modele polityki historycznej: liberalny – oparty na pluralizmie interpretacji
– oraz konserwatywny – bazujący na monizmie przekazu i ekspansjonizmie. W modelu konserwatywnym
pojawia się jednak, zdaniem Profesora, podstawowe
niebezpieczeństwo, kiedy polityka historyczna staje się propagandą? Niestety polityka historyczna jest
zależna od poziomu klasy politycznej, który w młodej
polskiej demokracji jest niski. Politycy nie chcą konsensusu, wolą mobilizować swój elektorat za pomocą
eskalacji sporów historycznych, a radykałowie historyczni napędzają debatę publiczną.

Soft power
Profesor Szachaj wskazał, że elementem polityki historycznej może być „soft power” – „miękka siła”, czyli
zdolność państwa do pozyskiwania sojuszników
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pory polityczne przetaczające się przez Polskę dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego, nic
więc dziwnego, że są związane także z polityką historyczną i edukacją. W wielu środowiskach toczy
się dyskusja na temat modeli nauczania historii.
Informacje o pracach w samym Ministerstwie Edukacji Narodowej związane z nauczaniem tego ważnego
przedmiotu do środowiska nauczycieli przebijają się
z trudem, przez komunikaty prasowe. W prasie o charakterze prawicowym dominuje głos profesora Andrzeja Nowaka, który recenzuje dotychczasowe nauczanie
historii jako szerzenie „patriotyzmu wstydu”, a sam deklaruje konieczność tworzenia narodowej wspólnoty
wokół wiktoryjnych mitów z historii państwa polskiego.
Co postanowi MEN, jaki model kształcenia zdominuje polskie szkoły? Nie wystarczy zdecydować, ile lat

będzie trwało nauczanie na poszczególnych etapach
kształcenia. Czy szkoła podstawowa zakończy się na
dotychczasowej klasie V, czy gimnazjum nadal będzie
trzyletnie, a liceum już czteroletnie? A może zostanie wybrany model: cztery lata – szkoła podstawowa,
cztery – gimnazjum i cztery – liceum. W dyskusjach na
temat nauczania historii chodzi także o wybór modelu
kształcenia. Czy będzie on otwarty jak dotychczas, zostawiając dużo swobody nauczycielowi, czy zamknięty, gdzie o wszystkim, co dzieje się w klasie
zdecyduje ministerstwo?
Na Wydziale Politologii i Spraw Międzynarodowych na UMK w Toruniu 21 marca 2016 r.
odbyła się dyskusja pod tytułem „Polityka historyczna – spory i interpretacje”. W swobodnej polemice uczestniczyli prof. dr hab. Antoni Dudek (UKSW
w Warszawie, przewodniczący Rady IPN), prof. dr hab.
Andrzej Szachaj (dziekan Wydziału Humanistycznego
UMK) oraz prof. dr hab. Leszek Kuk (UMK). Wychodząc
od de inicji, że polityka historyczna to ogół działań,
jakie prowadzi aparat państwowy na temat przeszłości, profesorowie szybko zgodzili się, że politykę
historyczną mniej lub bardziej skutecznie prowadzą
wszystkie państwa.

forum edukacyjne

Jak uczyć historii w epoce
„burzy i naporu”

forum edukacyjne

i zdobywania wpływów dzięki atrakcyjności własnej kultury, polityki i ideologii. Zatem można wypromować własny kraj jako odpowiednią „markę”, np.
USA – jako państwo, w którym można zrobić karierę od
pucybuta do milionera, czy Francję – jako o iarę II wojny światowej, bez elementu kolaboracji. Przez politykę
historyczną można zatem tworzyć reputację państwa
na arenie międzynarodowej.
Niestety nadmierna polityka historyczna może
wpłynąć na polityzację historii jako nauki, a zbytnia
ingerencja państwa jest niebezpieczna dla autonomii naukowej. Mogą i powinny istnieć sprzeczne wizje
przeszłości, ale przecież pozostaje problem prawdy.
Selekcja, pomijanie niewygodnych dla danej koncepcji faktów i ich ideologiczna interpretacja przeszkadza
w odkryciu pełnego obrazu przeszłości. Mimo to, nawet jeśli istnieją dwa, konfrontacyjne modele polityki
historycznej, dla dobra państwa można podjąć próbę
kompromisu w zakresie promowania ważnych nazwisk, np. Fryderyk Chopin czy Maria Skłodowska-Curie, lub tematów, np. myśl konserwatywna lub liberalna
w dziejach Polski.

Mitologizacja
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Profesor Kuk wspomniał, że polityka historyczna
często prowadzi do mitologizacji, np. w Austrii Adolf
Hitler jest przedstawiany jako Niemiec, chociaż urodził się w Braunau, a Ludwik van Beethoven jest Austriakiem (od 1787 do śmierci w 1827 r. przebywał
w Wiedniu), chociaż urodził się w Bonn. Austriakom
chodzi przecież o przedstawienie własnego państwa
jako pierwszej o iary nazistów i zapomnienie własnego zaangażowania po stronie nazizmu, w tym zatajenia
faktu, że komendantami większości obozów koncentracyjnych byli Austriacy.
Polityka historyczna to także inny model interpretacji tych samych wydarzeń w różnych państwach.
W Polsce sukces Żeligiady i przynależność Litwy Środkowej do II RP są przedstawiane pozytywnie, a na
Litwie narracja historyczna komentuje ten fakt jako
polską okupację Wilna. W każdym państwie, które
w swoich dziejach ma epizod wojen religijnych lub domowych, opowiadanie o ich przebiegu ma charakter
dramatyczny i budzi skrajne emocje do dziś, np. wojna
domowa w Hiszpanii.
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Branding narodowy
Profesorowie ustalili, że nawet jeśli trudno na użytek wewnętrzny pogodzić dwa zwaśnione środowiska oceniające np. Okrągły Stół czy rolę Lecha Wałęsy
w opozycji demokratycznej to, w ramach „brandingu
narodowego” – „budowania świadomości marki”
Polski jako państwa warto nie zajmować skrajnych
stanowisk. Uniwersytet jako instytucja nie powinien
angażować się w tworzenie narracji o charakterze propagandowym, ponieważ wówczas nauka historyczna
traci na wiarygodności. Sztuczny kult „żołnierzy wyklętych” i zapominanie o czarnych kartach z ich dzia-

łalności sprawia wrażenie wykorzystania badań dla celów politycznych. Ryzyko, że konserwatywna polityka
historyczna zejdzie na manowce, jest większe, niż że
dokonana tego opcja liberalna, a fałszywa wiedza jest
gorsza od niewiedzy.

Spojrzenie nauczyciela
Dyskusja tuzów nauki historycznej doprowadziła
także mnie, jako zwykłego nauczyciela historii, do zastanowienia nad tym, czym różni się konserwatywny
i liberalny model nauczania historii. Uczniowie, którzy w ramach różnych programów wyjeżdżają np. do
Anglii, opowiadają, że ich praca na lekcjach naszego
przedmiotu polegała np. na obserwowaniu przez cały
rok szkolny zjawisk, które wydarzyły się w 1500 roku.
Zatem w Europie występują dwa modele edukacji historycznej, które także mieszczą się we wcześniej zreferowanej dyskusji profesorów.
Pierwszy to model konserwatywny, dla mnie bardziej konfrontacyjny, co więcej: w oczach innych krytyków postrzegany jako bogoojczyźniany, wiktoryjno-martyrologiczny. Polityka historyczna jest w nim
zideologizowana, narracja historyczna jest narzucona
przez państwo, następuje mitologizacja, co w konsekwencji stwarza fanatyczny stosunek do dziejów,
a w edukacji promuje paradygmat narracyjny. Model
liberalny – krytyczny, w oczach krytyków, np. prof.
Andrzeja Nowaka, przedstawiany jako „patriotyzm
wstydu”, nastawiony na transnarodowość, międzykulturowość, reprezentuje otwartość na hipotezy,
demitologizuje, a w edukacji propaguje paradygmat
badawczy.
Zatem jakie są cechy paradygmatu narracyjnego
w nauczaniu historii? Dzieje są spójne, jednolite, opowieść nauczyciela na lekcji jest teleologiczna – nastawiona na cel, czyli stworzenie Polaka patrioty, który
z chęcią umrze za ojczyznę. Rodowód takiego myślenia o nauczaniu historii można odnaleźć w XIX wieku,
kiedy narodowe imperia musiały wychować żołnierzy.
Nauczyciel selekcjonuje swoją narrację do przedstawiania tylko bohaterów, nigdy zdrajców, podaje budujące przykłady zachowań i ich wielkie czyny do zapamiętania, co prowadzi do jednoznaczności ocen, ale
pozwala konstruować tożsamość i „pamięć wspólnoty”.
Ze wspólnoty są wyłączani ci, którzy nie mieszczą się
w takiej narracji. Pojawiają się takie pojęcia, jak „prawdziwy Polak” albo „patriota genetyczny”.
Informacja podczas lekcji jest z góry wskazywana
przez nauczyciela, który mitologizuje dzieje i a priori
podaje je uczniom, kładąc nacisk na wiedzę, a nie kompetencje badawcze i stawianie hipotez. Zastanawiające, że mesjańskie podobieństwo dydaktyczne Polski
i Izraela nie jest dostrzegane przez tworzących taki
model nauczania komentatorów. W dobie powszechnej
dostępności do informacji i pluralizmu politycznego
historia jako przedmiot nauczania w służbie polityki jawi się jako anachronizm i sytuuje nas w jednej
drużynie z Rosją i Białorusią.

Dwa w jednym?
Zatem po co tak naprawdę uczymy historii i czy
można pogodzić oba modele? Paradygmat narracyjny to gwarancja dobrej znajomości faktografii
i poczucie historycznej wspólnoty, które w ho-

mogenicznej Polsce, gdzie jest mało mniejszości narodowych, jest możliwe, ale we Francji uchodzi za
anachronizm, bo przecież Gallowie nie byli przodkami wszystkich „różnokolorowych” uczniów w danej klasie. Uczeń wykształcony w takim modelu
ma nawyk do akceptowania dogmatycznych prawd
i jednomyślnych interpretacji. Dziwi go postawa
zachwytu nad pozytywistyczną pracą u podstaw
wbrew powstaniom narodowym i krytyczna opinia
negująca słuszność decyzji o wywołaniu powstania
warszawskiego.
Paradygmat badawczy natomiast to nawyk krytycznego myślenia bazujący na przydatnych kompetencjach życiowych, które w epoce szumu informacyjnego pozwalają łatwo rozpoznać, co jest faktem, a co
opinią. Niestety absolwentowi wykształconemu w takim modelu brakuje wszechstronnej wiedzy. Można
mu także zarzucić emocjonalny chłód wobec naszego
przedmiotu.
Sądzę, że większość polskich nauczycieli, nawet
nie uświadamiając sobie tych dyskusji, miota się, aby
w pro ilu swojego wychowanka pogodzić oba modele, ale dotychczas mają takie prawo, a po „dobrej
zmianie”, kiedy w całej Polsce będzie prawdopodobnie
obowiązywał jeden podręcznik historii do nauczania
na poszczególnych etapach kształcenia, taki dylemat
wcale się nie pojawi. Wahadło konserwatywnego modelu kształcenia jest maksymalnie wychylone, należy
jednak pamiętać, że Polacy to buntowniczy naród i jeżeli ktoś im narzuci jakiś model, sami będą poszukiwać
innych interpretacji, a wtedy „żołnierze wyklęci” nie
będą tak jednoznacznie pozytywnie postrzegani, jak
się to próbuje lansować dziś.
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W ramach paradygmatu badawczego historia jako
przedmiot nauczania jest rozumiana tak, jak ją widział
Herodot z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych i czasowo-przestrzennych z brakiem jednolitej wykładni, z nastawieniem na rozwiązywanie
problemów, z naciskiem na kompetencje w ramach interpretacji np. tekstów źródłowych, a nie na wiedzę. Na
lekcjach uczniowie zajmują się procesami długiego
trwania, tak jak szkoła annalistów francuskich, a nie
dziejami władców lub bohaterów.
Rodowód takiego myślenia o nauczaniu wynika
z rozwoju liberalnego społeczeństwa obywatelskiego
z lat 70. w Europie Zachodniej. Pojawia się modułowość, informacja nie jest podawana z góry przez nauczyciela, ale także jest wybierana i współtworzona
przez uczniów, czego wyrazem miał być sposób podejścia do nowego przedmiotu – historia i społeczeństwo,
nauczanego w klasach matematyczno- izycznych czy
przyrodniczo-chemicznych. W takim modelu nauczyciele dają prawo do współistnienia różnym konstrukcjom i wieloperspektywicznym interpretacjom. Zakładają, że absolwent szkoły to autonomiczny
obywatel podejmujący racjonalne wybory na podstawie indywidualnego systemu wartości. W modelu liberalnym patriotyzm jest rede iniowany do sukcesu także naukowego jednostki czy płacenia podatków, a nie
martyrologicznych uniesień.
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Olimpiada Historyczna 2016/2017
– zmiany i nowości
Joanna Orzeł

P
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olskie Towarzystwo Historyczne wygrało ogłoszony
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkurs
na organizację Olimpiady Historycznej dla szkół ponadgimnazjalnych w latach szkolnych 2016/2017,
2017/2018 i 2018/2019. Organizatorzy zawodów
traktują to jako wyraz uznania dla dotychczasowych działań realizowanych w tym zakresie, w tym w szczególności
przez Komitety Okręgowe i Komitet Główny Olimpiady
Historycznej, przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej
i Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Tegoroczne tematy prac badawczych XLIII Olimpiady Historycznej dla szkół ponadgimnazjalnych są
następujące:

1. Starożytność: Chrześcijanie wobec cesarstwa
rzymskiego (I–IV w.).
2. Średniowiecze: Walka Polski o dostęp do Bałtyku
w XIV–XV w. Uwarunkowania klęsk i sukcesów.
3. Epoka nowożytna: Ekspansja i znaczenie Szwecji
w dziejach Europy od XVI do XVIII w.
4. Historia XIX w.: Wielka Emigracja. Przywódcy,
koncepcje, działania.
5. Historia XX w.: Ruchy faszystowskie na drodze
do władzy w międzywojennej Europie.
6. Historia parlamentaryzmu w Polsce: Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej – blaski i cienie polskiego
parlamentaryzmu.
7. Historia regionu: Dramat II wojny światowej
w moim regionie.

forum edukacyjne
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Najbliższe trzy edycje Olimpiady Historycznej dla
szkół ponadgimnazjalnych zostaną zorganizowane według zmody ikowanych zasad. Najważniejsze z nich to:
– rejestracja Komisji Szkolnych i uczestników Olimpiady Historycznej za pomocą formularza dostępnego on-line,
– I etap organizowany w całości przez Komisje Szkolne,
– prace pisemne na I etapie nieprzekraczające 20 tys.
znaków ze spacjami,
– kwali ikacja uczniów do III etapu – automatycznie zostaną zakwali ikowani ci, którzy na II etapie
osiągnęli trzy najwyższe lokaty punktowe (nawet
jeśli jest to więcej niż trzy osoby), dodatkowo (jak
dotychczas) Komitety Okręgowe wskażą kandydatów do eliminacji centralnych (tych, którzy uzyskali
80 i więcej punktów),
– tytuł inalisty Olimpiady Historycznej – otrzyma
go także osoba, która na eliminacjach centralnych
otrzyma dwie oceny niedostateczne. Dopiero trzy
takie noty będą skutkowały przyznaniem uczniowi
statusu „uczestnika” niedającego żadnych uprawnień,
– aktualizacja listy lektur.
Dodatkowo informujemy, że od bieżącego roku
szkolnego Polskie Towarzystwo Historyczne jest również organizatorem Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Wsparcia inansowego przedsięwzięciu
udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mamy nadzieję, że zawody te przyczynią się do rozwoju zainteresowań i pasji historycznych młodzieży gimnazjalnej
oraz pozwolą wyłonić spośród jej uczestników grono
najwybitniejszych znawców i miłośników KLIO.
Organizatorzy dołożyli starań, aby olimpiada dla
gimnazjalistów różniła się od innych konkursów historycznych. Oprócz rzetelnej wiedzy merytorycznej
uczestnicy będą mogli w trakcie eliminacji zaprezentować również umiejętności związane z pisaniem prac
historycznych oraz własne przemyślenia na temat wybranych lektur historycznych.
Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów składa się
z trzech etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego,
zróżnicowanych pod względem wymaganego od uczestników zakresu wiedzy i umiejętności. Etap pierwszy
polega na przygotowaniu przez uczniów pracy pisemnej oraz eliminacji ustnych, w których uczniowie odpowiadają na trzy pytania – dwa z podstawy programowej

z historii dla gimnazjum oraz jedno z zakresu znajomości dwóch lektur. Ocenione na co najmniej dobry plus
prace zostaną przesłane do Komitetów Okręgów, które
po wery ikacji prac i dokonaniu analizy porównawczej
wytypują uczestników etapu drugiego. Etap okręgowy
obejmuje część pisemną (test) oraz eliminacje ustne.
Do eliminacji ustnych zostanie wytypowanych 20%
uczestników z najwyższą liczbą punktów uzyskanych
w teście (nie więcej niż 50 osób). W czasie eliminacji
ustnych uczniowie krótko przedstawią pracę pisemną
przygotowaną na etapie okręgowym oraz odpowiedzą
na pytania ekspertów dotyczące tematyki pracy oraz
na pytania z zakresu trzech lektur. Etap centralny zawodów składa się z testu pisemnego z zakresu zmiennego tematu przewodniego oraz ustnych odpowiedzi
na jedno pytanie z zakresu podstawy programowej dla
III etapu edukacyjnego oraz pytania dotyczące zgłoszonych przez ucznia czterech lektur.
Tegoroczne tematy prac badawczych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów to:
1. Historia Polski: Scharakteryzuj znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I dla dziejów państwa
polskiego.
2. Historia powszechna: Rozważ, co Stary i Nowy
Świat straciły, a co zyskały w wyniku wielkich
odkryć geogra icznych.
3. Historia regionu: Wybierz i przedstaw postać/
postaci, które Twoim zdaniem, odegrały ważną
rolę w dziejach Twojego regionu.
Wszystkich uczniów zainteresowanych historią
gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w zawodach
olimpijskich już w gimnazjum. Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów może być doskonałym wstępem
do przygotowania się do Olimpiady Historycznej dla
szkół ponadgimnazjalnych. Na uczniów czeka wspaniała przygoda związana z poznawaniem wiedzy o przeszłości Polski i świata, możliwość rywalizowania z innymi najlepszymi miłośnikami historii z całego kraju,
okazja do spotkania znanych historyków oraz wygrania atrakcyjnych nagród i uzyskania cennych uprawnień po udziale w eliminacjach inałowych.
Szczegółowe informacje na temat prezentowanych konkursów znajdują się na stronie internetowej:
http://olimpiadahistoryczna.pl/

W następnym numerze między innymi:
Kto do Panteonu?
Anita Młynarczyk-Tomczyk Stefan Bobrowski – bohater zapomniany?
Forum edukacyjne
Małgorzata Górecka Gry planszowe w edukacji historycznej uczniów szkoły
podstawowej
Agata Król Dziesięć motywujących pytań jako narzędzie współczesnego nauczyciela
Sprawozdanie z egzaminu maturalnego z historii i WOS-u
WOS w teorii i praktyce
Agnieszka Zielińska Biedni i bogaci, czyli przepaści społeczne na świecie
Lubow Żwanko Polonia Charkowa w XVIII–XIX wieku

Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte

Scenariusz został opracowany przez Macieja Ślesika, który jest tegorocznym absolwentem Gimnazjum Stowarzyszenia „EDUKACJA” w Toruniu, gdzie mam przyjemność prowadzić zajęcia z historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Maciej od bardzo dawna wykazywał
ogromne zainteresowanie historią, a jednym z jego wielu sukcesów stało się uzyskanie
tytułu laureata w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z rzeczonego przedmiotu.
Pewnego dnia zaproponowałem więc Maciejowi, aby z moją skromną pomocą przygotował scenariusz zajęć dla swoich młodszych koleżanek i kolegów, wybierających się na wycieczkę na Westerplatte. Do tej pory miałem przyjemność wcielić go w życie dwukrotnie.
W wersji oryginalnej został zrealizowany przez uczniów klas szóstych Społecznej Szkoły
Podstawowej Stowarzyszenia „EDUKACJA” w Toruniu. Natomiast uczniowie klas drugich
i trzecich naszej placówki przystąpili do zajęć w formie uproszczonej oraz poprzedzonej
stosowną dla ich wieku pogadanką o wydarzeniach na Westerplatte.
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Maciej Ślesik
– uczeń klasy III A Gimnazjum Stowarzyszenia „Edukacja” w Toruniu
Opiekun dydaktyczny – Artur R. Jęcka

Zajęcia terenowe „Westerplatte – pozostałości po walkach z września 1939 roku”
1. Temat zajęć:
Westerplatte – pozostałości po walkach z września 1939
2. Cele:
– przybliżenie uczniom wydarzeń z początków II wojny
światowej oraz działań na Westerplatte,
– pokazanie uczestnikom wyglądu polskiej pla 1939
roku”cówki w formie ciekawych zajęć terenowych,
– doskonalenie umiejętności pracy zespołowej wśród uczniów.
3. Przygotowania do zajęć:
Na lekcji historii, około półtora tygodnia przed zajęciami
terenowymi, nauczyciel opowiada o przyczynach oraz przebiegu działań na Westerplatte. Warto zaprezentować wówczas również jakiś ilm na temat walk o polską placówkę (dokumentalny bądź fabularny).
Następnie nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy i przydziela im następujące zadania:
Grupa 1. Przygotowuje informacje na temat pomniejszych
forty ikacji placówki oraz historii Westerplatte przed wojną.
Grupa 2. Przygotowuje informacje na temat koszar oraz
opisuje dokładny przebieg walk o Westerplatte.
Grupa 3. Przygotowuje informacje na temat Pomnika Obrońców Wybrzeża oraz powojennych losów polskiej placówki.
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5. Zakończenie zajęć
Proponowana trasa wycieczki

1
W przypadku, gdy szkoła nie znajduje się w Gdańsku lub w jego bezpośrednich okolicach, należy poprosić o organizację wycieczki szkolnej
do Trójmiasta, której punktem byłaby wizyta na Westerplatte.
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4. Przebieg zajęć:
4.1. Spacer historyczny:
Uczniowie docierają na Westerplatte1 i z opiekunami
wchodzą od strony głównej bramy. Po natknięciu się na wartownie uczniowie zatrzymują się i grupa 1. przedstawia swoją prezentację. Następuje przejście pod koszary, gdzie swoją
prezentację przedstawia grupa 2. Uczniowie udają się pod
Pomnik Obrońców Wybrzeża, gdzie swoją prezentację przedstawia grupa 3.
4.2. Gra terenowa:
Nauczyciel historii dzieli uczniów na dwie nowe grupy. Ich
opiekunowie otrzymują koperty z zadaniami. Po wykonaniu
każdego polecenia opiekun odczytuje następne. Wygrywa
grupa, która jako pierwsza wykona wszystkie zadania.

Lista zadań:
1: Dotrzyj do koszar i zamelduj mjr. Sucharskiemu o gotowości
waszej grupy do udziału w grze terenowej.
2: Policz tablice upamiętniające Westerplatczyków na tyłach
koszar.
3: Dostań się na północny brzeg, aby sprawdzić, czy nie ma tam
w pobliżu niemieckich okrętów.
4: Dotrzyj pod Pomnik Obrońców Wybrzeża i wymień nazwy
oraz daty wszystkich bitew upamiętnionych na monumencie.
5: Policz, ile grobów znajduje się na Cmentarzyku Poległych
Obrońców Westerplatte, i sprawdź, czy leżą na nim jedynie
osoby, które zginęły we wrześniu 1939 roku.
6: Dowiedz się, jakiego modelu jest czołg, który obecnie pełni
funkcję pomnika.
7: Znajdź ogromny napis „Nigdy więcej wojny” i powiedz, jakiego koloru są litery, z których go wykonano.
8: Rozejrzyj się po drugim brzegu Martwej Wisły i powiedz,
jaką funkcję pełniła wysoka wieża, z której Niemcy ostrzelali Westerplatte.
Po zakończeniu gry terenowej obie grupy spotykają się pod
budynkiem Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, gdzie następuje ogłoszenie zwycięzców.
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Polacy i Litwini
o funkcjonujących aktualnie podręcznikach do nauczania historii
Adam Suchoński

a podstawie artykułu 15 Programu Współpracy między
Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litwy w dniach
10–13 maja 2016 roku w miejscowości Telsiai (Żmudź, Litwa) odbyło się
kolejne spotkanie Polsko-Litewskiej
Dwustronnej Komisji ds. Badania
Problemów Nauczania Historii i Geografii.
Głównym tematem było odzwierciedlenie skutków II wojny
światowej w podręcznikach: polskich, litewskich oraz niemieckich.
Analiza podręczników niemieckich
związana była z tym, że to właśnie
przywódcy tego kraju rozpoczęli
II wojnę światową. Dodatkowy argument to w pełni uzasadniona opinia
o tym, że biorąc pod uwagę rozwiązania dydaktyczne, podręczniki niemieckie zaliczane są do najlepszych
w skali światowej.
Zgodnie z założeniami statutowymi główne zadanie Komisji to analiza
podręczników obu krajów pod kątem
ich poprawności merytorycznej
oraz dydaktycznej. Pomocą w tym
zakresie obok programów nauczania jest także opracowane wcześniej
minimum wiedzy w Polsce w podręcznikach litewskich oraz minimum
wiedzy o Litwie w podręcznikach polskich.

N

„Polski” punkt widzenia
na wspólną historię
Nie wdając się w szczegóły, zwróćmy uwagę na najczęściej występujące zdaniem strony litewskiej usterki
w polskich podręcznikach. Zacznijmy
od błędów, które występują systematycznie niezależnie od autora książki
szkolnej oraz wydawnictwa. Przypomnijmy, że od czasu unii lubelskiej
z 1569 roku powinno się używać
określenia Rzeczpospolita Obojga

Narodów. Tymczasem w wielu polskich podręcznikach ich autorzy piszą o wojnach prowadzonych przez
Polskę w XVII wieku. Nawet Jan Karol
Chodkiewicz – zwycięzca w bitwie
pod Kircholmem ze Szwedami – prezentowany jest jako genialny polski
wódz. A przecież był hetmanem litewskim. Podobnie pisze się o rozbiorach Polski, a nie o rozbiorach
Rzeczypospolitej. Takie przykłady
można mnożyć.
Podkreślmy, że błędy są systematycznie odnotowywane w protokołach Komisji. Z ubolewaniem należy
stwierdzić, że te informacje nader
często nie docierają do autorów
podręczników. Spore poruszenie
wśród członków Komisji wywołał
przykład, z którego wynikało, że autorzy jednego z podręczników, który
zawierał sporo usterek, nie reagowali
na uwagi zawarte w ocenach Komisji,
a wydawnictwo wielokrotnie wznowiło to opracowanie, nie dokonując
postulowanych i koniecznych korekt.
Nasi Gospodarze słusznie wskazywali na wyraźnie jednostronną
prezentację wątków polsko-litewskich w okresie międzywojennym.
Akcentuje się głównie kontrowersje,
np. problemy graniczne, brak stosunków dyplomatycznych. Natomiast
najczęściej pomijane są przykłady
pozytywne. Na przykład stosunek
do żołnierzy polskich we wrześniu
1939 roku. Polacy, którzy przekroczyli granice Litwy, zostali zgrupowani
w trzech obozach, z których bez trudu
przedostawali się na zachód Europy.

Recenzje podręczników
Obie strony dostrzegły mankamenty w funkcjonującym w Polsce
systemie oceny podręczników przez
recenzentów MEN. Aktualnie ten sam
recenzent ocenia zarówno poprawność merytoryczną, jak i dydaktyczną
książki szkolnej. Warto więc wrócić
do wcześniejszych, dodajmy, pozytywnie zwery ikowanych rozwiązań.

Strona polska, recenzując podręczniki autorów z Litwy, podkreśliła ich wysoki poziom merytoryczny i dydaktyczny. Wśród
nielicznych usterek dostrzegliśmy
mankamenty w doborze i opisie
ikonogra ii stanowiącej obudowę
dydaktyczną narracji autorskiej.
Na przykład eksponowanie pruskiej wersji alegorii pierwszego
rozbioru z 1772 r. Wybrana wersja
usprawiedliwia rozbiór. Dodajmy, że
istnieje francuska, która jest protestem przeciwko niemu. Mimo wielu
wcześniejszych uwag nadal nazwiska polskie, np. malarzy, pisarzy są
tylko w transkrypcji litewskiej.

Przeszłość i przyszłość
Było to już 13 spotkanie Komisji
w zmienionym od roku 2003 składzie. Dlatego ministerstwa obu krajów uhonorowały współprzewodniczących Komisji. Dr Rimantas Miknis
otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej, natomiast prof. Adam Suchoński otrzymał pismo gratulacyjne
od ministra oświaty i nauki Republiki
Litewskiej.
Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się we Wrocławiu w maju
2017 roku. Tematem wiodący będzie
„Europejskie dziedzictwo miast
na przykładzie Wrocławia i Wilna”. Wybór tematyki obrad nie jest
przypadkowy. Współczesna europejska edukacja historyczna podkreśla
potrzebę kształtowania świadomości
młodzieży na trzech poziomach:
regionalnym, narodowym i europejskim. Przy tej okazji wymienia się
postacie, które zasłużyły się w konstruowaniu tej ważnej dyrektywy.
I znów brakuje bliskich nam i stronie litewskiej nazwisk. A przecież
to Adam Mickiewicz napisał: „A tak
gdzie sie obrócisz, z każdej wydasz
stopy: / Żeś znad Niemna, żeś Polak,
mieszkaniec Europy”. Uczmy więc
w naszych podręcznikach, jak być
patriotami: Litwy, Polski oraz Europy.

WOS w teorii i praktyce

Great Britain
– in or out?
Magdalena Śnieć

G
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Blisko, a jednak daleko
Zanim jednak przyjrzymy się
wymienionym elementom, należy
zacząć od prozy życia, czyli czynnika geograﬁcznego, który zdaniem
wielu ma niebagatelne znaczenie
dla mentalności mieszkańców Wysp
Brytyjskich. Zdaniem Jeremy’ego
Paxmana to właśnie życie w odcięciu od stałego lądu dało Anglikom
poczucie pewności siebie, co z kolei pozwoliło na rozwój idiosynkratycznej tradycji intelektualnej (i wydanie na świat takich geniuszy, jak
choćby Szekspir), przyniosło rozwój
wolności indywidualnej, co wynikało z braku lęku przed nagłą inwazją,
w związku z czym bezzasadne byłoby

utrzymywanie hierarchicznego systemu rządów mobilizującego w razie
potrzeby regularną armię lądową.
Wreszcie wpłynęło także na kształt
angielskich miast, które nie musiały
otaczać się murami obronnymi2.
I choć na przestrzeni lat nie brakło
peanów pod adresem wyspiarskiego
charakteru Wielkiej Brytanii, dzięki
czemu jest ona bezpiecznie oddzielona od choćby Francuzów, to trzeba podkreślić, że kanał La Manche
lub – patrząc z perspektywy Dover
– English Channel nie stanowił i nie
stanowi szczelnej bariery. Wprawdzie
Brytyjczykom bliżej było do odległych zakątków Imperium ze Stanami Zjednoczonymi na czele aniżeli
do Paryża, to jednak komunikacja
z Europą istniała i istnieje.
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Rządy prawa i…
dobrych manier
Wielkiej Brytanii udało się uniknąć losu wielu państw europejskich,
które na przestrzeni wieków wikłały
się w krwawe konﬂikty prowadzące
do przewrotów politycznych i głębokich zmian ustrojowo-politycznych.
Zasadniczo więc system wypracowany z początkiem wieków średnich przetrwał do dzisiaj (włącznie
z hierarchiczną strukturą społeczną).

W artykule pojęcia „brytyjskość” i „angielskość” traktowane są zamiennie, bez sztywnego wyliczenia charakteryzujących je cech, czemu dużo
miejsca poświęca się w innych opracowaniach.
2
J. Paxman, Anglicy. Opis przypadku, Warszawa 2007, s. 54–55.
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dy mowa o odmienności
brytyjskiej1, zazwyczaj myślimy o angielskich samochodach z kierownicą po „niewłaściwej”
stronie i jeżdżących inaczej niż my,
milach i pintach używanych jako
jednostki zamiast bliskich nam kilometrów i litrów czy też o podwójnych kranikach w łazienkach, przy
których trzeba się pogimnastykować,
aby uniknąć oparzenia lub odmrożenia lodowatą wodą. I chociaż są
to przykłady różnic odczuwalnych
w życiu codziennym, którym trudno
byłoby przeczyć, na specyfikę brytyjską należy spojrzeć znacznie głębiej,
aby przynajmniej spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie o wyjątkowość Wyspiarzy na tle europejskim.
Nie można jej bowiem zaprzeczać,
ale czy podkreślanie jej nie wynika
w dużej mierze z podejścia historyków, którzy chcieliby widzieć w Wielkiej Brytanii odrębną, lepszą aniżeli
kontynentalna Europa jakość?
Przez wiele dziesiątek, a nawet
setek lat, na Wyspach dominowało
spojrzenie na przeszłość jako ciąg
wydarzeń dowodzących zachodzenia
nieustannego postępu, co miało
odróżniać Brytyjczyków od reszty
świata. Pomijając kwestie, czy słusz-

ne jest określenie wigowskiej historiograﬁi w odniesieniu do tego typu
podejścia, należy zauważyć, że takie
myślenie zdominowało umysły historyków na wiele lat i przeniosło się
do opracowań naukowych. Stamtąd
z kolei traﬁło do podręczników szkolnych i głów młodych przedstawicieli
kolejnych pokoleń. Ważnymi elementami składowymi popularnej wizji
były m.in. poczucie ciągłości i wiara
w ancient constitution, wolność broniona przez parlament, monarchiczny charakter państwa, erastiańska
relacja Kościoła i państwa.
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Szczególnym jego elementem jest system prawny, w którym nie istnieje
konstytucja spisana w postaci jednolitego dokumentu.
Będące jej źródłami prawo stanowione, precedensowe i zwyczajowe
mają podwaliny w co najmniej XIII
wieku (słynna Magna Carta z 1215
roku) i są przestrzegane do dzisiaj.
To stąd wywodzą się zasady typu:
król nie może czynić źle czy król nie
korzysta z prawa weta wobec ustaw
parlamentu. Funkcjonowanie wielu starych i niedoprecyzowanych
mechanizmów wymaga określonej
kultury politycznej, której próżno
by szukać w innych państwach. Wystarczy przyjrzeć się chociażby klasie,
jaka towarzyszy procesom zmiany
na stanowisku premiera czy też obradom gabinetu na Wyspach. Jakże
inaczej podobne procesy odbywają
się na przykład w Radzie Najwyższej
Ukrainy, gdzie dochodzi do rękoczynów między spierającymi się parlamentarzystami.
Brytyjski system prawny przeciwstawiany jest kontynentalnemu
i chociaż są obszary, w których prawo rzymskie znalazło uznanie na Wyspach, jest ich niewiele3. Skoro mówi
się, że współczesna Europa ma trzy
fundamenty: ﬁlozoﬁę grecką, chrześcijaństwo i prawo rzymskie, Zjednoczone Królestwo wydaje się opierać
tylko na części z nich.
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Zachować królową!
Wielka Brytania była i jest monarchią. Jej mieszkańcy nie chcą
pamiętać o krótkim republikańskim
epizodzie z XVII wieku, kiedy został
ścięty król Karol I Stuart, a najważniejszą postacią w państwie
na kilka lat został Oliver Cromwell,
i do dziś dumnie śpiewają God save
the Queen. Obecnie monarchiczna
forma rządów wciąż cieszy się popularnością. Różne sondaże pokazują,
że ponad 3/4 społeczeństwa nie chce

3

Herb Wielkiej Brytanii, po lewej – wersja używana przez rząd brytyjski, po prawej – wersja stosowana w Szkocji,
fot. Sodacan, Wikimedia Commons

zmiany ustroju4. I chociaż satyrycy
pozwalają sobie na żarty z leciwej
królowej, a centrolewicowe czasopisma krytykują koszty utrzymania
pasożytów-Windsorów, monarchia
niewątpliwie pozostaje ważnym
spoiwem Brytyjczyków, którzy –
w związku z dominacją na świecie
prezydenckiego modelu ustrojowego
– mają jeszcze jeden świetny dowód
na to, że odróżniają się od innych.
Niemniej wspomniany rewolucyjny incydent odcisnął piętno
na percepcji dziejów przez historyków, którzy chętnie zaczęli pokazywać parlament jako obrońcę
praw i wolności Anglików. Trzeba
przyznać, że parlament faktycznie
ma niezwykłą pozycję w systemie
brytyjskim, co najkrócej można wyrazić, przywołując zasadę jego suwerenności, z której wynika, że „nie
istnieją żadne konstytucyjnie ustalone limity jego władztwa w dziedzinie legislacji, co oznacza także
możliwość ingerowania w drodze
ustaw w sfery w tradycji kontynentalnej zastrzeżone dla egzekutywy
lub judykatywy”5. Żyjący w przekonaniu co do wyjątkowej pozycji
parlamentu Anglicy nie chcieli mieć
narzuconego z góry organu dyktującego mu, co miałby robić. W oczach
wielu miałby to być zamach na ich

suwerenność. Z tego wynikał ich
sceptycyzm w okresie negocjacji
i po wstąpieniu do Wspólnot Europejskich w 1973 roku.

Podbój świata
W imię szeroko pojętej misji
cywilizacyjnej, choć powszechnie
uważa się to za sarkazm bądź eufemizm uzasadniający grabież na światową skalę, Brytyjczycy wyruszyli
w świat. Podźwignęli brzemię białego człowieka i zbudowali potężne
imperium kolonialne, wykazując
minimalne zainteresowanie kontynentalną Europą. Zdolność do identyﬁkacji z Imperium to również element współtworzący brytyjskość6.
Dziś po jednym z najpotężniejszych
organizmów politycznych w dziejach
świata pozostało wspomnienie (chociaż praktyczny Anglik zauważyłby
tutaj, że także drogi, ruch lewostronny, infrastruktura, język itd.), acz
i specjalna więź z uprzednią kolonią,
tj. Stanami Zjednoczonymi. To fascynacja Dalekim Zachodem (z drugiej
strony stawu, jakim ma być Atlantyk) – jego programem politycznym
i rozwiązaniami – znamionuje brytyjską politykę ostatniego półwiecza7.
Pozostałe kolonie brytyjskie nadal
zajmują szczególne miejsce w polityce Królestwa, m.in. jako samodzielne

Ł. Marzec, Czy prawo rzymskie pokonało La Manche?, [w:] Krakowskie studia z historii państwa i prawa, t. 2, red. W. Uruszczak, D. Malec, Kraków
2008, s. 43–54.
4
https://yougov.co.uk/news/2015/09/08/monarchy-here-stay/ (data dostępu: 21.07.2016 r.).
5
O. Majkowska, Pozycja parlamentu brytyjskiego w świetle działania systemu dwupartyjnego, Katowice 2008, s. 88.
6
D. Hejwosz-Gromkowska, Should I stay or should I go – Brexit, czyli o czym (nie) uczą w brytyjskich szkołach, http://liberte.pl/should-i-stay-or-should-i-go-brexit-czyli-o-czym-nie-ucza-w-brytyjskich-szkolach/ (data dostępu: 21.07.2016 r.).
7
T.G. Ash, Czy Wielka Brytania jest częścią Europy?, „Tygodnik Powszechny” nr 22 (2812), 1.06.2003 r.
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państwa wchodzące w skład Commonwealth.

Kościół
Analizując czynniki separujące Brytyjczyków, należy również przywołać
anglikanizm. Odrzucenie papieskiej
supremacji w XVI wieku i obrona
własnego Kościoła przed zapędami
kontrreformatorów to kolejny czynnik
spajający Anglików na zasadzie kontrastu z sytuacją kontynentalną. Nic
tak dobrze nie jednoczy, jak wspólny
wróg. Wprawdzie współcześnie spisek papistowski nie zagraża monarchii, a Wielka Brytania radzi sobie
z mnogością religii i wyznań różnych
narodowości zamieszkujących jej obszar, to nadal władca państwa jest
najwyższym zwierzchnikiem Kościoła Anglii i nie ma konieczności
odwołania się do supremacji Rzymu.
Sprawy państwowe i kościelne
splatają się ze sobą (np. duchowieństwo anglikańskie ma zapewnione
miejsce w Izbie Lordów, a religia
jest obligatoryjnym przedmiotem
szkolnym), jednak na tyle umiejętnie,
że pozostałe wyznania nie są dyskryminowane, w związku z czym
wielokulturowa Brytania wolna jest
od konﬂiktów wokół symboli religijnych w miejscach publicznych czy
wokół noszenia burek przez muzułmanki8.

Razem, a jednak osobno?

8

Mapa Commonwealthu – Wspólnoty Narodów, fot. domena publiczna

kalkulacji uwzględniającej własne interesy.
Anglicy starali się nie angażować
w konﬂikty, ale już w procesy je kończące – tak. Przykładem jest chociażby aktywny udział w dziewiętnastowiecznych czy dwudziestowiecznych
kongresach pokojowych. Zjawisko
tym ciekawsze, że w XIX wieku Anglicy przyjęli politykę splendid isolation, odżegnując się od udziału
w sojuszach mogących ich wciągnąć
w konﬂikty kontynentalne, i skupiając na rozwoju Imperium. Demontaż kolosa, który rozpoczął się wraz
z końcem II wojny światowej, niejako wymusił na Anglii przewartościowanie kierunku prowadzonej polityki. Tracąc kolejne kolonie i nie chcąc
pozostawać na uboczu głównego
nurtu zmian, Brytania reprezentowana przez Winstona Churchilla wzięła
na siebie ciężar odbudowy powojennego świata. Następnie przystę-

pując do sojuszy typu NATO, jasno
określiła swoją pozycję w zimnowojennej rywalizacji.
Warto podkreślić, że to nie strach
przed odrodzeniem nazistowskiej
ideologii motywował Brytyjczyków
do działania. Oni pozostali wolni od jej
wpływów, bo aktywności Oswalda
Mosleya tworzącego w międzywojniu
ugrupowanie profaszystowskie na Wyspach nikt nie traktował na poważnie.
To wspomniany kres Imperium, które
utożsamiane było z wartościami nadającymi państwu odrębność i wyjątkowość, miał ukrócić alienację Brytyjczyków10. Zbliżyli się do Europy,
jednak nie na tyle, by wejść w skład
grupy państw powołujących do istnienia nowe struktury, które przekształciły się w Unię Europejską, bo mieli
inną koncepcję zjednoczenia.
Jednak już w drugiej połowie
lat 50. zorientowali się, że dystansowanie się było błędem (głównie

Wydaje się, że tylko i wyłącznie kwestie bezpieczeństwa mogą skłonić rząd Wielkiej Brytanii do wprowadzenia zakazu zakrywania ciała. P. Dominiczak,
S. Swinford, David Cameron backs bans on Muslim face veils as Tories plan crack down on gender segregation, „The Telegraph”, 18.01.2016 r.
9
D. Abulafia, Britain: apart from or a part of Europe?, http://www.historytoday.com/david-abulafia/britain-apart-or-part-europe (data dostępu:
22.07.2016 r.).
10
J. Gibbins, Britain, Europe and national identity. Self and other in International Relations,New York 2014, s. 25.
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Wielka Brytania jednak była i jest
częścią Europy. Jej stosunek do kontynentu świetnie podsumowują słowa:
„Zjednoczone Królestwo zawsze
było partnerem Europy, ale nigdy
pełnym jej uczestnikiem”9. Zdrowy
rozsądek nakazywał Anglikom możliwie daleko trzymać się od konﬂiktów
kontynentalnych. Do tej pory Polacy
wyrzucają im, że nie chcieli umierać
za Gdańsk w 1939 roku. Trzeba sobie
jednak powiedzieć, że dystans wobec
problemów części świata niebędącej
w sferze zainteresowań Wyspiarzy
był realizacją określonej strategii
geopolitycznej opartej na chłodnej

Imperium Brytyjskie w 1921 roku, Wikimedia Commons

WOS w teorii i praktyce
34

– co podkreśla się niejako jako wyrzut wobec Anglików – ze względu
na możliwości ekonomiczne związane
z członkostwem w nowo powstałych
instytucjach). Negocjacje w związku
z oporem Francuzów oraz warunkami
Brytyjczyków przeciągnęły się paręnaście lat – do 1973 roku. I chociaż
poza strefą Schengen i bez euro
jako waluty Wielka Brytania została
częścią Unii Europejskiej.
Ciekawym spojrzeniem na relację Królestwa z Europą jest również
to proponowane przez profesora
Brendana Simmsa, który zauważył,
że to „Europa stworzyła Zjednoczone
Królestwo”, bo obrona przed wikingami czy później Francuzami pozwoliła mieszkańcom Wysp zbudować
Anglię, a następnie powołać do życia państwo złożone. Na przestrzeni
wieków zmieniał się główny wróg
– w wiekach średnich Francja, w czasach nowożytnych Hiszpania, w czasach nam bliższych Rosja i Niemcy,
ale cały czas czyhające po drugiej
stronie Kanału niebezpieczeństwo
kształtowało brytyjską strategię11.
Im więcej zła widziano w katolickiej
Francji, tym chętniej przywoływano
protestancki charakter państwa angielskiego.

Brexit
Nieważne, czy nacisk zostanie
położony na oddziaływanie Europy na Brytanię, czy też odwrotnie –

11
12

istotne jest dostrzeżenie więzi, której
istnieniu zaprzeczyć nie można. Dystans czy różnice dzielące Brytyjczyków od kontynentu są naturalnym
zjawiskiem. Polski od Niemiec nie
oddziela kanał, a tymczasem mówimy innymi językami, mamy różne
systemy polityczne, specyﬁczne upodobania kulinarne itd. Wraz ze zbliżającym się czerwcowym referendum
na Wyspach uaktywnili się zwolennicy i przeciwnicy bliskiej współpracy z Europą, przy czym zwyciężyli ci
drudzy.

Czy jednak merytoryczne argumenty dotyczące zaszłości historycznych odegrały kluczową rolę
w procesie decyzyjnym? Oczywiście, przed głosowaniem nie brakło
głosów na rzecz obrony demokracji brytyjskiej ograniczonej przez
decyzje unijne i z drugiej strony
argumentów na rzecz korzyści ﬁnansowych wynikających z przynależności do UE, jednak ostateczny
wynik to w dużej mierze efekt
populistycznej kampanii (obﬁtującej głównie w argumenty o imigrantach-terrorystach) prowadzonej
przez tabloidy12.
Wielka Brytania, a wraz z nią Unia
Europejska i reszta świata, doznały
wstrząsu. Brexit, chociaż jeszcze się
nie zaczął, wywołał prawdziwe trzęsienie w świecie ekonomii i polityki. Począwszy od zmiany premiera
i rządu w Wielkiej Brytanii, przez
dyskusję na temat wyjścia Szkocji
z granic Zjednoczonego Królestwa,
jako że Edynburg chciałby pozostać
członkiem UE, skończywszy na silnym osłabieniu stabilnej i mocnej
do tej pory waluty – funta. Pytanie:
„co będzie dalej?” na chwilę obecną może otrzymać tylko połowiczną odpowiedź: w roku 2016, jak
obwieściła nowa premier Theresa
May, nie zostaną podjęte działania
wprowadzające w życie wynik referendum. Czyżby górę brał brytyjski
ﬂegmatyzm?

B. Simms, Opinion: Britain and Europe: a long history of conflict and cooperation, https://theconversation.com (data dostępu: 22.07.2016 r.).
R. Kruszewski, Dlaczego Wyspiarze wybrali Brexit, www.rp.pl (data dostępu: 25.07.2016 r.).
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Great Britain – in or out?
Referendum in the United Kingdom which took place on 23 June 2016 caused a political storm as the British
citizens decided to leave the European Union. Brexit awakened debate on the European character of the British Isles.
Great Britain because of its geographical location has always been separated from the continent. That is why until
today there is a specific political system, in which the king reigns but does not govern, and in parliament there is
a heart of political power. Culture of politics and strong position of traditional legal solutions also distinguish the
Kingdom. But at the same time it must be remembered that – as Brendan Simms stated – “Europe made the United
Kingdom” and emergence first of England as a particular state was a result of events taking place on the continent.
Although different and slightly isolated from the land on the other side of the English Channel, Britain has always
been a European country.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

– przeszłość i teraźniejszość
Kryzys Unii Europejskiej ma różne oblicza i przyczyny. Unijne rozwiązania i problemy z nimi związane nie są jednak tworem XX wieku. W przeszłości istniało kilka
ważnych związków międzypaństwowych i różnie się one kończyły.

Marcin Gawryszczak

W

1

Krótka historia unijna
Unia Europejska jest organizacją
stosunkowo nową w historii najnowszej. Istnieje od 1993 r. (powstała na
mocy traktatu z Maastricht), osobowość prawną uzyskała zaś dopiero
w wyniku podpisania traktatu lizbońskiego w 2007 r.1 Jej początkowa
siła mocarstwowa wynikała przede
wszystkim z ogromnego potencjału ekonomicznego (wszak skupiała
i nadal skupia najbogatsze państwa
globu) i atrakcyjności gospodarczej, kulturowej i prawnej, jaką
oferowała innym państwom, chcącym także do niej dołączyć i korzystać z wszelkich wynikających z tego
dobrodziejstw.
Po kolejnych rozszerzeniach (kolejno w 1995, 2004, 2007 i 2013 r.)2

UE stała się organizacją, w której
zaczęło dominować przeświadczanie
o ogromnym potencjale przyciągania innych (przed wspomnianymi rozszerzeniami wszyscy sąsiedzi,
z nielicznymi wyjątkami, starali się
o akces do „zjednoczonej Europy”). Z całą pewnością przysłoniło to
konieczność rozwiązywania poważnych problemów, które „wypływając
na powierzchnię”, stawały się od razu
poważnym zagrożeniem dla spoistości całego organizmu.

Finanse
Taka kwestią był np. kryzys strefy
euro, który pojawił się w 2009 r. Okazało się, że zadłużenie wielu państw
tzw. Eurolandu było na tyle wysokie,
że doprowadziło do zachwiania ich
wypłacalności ﬁnansowej. Co ważne,
nie dotyczyło to wyłącznie Grecji3,
a większej grupy nazywanej obraźliwie od pierwszych liter PIGS (czyli
po angielsku „świnie”), w skład któ-

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (Dz.U.UE), C 306, 17.12.2007, art. 46a, s. 38.
Przyjęcie Chorwacji do UE w 2013 r. z pewnością nie miało już tak spektakularnego wydźwięku, jak wcześniejsze rozszerzenia. Nie umacniały
one pozycji UE na szerokiej arenie międzynarodowej.
3
Z całą pewnością jednak to Grecja pozostaje najbardziej zadłużonym (w 2015 r. było to 179% PKB) państwem całej Europy, jednocześnie drugim, po Japonii na świecie. Por. http://www.tradingeconomics.com/country-list/government-debt-to-gdp (data dostępu: 31.08.2016 r.).
2

35

Wiadomości Historyczne 5/2016

ostatnich latach coraz poważniej słychać o możliwości upadku jednej z największych
koncepcji polityczno-gospodarczych
świata – integracji europejskiej.
Dzieje się tak, ponieważ powstały
w jej wyniku twór polityczny – Unia
Europejska (UE) – przeżywa liczne
trudności natury gospodarczej,
a także nie potraﬁ poradzić sobie
z narastającymi kłopotami w innych
dziedzinach. Brakuje przede wszystkim systemowego podejścia w sprawach polityki ﬁskalnej Grecji oraz
imigrantów z terenów Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej. Ponadto
od dłuższego czasu istotny wydaje się
ewentualny problem wystąpienia
Wielkiej Brytanii (tzw. brexit) z UE,
który nabrał swej mocy po referendum 23 VI 2016 r., w którym większość (51,9%) obywateli Zjednoczonego Królestwa opowiedziała się za
opuszczeniem struktur unijnych. Czy

mnogość problemów może doprowadzić do rozpadu koncepcji zjednoczonej Europy? A jak podobne organizmy utrzymywały się w historii?
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rej wchodzą: Portugalia (Portugal),
Włochy (Italy), Grecja (Greece) oraz
Hiszpania (Spain). Dziś mówi się, że
do krajów o istotnych problemach
gospodarczych strefy euro należy
zaliczyć również Francję i Irlandię,
co pokazuje skalę zawirowań ekonomicznych państw, w których obowiązuje wspólny, europejski pieniądz
(problemy sięgają bowiem trzech dużych unijnych „graczy”)4.
Z pewnością problem jednolitego systemu walutowego podzielił
całą UE i doprowadził do konieczności rozwiązania sprawy ewentualnej pomocy ﬁnansowej dla mocno
zadłużonych krajów. Były to trudne
decyzje dla państw wspierających,
gdyż oznaczały często wyciągnięcie
zasobów pieniężnych własnych obywateli i przekazanie ich dla bardziej
„rozrzutnych” rządów. Poważny problem w ﬁnansowaniu objętych kryzysem gospodarek wynikał właśnie
z tego powodu. Ponadto do wsparcia częściowo zmuszone zostały kraje
znacznie biedniejsze i będące poza
strefą euro (m.in. Polska i Czechy),
ale mające stosunkowo lepszą sytuację zadłużeniową5.
Z pewnością nieodpowiedzialna
polityka ﬁskalna prowadzona przez
Grecję spowodowała szeroką krytykę tego państwa w wielu środowiskach UE. W narastającym konﬂikcie
bierze dziś udział co najmniej kilka
podmiotów: rząd grecki, społeczeństwa Hellady i innych państw zjednoczonej Europy, instytucje UE, państwa
tzw. silnego rdzenia unijnego (Niemcy i Francja) oraz zagrożone bankructwem pozostałe państwa strefy euro.
Praktycznie każdy z aktorów międzynarodowych próbuje przeforsować
własną wizję, co powoduje tarcia
i wzajemną niechęć. Przykładowo
zbyt wygórowane względem Greków oczekiwania ze strony Niemiec
doprowadzają do poczucia niesprawiedliwości obu stron. Podczas gdy

Akcja ratunkowa na Morzu Śródziemnym – 108 imigrantów na łodzi u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa
Foto – PAP

mieszkańcy Hellady czują się przesadnie wyzyskiwani przez instytucje
ﬁskalne i polityczne, wśród Niemców
zakorzenia się pogląd, że są zmuszani
do pracy na „leniwych” mieszkańców
południa.

Imigranci
Oprócz tego UE czeka kolejne kłopotliwe wyzwanie, które znów doprowadziło do załamania unijnej jedności na arenie międzynarodowej.
Problemem tym jest sprawa uchodźców wojennych i imigrantów ekonomicznych, którzy w wyniku pewnych błędów politycznych państw
członkowskich oraz napiętej sytuacji
na Bliskim Wschodzie (związanej
szczególnie z wojną w Syrii) masowo opuszczają swoje dawne miejsca
zamieszkania i kierują się wszelkimi
możliwymi drogami na kontynent
europejski, ze szczególnym uwzględnieniem bogatych państw UE. W tym
kontekście musimy wyróżnić skalę
problemów, z jakimi muszą się zmierzyć instytucje unijne oraz poszczególne kraje.
Problem imigracji do UE ma zatem wymiar humanitarny, polityczny i społeczno-kulturowy. Pierwszy
aspekt polega na zapewnieniu ludziom uciekającym przed wojną bezpieczeństwa i schronienia. W tym
sensie zobowiązania wynikają z przy-

jęcia przez UE tzw. Rozporządzenia
Dublin III w 2013 r., które określa
tryb i zasady dotyczące uchodźców.
Mówi ono o konieczności przyjmowania azylantów w pierwszym kraju
członkowskim (poza nielicznymi, zastrzeżonymi wyjątkami), do którego
traﬁą6.
Z porozumienia tego wyłamało
się kilka państw z różnych powodów.
Niemcy, chcąc odciążyć najbardziej
zagrożone kraje, ogłosiły, że przyjmą wszystkich (sic!) potrzebujących
pomocy. Ten nierozważny krok rządu
Angeli Merkel spowodował lawinowy
wzrost migracji do UE, w szczególności do Niemiec – największej europejskiej gospodarki. W ten sposób wyłania się aspekt polityczny problemu
migracji, gdyż coraz częściej do
„bram” UE pukają ludzie niezwiązani
z wojną w Syrii czy północnym Iraku.
Jak potwierdza m.in. Eurostat, ludzie
z kraju rządzonego przez Baszara al-Asada stanowią mniej więcej 20%
wszystkich przybyłych do UE. Reszta
to obywatele takich państw, jak: Afganistan, Albania, Erytrea, Irak, Kosowo, Nigeria, Pakistan, Rosja, Serbia,
Somalia, Ukraina i inne7.
Wspomniany błąd Niemiec doprowadził do konieczności rewizji
polityki bezwarunkowego przyjmowania „przybyszów” z innych państw.
Skłoniło to najsilniejsze kraje rdzenia
UE do rozmieszczenia uchodźców

4
T.G. Grosse, Kryzys Europejskiej Waluty. Konsekwencje Polityczne, „Analiza Natolińska” 2011, nr 3 (51), s 2. Por. E. Kaca, Problemy gospodarcze
Francji. Konsekwencje dla UE i Polski, „Biuletyn PISM” 2013, nr 7 (983).
5
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra – na interpelację nr 4327 w sprawie pożyczki ponad 6 mld
euro z rezerw walutowych NBP na finansowanie deficytów w zadłużonych krajach euro, 22.05.2012, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=493FCDD4 (data dostępu: 31.08.2016 r.). Zob. UE: Czesi chcą płacić za ratowanie strefy euro. Czechy: nic o tym nie wiemy, Wprost.pl,
20.12.2011.
6
Dz.U.UE, L 180, 29.06.2013, s. 31–59.
7
Tylko 20 proc. imigrantów pochodzi z Syrii. Eurostat przedstawia NOWE DANE, Dziennik.pl, 19.09.2015.

Wielka Brytania mówi
„do widzenia”
Istotnym problemem mogących
bardzo poważnie zachwiać stabilnością UE jest groźba tzw. Brexitu, czyli
opuszczenia struktur unijnych przez
Wielką Brytanię. Przyczyną tego jest
poczucie słabnącej podmiotowości
w ramach UE jednego z głównych
mocarstw światowych. Brytyjczyków
zawsze charakteryzował sceptycyzm
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według systemu tzw. kwot8, co
doprowadziło do głośnego konﬂiktu
na forum UE między większością zamożnych państw a krajami z regionu
Europy Środkowej, tj. Czechy, Polska,
Rumunia, Słowacja i Węgry, które
nie chciały ponosić dodatkowych
kosztów, nie widząc w tym własnego
interesu9.
Ponadto problem uchodźców jest
bardzo delikatny z powodów kulturowo-społecznych. W państwach
jednolitych narodowo, jak np. w Europie Środkowej, nie ma tak wyraźnego przyzwolenia na „przymusowe”
kwoty ludzi pochodzących z innych
obszarów
polityczno-kulturowych.
Z całą świadomością należy też pamiętać, że różnica między uchodźcami (imigrantami) a ludnością europejską objawia się bardzo często
w tradycji, obyczajach, religii, stylu życia. Dodatkowo informacje medialne dotyczące nowo przybyłych do
Europy osób często utwierdzają część
społeczeństw europejskich w swoich opiniach i stereotypach10. Skala
problemu jest na tyle duża, że może
ona wpłynąć na jedność europejską,
w konsekwencji stworzyć silny podział, którego zażegnanie będzie niezwykle trudne w przyszłości.

Spotkanie premier Beaty Szydło i kanclerz Niemiec Angeli Merkel – rozmowy o kompromisie w sprawie uchodźców
– Foto PAP

w tych obszarach integracji i współpracy, które ingerują w tradycyjnie
rozumianą suwerenność i samodzielność państwa11. Naród ten nie
chciał i nie chce „przesadnie” wiele
własnych spraw kierować do Brukseli. Dlatego sprzeciwia się szerokiej
koncepcji integracji forsowanej przez
Francję i Niemcy.
Wielka Brytania od dłuższego
czasu domagała się specjalnych
gwarancji dla własnego kraju dotyczących m.in. suwerenności walutowej, wzmocnienia roli parlamentów
narodowych (możliwość zawetowania decyzji unijnych), a także większej transparentności i demokratyzacji instytucji unijnych12. Wyrażał
to list byłego premiera Davida Camerona do Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, w którym
skonkretyzowano żądania dotyczące
dalszej obecności w UE. Były to:
● zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji
państw będących poza strefą euro

oraz uznanie, że nie ma jednej
uprzywilejowanej waluty w ramach UE,
● wzmacnianie
konkurencyjności
gospodarczej państw UE w szerokiej rywalizacji z najszybciej rozwijającymi się państwami świata,
● akceptacja różnych dróg integracji
państw członkowskich z uszanowaniem ich tradycji, obyczajów
politycznych i woli społeczeństw,
● ograniczenie świadczeń socjalnych
dla części imigrantów (także tych
z UE) w Wielkiej Brytanii, zahamowanie tzw. eksportu zasiłków
na dzieci13.
Opisane problemy stały się przyczyną wyniku referendum z 23 VI
2016 r., w którym nieznaczna większość opowiedziała się za wystąpieniem z UE. Głos Brytyjczyków okazał
się nieoczekiwanym ciosem w koncepcję integracji europejskiej. Jej
przyszłość stoi obecnie pod poważnym znakiem zapytania. Wiele zale-
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8
Polegać ma to na przydzieleniu każdemu z państw członkowskich odpowiedniej „kwoty”, w zależności od wielkości i zamożności kraju. A. Ciechanowicz, Kontyngenty – nowe hasło Merkel w krzysie migracyjnym, „Analizy OSW”, 11.09.2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-09-11/niemiecki-problem-z-uchodzcami-najpowazniejszy-test-dla-merkel#_ftnref7 (data dostępu: 31.08.2016 r.).
9
Ostatecznie Polska wyłamała się ze wspólnego stanowiska wymienionych państw i na głosowaniu w Radzie UE poparła stanowisko państw
głównego nurtu. UE przegłosowała decyzję o podziale imigrantów. Polska cofnęła swój sprzeciw, Polskieradio.pl, 22.09.2015.
10
Informacje te często kreują obraz imigranta na silnego, niezbyt biednego (mającego np. tablet, telefon komórkowy i inny sprzęt) mężczyznę
z ogromnymi roszczeniami finansowymi.
11
Te obawy mają potwierdzenie przy większości zmian traktatowych w UE. Przykładowo w traktacie lizbońskim Wielka Brytania wywalczyła możliwość wyłączenia się (tzw. opt-out) z dowolnego powodu z przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (dawny trzeci filar).
Szerzej na ten temat: A. Gruszczak, Zjeść ciastko i mieć ciastko. Brytyjski dylemat wyłączenia z przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii
Europejskiej, „Komentarze Natolińskie” 2013, nr 1 (20), s. 1–5.
12
Poza Parlamentem Europejskim, mającym niewielkie kompetencje, żadne instytucje nie są wybierane przez obywateli. P. Biskup, Integracja czy
dezintegracja? Przyszłość Unii Europejskiej z perspektywy brytyjskiej, „Analiza Natolińska” 2013, nr 5 (63), s. 6–7.
13
Cameron pisze list do Tuska. W przyszłym tygodniu negocjacje ws. Brexitu, Forsal.pl, 10.11.2015.
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Herb unii kalmarskiej, fot. Roede
Źródło: Wikimedia Commmons.
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Herb Królestwa Serbów, Chorwatów, Słoweńców
Źródło: Wikimedia Commons.

ży jednak od samej Wielkiej Brytanii
i nowego rządu, kierowanego przez
Theresę May. Warunki wystąpienia
ze struktur unijnych (jeśli w ogóle
do tego dojdzie)14 mogą okazać się
na tyle korzystne, że wcale nie będą
wykluczać mieszkańców dawnego
mocarstwa kolonialnego z dorobku
cywilizacji zachodniej (przykładem
może być obecny status Islandii, Norwegii i Szwajcarii).
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Polityka zagraniczna
Czy to jedyne zawirowania mogące podważyć jedność UE i w efekcie
doprowadzić do jej upadku? Z całą

pewnością nie. W ostatnich latach
takich kwestii jest coraz więcej. Co
ważne, najczęściej wynikają one
z oczywistych uwarunkowań – różnych podejść do spraw polityki zagranicznej. Rozwiązywanie istotnych
kryzysów międzynarodowych nie wychodziło dotychczas UE.
Nie jest przecież tajemnicą, że np.
najnowsza sytuacja na Ukrainie
i stosunek do Rosji nie stanowią dla
Portugalii, Hiszpanii, Malty czy Włoch
problemu tej samej wagi co dla Polski, Niemiec czy państw bałtyckich.
W 2008 r. zarówno w przypadku
sprawy Kosowa, jak i Gruzji nie
potraﬁono wypracować wspólnego
stanowiska w kwestii uznania nowo
powstałego państwa oraz sankcji na
Rosję. Podobna sytuacja nastąpiła
w konﬂiktach afrykańskich (w Mali
oraz Libii), w które głównie zaangażowane były tylko Francja i Wielka
Brytania. Brak jedności widać także
przy okazji wydarzeń nazywanych
arabską wiosną oraz działalności terrorystycznej tzw. Państwa Islamskiego15. Biorąc pod uwagę te czynniki,
można mieć obawy co do przyszłości
UE jako silnego partnera odgrywającego poważną rolę w świecie.

Zwrócenie się ku przeszłości
Wskazywany brak jedności nie
jest jedynym czynnikiem, na który zwracają uwagę badacze. Warto
zwrócić uwagę na mechanizm rozpadu różnych, wielopodmiotowych
unii politycznych na przestrzeni
dziejów. W tej materii w ostatnich
latach ciekawą pracę wykonał prof.
Przemysław Żurawski vel Grajewski.
Publikacja pt. Duch Pyszny poprzedza upadek16, wydana w 2012 r.,
jest w swojej tematyce pionierska
na polskim rynku, choć z pewnością
nie wyczerpuje całkowicie zagadnienia rozpadu wspólnot politycznych.
Autor na warsztat wziął łącznie
sześć związków, wszystkie należące

do cywilizacji zachodniej. Pięć z nich
to wspólnoty nieistniejące, ostatnia
zaś to współczesna nam Unia Europejska. Wybrane przez niego związki
historyczne to: średniowieczna unia
kalmarska, I Rzeczpospolita, Imperium Brytyjskie, Królestwo Niderlandów z 1815–1830 oraz Królestwo
Serbów Chorwatów i Słoweńców
(przekształcone w 1929 r. w Królestwo Jugosławii, a po 1945 do 1992 r.
istniejące jako Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii). Co
łączy te odległe czasowo, terytorialnie i całkowicie różne pod względem
strukturalnym wspólnoty?
Tytuł wspomnianej pracy, biblijna sentencja z Księgi Przysłów, jest
próbą wykazania, że proces rozpadu unii wiąże się bezpośrednio
z kwestią dominacji i poczucia
niższości pewnych jej części składowych. Owa biblijna pycha ma
więc prowadzić do antagonizmów
wewnątrz wielu unii, a w konsekwencji, gdy nie zostaną one zażegnane, do rozpadu całego bytu
polityczno-prawnego.

Unia kalmarska
W przypadku unii kalmarskiej
pozornie silne i trwałe podstawy
okazały się bardzo słabe i kruche.
Wspólne tradycje kulturowo-językowe, powiązania dynastyczne (nie tylko wśród rodzin królewskich), poczucie wspólnego zagrożenia to spoiwa,
które nie wytrzymały próby czasu.
Od samego początku widoczna dominacja duńska napotykała na silny
opór pozostałych państw unijnych
(zwłaszcza Szwecji, w mniejszym
stopniu Norwegii), co w okolicznościach początku XVI w. doprowadzić
musiało do rozpadu największego
ówczesnego organizmu politycznego
w Europie (1,2 mln km2 powierzchni).
Cały XV w. Dania próbowała zachować pozycję „pana” wobec niewątpliwie słabszych członków unii, zamiast

14
Wątpliwości dostarcza przede wszystkim skomplikowana procedura wyjścia z Unii Europejskiej, której czas trwania może ciągnąć się latami.
W takiej sytuacji, w przypadku załatwienia opisywanych „spraw spornych” niechęć do UE może się zmniejszyć do tego stopnia, że kwestia wystąpienia
z UE umrze śmiercią naturalną. Otwarta pozostaje także kwestia spójności Wielkiej Brytanii w obliczu niejednolitego głosowania jej części składowych
(przede wszystkim ze Szkocją i Irlandią Północną, które opowiedziały się za pozostaniem w UE).
15
D. Milczarek, K. Zajączkowski, Potęga i niemoc. Unia Europejska jako aktor w stosunkach międzynarodowych (część 2), „Studia Europejskie” 2015,
nr 2 (74), s. 17–19.
16
P. Żurawski vel Grajewski, Duch pyszny poprzedza upadek, Kraków 2012.

Brytyjskie kolonie
Theresa May – nowa premier Wielkiej Brytanii, fot. UK
Home Office
Źródło: https://www.flickr.com/photos/ukhomeoffice/21450866922.

starać się być silnym partnerem u ich
boku. Ignorowanie obyczajów,
praw i potrzeb pozostałych części
składowych17 doprowadziło w efekcie do krwawego rozpadu unii kalmarskiej w 1523 r.

Unia polsko-litewska

Unijny epizod niderlandzki
W przypadku Królestwa Niderlandów, powstałego w wyniku decyzji
kongresu wiedeńskiego i istniejącego w latach 1815–1830, mamy
do czynienia z dwoma płaszczyznami tytułowej „pychy”. Oprócz
„wewnętrznej” dominacji Holandii
nad Belgią istotna wydaje się także
gra dyplomatyczna wielkich mo-

Podzielone-złączone Bałkany
Warto kilka słów poświęcić najbliższemu nam chronologicznie związkowi,
jakim było Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. W ramach tego
organizmu od początku była widoczna
dominacja serbska, która nie pozwoliła na uznanie praw obywatelskich
wielu narodów składających się na powstałą w 1929 r. Jugosławię: Chorwatów, Słoweńców, Macedończyków, Bośniaków. Nawet zabicie w 1934 r. króla
Aleksandra przez chorwackich ustaszy
nie zmieniło polityki Belgradu, wręcz
przeciwnie – zaostrzyło ją.
Choć Jugosławia zaczęła się rozpadać dopiero w 1991 r., a przez długi czas wszelkie narodowe uczucia
były umiejętnie gaszone przez niezwykle charyzmatycznego przywódcę
Josipa Broz Titę, związek ten nigdy
nie stanowił ideału dobrze funkcjonującej federacji. Co więcej, można
pokusić się o stwierdzenie, że prawdziwe pokłosie wydarzeń międzywojennych i dominacji serbskiej obserwowaliśmy w latach 90. ubiegłego
stulecia.
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Co dalej z Unią?
Czy UE grozi rozpad z tego samego powodu co wymienionym organizmom? Kilkadziesiąt lat integracji

17
Chodzi m.in. o lekceważenie zagrożenia moskiewskiego przez zawarcie z księstwem rosyjskim antyszwedzkiego przymierza, obsadzanie stanowisk w ogromnej większości Duńczykami, wzrost obciążeń podatkowych na realizację celów polityki duńskiej, brak udziału przedstawicielstw wszystkich
państw Unii (dotyczyło to Norwegii i Szwecji) w najważniejszych uroczystościach. Szerzej na temat nieprawidłowości: tamże, s. 34–39.
18
Tamże, s. 50–51.
19
Kanclerz wielki litewski Albrecht Stanisław Radziwiłł odpowiedział wtedy, że co prawda Kozacy są członkami Rzeczypospolitej, ale „takimi jak
włosy i paznokcie dla ciała: wprawdzie są potrzebne, ale gdy zbytnio wyrosną, jedne ciążą głowie, drugie przykro ranią, oboje trzeba częściej przycinać”. Cyt. za: tamże, s. 45.
20
Tamże, s. 71.
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Podobna
sytuacja
nastąpiła
w XVII w. w przypadku unii polsko-litewskiej, której elity nie potraﬁły
docenić znaczenia silnego, lecz odmiennego „trzeciego” członu – Rusi.
Łódzki politolog ten „błąd” – nieprzekształcenie „starej” unii w związek
polsko-litewsko-ruski z równymi prawami wszystkich części składowych,
spowodowany poczuciem wyższości
„uprawnionych” członków – uznaje
za największą polityczną pomyłkę
w historii I Rzeczypospolitej18. Pamiętny sejm 1632 r., w czasie którego
senat wykpił posłów zaporoskich domagających się praw politycznych dla
Kozaczyzny przez porównanie ich do
włosów i paznokci, „które trzeba częściej przycinać”, stanowił przełom we
wzajemnych relacjach, którego konsekwencje uwidoczniły się w 1648 r.19
Późniejsza o 10 lat unia hadziacka okazała się nierealistyczna,

Kolejny przykład „pychy” dominującego centrum widzimy na przykładzie rozpadu pierwszego Imperium
Brytyjskiego w XVIII w., konkretnie:
secesji Stanów Zjednoczonych od
swej dawnej macierzy. Hasło amerykańskiej rewolucji – „No taxation
without representation” (żadnego
opodatkowania bez reprezentacji)
– oddaje istotę problemu dominacji
silniejszych członów wspólnoty nad
słabszymi. Amerykańscy Brytyjczycy
nie zgodzili się na bycie „Brytyjczykami II kategorii”, czyli takimi,
którzy łożą na potrzeby imperium
bez możliwości jakiegokolwiek decydowania o swoim losie, prawie i polityce. Wydaje się, że autor książki
w swym sądzie nie myli się: „Dokonano uzurpacji praw im [Amerykanom – M.G.] przynależnych i oczekiwano spokojnej akceptacji tego
faktu. [...] Dążąc do wzmocnienia
dominacji Korony nad koloniami,
utracono je”20.

carstw, które ustalały przynależność
polityczną Niderlandów. Najważniejsi decydenci kongresu wiedeńskiego
nie docenili odmienności polityczno-kulturowej Belgii, arbitralnie włączając ją do Królestwa Niderlandów
(wspólnie z Luksemburgiem) w imię
równowagi europejskiej (a raczej antyfrancuskiej przeciwwagi). Sztuczny,
odmienny twór nie przetrwał długo
– zaledwie po 15 latach padł śmiercią naturalną, przyspieszoną de facto
wprowadzeniem uderzających w Belgów podatku od uboju.

WOS w teorii i praktyce

spóźniona i wynikała z bieżących
potrzeb politycznych. Niechęć do
uznania praw obywatelskich ludzi
zapewniających bezpieczeństwo militarne unii, więc nieodłącznej części
aparatu każdego państwa, to przyczyna jego późniejszej wewnętrznej
i zewnętrznej słabości. Przyczyniło się
to w XVIII w. do całkowitego zaniku
Polski i Litwy z map świata.

WOS w teorii i praktyce
40

europejskiej wyraźnie wpłynęło na
wzrost poczucia własnej mocarstwowości wśród elit tzw. starej unii.
„Moralna wyższość” nad sąsiadami
UE ukazuje się w fundamentalnej zasadzie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – „everything but institutions”,
czyli opcja uczestnictwa państw sąsiedzkich we wszystkich programach
unijnych bez możliwości podejmowania decyzji co do kształtu tych
programów21. Podobne poczucie ma
miejsce także wewnątrz UE.
Warto przypomnieć, że proces
ten nie jest całkiem nowy. Wszak
już w 2003 r., jeszcze przed
wstąpieniem 10 nowych państw
do UE, w obliczu sporu o przyłączenie się do operacji wojskowej w Iraku, ówczesny prezydent
Francji Jacques Chirac wygłosił
słynne zdanie o Polsce, która
rzekomo „zmarnowała doskonałą okazję do siedzenia cicho” 22.
Ten buńczuczny ton ze strony
jednego z ważniejszych polityków światowych, świadczący
o niewątpliwym braku szacunku
wobec słabszych państw, pokazał przy okazji stan umysłów elit
europejskich, które nie respektują (w sensie moralnym) suwerennych decyzji tych krajów.
Należy też wspomnieć lekceważące traktowanie głosu obywateli
irlandzkich w trakcie procesu ratyﬁkacji traktatem lizbońskim. „Podwójne” referendum zorganizowane w tej
sprawie (2008, 2009)23 na pewno nie

świadczy o poszanowaniu demokratycznej woli Irlandczyków ze strony
dygnitarzy unijnych. Czy teraz Wielka
Brytania pozwoli na nieuszanowanie
suwerennej woli swoich obywateli?
Innym istotnym zagrożeniem dla
UE jest przenoszenie punktu ciężkości władzy w UE (zmniejszając
jednocześnie znaczenie i prestiż jej
instytucji) do pozatraktatowych ciał
(np. grupy frankfurckiej, rady eurogrupy czy tandemu niemiecko-francuskiego). Musi to rodzić niepewność
i obawy pozostałych państw co do
ich realnego wkładu w podejmowane decyzje.

Naciski europejskich polityków
głównych państw rdzenia unijnego
następowały też m.in. w przypadku
ratyﬁkacji traktatu lizbońskiego, paktu ﬁskalnego24 czy najgłośniejszego
w ostatnich latach kryzysu imigracyjnego. Tarcia, spory i konﬂikty, jak
w każdym politycznym organizmie,
są rzeczą naturalną. Pamiętać jednak trzeba, żeby niepotrzebnie nie
doprowadzały do wyobrażeń (słusznych bądź nie) mogących lekceważyć
uczucia i poglądy innych narodów.
Warto więc w tym celu wyciągać
lekcje z historii i nie dopuścić, aby
doszło do jej powtórki.

Historia magistra vitae est

21

Tamże, s. 152.
Cyt. za: tamże, s. 150–151.
23
W przypadku traktatu nicejskiego Irlandczycy również głosowali do skutku – dwukrotnie – w 2001 i 2002 r. J. Bogusławska, Drugie referendum w Republice Irlandii w sprawie ratyfikacji traktatu z Nicei – konsekwencje dla procesu rozszerzenia Unii Europejskiej, „Biuletyn PISM” 2002, nr 93.
24
Szerzej na ten temat: K. Popławski, Pakt fiskalny – twarde jądro Europy na niemieckich warunkach gospodarczych, „Komentarze OSW” nr 71,
7.03.2012.
22
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Political unions – the past and the present
Crisis of the European Union is leading to historical reflection. It must be said that different tense situations have
been happening within the European Union in the past few years, such as: financial crisis which concerned strongly
Portugal, Italy, Greece, Spain, also France and Ireland, generating discussion who should pay for those who are in
trouble with Euro; heavy influx of refugees and economic immigrants not only from Syria lost in the war; or the
newest one – Brexit. Wider perspective should include analysis of what happened with multi-subject political unions
in the past. This was done by P. Żurawski in the book “Duch Pyszny poprzedza upadek”. The academic analyzed (apart
from the EU) the following cases: Kalmar Union, Polish-Lithuanian Commonwealth, British Empire, United Kingdom
of the Netherlands, State of Slovenes, Croats and Serbs. The common denominator of their collapse was sense of
domination felt by some and sense of inferiority felt by the others.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Michał Pszczółkowski

rwająca ponad sto lat architektura doby historyzmu
wywoływała sprzeciw wielu
architektów już w końcu XIX
wieku. Na gruncie tego buntu pojawiła się secesja, która jednak szybko straciła na znaczeniu
ze względu na swoją dekoracyjność
– nowe wyzwania w architekturze
koncentrowały się bowiem wokół
uproszczenia formy i rezygnacji
z ornamentyki na rzecz czystej,
plastycznej kompozycji brył i faktur. W ten sposób narodził się modernizm, a rozwój tego kierunku
doprowadził do wykształcenia najbardziej awangardowej jego wersji
– architektury funkcjonalistycznej.
Apogeum funkcjonalizmu przypadło na przełom lat dwudziestych
i trzydziestych XX wieku. Polem doświadczalnym prostych, kubicznych
form i brył z nowoczesnych materiałów – stali, szkła i żelbetu – stały
się Niemcy, po przegranej wojnie
borykające się z ogromną nędzą
społeczną i „głodem mieszkaniowym”. W związku z tymi problemami najbardziej postępowi i zaangażowani społecznie architekci dążyli
do reform w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Celem tych
dążeń było stworzenie lepszych warunków życia. W miejsce XIX-wiecznego, „koszarowego” budownictwa
czynszowego z ciemnymi i wilgotnymi
podwórkami-studniami
oraz mieszkaniami pozbawionymi
światła i wyposażenia sanitarnego
chciano stworzyć zespoły mieszkań
funkcjonalnie zaplanowanych, z dostępem do powietrza i słońca.
Kilka lat po zakończeniu I wojny
światowej podjęto szeroko zakrojony program budownictwa osiedlowego, w efekcie którego powstały
osiedla mieszkaniowe z dziesiątkami
tysięcy nowych mieszkań. Charakte-

historia i style

Funkcjonalizm

T
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Il. 1. Kuchnia frankfurcka – współczesna rekonstrukcja (źródło: www.mak.at)

nia zaprojektowano w sposób odpowiadający kolejności czynności
wykonywanych w kuchni, zostały
też umieszczone na niewielkiej powierzchni – tak aby wszystko było
w zasięgu ręki (il. 1).
Manifestacją
nowoczesności
w architekturze tego okresu był
zespół budynków mieszkalnych,
wzniesiony w 1927 roku na wzgórzu Weissenhof w Stuttgarcie (il. 2).
Budowa tego osiedla była wspólną akcją czołowych architektów
awangardowych tego okresu, m.in.
Niemców Waltera Gropiusa i Ludwiga Miesa van der Rohe oraz
Szwajcara Le Corbusiera. Budynki
wchodzące w skład osiedla pod-
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rystyczną cechą tej nowej architektury było łączenie postulatów socjalnych z całkowicie nowoczesnym językiem form. Typowe dla budownictwa osiedlowego były płaskie dachy
i biało tynkowane ściany; architekci
dążyli do tego, żeby elementy budynków podlegały jak największej typizacji – dawało to możliwość taniego
i oszczędnego budowania, dzięki
czemu czynsz mógł być utrzymany
na niskim poziomie.
Wiele mieszkań wyposażono
w tzw. kuchnie frankfurckie, projektowane przez austriacką architekt
Margarete Schütte-Lihotzky. Były
one zaplanowane bardzo racjonalnie: poszczególne części wyposaże-

historia i style
Il. 2. Osiedle Weissenhof w Stuttgarcie (pocztówka, przed 1939)
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Il. 3. Dom projektu Le Corbusiera na osiedlu Weissenhof (fot. Michał Pszczółkowski)

Il. 4. Dom Barbary i Stanisława Brukalskich w Warszawie (fot. Michał Pszczółkowski)

sumowują idee architektury nowoczesnej:
kubiczne bryły, białe elewacje, płaskie dachy,
szkło i metal, a także nowe układy poszczególnych części budynków – wzajemnie przenikających się, graniastych brył. Le Corbusier,
jeden z ojców architektury XX wieku, w projektowanym przez siebie domu (il. 3) zawarł
tzw. pięć punktów nowoczesnej architektury,
czyli pięć elementów, jakimi powinna cechować się nowoczesna forma. Były to: konstrukcja słupowa z wolnym parterem, tzw. wolny
plan i wolna elewacja (chodzi tu o możliwość
swobodnego układu ścian i kształtowania
elewacji, dzięki temu, że konstrukcja opiera
się na słupach, a nie murach), okna pasmowe
i płaski dach z rekreacyjnym tarasem. Te elementy stały się wyznacznikiem międzywojennego funkcjonalizmu.
Do Polski nurt ten dotarł w końcu lat dwudziestych. Kluczową rolę odegrała tu grupa
Praesens – stowarzyszenie studentów i asystentów Wydziału Architektury Politechniki
Warszawskiej, będącej w tym czasie najważniejszym ośrodkiem twórczego fermentu
w projektowaniu. Jeśli chodzi o polskie realizacje funkcjonalistyczne, to w pierwszej kolejności należy rozpocząć od osiągnięć w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Ideę
tanich i ekonomicznych mieszkań łączono
z prostotą i lakonicznością form, rezygnacją
z dekoracji i ornamentu. Był to znak czasów
i nowoczesnego stylu życia; jak pisano z humorem na łamach czasopiśmiennictwa fachowego, „nagość form architektonicznych
dotrzymuje kroku goliźnie powszechnej w…
kieszeni i stroju kobiecym. Muszki i plastry
piękności tu i tam wyszły z mody”.
Członkowie Praesensu, podobnie jak
przedstawiciele niemieckiej awangardy, pod-

Corbusiera, m.in. tarasu-ogrodu
na dachu. Budynek ten znajduje się
obecnie w rejestrze zabytków jako
jeden z najważniejszych pomników
międzywojennego funkcjonalizmu.
Do historii architektury awangardowej weszło też kilkanaście willi,
a także gmachów użyteczności publicznej. W układzie większości widać
wpływy Le Corbusiera i jego pięciu
punktów. Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów idei corbusierowskich jest dom na Saskiej Kępie
w Warszawie (1928–1929, il. 5), zaprojektowany przez członków Praesensu – Bohdana Lacherta i Józefa
Szanajcę. Wyjątkowość tego obiektu polega na wybitnie nowatorskiej
formie plastycznej, oryginalnym rozwiązaniu konstrukcyjnym (system
konstrukcyjny został oparty na układzie ścian poprzecznych, co pozwoliło na wprowadzenie wolnej fasady) oraz użyciu nowego materiału
budowlanego, tzw. celolitu (rodzaj
pianobetonu). Już w czasie realizacji wzbudzał wielkie zainteresowanie – na plac budowy przychodziły
wycieczki studentów i architektów,
chcących zapoznać się z nowatorskim
pomysłem.
W kręgu architektury użyteczności publicznej znajdziemy wiele
znakomitych przykładów funkcjonalizmu wśród międzywojennych
szkół, szpitali, poczt czy domów

kultury. Często stosowaną kompozycją był układ trzech brył o zróżnicowanej wysokości, gdzie jedna
z nich nabierała cech wertykalnej
dominanty o formie wieżowej.
Charakterystycznym
motywem
architektury
funkcjonalistycznej w gmachach publicznych były
przeszklone w całości klatki schodowe, umieszczane w narożnikach,
często specjalnie w tym celu wyodrębnianych przez uskok w linii elewacji. W ten sposób podkreślano
nowoczesną konstrukcję gmachu
i nienośny charakter elewacji. Takie
przeszklenia zostały zastosowane
m.in. w gmachach szkół powszechnych Mikołowie i Hajdukach Wielkich oraz gimnazjum w Piekarach
Śląskich (1930–1933, il. 6). Wybitną realizacją jest też m.in. klub
o icerski w Grodnie (il. 7), wybudowany w 1933 roku według projektu przypisywanego Mieczysławowi
Szczuce, członkowi-założycielowi
innej awangardowej organizacji
– „Blok”. Niezwykle dynamiczną
bryłę tego obiektu utworzyły przenikające się wzajemnie, biało tynkowane prostopadłościany różnej
wysokości i proporcji, skupione
wokół dominanty – wysokiej, półokrągłej w rzucie wieży, mieszczącej klatkę schodową. Metalowe
balustrady balkonów i tarasów dopełniły funkcjonalistycznej całości.

historia i style

kreślali społeczną rolę architektury i skupiali swoją uwagę na problematyce mieszkań higienicznych
i racjonalnie urządzonych, których
forma będzie ściśle wynikać z funkcji budynków. Temat ten rozwiązywano w ramach inicjatyw takich
instytucji, jak Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, Towarzystwo Osiedli Robotniczych czy Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa. Do najważniejszych osiągnięć należy dziewięć kolonii mieszkaniowych, wybudowanych przez Warszawską
Spółdzielnię Mieszkaniową (WSM)
w latach 1925–1929 na warszawskim Żoliborzu. Projektanci (m.in.
małżeństwo Barbara i Stanisław
Brukalscy) przeprowadzili wnikliwą analizę potrzeb mieszkańców
w celu wprowadzenia jak najbardziej racjonalnych rozwiązań, m.in.
zastosowano doskonale opracowane pod względem funkcjonalnym
zespoły kuchenne, wzorowane
na kuchniach frankfurckich. Jednocześnie pod względem plastycznym
była to architektura odzwierciedlająca podejście funkcjonalistów.
Poza koloniami mieszkaniowymi Brukalscy zaprojektowali na
Żoliborzu swój dom (1927–1928,
il. 4). Nieregularną, uskokową bryłę, która przypomina przenikające
się pudełka, rozwiązano z wykorzystaniem pięciu punktów Le
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Il. 6. Gimnazjum w Piekarach Śląskich, proj. Karol Schayer
(fot. Michał Pszczółkowski)

Il. 7. Klub oficerski w Grodnie, proj. Mieczysław Szczuka
(fot. Michał Pszczółkowski)
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Il. 5. Dom na Saskiej Kępie w Warszawie, proj. Bohdan Lachert i Józef Szanajca (fotografia, przed 1939)

historia i filmy

Przez oko do serca

– wieki średnie na srebrnym ekranie
niowiecze. Kluczem doboru będzie
tutaj przydatność edukacyjna ilmu oraz mniejsza jego popularność
wśród szerokich kręgów widzów.

Anna Marynowska

abularne filmy historyczne
to jeden z najbardziej wymagających gatunków kina. W gronie
odbiorców znajdą się zawodowi
historycy, zapaleni amatorzy
danej epoki albo tematyki, uczniowie – wszystkim im zależeć powinno
na rzetelnej warstwie merytorycznej obrazu. Kino rządzi się jednak
swoimi prawami i należy mieć świadomość, że dziś większość widzów
oczekuje dobrego widowiska. I czy
to będą ujmujące plenery, wartka akcja, czy też heroiczny bohater, twórcy
filmu zmuszeni są wyjść naprzeciw
i takim oczekiwaniom.
Na szklanym ekranie na przestrzeni kilkudziesięciu lat oglądaliśmy
różne rodzaje fabularnych ilmów
o wydarzeniach epoki średniowiecza1. Choć ich rozpiętość tematyczna
jest ogromna, pilny widz dostrzeże
pewne charakterystyczne motywy, z których korzystali i wciąż korzystają twórcy, którym zamarzyło
się przedstawić własną wizję wieków średnich. Z dekady na dekadę
daje się zauważyć Rapipostępującą
naturalizację: tak jak średniowiecze
lat 70. było czyste i lśniące, tak ilmy
kręcone po roku 2000 są przeważnie
„przybrudzone”, a poczynania bohaterów znacznie mniej uładzone2.
Nie można nowszym ilmom również odmówić starań, aby kostiumy
i dekoracje były historycznie poprawne, co w porównaniu z ilmami
sprzed 20 lat stanowi krok naprzód.
Niezmiennie jednak faktograiczna poprawność ukazywanych
wydarzeń jest czymś niezależnym
od dekady, w jakiej ilm powsta-
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1

Tego nie polecamy

Plakat filmu Sekret Księgi z Kells, aut. Ross Stewart

wał. W związku z tym nie zawsze
zasadne jest lekceważenie obrazów nakręconych kilkadziesiąt lat
temu, bo choć sposób gry aktorskiej
był inny, a i konwencja mogła być
umowna, to ilm może w zaskakująco rzetelny sposób prezentować wydarzenia historyczne. Na tej samej
zasadzie odważnie należy poszukiwać wśród najnowszych nabytków
kinematogra ii, nawet hollywoodzkiej, wartościowych poznawczo
produkcji.
Rzecz jasna, nawet najdoskonalszy ilm nie jest wolny od skrótów, uproszczeń, stereotypów czy
wreszcie potknięć merytorycznych.
Niemniej jednak opowieść zawarta w dziele ilmowym ma znacznie
większą szansę pozostać w pamięci na dłużej niż przeczytany tekst,
a ewentualne uchybienia zdarzają
się również w literaturze – zadaniem
specjalisty jest je wychwycić i sprecyzować. Przedstawię więc propozycje ilmów obrazujących śred-

Najsłynniejszy chyba ilm ilustrujący epokę to Imię Róży (1986)
w reżyserii Jean-Jacques’a Annauda. Do głównych ról zaangażowano znakomitych aktorów: Seana
Connery’ego oraz Christiana Slatera.
Jest to klasyczne dzieło w swoim gatunku3 i jednocześnie całkiem udana
ekranizacja powieści Umberto Eco.
Z powieścią problem jest taki, że
uwypukla i utrwala stereotypy,
a z ilmem – że robi to jeszcze bardziej. Największy zarzut do Imienia
Róży to sposób zobrazowania Inkwizycji. Została ona ukazana jako
zjawiająca się w opactwie niesprawiedliwa i pełna hipokryzji przemoc.
Mimo to ilm jest wart obejrzenia
choćby z uwagi na to, że na stałe
wszedł do klasyki kinematogra ii
– i z tego też względu nie trzeba go
szczególnie reklamować.
Wielką estymą darzy się w Polsce ekranizację Krzyżaków Henryka
Sienkiewicza w reżyserii Aleksandra
Forda (1960). Choć oba dzieła uchodzą za kultowe, a wielu Polakom zapewne służyły niemal za podręcznik
do historii, nie da się ukryć, że fabuła
bazuje na stereotypowym wizerunku
„złego Krzyżaka”, z którym historycy
od lat starają się walczyć. Film ogląda
się przyjemnie; satysfakcją napawa
to, że polscy twórcy potra ili ponad
pół wieku temu zekranizować zapierającą dech w piersiach bitwę pod
Grunwaldem, ale należy pamiętać, że
wyemitowany w szkole wymaga solidnego merytorycznego komentarza.

Szerzej na temat filmów o średniowieczu lub w konwencji średniowiecza zob. S. Schmidt, The Middle Ages in Film and on Television, [w:] The
Cinematic Discourse on the Middle Ages, red. J. Wenta, współ. M. Kopczyńska, Toruń 2015, s. 9–25; polecam również załączoną na s. 26–27 literaturę
przedmiotu.
2
A.B.B. Elliott, Remaking the Middle Ages. The Methods of Cinema and History in Portraying the Medieval World, Jefferson–London 2010, s. 1–2.
3
Por. B. Bildhauer, Filming the Middle Ages, London 2011, s. 146–148.

Dla młodszych,
ale nie tylko

4

nia o św. Franciszku, więc zarówno
jego niefrasobliwą młodość i udział
w walkach między włoskimi miastami a szlachtą, jak i nawrócenie
i dążenie do stworzenia wspólnoty
braci przy zgodzie papiestwa. Film
nie zawiera śmiałych scen przemocy,
dlatego nadaje się również dla młodszych widzów. Zwraca uwagę dbałość o zaakcentowanie w ilmie charakterystycznych kon liktów między
włoskimi miastami7, jak i wskazanie
rozterek papieża Innocentego III
co do decyzji w sprawie poparcia
Franciszka8.

Epoka wojen
Pełnometrażowym ilmem o surowych wczesnośredniowiecznych
czasach, kiedy życie człowieka upływało na wojnach o ziemię i honor suwerena, jest najnowsza ekranizacja
Makbeta (2015) w reżyserii Justina
Kurzela. Nieco zaskakujący wybór,
wszak sam dramat Szekspira jest
przecież zaledwie luźną adaptacją
prawdziwych wydarzeń, ma swoje uzasadnienie. Film przoduje pod
względem bardzo stylowego ukazania ówczesnych obyczajów wojennych i norm społecznych Szkocji9 oraz osadzenia akcji w istotnie
odpowiedniej scenerii (i to zarówno w plenerze, jak i budynkach),
co dotychczas w ekranizacjach sztuk
Szekspira nie było chlebem powszednim. W Makbecie nie będzie teatralnej umowności, choć twórcy trzymają się tekstu bardzo wiernie. Warto
ilm ten zobaczyć głównie po to, aby

uzmysłowić sobie, o jakiej epoce
mowa w dramacie.
Najdłuższa wojna średniowiecznej Europy doczekała się wielu ekranizacji, a najbardziej uznane traktują
o Joannie d’Arc, która wsławiła się
bohaterstwem na polu wielu bitew
Francuzów przeciw Anglikom. Spośród całej gamy ilmów o Dziewicy
Orleańskiej tym, który na pewno
wart jest zobaczenia, jest ten z 1999
roku z Millą Jovovich w tytułowej
roli. Film ciekawie podejmuje temat
nie tylko udziału Joanny w bitwach,
roli ówczesnego króla Francji Karola
VII Walezjusza i wydania bohaterki
w ręce wrogów, lecz także autentyczności jej objawień. Fabuła nie
nuży, pojawiają się sceny komiczne,
jak choćby te z udziałem Richarda
Ridingsa w roli dowódcy wojsk La
Hire’a, czy sceny dworskie, m.in.
ciekawie zaprezentowana historia
podmiany króla i dworzanina. Ekranizacja jest na tyle dobra, że można
wybaczyć błąd w mapie umieszczonej na początku ilmu, jak i nazbyt
pozytywne przedstawienie Gillesa
de Rais, który przeszedł do historii
przecież nie tylko jako bohater, lecz
także oprawca dzieci10.
Kolejnym polecanym dziełem jest
pięcioodcinkowa seria Królowie
przeklęci (oryg. Les rois maudits)
z 2005 r., do którego zaangażowano
znanych francuskich aktorów, m.in.
Gérarda Depardieu, który wcielił się
w postać ostatniego Wielkiego Mistrza zakonu templariuszy Jakuba
de Molay, oraz Jeanne Moreau w roli

Por. P.W. Edbury, Ibelins, [w:] The Crusades. An Encyclopedia, red. A.V. Murray, Santa Barbara 2008, s. 623–624; L. Goldsmith, Sibyl of Jerusalem (d. 1190), [w:] The Crusades. An Encyclopedia, s. 1104.
5
P. Meyvaert, The Book of Kells and Iona, „The Art Bulletin” , 71, 1 (Mar., 1989), s. 6–19.
6
M.N. Salda, Northern Lite: A Brief History of Animated Vikings, [w:] The Vikings on Film: Essays on Depictions of the Nordic Middle Ages, red.
K.J. Harty, Jefferson 2011, s. 178–191, szczególnie s. 184–186.
7
Sam Franciszek był uczestnikiem wojny między Asyżem a Perugią, p. Ch. Ohan, „You are Simple and Stupid” Francis of Assisi and rise of
Merchant Capitalism, [w:] The World of St. Francis of Assisi, vol. II, Brill 2015, s. 11.
8
A. Fliche, The Advocate of Church Reform, w: Innocent III: Vicar of Christ Or Lord of the World?, red. J.M. Powell, Washington 1994, s. 55–72.
9
D. Sellar, The Family, [w:] History of Everyday Life in Medieval Scotland, red. E.J. Cowan, Ediburgh 2011, s. 91–95.
10
Więcej o tej postaci M. Hérubel, Giles de Rais, Warszawa 1987.
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Programy szkolne raczej nie
umożliwiają nauczycielowi historii
omówienia średniowiecznych dziejów Irlandii. Na lekcjach języka angielskiego uczeń dowie się o św. Patryku, ale już postać św. Kolumby,
opata z wyspy Iona, i jego rola w procesie chrystianizacji mieszkańców
Irlandii są pomijane. To właśnie
w klasztorze założonym przez Kolumbę zainicjowano sporządzenie
słynnej Księgi z Kells, o której traktuje wyjątkowej urody ilm animowany
Sekret Księgi z Kells (2009)5. Narratorem jest Brendan, który z jednej
strony pozostaje pod wpływem apodyktycznego opata, a z drugiej zauroczony jest księgą i wiedzą jej opiekuna, brata Aidana. Przygody Brendana
zgrabnie ukazują wczesnośredniowieczne wydarzenia i procesy w Irlandii – wikińskie rajdy (wymownie
ukazane w animacji6) oraz przenikanie się wierzeń i kultur rodzimych
i chrześcijańskich wśród wyspiarzy.
W 2002 r. powstała włoska ekranizacja opowieści o św. Franciszku
z Asyżu (oryg. Francesco). Reżyserem ilmu jest Michele Soavi i należy
przyznać, że udało mu się stworzyć
dzieło prawidłowo oddające poda-

Bamburg Castle, w którym kręcono najnowszą ekranizację Makbeta (2015), fot. Julian Dowse
Źródło: Wikimedia Commons.

historia i filmy

Kolejny z głośnych ilmów, Królestwo Niebieskie, traktujący o krucjatach, jest rozczarowujący. Zgromadzono w nim zbyt wiele przeinaczeń
(np. biogramy Baliana z Ibelinu
i Sybilli Jerozolimskiej zupełnie nie
przystają do rzeczywistości!4), a opinia, jakoby doskonale odzwierciedlał
prawdziwe wydarzenia, tym bardziej
powoduje, że należy do tego ilmu
podchodzić z dużą ostrożnością. Jest
niewątpliwie ładnie zrealizowany,
kostiumom nie można zarzucić niestaranności, ale to, o czym opowiada,
z pewnością nie jest historią krucjat.

historia i filmy

demonicznej Mahaut d’Artois, intrygantki na dworze potomków Filipa
IV Pięknego. Film jest ekranizacją
powieści Maurice’a Druona. Zarówno książka, jak i ilm łączą cechy dobrej akcji w stylu powieści płaszcza
i szpady z dbałością o wierność faktom historycznym. Choć kostiumy
i wnętrza nieco trącą myszką, to ilm,
nagrany w konwencji teatralnej, wyśmienicie popularyzuje genezę wojny stuletniej, która po seansie nie
będzie problematyczna.

Tematy mniej znane
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Godzinę świni z 1993 roku Andrew B.B. Elliott skomentował
następująco: „Wszędzie jest brud
i błoto. Wokół miejsca procesu rozrzucona jest słoma. Gniewny tłum
zbiera się w pośpiechu, jakby z ad
hoc pożyczonego tłumu uzbrojonego
w widły i moralne oburzenie, który
Hollywood wydaje się wciąż trzymać w zanadrzu na wypadek, gdyby
ktoś robił ilm historyczny. [...] Nie
ma wątpliwości: jesteśmy w średniowieczu”11. Rzeczywiście, scenogra ia jest ilmowo średniowieczna.
Film ma jednak swoją zaletę – obrazuje nietypowy temat w niestereotypowy sposób. Bohaterem ilmu jest
wykształcony adwokat, który z miasta przeprowadza się na prowincję,
gdzie odgrywa rolę obrońcy w procesach inkwizycyjnych12.
Rozpowszechniona w dzisiejszych czasach czarna legenda Inkwizycji zniekształca obraz jej rzeczywistych sposobów funkcjonowania,
przez co w wielu ilmach, takich jak
wspomniane Imię Róży, ukazuje się
procesy skrajnie niesprawiedliwe.
Warte zatem odnotowania jest to,
że w Godzinie świni oddano sądom
inkwizycyjnym
sprawiedliwość,
podkreślając rolę adwokata13. Jeśli
mowa o tematyce, to Godzina świni
dotyczy procesu, który wytoczono
świni, oskarżonej o zamordowanie
dziecka. Jak okazuje się w miarę roz11

Joanna d’Arc

Źródło: domena publiczna.

woju akcji, sprawa nie jest tak prosta,
na jaką wygląda i proces przeciw
świni zmienia się w poważne śledztwo. Film w dobry sposób ukazuje
mechanizmy władzy, sądownictwa i ludzkiej mentalności.
Rodzina Borgiów, której przedstawiciele realizowali swoje ambicje w oparciu o tron papieski, od lat
budzi powszechne zainteresowanie
osób spragnionych ciekawostek
o skandalach z udziałem duchownych. Szeroko znany jest serial HBO
Rodzina Borgiów. Emocjonująca,
choć podrasowana w stosunku
do przekazów historycznych fabuła, doskonałe stroje i dekoracje oraz
świetna obsada aktorska – serial
miał wszystko, by stać się hitem.
Z uwagi jednak na dość śmiałe sceny nie jest polecane prezentować go
młodzieży.
Zamiast tego warto zaproponować ilm Konklawe z 2006 r., traktujący o kulisach wyboru na Tron
Piotrowy Eneasza Sylwiusza Piccolominiego14, czyli Piusa II. W ilmie zobaczymy Rodrigo Borgię, ale jeszcze
jako młodego kardynała balansującego między włoskimi, francuskimi
i hiszpańskimi stronnictwami pod-

czas tytułowego konklawe. Twórcom
ilmu udało się fabularnie wpleść
korzystne edukacyjnie fakty o sposobach elekcji papieża w XV wieku.
Ekranizacja w nieprzesadzony sposób ilustruje, czym dla ówczesnych
duchownych było stanowisko kardynała, wicekanclerza papieskiego
i wreszcie samego papieża. W tle
natomiast kilkukrotnie pojawia się
późnośredniowieczny Rzym – jeszcze bez Bazyliki św. Piotra.
Europejska produkcja Kat w reżyserii Simona Aeby’ego traktuje
już o zmierzchu średniowiecza, jako
że akcja osadzona jest w latach 20.
XVI wieku w Tyrolu. W tle toczą się
wojny religijne, w miastach – walki
o dominację pomiędzy instytucjami
katolickimi a protestantami. W wydarzenia te uwikłani zostają żołnierz Martin, ksiądz Georg pnący się
po drabinie kościelnej kariery i Anna,
córka lokalnego kata. Kat wyraziście
i dość poprawnie prezentuje sytuację wykluczonych jednostek i grup
(katów15 i anabaptystów oskarżanych o herezję i świętokradztwo)
w miastach przełomu epok.
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Witold Urbanowicz
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Piotr Rapiński

itold Urbanowicz był nie
tylko świetnym dowódcą Dywizjonu 303 i asem
myśliwskim, który dwukrotnie zdołał zestrzelić
jednego dnia cztery samoloty przeciwnika, lecz także dobrym pilotem
i wnikliwym obserwatorem. Ta
ostatnia cecha jest szczególnie widoczna podczas lektury jego wspomnień z okresu walki w Chinach,
gdzie jako jedyny Polak miał okazję
stanąć do walki przeciwko siłom
powietrznym Cesarstwa Japonii.

W

Młodość i edukacja

1
2
3
4

Najlepszy z najlepszych
– Witold Urbanowicz
Początkowo w Szkole Podchorążych Lotnictwa nie szło mu
najlepiej. Szczególnie trudne dla
przyszłego dowódcy Dywizjonu
303 było wykonywanie fotogra ii
lotniczych. Niski stopień z fotograii lotniczej był poważnym problemem, tym bardziej że prowadzący
zajęcia porucznik Alfred Peszke był
niezbyt zadowolony z postawy
W. Urbanowicza i jego kolegi. Według por. Peszkego największym
problemem W. Urbanowicza i jego
serdecznego przyjaciela Dawida
było podejście do jego przedmiotu: „Mógłbym podchorążym nawet
naciągnąć stopień z aerofoto, ale
widzę, że podchorążowie traktują
ten ważny przedmiot erotycznie,
a mnie skutkiem tego krew zalewa”1. Takie komentarze padające
z ust por. Peszkego zaowocowały
sytuacją, w której W. Urbanowicz
znalazł się prawie poza szkołą.
Wykładowca chcąc pokazać młodym podchorążym dobre serce,
zgodził się dać im jeszcze jedną
szansę. By podkreślić, że zależy mu
na ich sukcesie, postarał się, aby
zapewnić im możliwie najlepsze
warunki do wykonania zdjęć lotniczych Wisły i przydzielił im najlepszego pilota, umożliwił wykonanie
dokładnego planu lotu, a przed
samym lotem pożyczył dwóm pe-

chowcom swój bardzo dokładny
zegarek. Niestety, W. Urbanowicz
z kolegą zapomnieli zabrać zegarek
por. Peszkego, w trakcie lotu zgubili
swoje notatki, a podczas pierwszego przelotu nie wykonali żadnego
zdjęcia. Dopiero drugiego okrążenia
przystąpili do wykonywania zdjęć:
„Zupełnie machinalnie wziąłem
aparat do ręki i wychyliłem się powtórnie z gondoli. Stoję na jednej
nodze, drugą trzyma Dawid, żebym
nie wypadł.
– Jak ci dam kopniaka, rób zdjęcie! – krzyknął Dawid.
Jednocześnie poczułem jego but
na pośladkach. Zupełnie nie zastanawiając się, zrobiłem zdjęcie
i przeładowałem ostrożnie kliszę.
Znowu but na pośladkach – i znowu zdjęcie. Kopnięć było kilkanaście, po czym pilot zrobił zakręt
w stronę lotniska”2.
Ku zaskoczeniu wszystkich po wylądowaniu i wywołaniu zdjęć okazało się, że były to wzorcowe zdjęcia,
które por. Peszke rozkazał wywołać
i wykorzystywać w charakterze materiałów dydaktycznych3.

Krótka kariera obserwatora
Po zakończeniu pierwszego etapu
nauki w Dęblinie i awansie na stopień porucznika obserwatora W. Urbanowicz tra ił do 1 Pułku Lotnicze-

W. Urbanowicz, Myśliwcy. Młodzieńcze przygody dowódcy Dywizjonu 303, Kraków 2010, s. 24.
Tamże, s. 27.
Tamże, s. 29.
Tenże, Ogień nad Chinami. Wojenne wspomnienia dowódcy Dywizjonu 303, Kraków 2007, s. 17.
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Witold Urbanowicz urodził się
30 marca 1908 r. w Olszance, niewielkiej miejscowości leżącej na terenie powiatu augustowskiego. Jednym z pierwszych jego wspomnień
z czasów dzieciństwa były wspólne
spacery z dziadkiem, podczas których młody Witold docierał do pobojowisk – niemych świadków klęski rosyjskiej armii w kampanii
1914 r. Do lotnictwa wojskowego
tra ił w 1930 r. Zgodnie z obowiązującymi w ówczesnych realiach zwyczajami najpierw odbył szkolenie
na obserwatora, które zakończyło
się nadaniem mu stopnia podporucznika obserwatora.

panteon ojczysty

Spośród wszystkich polskich jednostek lotniczych biorących
udział w II wojnie światowej najbardziej znaną pozostaje
Dywizjon 303. Swoją popularność może zawdzięczać nie
mniej słynnej książce Arkadego Fidlera o takim samym
tytule, która przez wiele lat pozostawała szkolną lekturą, co
dodatkowo utrwalało w zbiorowej świadomości doniosłą
rolę, jaką odegrał w bitwie o Anglię polski dywizjon.

panteon ojczysty
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go w Warszawie, gdzie przydzielono
go do nocnego dywizjonu bombowego. Była to jedyna tego typu formacja w polskim lotnictwie przed
wybuchem II wojny światowej. Dywizjon został rozwiązany na początku 1939 r. W chwili gdy do jednostki tej tra ił W. Urbanowicz, doszło
do zadrażnienia stosunków między
przyszłym asem a dowodzącym
dywizjonem bombowców nocnych
o icerem. Przyczyną były zapewne niespełnione ambicje dowódcy
W. Urbanowicza, który zdaniem
przyszłego asa nie dostał się na pilotaż i z tego powodu nie cierpiał pilotów, zwłaszcza myśliwskich.
Niestety, z W. Urbanowiczem
w nowej jednostce było więcej
problemów niż pożytku, i należało
zrobić coś, by dyskretnie pozbyć się
kłopotliwego podo icera. Okazja
nadarzyła się, gdy W. Urbanowicz
został wysłany w charakterze obserwatora na nocne bombardowanie.
Dodatkowym utrudnieniem w wykonaniu zadania były silne opady
śniegu, które praktycznie uniemożliwiły celne zrzucenie betonowych
bomb ćwiczebnych – pociski jednak
nie spadły na cel: „Poszliśmy do kasyna, żeby się rozgrzać koniakiem,
a w kasynie już czekał na nas o icer służbowy z fonogramem, nadanym przez policję w Zakroczymiu:
«W dniu dzisiejszym o godzinie
ósmej wyskoczył z chmur nierozpoznany samolot. Zbombardował
chałupę i znikł. Strat w ludziach nie
ma, szkody materialne: dwie kury
zginęły na miejscu, siedem zaginęło
bez wieści»”4.
Inny nocny lot odbywający się
przy zimowej aurze zakończył się
awaryjnym lądowaniem – „nawalił” jeden z silników, w wyniku
czego konieczne okazało się nocne posadzenie samolotu na nieoświetlonym, zaśnieżonym polu.
Szczęśliwie samolot i załoga przeżyli lądowanie, a następnego dnia
chałupniczymi metodami dokonali
naprawy pozwalającej na powrót
do warszawskiej bazy. Po powrocie
całą sytuację skomentował dowód5
6

Odznaka Dywizjonu 303
Źródło: Wikimedia Commons.

ca, który wysłuchawszy opowieści pilota i dwóch niefortunnych
obserwatorów, wśród których był
W. Urbanowicz, miał stwierdzić:
„Myślałem, sierżancie, że z was
zrobię bombardiera, ale po wczorajszym waszym locie zrezygnowałem. Trzymacie się zasady «kupą,
mości panowie». We trójkę taką stanowicie siuchtę, że nigdy nie będę
miał właściwego obrazu waszego
lotu – machnął zrezygnowany ręką”5.

Pilot o ciętym języku
W 1933 r. W. Urbanowicz ukończył kurs pilotażu, następnie dalsze
szkolenia umożliwiające mu latanie na samolotach myśliwskich.
Jego pierwszą jednostką była 113
Eskadra Myśliwska. Następnie traił do słynnej 111 „Kościuszkowskiej” Eskadry Myśliwskiej. Jako jeden z nielicznych polskich pilotów
mógł się pochwalić uzyskaniem
zestrzelenia w okresie przed wybuchem wojny. W 1936 r. eskadra
W. Urbanowicza została wyznaczona do wystawienia trójsamolotowego klucza przeznaczonego
do patrolowania wzdłuż wschodniej granicy państwa polskiego.
Podczas jednego z lotów patrolowych W. Urbanowicz zestrzelił sowiecki samolot rozpoznawczo-szturmowy R-5, jednakże „czarne
chmury” zaczęły zbierać się nad
jego głową znacznie wcześniej.
Już wcześniej doszło do dosyć
nieprzyjemnego incydentu, w którym oprócz polskiego lotnika
brał udział również… Willy Mes-

Tenże, Myśliwcy…, s. 69.
Tenże, Świt zwycięstwa. Bitwa o Anglię oczami dowódcy Dywizjonu 303, Kraków 2009, s.143.

serchmitt, słynny niemiecki konstruktor. Podczas odbywających
się w Warszawie zawodów lotniczych do hangarów zajmowanych
przez wojsko zaczęło się zbliżać
kilku ubranych po cywilnemu
mężczyzn. Gdy wartownik rozkazał zatrzymać się, rzucili mu tylko niechętnie spojrzenia. Wtedy
do akcji włączył się W. Urbanowicz, który ponownie poprosił cywilów o odejście.
„Jeden zaklął szpetnie
i oznajmił coś w tym sensie,
że organizacja zawodów jest
na poziomie tak prymitywnego kraju… «Doskonale –
próbowałem się uśmiechnąć.
– Wobec tego padnij». Musiałem mieć niemiły wyraz twarzy, bo wartownik odbezpieczył karabin”6.
Zdenerwowani Niemcy leżeli na ziemi, dopóki nie pojawił się
o icer dyżurny, który pozwolił nerwowym cudzoziemcom na zmianę
pozycji i wyjaśnienie powodów, dla
których chcieli „zwiedzić” wojskowe
hangary na warszawskim lotnisku.
Kolejnym wypadkiem było
ostre spięcie z majorem „Kubą”,
które ostatecznie przechyliło
czarę goryczy. Podczas krótkiego
pobytu w Warszawie, w oczekiwaniu na nowe samoloty dla grupy pilotów osłaniających granicę
w Sarnach, W. Urbanowicz zauważył, że lufy karabinów maszynowych są pokryte rdzą. Zażądał
od rusznikarza ich natychmiastowego wyczyszczenia. Gdy ten odmówił, W. Urbanowicz zdenerwował się i rozkazał, by rusznikarz
natychmiast wyczyścił broń, a następnie zameldował się u swojego
przełożonego. Do dalszego zadrażnienia sytuacji doszło następnego
dnia podczas odprawy:
„W pewnym momencie uśmiechnął się, rozejrzał dookoła i powiedział:
– Zwracam uwagę na niewłaściwe zachowanie się niektórych
młodych i niedoświadczonych o icerów. Otóż zdarzył się wypadek,

mego autora, który zwracając się
do podchorążych, porównał pilota
myśliwskiego do jadowitej kobry,
szykującej się do ataku. Określenie
spodobało się podchorążym, którzy już następnego dnia przyozdobili samolot myśliwski W. Urbanowicza wizerunkiem wielobarwnej
kobry.

Od Dęblina do Londynu…
Wrzesień 1939 r. był szczególnie trudnym momentem dla
polskiego lotnictwa wojskowego
– regularne jednostki wyposażone
w PZL P-11 z trudem nawiązywały
walkę z lepiej wyposażonym przeciwnikiem, a nieliczne eskadry mające jeszcze starsze myśliwce PZL
P-7 toczyły w powietrzu nierówną
walkę o przetrwanie. W Dęblinie
znajdowały się niestety tylko PZL
P-7, które w żadnym wypadku nie
mogły się równać z niemieckimi
Messerschmittami Bf-109 czy dwusilnikowymi ciężkimi myśliwcami
Bf-110. Polskie PZL P-7 nie były
w stanie dogonić nawet niezbyt
nowoczesnego bombowca Dornier
Do-17, używanego masowo przez
niemiecką Luftwaffe we wrześniu
1939 r.
W tej sytuacji latający nad Dęblinem W. Urbanowicz prowadził
trudny bój o przeżycie. Szczęśliwie
udało mu się wziąć udział w kilku
walkach, które jednak nie przyniosły mu upragnionych zestrzeleń.
Gdy po kilku dniach dowództwo
upomniało się o nieliczne PZL P-7
pozostające w Dęblinie (samoloty

przekazano regularnym jednostkom, które poniosły znaczne straty
w sprzęcie), W. Urbanowicz z grupą instruktorów i uczniów z Dęblina udał się na południe, gdzie
w Rumunii miały już na nich oczekiwać zakupione we Francji i Anglii
nowoczesne myśliwce Morane-Saulier 406 i Hawker Hurricane.
Samolotów jednak nie było. Zamówione przez polski rząd maszyny nigdy nie dotarły do Rumunii,
gdzie mieli je przejmować polscy
lotnicy. Gdy 17 września 1939 r.
granicę przekroczyli Sowieci, stało
się jasne, że szansę na dalszą walkę
z wrogiem będą mogli dać Polakom
sojusznicy. Po krótkim pobycie
w Rumunii por. Urbanowicz tra ił
do Francji, gdzie polskich lotników
skierowano do obozu w Istres.
Niestety, W. Urbanowicz nie uzyskał możliwości walki na francuskich MS-406 czy CR-714 Cyclone.
Wobec braku szansy na skierowanie do walki, w styczniu 1940 r.
W. Urbanowicz przyjął zaproszenie z Królewskich Sił Powietrznych, które zaproponowały,
by część polskich lotników pozostających we Francji rozpoczęła
szkolenie w dywizjonach brytyjskich. W Wielkiej Brytanii W. Urbanowicz zapoznał się z brytyjską
taktyką i samolotami: Hawkerem
Hurricane i Supermarine Spit ire.
Wbrew obiegowym opiniom,
według których brytyjskie samoloty były lepsze od niemieckich myśliwców, W. Urbanowicz po latach
wspominał: „Jeżeli chodzi o samolo-

Tamże, s. 169.
M. Romeyko, Rayskie czasy lotnictwa polskiego, Londyn 1948, s. 23–24.
9
W. Urbanowicz, Świt…, s. 102.
10
W tej kwestii istnieją pewne rozbieżności, które jednak nie wpływają w żaden sposób na ogólną ocenę skuteczności W. Urbanowicza jako
pilota myśliwskiego. R. Gretzyngier, W. Matusiak, Polacy w obronie Wielkiej Brytanii, Poznań 2007, s. 34.
8
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Fot. 3. Sowiecki samolot R-5. Maszynę tego typu zestrzelił przed wybuchem wojny Witold Urbanowicz
Źródło: domena publiczna.

panteon ojczysty

że pewien młodzieniec, porucznik
Urbanowicz, bez uzasadnienia ukarał starego podo icera.
Być może poniosła mnie krew,
ale wstałem i powiedziałem głośno, tak żeby wszyscy słyszeli:
– Panie majorze, wypraszam
sobie tego rodzaju powiedzenia.
Rusznikarza wcale nie karałem,
tylko wstrzymałem mu wyjazd
do Warszawy, polecając jednocześnie wyczyścić kaemy z rdzy.
– Proszę pamiętać, poruczniku, o różnicy w naszych stopniach
o icerskich. Jesteście zbyt młodzi,
żeby wyrażać się w ten sposób.
– Kiedy jastrząb się starzeje,
wróbel z niego kpi, panie majorze”7.
Sprawa zakończyła się dyscyplinarnym wezwaniem por. Urbanowicza przed oblicze dowódcy
1 Pułku Lotniczego płk. Władysława Hellera, który zapowiedział
wyciągnięcie konsekwencji wobec
przyszłego dowódcy Dywizjonu
303.
Sprawiającego problemy o icera zadecydowano się przesunąć
do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Była to pewna
forma „zesłania”, która w zamyśle
przełożonych miała poprzedzić
usunięcie lub dobrowolne odejście niesfornego o icera do rezerwy. Warto nadmienić, że pozbywanie się z wojska niewygodnych lub
problematycznych o icerów było
częstą praktyką – według autora
wielu prac wspomnieniowych płk.
Mariana Romeyki8 ten los spotkał
m.in. najbardziej zasłużonych twórców polskiego lotnictwa, wśród
których można wymienić pułkowników: Buckiewicza, Borejszę, Periniego, Malczewskiego, Abżółtowskiego, Kossowskiego, czy jednego
z pierwszych dowódców późniejszej „Szkoły Orląt” Florera.
Właśnie z „dęblińskiego” okresu
działalności W. Urbanowicza pochodzi jego pseudonim „Kobra”.
Przydomek wziął się od słów sa-

panteon ojczysty
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ty myśliwskie, to messerschmitt 109
był lepszy od spit ire’a. Miał większą
szybkość (od 15 do 20 km/h), lepsze
nurkowanie, wznoszenie, uzbrojenie, amunicję. Hurricane w porównaniu z messerschmittem był po prostu samolotem antycznym”9.

Nad Anglią
W Bitwie o Anglię W. Urbanowicz rozpoczął swoją karierę jako
pilot 601 Dywizjonu RAF. W jego
barwach odniósł pierwsze zwycięstwo powietrzne – łupem Polaka
padł Messerschmitt Bf-10910. Kolejne zwycięstwa odniósł jako pilot
145 Dywizjonu w dniu 11 sierpnia,
jednakże zwycięstwo to nie zostało
zaliczone do o icjalnej statystyki11.
Kolejny sukces nastąpił 12 sierpnia, gdy łupem W. Urbanowicza
padł niemiecki bombowiec Junkers
Ju-88. Por. Urbanowicz, przychodząc do polskiego dywizjonu, był
już doświadczonym myśliwcem.
Docenił to dowódca dywizjonu,
który uczynił go swoim zastępcą.
Gdy po dwóch lotach dotychczasowy dowódca Zdzisław Krasnodębski został ciężko ranny, dowodzenie nad jednostką przejął W. Urbanowicz. Decyzja ta nie spodobała
się polskim władzom, które próbowały wymusić zmianę dowódcy,
za por. Urbanowiczem opowiedzieli
się jednak Brytyjczycy. Jako dowódca Dywizjonu 303 W. Urbanowicz
zaczął odnosić wspaniałe sukcesy
w boju. Podczas jednego z lotów
zestrzelił cztery samoloty nieprzyjaciela. Powtórzył wyczyn w rekordowo krótkim czasie – trzech dni,

11
12
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zestrzeliwując jednego dnia trzy
Bf-109 i Dorniera Do-217.

Sztabowy epilog kariery
Będąc już bardzo utytułowanym pilotem, W. Urbanowicz został
zmuszony przez władze wojskowe
do wycofania się z lotów bojowych. Dla człowieka jego pokroju
był to ciężki cios. Pracując jako polski attaché wojskowy w Waszyngtonie, W. Urbanowicz otrzymał
propozycję służby w armii amerykańskiej, na którą się nie zgodził.
Przyjął natomiast zaproszenie gen.
Chenaulta, dowódcy 14 Floty Lotniczej USA w Chinach. Na podróż
do Chin wyraził zgodę sam generał
Władysław Sikorski, który odpowiadał za „dyplomatyczne zesłanie” W. Urbanowicza do USA.
Mimo jego wielu sukcesów pozostawał bardzo skromnym człowiekiem, o czym mogą świadczyć
jego słowa skierowane do gen.
Sikorskiego: „Chennault proponował mi dowództwo jednostki myśliwskiej, ja jednak wolałbym latać
jako zwykły pilot. Da mi to większe
szanse lotów w różnych warunkach i poznania trudności operacji
bojowych, co z punktu widzenia
doświadczenia jest bardzo ważne. Dowódca musi znać kłopoty swoich podwładnych. Mogę
zresztą także dowodzić jednostką
podczas poszczególnych zadań bojowych. Poza tym sądzę, że również
nawiązanie kontaktów z Chińczykami może się nam przydać”12.
W trakcie swojej podróży i pobytu w Państwie Środka W. Ur-

banowicz wykonał wiele lotów
bojowych, poczynił także wiele ciekawych obserwacji, które stały się
kanwą do napisania wspomnień
zatytułowanych Ogień nad Chinami, w których oprócz pasjonujących
opisów walk powietrznych autor
prezentuje również, a może przede wszystkim, swoje przemyślenia
odnośnie do kolonializmu i Chin
czasów Czang Kai-Szeka. W trakcie
swojego pobytu w Chinach W. Urbanowicz dopisał do długiej listy zwycięstw powietrznych dwa japońskie
myśliwce Nakajima Ki-43 Hayabusa.
Z Dalekiego Wschodu powrócił
do Europy na początku 1944 r., jednakże po krótkim pobycie w Londynie
został ponownie skierowany do USA,
gdzie objął stanowisko attaché lotniczego, na którym pozostawał aż
do 1947 r. Następnie został zdemobilizowany i osiedlił się w USA w stanie
Nowy Jork. Jako weteran nie narzekał
na bezczynność – pracował jako pilot
w American Airlines, a także jako
konsultant w kilku amerykańskich
irmach lotniczych. Poza pracą znajdował czas na spotkania z dawnymi
towarzyszami broni, zrzeszonymi
w Stowarzyszeniu Lotników Polskich
oraz American Fighter Aces Association (Stowarzyszeniu Amerykańskich
Asów Myśliwskich13). Jednakże najważniejszym elementem powojennej
działalności W. Urbanowicza było spisanie i wydaniem nakładem „Znaku”
wspomnień, na kartach których opisał swoje barwne przygody z czasów
służby w lotnictwie. Najlepszy z pilotów Dywizjonu 303 zmarł w 1996 r.,
w wieku 88 lat.

Tamże, s. 37–38.
W. Urbanowicz, Ogień nad Chinami…, s. 53.
W. Zmyślony, Witold Urbanowicz, http://www.polishairforce.pl/urbanowicz.html (data dostępu: 20.01.2016 r.).

Witold Urbanowicz – best of the best
Witold Urbanowicz was a commander of the most popular Polish squadron in the Royal Air Force during the Second
World War. Knowledge about No. 303 Polish Fighter Squadron was presented by Arkady Fiedler in his book, which
together with memories of the pilot gives us a picture of Witold Urbanowicz as a good pilot and minute observer.
Educated in Dęblin, in September 1939 sent to Romania, and later to England via France, Urbanowicz was known
as a stubborn and brave aviator, whose nickname was “Cobra”. During the battle of Britain he proved to be the top
ace. Offered service in the American army he refused, but accepted invitation to travel to China, where he spent few
months in 1943. After the War he chose to live in the US where he remained linked with the aircraft. He died in 1996.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Rekomendacje „WH”

Quizy historyczne
„Poznajemy zagadki historyczne”
Książka Beaty Jankowiak-Konik i Jacka Konika należy do oferowanej przez wydawnictwo Demart serii „Poznajemy”. Publikacja skierowana jest do uczniów kończących
szkołę podstawową i gimnazjalistów, którzy nie potrafią przebić się przez „mur suchych
dat i faktów” z historii Polski. Zamiast tradycyjnego wykładu otrzymują w formie pytań
i odpowiedzi opowieść o „żywych ludziach z krwi i kości”, która ma ułatwić zrozumienie
dziejów własnego kraju. A te ułożone zostały w sześć rozdziałów poświęconych kolejno: czasom Piastów, Jagiellonów, Rzeczpospolitej Obojga Narodów, okresowi zaborów, międzywojniu, II wojnie światowej i PRL. Odpowiadając na jedno z prawie trzystu
pytań, dowiadujemy się o kulisach przyjęcia przez Mieszka I chrztu, konstytucji nihil
novi, wojnie krymskiej, lwowskich Orlętach, „dyktaturze ciemniaków” itd. Obok najważniejszych wydarzeń autorzy prezentują mniej znane czy nawet zagadkowe epizody
z historii Polski, anegdoty z życia władców i ciekawostki związane z daną epoką. Wiele
pytań ozdobionych jest fotografiami przedstawiającymi mapy, portrety władców czy
muzealia.

„Ale Historia”

odpowiedź na pierwsze pytanie (np. czy Kurlandia była
lennem Rzeczpospolitej na terenie Łotwy?),
o tyle odpowiedź na drugie (np. kto
był twórcą doktryny braci polskich?)
i trzecie (jak inaczej określa się rokosz
Zebrzydowskiego?) wymagać będzie
od niego większej wiedzy. Ta oraz
umiejętne dobieranie trudności pytań
nagradzane
punktami
prowadzą
do
zwycięstwa.
W
rozgrywce
wziąć może od dwóch do sześciu
graczy. Im ich więcej, tym lepiej,
co odbija się, szczególnie w wariancie
zaawansowanym,
na
dynamice
i długości (około 45 minut) rozgrywki.
His
„Ale Historia”
razem z interesującą rozgrywką
cechuje się rrównież atrakcyjną szatą graficzną.
ść elementów:
ó 180 kart z pytaniami, 60 żetonów
Większość
monet oraz plansza są estetycznie zaprojektowane i solidnie
Opracował Łukasz Wróbel
wykończone.

Drugi quiz to planszówka „Ale Historia”.”.
Autorem części merytorycznej jest nauczyciell
historii Zbigniew Pawłowski, za mechanikęę
rozgrywki odpowiada natomiast Filip
p
Miłuński. Gra wydana została przezz
warszawskie wydawnictwo Granna, znanee
z wielu gier planszowych, m.in. z „CVlizacji”
i”
czy „Superfarmera”. Swoją premierę „Ale
le
Historia” miała w kwietniu 2016 roku
ku
w Muzeum Państwa Polskiego w Gnieźnie,
e,
gdyż gra stworzona została z okazji jubileuszu
zu
1050-lecia chrztu Polski. Uczestnicy rozgrywki
ki
poruszają się po pięciu epokach rodzimej
mej
historii. W ich obrębie odpowiadają na jedno
no
z pytań quizowych dotyczących wydarzenia,
miejsca czy postaci historycznej. Te dodatkowo podzielone
są na trzy stopnie trudności. O ile gracz z łatwością wskaże
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3. KOLPORTER S.A. – prenumeratę instytucjonalną
można zamawiać w oddziałach firmy. Informacje:
www.kolporter.com.pl.
4. POCZTA POLSKA – zamówienia we wszystkich urzędach
pocztowych lub u listonoszy, drogą elektroniczną: www.
poczta-polska.pl. Infolinia w godz. 8.00–22.00: 801
333 444 (dla telefonów stacjonarnych) i 801 333 444
(dla telefonów komórkowych i z zagranicy).
III. NUMERY ARCHIWALNE DRUKOWANE dostępne
są w ograniczonym zakresie. Przed złożeniem
zamówienia prosimy o kontakt pod adresem:
szewczyk24@gmail.com.
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