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asada poglądowości należy do kanonu edukacji historycznej. I to od kiedy pojawiła się releksja nad skutecznością nauczania, by przywołać klasyków: Komeńskiego, Campanellę czy Locke’a. Trudno więc wyobrazić sobie lekcję historii bez źródeł, zwłaszcza że technologia wkroczyła już dawno do szkoły i pozwala przenieść się w jednej chwili do archiwów i muzeów.
A tam czekają opracowane dydaktycznie teksty źródłowe, ikonogra ia, artefakty. Aneta Sarbinowska-Murawiecka podjęła się analizy i skomentowania zadań odwołujących się do źródeł, jakie w latach 2005–2017 pojawiły
się na egzaminie maturalnym. Szukając odpowiedzi na pytanie, jakie umiejętności powinni mieć uczniowie, aby
z powodzeniem przejść maturalną próbę, autorka komentuje zadania z poszczególnych arkuszy, a co najważniejsze – formułuje sugestie dla nauczycieli, jak wykorzystać źródła w praktyce szkolnej.
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Postęp, historia
i historycy
Lubimy myśleć, że żyjemy w epoce postępu. Świat jest coraz bezpieczniejszy, zamożniejszy
i ogólnie lepszy. Ten optymistyczny pogląd jest stosunkowo nowy.

Paweł Hanczewski

4

o XVII w. przeważała opinia,
że ludzkość osiągnęła szczyt
rozwoju w starożytności
i wszystko, co można zrobić,
to zbliżyć się do ideału, który
wówczas istniał. Dopiero odkrycia
naukowe zapoczątkowane przewrotem kopernikańskim zmieniły takie rozumowanie. W XVIII w.
wiara w nieustanny rozwój zdobyła powszechną akceptację.

D
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Teoria postępu
W 1750 r. francuski ekonomista
i polityk Anne-Robert-Jacques
Turgot opublikował pracę, w której przedstawił pierwszą teorię
postępu. Zgodnie z nią rozwój
społeczeństw odbywa się według
pewnych stałych zasad, polega
na przechodzeniu od jednej fazy
do drugiej oraz na kumulacji osiągnięć w dziedzinie nauki i kultury.
Uznał też, że dzięki istnieniu stałych zasad możliwe jest prognozowanie przyszłych zmian.
W połowie XIX w. Karol Marks
twierdził, że ludzkość stopniowo
i nieuchronnie przechodzi przez
kolejne fazy rozwoju: niewolnictwo, feudalizm, kapitalizm i socjalizm, aby stworzyć „nowego

człowieka” i osiągnąć stan szczęścia w postaci komunizmu.
W znacznie bliższych nam
czasach amerykański politolog
Francis Fukuyama przedstawił po upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej i w ZSRR koncepcję
„końca historii”. Zgodnie z nią cała
ludzkość, widząc, jak skuteczne
okazały się zachodnia demokracja
i gospodarka, wygrywając rywalizację ze światem komunistycznym,
przyjmie je. Pozwoli to nie tylko
podnieść poziom życia, lecz także
wyeliminować różnice ideologiczne i wynikające z nich kon likty zbrojne.

Teoria a praktyka, czyli
polityka
To nie były tylko rozważania
teoretyków. Ideę postępu często
wykorzystywano w działaniach
politycznych. Marks tłumaczył
za jej pomocą nieuchronność zwycięstwa swoich idei i konieczność
odrzucenia „starego świata”, także na drodze rewolucji.
Koncepcja Fukuyamy została
przyjęta przez prezydentów USA,
Billa Clintona i George’a Busha
juniora, dostarczając ideowego
uzasadnienia dla ich polityki zagranicznej, w tym ataku na Af-

ganistan w 2001 r. i na Irak dwa
lata później. W obydwu przypadkach obalenie dyktatur miało
być pierwszym krokiem na drodze do budowy demokracji i gospodarki wolnorynkowej. Skoro
świat miał nieuchronnie zmierzać
w tym kierunku, to czy nie można
przyspieszyć procesu?

Postęp „historyczny”
Idea postępu ma też wpływ
na nasze myślenie o nauce, w tym
o badaniach historycznych. Chętnie
przyjmujemy, że mamy do czynienia z ich ciągłym rozwojem. Wiemy więcej i rozumiemy więcej niż
nasi przodkowie. W związku z pojawieniem się postmodernizmu
nie mówimy już, że jesteśmy coraz
bliżej „prawdy historycznej” czy
odkrycia: „jak to istotnie było”, ale
nawet postmoderniści twierdzą, że
nasze poznanie i zrozumienie przeszłości jest coraz pełniejsze.
To optymistyczne założenie
oparte jest często, choć nie zawsze, na chwiejnych podstawach.
Na pewno więcej piszemy o historii niż poprzednie pokolenia.
Na pewno spoglądamy na przeszłość z wielu różnych perspektyw, które jeszcze niedawno były
nieznane bądź nie brano ich pod
uwagę, np. ekologicznej czy femi-

Europa Zachodnia
i okolice

1
2

podział był oparty przede wszystkim na czynnikach geogra icznym
i klimatycznym. Rzeczpospolita
była zaliczana do państw Północy
wraz ze Skandynawią, Wyspami
Brytyjskimi, Holandią oraz państwami północnych i środkowych
Niemiec.
Nowy podział miał inny charakter. Wynikał z przekonania, że
istnieje tylko jedna właściwa droga rozwoju i forma cywilizacji,
charakterystyczna dla oświecenia
w wydaniu zachodnioeuropejskim, symbolizowana przez takie
postacie, jak Wolter czy król pruski Fryderyk II, oraz takie państwa,
jak Wielka Brytania czy Francja.
Wszystko, co odbiegało od tego ideału, było gorsze, zacofane i wymagało gruntownych zmian. Jak pisał
w drugiej połowie XVIII w. brytyjski historyk William Coxe, podróżujący po Polsce:
„Kraj nie ma żadnych fabryk
i prawie żadnego handlu; król
wcale już nie cieszy się autorytetem; szlachta jest w stanie
nieopanowanej anarchii;
chłopstwo jęczy pod jarzmem
feudalnego ucisku, znacznie
gorszego od tyranii absolutnego władcy”1.
Pół biedy, gdyby całą sprawę
można sprowadzić do opinii podróżników, którzy mieli pobieżny ogląd sytuacji, czy ludzi pióra,

W. Coxe, Podróż po Polsce, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, t. 1, oprac. W. Zawadzki, Warszawa 1963, s. 612.
George H.W. Bush, Orędzie o stanie Unii, 29 stycznia 1991.
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Wszyscy słyszeliśmy o podziale
Europy na dwie części – bardziej
rozwiniętą i zamożniejszą Zachodnią oraz opóźnioną w rozwoju
i biedniejszą Wschodnią. Kiedy pojawił się ten podział? Czy było tak
od „zawsze”? Czy Europa podzieliła się „sama” ze względu na długotrwałe i skomplikowane procesy,
na które mamy ograniczony wpływ,
czy może ktoś ją podzielił?
W 1994 r. amerykański historyk
Larry Wolff opublikował książkę
Inventing Eastern Europe. The map
of Civilization on the Mind of the
Enlightenment, w której pokazał,
jak w ciągu XVIII w. w umysłach
elit intelektualnych i politycznych
kształtował się podział kontynentu na „lepszy” Zachód i „gorszy” Wschód. Stopniowo zastąpił
wcześniejszy podział na część północną i południową. Tradycyjny

Anne-Robert-Jacques Turgot, domena publiczna

którzy chętnie pisali o wschodniej
części Europy, choć nigdy w niej nie
byli, np. Wolter. Ale nie da się tego
zrobić. Przekonanie o podziale Europy na „lepszy” Zachód i „gorszy”
Wschód miało wpływ na wydarzenia od końca XVIII do końca
wieku XX. Dostarczało uzasadnienia dla rozbiorów Polski, nie może
przecież w Europie istnieć tak
„straszne” państwo, jak to opisane
przez Coxe’a, czy dla niemieckiej
ekspansji w kierunku wschodnim,
motywowanej m.in. koniecznością
„niesienia kultury”. Ułatwiło pogodzenie się z „żelazną kurtyną”
i politycznym podziałem kontynentu po II wojnie światowej. Kazało utożsamiać pojęcie „Europa”
wyłącznie z jej zachodnią częścią.
Jeszcze w 1991 r. prezydent Stanów
Zjednoczonych George Bush mówił
o Europie w następujący sposób:
„Półtora roku temu, podczas wizyty w Niemczech stwierdziłem, że
naszym celem jest stworzenie jednej i wolnej Europy. Dzisiaj Niemcy
są zjednoczone. Europa jest jedna
i wolna…”2.
Historykom,
przynajmniej
w niektórych państwach, zrozumienie, że Europa nie kończy się
na granicy między Niemcami
i Polską, zajęło jeszcze więcej czasu. W Wielkiej Brytanii momentem przełomowym była publikacja
w 1996 r. książki Normana Daviesa
Europe: A History, wydanej w Polsce pod tytułem Europa: rozprawa historyka z historią. To nie
znaczy, że nikt wcześniej nie pisał
o Polsce, Rumunii czy Łotwie jako
o częściach Europy. Takie prace
były, ale pozostawały na marginesie życia intelektualnego, nie
miały też wpływu na popularne
opinie dotyczące Europy. W recenzji książki Daviesa zamieszczonej
w „Financial Times”, jednej z najważniejszych gazet biznesowych
świata, napisano: „Rzeczywiście,
zgodnie z zamierzeniem Autora,
jest to pierwsza pełna «Historia
Europy», a to dlatego, że oddaje
należne miejsce wszystkim częś-
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nistycznej. Czy istnieje jednak zależność między liczbą publikacji
a poziomem wiedzy? Czy badanie
przeszłości z różnych perspektyw
we wszystkich przypadkach jest
uzasadnione? Czy wykorzystywanie teorii, które powstają w naszych czasach i dotyczą obecnie
istniejących społeczeństw, nie jest
często, choć nie zawsze, formą
wyrażania naszych oczekiwań wobec przeszłości? Czy, przekonani
o własnej mądrości, nie zastępujemy starych mitów nowymi?
Pytania są tym bardziej uzasadnione, że historycy wielokrotnie
tworzyli mity bądź je podtrzymywali. Takie działania najłatwiej
przypisać naciskom ze strony polityków, zgodnie z poglądem, że za
całe zło odpowiedzialni są właśnie
oni, a także różne ideologie. Politycy chętnie wykorzystują odpowiadające im wersje historii.
Jednak historycy często nie potrzebowali żadnych zachęt z ich strony,
aby tworzyć mity. Na szczęście byli
i są również historycy, którzy te
mity skutecznie podważają.

klucz do epoki

ciom i narodom Europy, od Uralu
do Wysp Owczych”.
Marną pociechą dla historyków
jest to, że nawet dzisiaj państwa
położone we wschodniej części
kontynentu traktowane są z pewnym lekceważeniem. Jednak zamiast użalać się nad niesprawiedliwym losem, zastanówmy się, jaki
jest nasz stosunek do państw
położonych na wschód od Polski.
Czy nie ma w nas poczucia wyższości „ludzi Zachodu” wobec „ludzi
Wschodu”?

Merkantylizm
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W 1776 r. Adam Smith opublikował książkę Badania nad naturą
i przyczynami bogactwa narodów,
która zapewniła mu pozycję „ojca
nowoczesnej ekonomii”. Dzieło to jest bardzo ważne. Problem
w tym, że przy okazji stworzył on
nieprawdziwy obraz wcześniejszego rozumienia gospodarki, nazwany przez jego następców „merkantylizmem”.
Smith wyszedł z założenia, że
nowa teoria nigdy nie jest tak
przekonująca, jak wówczas, gdy
przedstawia się ją na tle najbardziej niedorzecznych elementów
starej teorii. Z czasem każda teoria obrasta w mniej lub bardziej
niedorzeczne elementy. Smith nie
posługiwał się terminem „merkantylizm”, sięgając po określenia
„system handlowy” bądź „system
merkantylistyczny”. W ten sposób
sugerował, że istniała jedna, spójna
doktryna ekonomiczna. Sprowadził ją do poglądu, że o bogactwie
państwa decyduje bilans w handlu zagranicznym, a bogactwo
było utożsamiane z pieniądzem
kruszcowym – złotym i srebrnym.
Poza tym „system merkantylistyczny” miał być doktryną wymyśloną przez kupców i producentów, którzy chcieli bronić swoich
interesów kosztem konsumentów.
Takie elementy są obecne w pracach niektórych „merkantylistów”.
Jednak w pracach innych „merkantylistów”, także szkockich, a Smith
pochodził ze Szkocji i tam żył,
3

Wschód i Zachód Europy po II wojnie światowej, Wikimedia Commons

znajdziemy elementy kluczowe dla
jego teorii, np. ten, że źródłem bogactwa nie są złoto i srebro, lecz
praca, albo że znaczenie pieniądza
polega głównie na usprawnieniu
obrotu gospodarczego.
Niektórzy ludzie wierzą, że
świat bez pieniędzy byłby szczęśliwym miejscem, ale przede wszystkim byłby bardzo chaotycznym
miejscem. Historycy i ekonomiści
powtarzali ocenę „merkantylizmu”
w wydaniu Smitha aż do lat 30.
XX w., a skutecznie podważono
ją dopiero w ostatniej dekadzie
XX w. Przyjęto wówczas, że merkantylizm nie był spójną doktryną,
choćby dlatego że nie może istnieć
spójna doktryna rozwijana w kilkunastu państwach na przestrzeni
ponad 100 lat, ale była „zespołem
powiązanych ze sobą tekstów dotyczących praktycznych zagadnień
związanych z ówczesnym życiem
gospodarczym”3. Przy tak ogólnej
de inicji za „merkantylne” można
uznać bardzo odległe poglądy.
Uznano również, że bardzo ważną

częścią „merkantylizmu” było szukanie reguł kierujących życiem gospodarczym, niezależnych zarówno od natury ludzkiej, jak i reguł
politycznych. Tym, co pozwoliło
zmienić spojrzenie na „merkantylizm”, było nie tylko odrzucenie
poglądu Smitha, lecz także opinii
historyków. Rozwój badań wynikał z ponownej i wolnej od późniejszych interpretacji lektury źródeł
powstałych setki lat temu.

Czy przetrwa
naród brytyjski?
W 1992 r. ukazała się książka: Britons: Forging the Nation
1707–1837, która każe zastanowić
się nad poglądem o linearnym postępie. Jej autorka, Linda Colley,
„wzięła na warsztat” kształtowanie się brytyjskiej świadomości
narodowej. Nie była pierwsza,
poczucie przynależności narodowej jest obiektem zainteresowania
uczonych od kilkudziesięciu lat.
Natomiast jako pierwsza postawiła
pytanie o to, czy w naszych cza-

L. Magnusson, Introduction, [w:] Mercantilism, red. L. Magnusson, t. 1, London – New York 1995, s. 4.

Państwa upadłe
Uzupełnieniem poglądów Colley,
tyle że w znacznie większej skali,
jest sytuacja „państw upadłych”.
Pojęcie „państwo upadłe” pojawiło
się w latach 90. XX w. i, przy istnieniu wielu de inicjach, ogólnie oznacza państwo, w którym brakuje
ośrodka władzy politycznej zdolnego do kontrolowania większej części terytorium i mieszkańców. Inaczej rzecz ujmując, jest to państwo
pogrążone w anarchii, na terenie
którego istnieją różne ośrodki
polityczne, rywalizujące między sobą o władzę za pomocą siły.
Między nimi znajduje się ludność
cywilna, pozbawiona elementarnego bezpieczeństwa i żyjąca często
w skrajnej nędzy.
Nie jest dziełem przypadku, że
wśród państw o najniższym poziomie życia znajdują się właśnie
państwa upadłe. Państw zaliczanych do tej kategorii jest kilkadziesiąt, przede wszystkim w Afryce
i w Azji. Najbardziej znanym przykładem jest Somalia, gdzie od końca lat 80. XX w. trwa seria wojen
domowych połączona z interwencjami państw obcych i organizacji międzynarodowych. Ten i inne
przykłady wskazują, że rozwój
pojmowany jako przechodzenie
od etapu wspólnot, przez zrzeszenia do państw, następnie do coraz
bliższej współpracy między nimi,
a wreszcie integracji politycznej, ekonomicznej i prawnej, nie
ma charakteru powszechnego,
jak można by sądzić na podstawie
doświadczeń europejskich. Powo-
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sach może dojść do zaniku świadomości narodowej, a w rezultacie do rozpadu państwa. Zdaniem Colley brytyjska świadomość
narodowa powstawała stopniowo
między rokiem 1707 (zawarcie
unii angielsko-szkockiej) a rokiem
1837, w którym na tronie zasiadła
królowa Wiktoria, rozpoczynając
„epokę wiktoriańską”.
Jednak świadomość brytyjska nie wyparła świadomości
lokalnych, przede wszystkim
angielskiej i szkockiej. Została
na nie nałożona, dzięki czemu mogły obok siebie funkcjonować dwa
poczucia przynależności narodowej. Szkot mógł uważać się równocześnie za Szkota i Brytyjczyka,
Anglik – za Anglika i Brytyjczyka.
To był kontrowersyjny pogląd, ale
najwięcej emocji wzbudziła teza, że
podwójna świadomość narodowa
odchodzi stopniowo w niepamięć. Pozostaje miejsce tylko dla
pojedynczej świadomości, i to nie
brytyjskiej, lecz angielskiej bądź
szkockiej.
Zdaniem Colley brytyjska świadomość narodowa powstała z połączenia kilku elementów. Pierwszym była religia protestancka.
Drugim – powszechne przekonanie o istnieniu „wolnego” rządu,
który zapewniał mieszkańcom niespotykane gdzie indziej swobody.
Trzecim – wspólny wróg: Francja,

go państwa brytyjskiego. Anglicy
i Szkoci powinni wrócić do sytuacji
sprzed roku 1707, kiedy istniały
odrębne królestwa Anglii i Szkocji.
Prognoza okazuje się w dużym
stopniu uzasadniona. We wrześniu 2014 r. odbyło się referendum w sprawie niepodległości
Szkocji. Zwycięstwo w stosunku
55 do 45 odnieśli zwolennicy pozostania Szkocji w Zjednoczonym
Królestwie, ale choćby ze względu
na Brexit perspektywa powrotu
do przeszłości sprzed ponad 300
lat jest całkiem realna.

klucz do epoki

Adam Smith, domena publiczna

państwo absolutystyczne, katolickie i ekspansjonistyczne, zatem
zagrażające pierwszym dwóm elementom „brytyjskim”. Nawet kiedy
Francja nie była już państwem absolutystycznym i katolickim, pozostała krajem ekspansjonistycznym,
tym razem pod hasłami rewolucyjnymi. Między innymi z tego
powodu Wielka Brytania prowadziła z nią w „długim wieku XVIII”
(lata 1689–1815) serię kon liktów
znanych jako „druga wojna stuletnia”. Kolejny element jednoczący
to szybko rozwijający się handel
zamorski i powiększające się imperium, dające możliwości zrobienia kariery i wzbogacenia się. Istotne było też pojawienie się kultury
masowej, która docierała do coraz
większej liczby mieszkańców Wielkiej Brytanii. Dość powiedzieć, że
między 1700 a 1800 r. liczba tytułów prasowych wzrosła z czterech
do ponad stu, a ich łączny nakład
wynosił ponad 16 mln w ciągu roku. Wspólnej świadomości narodowej sprzyjało też objęcie w 1760 r.
tronu przez Jerzego III. W przeciwieństwie do poprzedników, nie
tylko zdobył dla siebie sympatię
zdecydowanej większości poddanych, lecz także uczynił z monarchii symbol jedności.
Jak jednak zauważyła Colley,
w ciągu XX w., szczególnie po II
wojnie światowej, większość tych
elementów przestała istnieć. Religia straciła na znaczeniu w życiu
wielu ludzi, rządy zapewniające
podstawowe wolności pojawiły
się w innych państwach europejskich. Francja z wroga stała się sojusznikiem i ulubionym miejscem
wakacyjnych podróży. Z imperium
pozostało trochę wysepek i wspomnienia. Nawet monarchia straciła wiele ze swego blasku. Królowa
Elżbieta II jest bardzo popularna,
ale ze względu na skandale rodzinne nie można tego powiedzieć
o jej dzieciach. Coraz wyraźniej
brakuje spoiwa łączącego Anglików i Szkotów, w nieco mniejszym stopniu odnosi się to do Walijczyków, w jeden naród. A skoro
nie ma poczucia wspólnoty, to nie
ma podstaw do istnienia jedne-

klucz do epoki
Traktat unii angielsko-szkockiej w 1707 roku, domena publiczna
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dy mogą być różne, ale nie zmienia
to faktu, że w niektórych częściach
świata rozwój wydarzeń zmierza
w odwrotnym kierunku. Możliwe
jest, że Somalia i kilka innych krajów w Afryce i w Azji rozpadnie się
na małe państwa, oparte na przynależności plemiennej czy religijnej. Jak daleko odeszliśmy od optymizmu Fukuyamy.
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Neoliberalizm
W maju 1979 r. premierem Wielkiej Brytanii została Margaret Thatcher. Do odejścia ze stanowiska
w listopadzie 1990 r. wprowadziła
szereg zmian w polityce gospodarczej, m.in. prywatyzację i reprywatyzację wielu przedsiębiorstw,
w tym takich gigantów, jak British
Petroleum, British Airways czy
Rolls-Royce. Otworzyła na konkurencję zamknięte dotąd sektory
gospodarki, np. usługi telekomunikacyjne i lotnicze, ograniczyła
też rolę związków zawodowych.
W gruncie rzeczy nie chodziło jednak o sprzedaż poszczególnych
irm czy o pozycję związków zawodowych. Chodziło o model państwa.
Po II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w większości krajów Europy Zachodniej,
przyjęto model „państwa dobrobytu”, czyli takiego, w którym zada-

niem rządu była troska o obywatela „od kołyski po grób”. Ważny element państwa dobrobytu stanowiła pośrednia kontrola rządu nad
ekonomią, najczęściej przez bank
centralny, oraz nacjonalizacja kluczowych gałęzi przemysłu i usług.
Przyjęcie modelu państwa dobrobytu uzasadniano m.in. rozwojem
społecznym i postępem technologicznym, twierdząc, że osiągnęły
taki etap, że musi istnieć ośrodek
polityczny, który będzie kontrolował życie społeczne i gospodarcze.
Jeśli nie, zatriumfuje chaos. Innymi
słowy, o wprowadzeniu modelu
państwa dobrobytu miały decydować czynniki obiektywne, na które rządzący albo nie mieli wpływu, albo mieli bardzo ograniczony
wpływ.
Państwo dobrobytu nie było
kwestią wyboru, było koniecznością. Powinno rozwijać się
z rozwojem technologicznym
i coraz większym skomplikowaniem coraz liczniejszych społeczeństw. Ludzkość była skazana
na państwo dobrobytu. Margaret
Thatcher rzuciła wyzwanie temu
poglądowi. Uznała, że w dziedzinie gospodarczej można wrócić,
przynajmniej pod pewnymi względami, do modelu państwa liberalnego. Państwa, w którym pozostawia się jak najwięcej miejsca

rynkowi i inicjatywie prywatnej,
ograniczając rolę rządu.
Zwyciężyła. Nie tylko uzdrowiła
gospodarkę brytyjską, ale dała impuls do reform rynkowych w wielu
państwach świata. W samej Wielkiej Brytanii jej poglądy zostały
zaakceptowane przez opozycyjną
w stosunku do niej Partię Pracy.
Po powrocie do władzy w 1997 r.
laburzyści nie tylko nie podważyli
jej reform, ale je kontynuowali. Pani
Thatcher doczekała się też momentu wielkiej osobistej satysfakcji.
Na początku 2007 r. w budynku
parlamentu brytyjskiego odsłonięto jej pomnik. W tym czasie większość w parlamencie miała Partia
Pracy, która w latach 80. oskarżała
ją o wszystkie możliwe zbrodnie.
W dziedzinie ekonomii pani Thatcher cofnęła wskazówki zegarka.
Podobnie było w Chinach.
W 1949 r. władzę zdobyli komuniści na czele z Mao Zedongiem.
Rządził przez 27 lat, poddając życie gospodarcze pełnej kontroli
władz. W chwili jego śmierci Chiny
były rozpaczliwie biednym państwem i społeczeństwem, roczny
dochód na jednego mieszkańca
wynosił 229 dolarów. W praktyce
oznaczało to, że około 95% mieszkańców Chin żyło poniżej światowego progu ubóstwa, za mniej niż
jednego dolara dziennie. Obecnie
Chiny mają drugą gospodarkę
świata, bardzo szybko gonią Stany
Zjednoczone, a dochód na jednego
mieszkańca wynosi ponad 8 tysięcy dolarów. Jak tego dokonano?
W gospodarce wrócono do elementów wolnorynkowych, które
istniały przed rokiem 1949. Kolejny raz z powodzeniem cofnięto
niepowstrzymany, wydawało się,
bieg historii.

Rewizjonizm historyczny
Powyższe przykłady nie mają
uzasadniać poglądu, że „kiedyś było
lepiej”. Są po to, aby pokazać, że nie
istnieje coś takiego jak linearny rozwój, że nie przechodzimy
od jednej fazy rozwoju do drugiej.
Ludzkość nie zmierza do określonego celu, jej dzieje pełne są zwrotów, a postęp, rozumiany nie jako

realizacja teoretycznych założeń,
ale zapewnienie jak najlepszych
warunków życia ogółowi ludzi, jest
możliwy do osiągnięcia za pomocą prób i błędów, które łączą to,
co dobre w „starym” z koniecznymi
zmianami.
Podobnie jest z badaniami historycznymi. Postęp, rozumiany
jako poszerzanie wiedzy i lepsze
rozumienie przeszłości, dokonuje
się przez negację powszechnie
przyjętych poglądów. Historycy,
którzy podważają takie poglądy,
określani są mianem „rewizjoni-

niesieniu do Polski powtarzalibyśmy poglądy o anarchii, o ciągłym
zrywaniu sejmów i sejmików, o Auguście III jako „ciężkiej bryle mięsa
i tłuszczu”, o nieuchronności rozbiorów i upadku państwa polsko-litewskiego. W historii powszechnej
powtarzalibyśmy poglądy o „rewolucji angielskiej” z połowy XVII w.,
dzięki której prawie 200 lat później
miało powstać klasyczne państwo
liberalne, o rozwoju historycznym
państwa rosyjskiego, który nieuchronnie prowadził do rewolucji
i objęcia władzy przez bolszewików.
Autorzy książek wspomnianych
w tym artykule sięgnęli po źródła,
które były wielokrotnie wykorzystywane i przyjęli nową perspektywę, dzięki której mogli podważyć stare poglądy. Tak jak rozwój
ludzkości nie postępuje według
reguł i nie zmierza do określonego
celu, tak rozwój badań historycznych nie polega na odkrywaniu
źródeł, to się zdarza, choć rzadko,
i na coraz bardziej szczegółowych
badaniach w ramach istniejących
interpretacji, lecz na bezustannej polemice z nimi. Wolę to niż
codzienną lawinę szczegółowych
„przełomowych odkryć”.
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Margaret Thatcher, Wikimedia Commons

stów”. Jak każdy nurt badawczy,
rewizjonizm ma ciemne strony.
Może polegać na zaprzeczaniu faktom, najbardziej znanym i smutnym przykładem jest negacja Holokaustu. Może polegać na ocenie
przeszłości ze współczesnej perspektywy, czyli na tym, co nazywamy prezentyzmem. Może polegać
na podważaniu istniejących poglądów „na siłę”, bez uzasadnienia. Wybitny historyk brytyjski,
John Cannon, kpiąc z rewizjonistów, przedstawił te zagrożenia
w jednym zdaniu: „niektórzy z nich
należą do tej osobliwej szkoły historycznej, którą można podsumować w następujący sposób: «dlaczego podbój normański [Anglii,
rozpoczęty w 1066 r.], nie doprowadził do utworzenia Narodowej
Służby Zdrowia [powstałej po II
wojnie światowej]?»”4.
Ale rewizjonizm ma też wielkie osiągnięcia. Pozwala na nowo
spojrzeć na stare „prawdy”, dokonać nowej oceny wydarzeń, o których, jak sądzono, powiedziano już
wszystko. Jeśli w badaniach historycznych można stawiać pytanie
„co by było, gdyby?”, to właśnie
w tym przypadku. Co by było, gdyby nie było rewizjonistów? W od-
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4
J. Cannon, The nobility ascendant: the Hanoverian settlement: 1714–1832, [w:] The House of Lords: a thousand years of British tradition, red.
R. Smith, J. Moore, London 1994, s. 99.

Progress, history and historians
The article deals with questions about the philosophy of history, especially different concepts of progress and
historical studies. The main point, based on examples of the Enlightenment idea of Western and Eastern Europe,
British nationhood, mercantilism, failed states and finally the welfare state, is that human history and historical
studies are regulated to a higher degree by irregularity than by regularity.
Tłumaczył: Paweł Hanczewski
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Na początku była… Troja?
Mity fundacyjne Anglii i Francji w średniowieczu i epoce nowożytnej*
Joanna Orzeł

rapoczątki narodu czy państwa są najlepiej zachowaną
w tradycji częścią przeszłości
i są otoczone nimbem świętości – nawet jeśli większość
społeczeństwa wie, że to zwykłe
mity, a nie fakty, żyją one własnym
życiem.
Widać to chociażby na przykładzie ostatnich publikacji na temat
Imperium Lechitów (określanego
także jako Wielka Lechia), które
wywołały burzliwe dyskusje na temat prawdziwości utartych opinii
o najdawniejszej przeszłości
państwa polskiego. Spór rozgorzał przede wszystkim na stronach
internetowych i blogach poświęconych historii oraz w mediach
społecznościowych. Według propagatorów potęgi państwa lechickiego Watykan oraz Niemcy zafałszowali (na swoją korzyść) historię,
a w archiwach watykańskich znajdują się materiały poświadczające,
że w czasach antycznych Lechici –
przodkowie Polaków – zbudowali
potężne imperium – o wiele wcześniej niż Rzymianie. W (niestety)
popularnych publikacjach Janusz
Bieszk1 opisuje dzieje Imperium
Lechitów od XVIII w. p.n.e. do X w.
n.e., bazując m.in. na Kronice Prokosza pochodzącej rzekomo z X w.,
a w rzeczywistości sfałszowanej

P

Wielka Lechia na antycznej mapie, https://tajnearchiwumwatykanskie.wordpress.com

najprawdopodobniej w XIX w.2, czy
twierdząc, że archiwa watykańskie
z premedytacją ukrywają prawdziwe źródła na temat przeszłości
państwa polskiego.
Zawodowi historycy walczą
piórem ze zwolennikami teorii
Wielkiej Lechii, nazywając swych
przeciwników
„nacjonalistami,
ekscentrykami i naiwniakami”3
i przytaczając naukowe dowody
na nieprawdziwość teorii przez
nich kreowanych. Czy jednak z takimi mitami da się w ogóle walczyć?
Schemat ich tworzenia i moda
na nie nie jest niczym nowym ani
zaskakującym.

Lech i Sarmaci, Palemon
i Rzymianie
Postać Lecha jako założyciela
państwa polskiego wprowadziły
do tradycji średniowieczne kroniki (zarówno polskie, jak i zagraniczne), a epoka renesansu kontynuowała wiarę w jego istnienie.
Co ciekawe – to Jan Kochanowski
jako pierwszy miał wątpliwości
co do realności Lecha4, choć w swej
poezji chętnie go przywoływał.
Lech trwał jednak w piśmiennictwie i tradycji do XIX w. i do tego
czasu był uznawany za prawdziwego władcę.

*
Artykuł powstał w ramach badań przeprowadzonych dzięki stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (mit angielski) oraz grantowi
Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego nr B1611400001362.02 (mit francuski).
1
Przede wszystkim: Słowiańscy królowie Lechii (2015), Chrześcijańscy królowie Lechii (2016) i Kronika słowiańko-sarmacka (2017). Por.
także blog, na którym przedstawiono m.in. dynastię lechicką od pierwszego króla – Sarmaty do Mieszka I: https://tajnearchiwumwatykanskie.
wordpress.com/2016/04/22/poczet-krolow-lechii-kosciol-w-polsce-od-1050-lat-ukrywa-przed-polakami-ze-jestesmy-starozytnym-antycznym-wielkim-imperium/ (dostęp: 20.10.2017 r.).
2
Zob. szerzej P. Boroń, Uwagi o apokryficznej kronice tzw. Prokosza, [w:] Ad fontes. O naturze źródła historycznego, red. S. Rosik, P. Wiszewski,
„Acta Univeristatis Wratislaviensis” No 2675, Historia CLXX, Wrocław 2004, s. 363–374.
3
R. Żuchowicz, Wielka Lechia. Czy Słowianie rządzili potężnym imperium?, „Newsweek”, 28.12.2016, http://www.newsweek.pl/wiedza/
historia/wielka-lechia-czy-slowianie-rzadzili-poteznym-imperium-,artykuly,402697,1.html (dostęp: 18.09.2017 r.), por. http://jagiellonski24.
pl/2017/10/05/polowa-zrodel-o-wielkiej-lechii-pochodzi-z-internetu-o-fenomenie-turboslowianizmu-rozmowa/. Polemiki z pojawiającymi
się teoriami na temat Wielkiej Lechii prowadzone są głównie na blogach: „Sigillum Authenticum” oraz „Mitologia współczesna” (autorem tego
ostatniego jest dr hab. Marcin Napiórkowski z Uniwersytetu Warszawskiego).
4
J. Kochanowski, O Czechu i Lechu historyia naganiona, [w:] idem, Dzieła polskie, t. 2, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1969, s. 221. Na temat rozwoju mitu lechickiego w epoce wczesnonowożytnej zob. szerzej: J. Orzeł, Historia – tradycja – mit w pamięci kulturowej szlachty Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, Warszawa 2016, s. 27–69; o micie Lecha także w XIX w. zob. J. Malicki, Mity narodowe – Lechiada, Wrocław 1982.

Ku europejskim źródłom
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we wspólnotę cywilizacji łacińskiej: tradycji grecko-rzymskiego
antyku i religii chrześcijańskiej.
Poszukiwanie
prestiżowych
przodków miało kilka przyczyn.
Przede wszystkim dominowały
chęć wpisania się w równowartościową tradycję innych państw
europejskich i zjednoczenie wspólnoty odwołującej się do konkretnego mitu. Początków państw
poszukiwano już od wczesnego
średniowiecza, a do końca XVIII w.
mity fundacyjne poszczególnych
narodów podlegały przekształceniom, będąc wykorzystywanymi
do aktualnych rozgrywek politycznych.

Troja kolebką Europy7
Państwa i narody europejskie
z powodzeniem znajdowały swoje korzenie w legendarnej Troi.
Wojna trojańska była motywem
przewodnim, który pojawił się
w kilku mitach państwowych Europy. W Iliadzie stworzonej przez
Homera poszukiwano zatem możliwości wykreowania mitu założycielskiego.
Rzymianie nie musieli wymyślać genealogii: opowieść o założycielach Rzymu – Remusie i Romulusie to mit związany także z wojną
trojańską, ponieważ dziadkiem Romulusa miał być sam Eneasz. Także
ten bohater wojny trojańskiej miał
znakomite konotacje – był potomkiem boga Zeusa. Po upadku Ilionu
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Brytyjczycy Trojańczykami
Brutus, zwany także Bryt(on)em, miał być wnukiem lub prawnukiem (w zależności od źródła)
samego Eneasza. W kulturze brytyjskiej zagościł na dobre zwłaszcza dzięki dwunastowiecznemu
kronikarzowi Geoffreyowi z Monmouth9. Co ciekawe, w antycznych,
klasycznych źródłach Brutus nie
był wspominany. Tylko wyobraźnia
zatem pozwoliła na wpisanie przeszłości brytyjskiej w cywilizację
grecko-rzymską i spopularyzowanie tego mitu o pochodzeniu.
W opowieści autorstwa Geoffreya z Monmouth10 przed narodzeniem Brutusa czarownik
przepowiedział, że zamorduje on
swoich rodziców (częściową inspiracją mógł być oczywiście mit

J. Skorski, Lech polski albo wolnego y złotego narodu polskiego początki, starożytność, fortuna, y rożne sukcessow odmiany. Na wiersz oyczysty przełożone oraz dozwoleniem zwierzchności do druku podane przez X. Benedykta Kotfickiego […], Lwów 1751, s. X6v.
6
A. Borst, Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker, Stuttgart 1957–1963.
7
Por. G. Melville, Troja: Die integrative Wiege europäischer Mächte im ausgehenden Mittelalter, [w:] Europa 1500. Integrazionsprozesse im
Widerstreit: Staaten, Regionen, Personenverbände, Christenheit, red. F. Seibt, W. Eberhard, Stuttgart 1987, s. 427–429.
8
T. D. Kendrick, British Antiquity, New York – London 1970, s. 1–2.
9
Szerzej zwłaszcza o recepcji dzieła kronikarza w średniowieczu zob. A. Branny, Trojanie i król Artur w angielskiej świadomości historycznej do XVIII wieku, „Historyka” 1986, t. 16, s. 3–19.
10
Geoffrey z Monmouth, Historia królów Brytanii, przeł. A. Radomyska, Sandomierz 2012, s. 9–31.
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Większość europejskich krajów
już w czasach średniowiecznych
poszukiwała odpowiedniej genealogii. Państwa i narody europejskie doszukiwały się swych korzeni w historycznych wydarzeniach
sprzed wieków, ale także w mitologicznych opowieściach oraz w Piśmie Świętym. Obok genealogii biblijnej (początki państw i narodów
w czasach wieży Babel7) pojawiły
się nowe – równie cenne: rzymska lub/i trojańska. Były to motywy łączące państwa europejskie

Brutus – praprzodek Brytyjczyków, domena publiczna

długo wędrował, aż wreszcie osiadł
i założył Lawinium, wchłonięte następnie przez rosnący w siłę Rzym.
Wywyższenia znaczenia Eneasza
w budowaniu Wiecznego Miasta
dokonał Tytus Liwiusz, a od antycznych autorytetów historycznych
brali przykład kolejni kronikarze –
średniowieczni i nowożytni.
Dlaczego jednak tylko Rzymianie
mieliby szczycić się tak dawną genealogią? Wojna trojańska, wszak mająca trwać 10 lat, ob itująca w wielu
pozytywnych bohaterów, stanowiła
źródło inspiracji dla historiografów i innych pisarzy omawiających
origines danych krajów. Średniowieczni dziejopisarze wzięli przykład z Wiecznego Miasta i wymyślili
barwne mity fundacyjne państw:
wykreowano całe dynastie legendarnych władców, z postacią najważniejszą – fundatora państwa
i budowniczego miast, najlepiej
zaś przyszłej stolicy8. Wystarczyło
wymyślić kilka postaci, stworzyć
zgrabną opowieść, by mieć długą
tradycję i protoplastę narodu.

podróże w czasie i przestrzeni

Mit lechicki nie stanowił zagrożenia dla mitu o sarmackim pochodzeniu Polaków, opowieści te
ze sobą współgrały. Bernard Wapowski w swojej kronice dookreślił (a za nim powtarzano), że Lech
przybył na ziemie polskie, niegdyś
zwane Sarmacją, w 550 r. Dzięki
chronologicznemu określeniu danego wydarzenia w przeszłości
zwiększono realność opowieści
lechickiej. W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów pisarze
twierdzili także m.in., że antyczni
Sarmaci byli wolnym narodem,
wybierającym swych władców.
W ten sposób wolna elekcja praktykowana w Rzeczypospolitej
uzyskała sankcję tradycji – jednej
z najważniejszych wartości dla
społeczeństwa szlacheckiego XVI–
XVIII w. W XVIII w. nasi przodkowie wymyślili sobie nawet, że unia
polsko-litewska została zawarta
już w starożytności – przez Lecha
i Palemona (litewskiego założyciela państwa, który przybył na ziemie Wielkiego Księstwa z Rzymu5.
Kreowanie własnego mitu państwowego i jednoczesna legitymizacja aktualnego porządku politycznego to jednak nie tylko nasza
specjalność, to potrzeba uniwersalna.

podróże w czasie i przestrzeni
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Trasa Brutusa przedstawiona w kronika Geoffreya z Monmouth
Źródło: A. Adolph, Brutus of Troy And the Quest for the Ancestry of the British, Barnsley 2015,
s. 7.

o Edypie). Przypadkowe zabicie
ojca sprawiło, że Brutus został wygnany z Rzymu i udał się do Grecji. Tam znalazł ocalałych z wojny,
lecz będących w niewoli Trojańczyków. Brutus został ich przywódcą i po serii zwycięstw pokonał ostatecznie greckiego władcę
Pandrasusa, wymuszając na nim
uwolnienie swych towarzyszy.
W nagrodę Brutus otrzymał córkę greckiego króla za żonę, statki
oraz aprowizację i wyruszył w podróż morską (motywy z Odysei
zapewne również pojawiły się nieprzypadkowo).
W czasie rejsu Brutus miał profetyczny sen, w którym widział
kraj przeznaczony mu do zasiedlenia, obecnie zaś zamieszkanego tylko przez kilku olbrzymów. Dopłynął do ziem brytyjskich, pokonał
olbrzymów i podbity kraj nazwał
eponimem od swojego imienia,
czyli Brytanią. Ponadto nad brzegiem Tamizy założył miasto i nazwał je Nowa Troja, później zaś
przekształcił je w Trinovantum,
następnie zaś w Londyn. Po śmierci Brutusa państwo zostało podzielone między jego trzech synów:
Locrinusa (który otrzymał Anglię),
Albanactusa (któremu podarowana została Szkocja) i Kambera
(dziedziczącego Walię).
11

Wizerunki Francjona i Faramunda w kronice Jacques’a de Charron z 1621 r.,
domena publiczna

Kolejni potomkowie rządzili Wyspami Brytyjskimi, jednym
z nich był król Artur. W pewnym momencie większą popularność niż Brutus zdobył właśnie
on i to o nim zaczęły powstawać
nie tylko naukowe rozprawy11,
lecz także wytwory kultury popularnej, zwłaszcza zaś jego postać
zagościła w literaturze i ilmach.
Również dziś postać Artura wydaje się bardziej rozpoznawalna, ale
w ostatnich latach reaktywowano
mit Brutusa. Pojawiają się nie tylko publikacje przedstawiające mit
jego osoby w piśmiennictwie i kulturze, lecz także ilmy prezentujące
miejsca, w których rzekomo bywał,
z którymi był związany12.
W dziele Geoffreya z Monmouth
pojawiła się też odpowiedź na mit
anglosaski, w którym przodkami mieszkańców większej części
Wysp Brytyjskich byli Anglowie,
Sasi i Jutowie, czyli plemiona wywodzące się z terenów niemieckich
i skandynawskich. Według tego
kronikarza Anglosasi także pochodzili od Brutusa – synowie jednego
z władców brytyjskich mieli podbić
Germanię. W ten sposób zwalczano
możliwość podziałów we współczesnym społeczeństwie.
W średniowiecznej Anglii mit
o trojańskim pochodzeniu był

wykorzystywany do walki z Kościołem i papieżem, dzięki niemu
wzmacniano władzę królewską
oraz uzasadniano ekspansję terytorialną na terenach francuskich,
lecz także reszty Wysp Brytyjskich
(w końcu synowie Brutusa rządzili
na całej powierzchni brytyjskiej)
oraz Irlandii13. Przede wszystkim
jednak wykorzystywanie mitu fundacyjnego było narzędziem walki
w czasie panowania Henryka VII
(1485–1509) i jego następcy – Henryka VIII (1509–1547). Wypowiedzenie posłuszeństwa papieżowi
i ustanowienie się głową nowego Kościoła było sankcjonowane
kroniką Geoffreya z Monmouth.
Angielski król nie musiał słuchać
papieża, ponieważ jego przodkiem
był sam cesarz Konstantyn: według
średniowiecznego kronikarza pół-Bryt, pół-Rzymianin.
W XVI w. część pisarzy umacniała brytyjsko-arturiański mit,
uznając, że podważanie prawdziwości opowieści o pochodzeniu
godzi w autorytet współczesnego monarchy. Część kronikarzy
jednak stała się bardziej krytyczna.
Ciekawe jest stwierdzenie Williama Camdena, który w wydanym
w 1586 r. dziele uznał, że odrzucenie wizji Geoffreya z Monmouth
oznaczałoby wojnę z powszechną

Zob. M.J.C. Reid, The Arthurian legend comparison of treatment in modern and medieval literature. A study in the literature value of myth
and legend, Edinburg–London 1960.
12
Zob. zwłaszcza A. Adolph, Brutus of Troy And the Quest for the Ancestry of the British, Barnsley 2015.
13
A. Branny, dz.cyt., s. 11–12.

Trojańscy Frankowie
Francuzi nie chcieli przegrać wojny o prestiżowe pochodzenie i także znaleźli swoich przodków w wojnie trojańskiej. W średniowiecznych
kronikach twierdzono, że pierwszym
władcą Franków był Priam – król
Troi. Po upadku miasta z 12 000 mężczyzn ocalałych z wojny trojańskiej
Priam najpierw znalazł się w Panonii. Frankowie nie chcieli jednak być
podwładnymi Rzymu i dlatego uciekli
na tereny niemieckie. Cesarz Teodozjusz wysłał swoje legiony, które jednak zostały przez Franków pokonane.
W Germanii zdecydowano o przekazaniu władzy w ręce potomka Priama
– Francjona.
Raoul de Presles, doradca francuskiego króla Karola V (1364–1380),
uzupełnił mit, twierdząc, że Francjon
był fundatorem Lutecji – tak jak Eneasz Rzymu15. Nowe ziemie na chwałę
Francjona nazwano Francją, a Lutecja
stała się Paryżem na cześć Parysa16 –
porywacza pięknej Heleny, który wywołał wojnę trojańską. Frankowie, dotychczas pod rządami książąt, pragnęli
mieć króla – stąd na tronie pojawił się
potomek Francjona Faramund, a potem kolejni aż do pierwszego chrześcijańskiego króla francuskiego Chlodwiga (481–511).

Średniowieczna
arystokracja
francuska nie chciała utożsamiać
się z pokonanymi przez Juliusza
Cezara Galami. Francuzi uznawali
się za Franków, którzy podbili galijskie plemię17, co na lata zapewniało
królowi i arystokracji władzę. Mit
fundacyjny był wykorzystywany
do aktualnych rozgrywek politycznych Starego Kontynentu – a jego
zwolennicy podkreślali swoją niezależność od Rzymu w opowieści
o początkach Francuzów, sprzeciwiali się współczesnej supremacji
Cesarstwa Rzymskiego i papieża.
Dynastie Walezjuszów (1328–1589)
i Burbonów (do 1830) miały powody, by potwierdzać swoje trojańskie
pochodzenie i supremację nad Italią18. Francuzi mogli głosić wręcz
pierwszeństwo nad kulturą łacińską
dzięki trojańskim konotacjom19.
Jednak nie tylko Cesarstwo i papież stanowili konkurencję dla
Francji. Wojna stuletnia (1337–
1453) to nie tylko wojna o prawa
do sukcesji, to walka między Francuzami a Anglikami w ogóle. Mit
o trojańskim pochodzeniu został
w tej walce wykorzystany, tym
razem jako argument w sporze
o przynależność terytorialną.
Francuzi uznawali bowiem, że tereny sporne, jak Normandia czy Gujenna, do której prawo rościli sobie
także Plantageneci (a ci mieli pochodzić od Brutusa) i Lancasterowie20, zostały w przeszłości zajęte
przez Francjona, czyli są „rdzennie
francuskie”.
Do końca wieku XV ustaliła się
ogólna wersja mitu o trojańskim pochodzeniu Francuzów. Kolejne wieki jednak przyniosły spory dotyczące prawdziwości opowieści. Krytyka
przyszła przede wszystkim ze stro-

ny zagranicznych uczonych (m.in.
niemieckiego humanisty Beatusa
Rhenanusa), ale też sami Francuzi
(m.in. Estienne Pasquier) dostrzegali, że opowieść o starożytnych
Frankach rodem z Troi może być
tylko mitem. Spowodowało to m.in.
słaby oddźwięk utworu Francjada
Pierre’a Ronsarda z 1572 r., który
miał zamiar rozsławić pierwszego francuskiego władcę Franków.
Do lat 80. XVI w. odrzucenie francuskiego mitu początku było cechą
charakterystyczną dla wszystkich
uczonych oraz dla królewskich historiografów.
W dobie nowożytnej kroniki zmieniały wizję początków
Francji, co przyniosło pytania
i zrodziła się debata – przodkami
Francuzów są historycznie udokumentowani Gallowie czy Frankowie, a jeśli ci drudzy, to jakie
mają pochodzenie21. Najłatwiejszym rozwiązaniem było „udowodnienie”, że i Gallowie pochodzą spod Troi22. Wszak jedność
państwa była najważniejsza,
zwłaszcza w okresie zagrożenia
wojnami domowymi lub między
poszczególnymi regionami. Uznano więc, że część Franków z Panonii wyruszyła do Galii wcześniej
niż reszta na tereny niemieckie
i dopiero w późniejszym okresie
obie grupy się połączyły. Około
1500 r. jednak i ta wersja została
poddana w wątpliwość. Stwierdzono zatem, że Gallowie ruszyli
do Panonii i stamtąd „sprowadzili” Franków do ojczyzny, by razem walczyć przeciwko Rzymianom23. Dzięki takiemu zabiegowi
uniknięto na poziomie mitycznego przekazu walk bratobójczych,
a wróg, czyli Rzym (zarówno sta-

13
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14
W. Camden, Britannia, przeł. Ph. Holland, London 1607, http://www.philological.bham.ac.uk/cambrit/briteng.html#name (dostęp:
20.10. 2017 r.).
15
Różne wersje tej opowieści zestawił A. Eckhardt, De Sicambria a Sans-Souci: histoires et legendes franco-hongroises, Paris 1943.
16
Ph. Desan, Nationalism and History in France During the Renaissance, „Rinascimento. Rivista dell’Instituto Nazionale di Studi sul Rinascimento” 1984, vol. 24, s. 272.
17
P.J. Geary, The Myth Origins of Europe, Princeton 2002, s. 20.
18
Ph. Desan, dz.cyt., s. 276.
19
Tamże.
20
A. Bossuat, Les origines troyenne: leur rôle dans la littérature historique au XVe siècle, „Annales de Normandie” 1958, R.VIII, nr 2, s. 188,
194–196.
21
Najszersza analiza tej debaty w: C. Beaune, Naissance de la nation France, Paris 1985, rozdział Trojani aut Galli?, s. 15–54.
22
Taż, L’utilisation politique du mythe des origines troyennes en France à la fin du Moyen Âge, [w:] Lectures médiévale de Virgile. Actes du
colloque de Rome (25–28 octobre 1982), Rome 1985, s. 334.
23
Tamże, s. 334–335.
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opinią14, a na to nikt się nie odważy.
Odważyli się – rewolucjoniści pod
wodzą Olivera Cromwella, jednak
restauracja Stuartów przyniosła
restaurację dawnych mitów. Zmiana nastąpiła wraz z oświeceniem,
nowym podejściem do historiograii, lecz także ze zmianą stosunków
społecznych. Rodząca się burżuazja nie potrzebowała mitu o wielkich władcach, sama domagała się
udziału w rządzeniu.

podróże w czasie i przestrzeni

Normandów, Gaskończyków, Brytonów – byli Francuzi26.

Trojamania27

Faramund – pierwszy król Franków, zaprezentowany
w kronice z 1575 r.

14

rożytny, jak i współczesny) był
wspólny.
Dzięki takiemu zabiegowi narracyjnemu osiągnięto z jednej
strony solidarność, a z drugiej
z drugiej usankcjonowano ponowne prawa współczesnych
Francuzów do terytorium – Galowie mieli być pierwszymi osiedleńcami na terenach francuskich24.
Badacze zwracają uwagę, że idee
renesansu z jednej strony służyły uniwersalizmowi, z drugiej
jednak – koniec XVI stulecia był
to czas wyodrębniania się nacjonalizmów25. W przypadku Francji
regionalne różnice i mentalność
późnego średniowiecza i wczesnego renesansu ustąpiły miejsca
idei uniwersalnej – nie było już

Poszczególne państwa, chcąc wyjaśnić nazwy plemion czy społeczeństw,
strukturę władzy, zasięg terytorialny współczesnego kraju, nazewnictwo
poszczególnych miast (ze stolicą jako
prymarnym miejscem), kreowały mity
pochodzenia. Żadne społeczeństwo
nie może istnieć bez historii, bez jego
fundatora – trzeba je zatem wymyślić.
Mity zaś są bardziej trwałe niż prawda historyczna, a zatem najlepiej się
do tego celu nadają.
Mit trojański jest przykładem
dziedzictwa chwały, pokrewieństwa wspaniałego i użytecznego,
które gwarantowało niepodległość,
dostatek i harmonię. Elementem
podstawowym tej harmonii było
zjednoczenie społeczeństwa opierające się na wierze we wspólnych
przodków28. Nie zapominajmy, że
nie tylko literatura antyczna była
źródłem tych stwierdzeń, także Stary Testament zapewniał przykłady
takiej wspólnoty. Na to źródło powoływano się w Historia Brittonum
z IX w., gdzie stwierdzono, że potomek Noego – Jafet miał synów,
a z potomstwa jednego z nich mieli

Brutus w kronice Gylesa Godeta z 1562 r.
Źródło: A. Adolph, Brutus of Troy And the Quest for
the Ancestry of the British, Barnsley 2015, s. 105.

m.in. pochodzić Frankowie i Brytowie29.
Dzięki mitom o trojańskim pochodzeniu państwa europejskie włączyły się w historię powszechną,
budując swój prestiż i stając się równorzędnymi wobec bodaj największego wroga w epoce średniowiecza
czy nowożytności – Rzymu, przynajmniej w wymiarze mitycznym, pretendentami o prymat w Europie.

24
M.-B. Bruguière, Mythes de fondation et mission de la France: la légende troyenne, [w:]
L’influence de l’antiquité sur la pensée politique européeenne (XVI-XXème siècles), red. M. Ganzin, Aix-en-Provence 1996, s. 68.
25
C.-G. Dubois, Celtes et Gaulois au XVIe siècle. Le développement littéraire d’um mythe nationaliste, Paris 1972, s. 21.
26
Ph. Desan, dz.cyt., s. 288.
27
Pojęcie to ukuł J. Rio, Mythes fondateurs de la Bretagne. Aux origines de la celtomanie,
Rennes 2000, s. 27.
28
M.-B. Bruguière, dz.cyt., s. 55.
29
Tamże, s. 61–62.
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At the beginning there was… Troy? The foundational myth of England and France
in the Middle Ages and in Modern Times
The beginnings of a nation or a country occupy a special position in mentality of every society although these are usually myths, not facts. In Poland there has been recently strongly discussed the Poles’ Empire, however,
it was introduced into Polish historiography by medieval chroniclers. It was quite common in the Middle Ages
for countries to look for their roots in mythological and biblical events, which constituted basis of the European
tradition. One of the most popular motives was Troy, and both French and British were trying to demonstrate
their Troyan origin. These legends survived until the Enlightenment and were used for different purposes (in
England they were an element of fight against the Church, while in France they were an excellent argument
illustrating independence of the French nation, which did not come from the Gauls conquered by the Romans).
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

– rola Jana Stanisława Sapiehy w rodzinie*
Aleksandra Ziober

Z

Autorytet dla braci
Przez całe lata 20. XVII w. Jan
Stanisław i dwaj jego przyrodni
bracia przebywali na wyjazdach
zagranicznych i często kontaktowali się listownie ze swoją rodziną,
która pozostała w Wielkim Księstwie Litewskim, oraz ze sobą nawzajem. Krzysztof Mikołaj i Kazimierz Leon informowali starszego
brata przede wszystkim o swoich
postępach w nauce, czynnościach,
które wykonywali podczas pobytu za granicą czy trudach podróży.
Informacje przekazywane marszałkowi litewskiemu nie różnią się
szczególnie od tych pisanych przez
braci do ojca. Bracia pisali do Jana
Stanisława czasami wyłącznie
z poczucia obowiązku oraz zachowania więzów rodzinnych1.
Jednak Kazimierz Leon i Krzysztof
Mikołaj w wielu aspektach odnosili
się do brata z dużym szacunkiem,
podobnym do tego, którym darzyli
ojca. Widać to chociażby w następujących słowach: „Zaczem jako
z listu pociechę, tak stąd obligatią
czując, za oboje uniżenie wmsci
naszemu Msciwemu Panu dziękujem, gorąco żądając, abychmy siła
sposobnych do zasłużenia tej łaski
i miłości wmsci naszemu Msciwemu Panu mogli mieć okazy. […]

Lew Sapieha, wojewoda wileński, wielki hetman litewski, domena publiczna

Na ten czas się uniżonemi służbami
naszemi msciwej łasce wmsci naszego Msciwego Pana zalecając”2.
Kazimierz Leon i Krzysztof Mikołaj często prosili Jana Stanisława
o interwencję i wstawiennictwo
u ojca, co świadczy o dużym autorytecie marszałka w rodzinie Sapiehów; analogicznie u braci, jak
i u Lwa. Dla przykładu: w 1626 r.
przywódca familii nalegał, aby
młodsi synowie jak najszybciej powrócili do Rzeczypospolitej, ponieważ nie był on już w stanie dłużej
inansować ich kosztownego pobytu zagranicznego (przebywali tam przecież od kilku lat). Aby
przekonać Jana Stanisława, jego
brat Krzysztof Mikołaj starał się
podkreślić wszystkie walory pobytu edukacyjnego oraz przedstawiał
duże postępy w nauce poczynione
przez niego i Kazimierza Leona.

* Artykuł powstał w wyniku badań naukowych realizowanych w ramach projektu PRELUDIUM 12 pt. „Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego (nr rejestracyjny projektu 2016/23/N/HS3/00679) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
1
A. Ziober, Korespondencja Kazimierza Leona i Mikołaja Krzysztofa Sapiehów z podróży w latach 1625–1627. Wybrane aspekty, [w:] Egodokumenty. Tradycje historiograficzne – perspektywy badawcze, red. W. Chorążyczewski, A. Pacevičius, S. Roszak, Toruń 2015, s. 51, 55.
2
K.L. Sapieha i K.M. Sapieha do J.S. Sapiehy, Bruksela 13 lutego 1629, Львівська національна наукова бібліотека України імені
В.Стефаника [dalej: LvNB], f. 103, dz. I, teka VI, nr 862, brak paginacji.
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a panowania Zygmunta III
Wazy Lwu Sapieże udało się
uzyskać ogromne wpływy
w Wielkim Księstwie Litewskim oraz intratne urzędy.
Dodatkowo w 1621 r. pozyskał dla
swojego najstarszego syna Jana
Stanisława marszałkostwo wielkie
litewskie. Od tego momentu wspólnie działali w celu utrzymania autorytetu Domu Sapieżyńskiego
na Litwie. Na drodze do wygrania
rywalizacji z Radziwiłłami stanęły
jednak poważne zaburzenia psychiczne, które dotknęły pierworodnego syna Lwa. Od tego momentu
rodzina Sapiehów musiała sprostać
nie tylko problemom związanym
z sytuacją polityczno-militarną
na Litwie, lecz także z pogarszającym się zdrowiem Jana Stanisława.
Społeczeństwo sarmackiej Rzeczypospolitej
charakteryzowało
się dużą hierarchizacją, która
przejawiała się w prawie każdej
sferze życia. Na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego rozwarstwienie między stanami
społecznymi, w tym szlachty, było
bardziej widoczne niż w Koronie.
Odzwierciedlenie tej sytuacji jest
łatwo zauważalne w relacjach między członkami rodziny, z których
każdy zajmował konkretną pozycję
i miał określoną rolę. Jak to wyglądało w przypadku najstarszego
syna w rodzinie litewskiej? Aby
odpowiedzieć na to pytanie, dokonano analizy korespondencji z lat
20. i 30. XVII w., dzięki której możemy wejrzeć w postawy i osobowość korespondentów.

Głównym bohaterem artykułu
jest marszałek wielki litewski Jan
Stanisław Sapieha, pierworodny
kanclerza wielkiego, a później hetmana wielkiego litewskiego Lwa.
Magnat urodził się w 1589 r. w Mołodecznie i miał dwóch młodszych
przyrodnich braci – Kazimierza Leona i Krzysztofa Mikołaja.
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Od autorytetu do szaleństwa
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W jednym z listów młodszy Sapieha tak przekonywał Jana Stanisława do swoich racji: „I lubo
łasce Jeo Mści nie wątpię, żeby się
łacno dał namówić, a zwłaszcza,
że o to proszę, co nie wiem, z jakiej by miary mogło być naganione, bo żołnierską sławę, tutejszy
obóz niemniejszą extimatią, jako
i naukę daje, albowiem co się tycze
dobywania i bronienia zamków,
że tego szkodą jest orgbis to iudiucium. Lubo mi tedy serca i nadziei oddaje. Jednak, iż ta ludzka
conditia jest, że nic tak dobrego
uczynić, nic tak dobrego wyrzec
nie może, co by źle wywrócić nie
możono, obawiam się, aby i ten
animusz mój kto perperam nie interpretując od tego Jeo Mści Pana
Ojca i Dobrodzieja nie odradzał,
ale ja Bogiem świadczę, że w tym
innego nic nie upatruję jeno, że
to z lepszem moim i większą
Je Mści pociechą będzie rozumiem
i owszem ślubuję. A tak i po wtóre
wmsci mego Mciwego Pana usilnie
proszę, abyś mi [...], prętko oznajmując, jeśli otucha będzie, aby
zawczasu niż by insze zaszły consilia, ten animusz Jeo Msci odkryć
i o pozwolenie prosić [...]”3.
Tego rodzaju wersy występują
wyjątkowo często w korespondencji młodszych braci do Jana Stanisława. Świadczy to o dużym zaufaniu
Krzysztofa Mikołaja i Kazimierza
Leona do marszałka litewskiego,
który zapewne już nie pierwszy raz,
używając swojej pozycji w rodzinie,
wspierał ich prośby u ojca. Wydaje
się, że w analizowanym przypadku
można przyrównać autorytet najstarszego syna do tego ojcowskiego,
o czym świadczą liczne listy pisane
do Jana Stanisława i zawarte w nich,
nieraz bardzo szczegółowe, informacje na temat podróży i pobieranych za granicą nauk.

Przyjaciel i powiernik ojca
Ze względu na bardzo widoczną zmianę nastrojów i nastawienia ojca do najstarszego syna
3

Herb rodowy Sapiehów
Źródło: http://www.wladcy.myslenice.net.pl/Polska/
zalaczniki/Sapiehowie.htm.

szczególnie warta uwagi jest korespondencja pozostawiona przez
Lwa z okresu wojny w In lantach
w latach 1626–1629. Jan Stanisław jako najstarszy syn był przez
wszystkich członków rodziny, bliższych i dalszych, traktowany jako
jego następca w kierowaniu fakcją. To z pewnością bezpośrednio
wpływało na pozycję marszałka
litewskiego w familii, okazywany
mu szacunek przez młodszych braci oraz duże zaufanie ojca wobec
jego osoby4.
Na początku 1626 r. Jan Stanisław, pozostawiony przez hetmana
wielkiego sam z wojskiem, zaskoczony przez Szwedów pod Walmojzą, poniósł druzgocącą klęskę. Korespondencja z tego okresu ob ita
jest z jednej strony w opisy licznych
działań wojskowych i politycznych
podejmowanych przez Sapiehów,
z drugiej – w informacje na temat
stosunków w relacjach rodzic–
dziecko. Są to problemy związane
głównie z komunikacją między
zatroskanym, obawiającym się
o życie pierworodnego, często zdenerwowanym ojcem a oddalonym
od niego synem, który nie potra ił

sprostać postawionym przed nim
wymaganiom i oczekiwaniom.
Z jednej strony postawa Lwa
sygnalizuje, że czuł się on zawiedziony poczynaniami i niepowodzeniami syna, który według
hetmana nie słuchał jego rad i był
zbyt pewny siebie. Z drugiej strony ojciec nieraz wyrażał lęk o życie Jana Stanisława, doradzał mu,
a także sygnalizował, że broni go
przed obelgami szlachty, magnaterii i Zygmunta III Wazy. Starania
Lwa, choć czasem może zbyt ostre,
mogą świadczyć o głębokim ojcowskim uczuciu, jakim darzył syna.
Dowodzi temu także niezwykle
wymowny, choć krótki fragment listu nawiązujący do sytuacji, w której Jan Stanisław był bliski śmierci
podczas przegranej pod Walmojzą: „nieszczęśliwa wm utarczka,
w której wm w wielkim był niebezpieczeństwie, ile kolwiek to sobie
wspomnę zadrżeć muszę”5.
W korespondencji do syna widoczne jest sfrustrowanie Lwa
wynikające z zawiłej sytuacji
politycznej, z którą musiała się
zmierzyć rodzina Sapiehów podczas wojny w In lantach. Lew
za wszelką cenę próbował nakłaniać syna do rozważnego postępowania w sprawach militarnych,
aby nie doprowadzić do całkowitej
kompromitacji familii na Litwie.
Po klęsce pod Walmojzą przebywający w Warszawie na sejmie
Lew spotkał się z licznymi, nieraz
niesprawiedliwymi, komentarzami
na temat Jana Stanisława, którego
próbował bezskutecznie bronić
przed nieubłaganą opinią publiczną. W związku z negatywnymi
nastrojami wobec Domu Sapieżyńskiego sfrustrowany całą sytuacją
hetman wielki odreagowywał zaistniałą sytuację na swoim najstarszym synu.
Zmiana nastawienia wobec pierworodnego doskonale widoczna
jest w korespondencji. Na początku Lew starał się usprawiedliwić
niepowodzenia syna, tłumacząc

Cyt. za: A. Ziober, Korespondencja Kazimierza Leona…, s. 52–53.
J. Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 81.
A. Ziober, Po klęsce pod Walmojzą. Korespondencja Lwa Sapiehy z synem Janem Stanisławem z pierwszej połowy 1626 roku, „Wieki Stare
i Nowe” 2016, t. 11, s. 44.
4
5

wesprzeć ojca dobrym słowem
i działaniem. W korespondencji
Lwa z synem odnajdujemy liczne
wzmianki o problemach związanych ze sprawowaniem urzędu
hetmańskiego przez podstarzałego już hetmana. O trudach z tym
związanych najlepiej może chyba
świadczyć to, że najstarszy Sapieha woził ze sobą do obozu trumnę,
oczekując rychłej śmierci. O tego
rodzaju bolączkach hetman wspomniał m.in. w liście z 1628 r.: „urząd
ten hetmański przywiódł mnie
do tego, że majętności pozawodzić
musiałem”. W innym liście także
z tego roku odnajdujemy kolejne
informacje o problemach wojskowych Lwa: „wojsko się in lanckie
buntuje, confederacją grożą, mnie
każą zabiegać, a ja bez pieniędzy
na zapłatę wojskowej i na contentacje, jako co mam począć, barzo
mię molestują i trapią te wojskowe
sprawy”7.
Jan Stanisław cieszył się wyjątkowo dużym zaufaniem swojego
ojca, który traktował go jako powiernika swoich bolączek i trudów,
niejako przyjaciela. Oczywiście nieraz używał on swojego ojcowskiego autorytetu i groził konsekwencjami w przypadku niewywiązania
się z jego rozkazów, jak w przypadku klęski pod Walmojzą, jednak
i w tym przypadku chodziło mu
o dobro Domu Sapieżyńskiego,
czyli także jego synów.

„Marszałek w prawdziwym szaleństwie, na które
cierpiał…”

Jan Stanisław Sapieha, marszałek wielki litewski
Źródło: N. Janulaitienė, G. Jakštys, Nuo didikų Sapiegų
rezidencijos lietuvos karo akademija, Vilnius 2010.

Podczas pobytu edukacyjnego Jana Stanisława w Würzburgu
w 1607 r. Wawrzyniec Kosmowski
przekazywał, że podczas udziału
w wykładzie Sapiehę miało dopaść
zimno, a później gorączka i ból głowy. Następnego dnia miał zacząć
odczuwać ból w klatce piersiowej
i gardła. Dodatkowo zdiagnozowano u niego katar i podano mu medykamenty. Doprowadziły one jednak
do konwulsji żołądkowych i krwotoku z nosa. Stosunkowo niegroźna choroba doprowadziła do tego,
że najstarszy syn Lwa, omdlały, nie
potra ił spać, jeść i ledwie trzymał
się na nogach. Wspomniany wątek
przewija się w listach hetmana
przez lata8.
Jedne z pierwszych wzmianek
o „pomieszaniu zmysłów” Jana Stanisława pojawiły się na sejmie w li-

6
H. Lulewicz, Sapieha Jan Stanisław, [w:] Polski Słownik Biograficzny [dalej: PSB], t. 34, z. 5, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992–1993, s.
626; A. Czwołek, Piórem i buławą. Działalność polityczna Lwa Sapiehy kanclerza litewskiego, wojewody wileńskiego, Toruń 2012, s. 542; A. Ziober,
Po klęsce pod Walmojzą…, s. 44–45.
7
Cyt. za: A. Ziober, Korespondencja rodzinna Sapiehów z czasów wyjazdów zagranicznych Jana Stanisława, Kazimierza Leona i Krzysztofa
Mikołaja w latach 1628–1630. Wybrane zagadnienia, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 6 (stulecia XVI–XIX), Nowa perspektywa
historyczna i językowa, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2015, s. 72.
8
A. Ziober, Korespondencja rodzinna Sapiehów…, s. 68–70; A. Goszczyński, Podróże edukacyjne Jana Stanisława Sapiehy w świetle listów
Wawrzyńca Kosmowskiego i Stefana Paca do Lwa Sapiehy [artykuł w druku – użyczony przez autora].
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Po klęsce pod Walmojzą głośne
stały się pogłoski o „szaleństwie”,
na które miał zapaść Jan Stanisław Sapieha. Wydaje się, że Lew
szczególnie obawiał się o zdrowie
najstarszego syna, który problemy ze stanem izycznym miał już
od dawna.

podróże do źródeł

je małą ilością nieposłusznego wojska, na co zwrócił uwagę w swoim uniwersale nawet Zygmunt III.
W kolejnych listach zauważamy jednak coraz częstsze pouczanie syna,
na co mogły mieć wpływ naciski
zewnętrzne oraz komentarze i opinie, które docierały do Lwa podczas
pobytu na sejmie w Warszawie. Sytuację dodatkowo komplikowały
zwycięstwa hetmana polnego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła, między którym a Sapiehami od dłuższego czasu trwała rywalizacja
o wpływy w Wielkim Księstwie.
Wydarzenia te uderzały w wizerunek Sapiehów i ich wpływy wśród
szlachty. Obwinianie Jana Stanisława przez ojca kończą się jednak
w kwietniu 1626 r., na co zapewne
miało wpływ odebranie mu dowództwa w In lantach6.
Całkiem inny wymiar ma korespondencja pisana przez hetmana wielkiego litewskiego rok czy
dwa lata później. Możemy z niej
wywnioskować, że Jan Stanisław
cieszył się ponownie dużym autorytetem u ojca i prawdopodobnie
dalej traktowany był jako przyszły
przywódca fakcji. Marszałek wielki był niejako powiernikiem swego ojca, który nieraz użalał mu się
na trudy, które napotykał w swojej
karierze politycznej i wojskowej.
Korespondencja Lwa do najstarszego syna z kolejnego etapu wojny w In lantach przepełniona jest
frustracją, poirytowaniem, ale
także bezradnością, co związane
było z problemami inansowymi
Sapiehów, którzy opłacali wojska
zaciągnięte na wojnę z prywatnej
szkatuły, a także z koniecznością
posyłania dużych środków pieniężnych do przebywających ciągle za granicą Kazimierza Leona
i Krzysztofa Mikołaja.
W zaistniałej sytuacji Jan Stanisław był jedyną osobą, która mogła
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stopadzie 1627 r., o czym w swoim
liście do syna wspomina Lew Sapieha: „niektórzy przyjaciele nasi
żałują tego, żeś tu W.M. nie przyjechał i podobno lepiej by było być
tu W.Mci, bo tu niecnotliwie udawania i rozumowania o zdrowiu
W.M., ale to już rzecz niepodobna
przybyć W.M. na sejm”9. Problemy ze zdrowiem psychicznym
marszałka litewskiego były więc
bezwzględnie wykorzystywane
przez przeciwników politycznych Domu Sapieżyńskiego chcących zdyskredytować jego członków na dworze królewskim oraz
w oczach szlachty.
Podobnie jak ojciec o zdrowie
Jana Stanisława martwili się jego
młodsi bracia, na co wskazują częste zapytania o jego stan, a także
życzenia wszelkiej pomyślności
w przyszłości. Marszałek uważał,
że kąpiele w gorących wodach
pomagają mu odzyskać zmysły,
pisał: „i jakom zrozumiał, że te
Cieplicze wm prosunt, barzo się
cieszę, Panie Bożę daj, aby i na długie czasy”. Remedium na chorobę
Jana Stanisława poszukiwał także
Kazimierz Leon w trakcie pobytu
we Florencji. Najwyraźniej marszałek litewski poprosił go o odnalezienie dla niego lekarstw
we Włoszech, na co wskazuje dopisek pozostawiony przez młodszego brata Sapiehy pod listem
z końca marca 1629 r. na temat
„medicamentów”, które miały być
przygotowane przez lekarza Ronkoniego10.
Śmierć drugiej żony marszałka Gryzeldy Wodyńskiej w 1633 r.
wzbudziła wyjątkowe zaniepokojenie Lwa o zdrowie psychiczne
syna: „wielkie utrapienie i frasunki, co godzinę mię zachodzące nie
mogę, atoli proszę i radzę W.M., abyś
W.M. krzyż i nawiedzenie to pańskie cierpliwie znosząc, zdrowie
swe w tej mierze szanować umiał,
zdarzy Najwyższy, iż to utrapienie
9

Ruiny Pałacu Sapiehów w Różanej, fot. A. Ziober

WM. innymi pociechami nagrodzić
i obdarzyć będzie raczył. Szkoda się
w tej mierze woli i wyrokowi jego
świętemu przeciwić, a żalem siebie
samego i zdrowie swoje zawadzić
in consultum jest moderować, żal
raczej pominąć, iż to jest i dzieje się
z woli Bożej [...]. W tych kłopotach,
trudnościach i frasunkach moich
ciężkich niemniejszy mam o zdrowiu W.M., to się stało z woli Bożej,
wrócić się nie może, już próżno
żałować [...]. Mnie teraz najwięcej
o zdrowie W.M. idzie, proszę, szanuj go W.M.”11.
Nie wiemy, jak wyglądała reakcja Jana Stanisława na śmierć
jego żony, ale z listu Lwa możemy wnioskować, że marszałek
litewski nie potrafił sobie poradzić ze stratą drugiej małżonki.
Ojciec Jana Stanisława niepokoił
się o zdrowie syna już od wielu
lat, a po 1633 r. stan marszałka
musiał się wyjątkowo pogorszyć.
Przerażające zachowanie Jana
Stanisława zanotował w swoich
wspomnieniach Albrycht Stanisław Radziwiłł, kiedy nadmienił
o wyprawionej przez Sapiehę
uczcie dla najwyższych dostojników państwowych: „Tego dnia
marszałek zaprosił nas na ucztę.
Przybyli liczni stołownicy, różne

kobiety, hałas, żadnego porządku,
dla niektórych piec zamiast stołu, jedzenia tak skąpo, że żołądek
bardziej kpiną niż potrawą się napełniał. Marszałek w prawdziwym szaleństwie, na które cierpiał, groził, że teraz nadszedł czas,
by podłożyć proch strzelniczy,
bo to będzie zabawa, gdy otworzy
się tyle wakancji, jeśli okaleczeni
pofruniemy bez skrzydeł. Żart ten
nie podobał się, tak, że poszliśmy
do domu zwarzeni, a później odkryło się, iż pod podłogą były złożone dwie beczki prochu. Uznaliśmy, że na przyszłość lepiej nie
brać udziału w takich tragicznych
przyjęciach”12.
Kolejny przykład szaleństwa
marszałka daje po raz wtóry
Albrycht Stanisław Radziwiłł:
„Około czwartej król [Władysław
IV Waza – A. Z.] przybył na przedmieście, poprzedzany przez marszałka Sapiehę, który trochę
chory na umyśle, przy potknięciu konia zbryzgany błotem, prowadził z udającym, że niczego
nie spostrzega, i współczującym
królem nieskładną rozmowę”13.
Zachowanie Jana Stanisława
nieraz wywoływało także poirytowanie lub śmiech zgromadzonych, jak podczas obrad Trybu-

L. Sapieha do J. S. Sapiehy, Warszawa 13 listopada 1627, LvNB, f. 103, dz. VI, teka 157 (Teki Prochaski V), nr 93, k. 117.
A. Ziober, Korespondencja rodzinna Sapiehów…, s. 69–70.
11
L. Sapieha do J.S. Sapiehy, Wilno 17 stycznia 1633, LvNB, f. 103, rkps 157 (Teki Prochaski V), nr 586, k. 704–704v.
12
A.S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 1, przeł. i oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, Warszawa 1980, s. 313.
13
Tamże, s. 311.
10

Zaprzepaszczone wielkie
plany
W przypadku Jana Stanisława
miejsce, pozycja i rola najstarszego syna w rodzinie wydaje się dość
skomplikowana. Przez ojca traktowany był najprawdopodobniej jako
jego następca w kierowaniu fakcją,
powiernik i niejako przyjaciel. Jan
Stanisław cieszył się także dużym
szacunkiem i poważaniem u Lwa,
który jednak w razie potrzeby potra ił także użyć swojego ojcowskiego autorytetu i zrugać syna, jak
w przypadku przegranej pod Walmojzą. Z drugiej strony Lew stawiał
przed Janem Stanisławem ciężkie
zadania do wykonania, a oczekiwania wobec niego były wyższe w porównaniu do młodszych synów.
Ambicje ojca i chęć sterowania
przez niego życiem najstarszego
syna mogły doprowadzić do jego
14
15

Nagrobek Jana Stanisława Sapiehy znajdujący
się w Muzeum Dziedzictwa Sakralnego w Wilnie,
fot. A. Ziober

późniejszej choroby psychicznej,
której jedną z przyczyn mógł być
stres związany z koniecznością
sprostania stawianym przed nim
oczekiwaniom.
Także młodsi bracia odnosili się do Jana Stanisława z wielkim szacunkiem, wykorzystując

czasem jego pozycję u hetmana
wielkiego. Z drugiej strony Lew
doskonale zdawał sobie sprawę
z autorytetu, którym cieszył się
Jan Stanisław u młodszych braci
i nie raz prosił go o wstawiennictwo i wspólne działanie w kwestii problemów rodzinnych, jak
i politycznych. Co ciekawe, marszałek wielki litewski równie intensywnie co ojciec interesował
się wojażem braci, o czym świadczą listy wysyłane przez opiekuna Sapiehów Hieronima Piestrzyckiego.
Autorytet i zaufanie, jakim cieszył się Jan Stanisław w rodzinie,
zostało jednak zaprzepaszczone
z powodu choroby psychicznej,
na którą zapadł. Z polityka, który
przyjaźnił się z królewiczem Władysławem Zygmuntem, sprawował
jeden z ważniejszych urzędów ministerialnych w Wielkim Księstwie
Litewskim, był następcą w kierowaniu fakcji, który doceniany był
przez Zygmunta III Wazę i miał
talenty oratorskie, pozostał cień
człowieka. Niedługo przed swoją śmiercią Jan Stanisław Sapieha
oskarżył o rzucenie na niego czarów Rainę Minkowską Hromyczynę i doprowadził do jej spalenia
na stosie. Nie uspokoiło to jednak
schorowanego umysłu i marszałek
wielki litewski zmarł w Lachowiczach w 1635 r., mając 56 lat.

podróże do źródeł

nału Litewskiego, gdy w trakcie
mowy wójta wileńskiego Tomasza Bildziukiewicza „mnie [Albrychta Stanisława Radziwiłła
– A. Z.] trącał laską, ruszając nią
tu i tam, i kręcił głową wywołując równocześnie śmiech i żal
wszystkich bolejących nad losem
męża znacznego w Rzeczypospolitej i dobrego obywatela” 14. Dalej
Radziwiłł napisał wprost, że Jan
Stanisław „miał głowę prawie
całkiem pomieszaną” 15.
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From authority to madness – the role of Jan Stanisław Sapieha in the family
Wiadomości Historyczne 6/2017

By analyzing the life of Jan Stanisław, it is visible that the place and the role of the oldest son in the family
was quite complicated. His father probably had treated him as his successor as the leader of the faction and
also as a confidant and a friend. Moreover his brothers respected him a lot too. However when he had been
diagnosed with mental disorders, his authority and confidence were lost. From the friend of the Prince Wladyslaw Zygmunt and the politician who held one of the most important ministerial offices in the Grand Duchy
of Lithuania and was the successor in the leading faction, (which was appreciated by Sigismund III Vasa) and
had great oratorical talents, he remained only a shadow of himself. Shortly before his death, Jan Stanisław had
accused Raina Minkowska Hromyczyna of casting spells on him and eventually led her burned at the stake.
Nonetheless it did not cure his illness and eventually the Grand Marshal of the Lithuania died in 1635 in Lachowicze at the age of 56.
Tłumaczyła: Aleksandra Ziober

WOS w teorii i praktyce

Arabowie versus Żydzi
– historia konﬂiktu bliskowschodniego w XX wieku
Konﬂikt bliskowschodni, nazywany także arabsko-izraelskim, to jeden z najdłużej trwających konﬂiktów po II wojnie światowej. Przebiegał na wielu etapach:
od konfrontacji na linii Arabowie–Żydzi, przez wojny arabsko-izraelskie, na walkach izraelsko-palestyńskich kończąc. Zasadne zatem wydają się pytania: jakie
jest jego źródło i dlaczego nadal nie ma pokojowego rozwiązania?
Magdalena Pogońska-Pol
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Syjonizm
W drugiej połowie XIX w. na Żydów europejskich zaczyna oddziaływać ruch zwany syjonistycznym. Termin
„syjonizm” sformułowany został w 1890 r. przez wiedeńskiego publicystę Natana Birnbauma. W pracy zatytułowanej Die Nationale Wiedergeburt des judischen Volkes in seinem Lande als Mittel zur Losung der Judenfrage
(Odrodzenie narodowe ludu żydowskiego w jego ojczyźnie
jako środek rozwiązania kwestii żydowskiej) autor przeciwstawiał się procesowi asymilacji Żydów w Europie
i wzywał do powrotu ludności żydowskiej do Palestyny. Syjonistycznym nazwał ruch dążący do realizacji
tego postulatu. Nazwa odnosi się do góry Syjon, na której zgodnie z żydowską tradycją znajdować się miał grób
króla Dawida. Wpływy ruchu wzmocnione zostały przez
aktywność austro-węgierskiego dziennikarza Teodora
Herzla, autora książki Der Judenstadt (Państwo Żydowskie), i przybrały formę instytucjonalną na kongresie
w Bazylei w 1897 r.
Syjoniści podjęli się koordynowania emigracji żydowskiej do Palestyny, ﬁnansowali ją i kupowali ziemię od ludności arabskiej, aby proces osadnictwa mógł się rozwijać.
Pierwsze osady powstały z inicjatywy barona Edmunda
Rotschilda w latach 1880–1889. Pod koniec XIX w. Palestynę zamieszkiwało ok. 50 tys. Żydów. Liczba przybywających systematycznie rosła, tak by w przededniu I wojny
światowej osiągnąć ok. 85 tys., tj. 10% populacji zamieszkującej ten obszar.
Aspiracje i działania żydowskie wsparte zostały w czasie I wojny przez walczący z Turcją Osmańską rząd brytyjski, tzw. Deklaracją Balfoura. Dokument zapewnił Żydom
powstanie w Palestynie żydowskiej „siedziby narodowej”,

z poszanowaniem praw pozostałej ludności „nieżydowskiej” i międzynarodową uwagę przez włączenie tego dokumentu do traktatu pokojowego z Turcją.
Pierwsza wojna światowa zakończyła się podporządkowaniem obszaru Palestyny jako mandat nowo powstałej
organizacji międzynarodowej Lidze Narodów, w imieniu Ligi funkcję mandatariusza pełniła Wielka Brytania.
Stąd możliwe stało się realizowanie zobowiązań zawartych
w Deklaracji Balfoura. W naturalny sposób powiększała
się liczba przybywającej do mandatu Palestyny ludności
żydowskiej, co doprowadziło do konﬂiktu na linii Arabowie–Żydzi, trwającego do dziś.
Napływ ludności żydowskiej do mandatu pogłębił się
w wyniku wydarzeń II wojny światowej i Holocaustu.
Stałe konfrontacje między stronami doprowadziły do zrezygnowania Wielkiej Brytanii z pełnienia funkcji mandatariusza. Kwestię przyszłości Palestyny rozwiązać miała powstała w 1945 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych
(ONZ). Na jej forum prowadzono liczne debaty nad przyszłością tego obszaru, tak że w listopadzie 1947 r. podjęto
decyzję o podziale mandatu Palestyny na dwa państwa:
arabskie i żydowskie, połączone unią gospodarczą, oraz
z Jerozolimą jako wyodrębnionym obszarem pod nadzorem międzynarodowym. Strona arabska nie zaakceptowała tego rozwiązania, co dodatkowo pogłębiło istniejący już kryzys między stronami. Rozpoczął się okres zwany
wojną domową w mandacie Palestyny. Naprzeciwko
siebie stanęły do nieregularnej walki siły żydowskie (głównie organizacje paramilitarne – Hagana, Palmach) i siły
arabskie (Święta Armia, Arabska Armia Wyzwoleńcza), tocząc walki głównie o osady żydowskie i wioski arabskie
oraz o drogi (wojna o drogi). Całość działań odbywała się
przy obecności Brytyjczyków w Palestynie.

Wycofanie się Brytyjczyków z Palestyny i proklamowanie przez Dawida Ben Guriona niepodległości Izraela
w nocy z 14 na 15 maja 1948 r. oraz jego natychmiastowe uznanie międzynarodowe (USA, ZSRR) doprowadziły
do eskalacji konﬂiktu. Strona arabska nie przyjęła takiego rozwiązania i wojska państw arabskich (Egiptu, Syrii,
Iraku, Transjordanii) wkroczyły do Palestyny, aby bronić
jej przed Izraelczykami. Działania wojenne spowodowały zaangażowanie ONZ na rzecz szybkiego zakończenia
wojny, do Palestyny został wysłany specjalny wysłannik tej
organizacji – hr. Folke Bernadotte. Doprowadził do dwóch
zawieszeń działań: w czerwcu i lipcu 1948 r. Walki jednak wybuchały na nowo, Arabowie nadal kwestionowali
formalnoprawne przejęcie mandatu przez ONZ w spadku
po Lidze Narodów, a tym samym prawo do podziału.
Brak jednolitego dowództwa, braki w wyszkoleniu oraz
brak zgody między Arabami – głównie co do celów prowadzonej wojny – doprowadziły do uzyskania przewagi przez
Izraelczyków pod koniec 1948 r. Wojna trwała do 1949 r.,
gdy za sprawą mediacji Rulpcha Buncha (kolejnego przedstawiciela ONZ na Bliskim Wschodzie) podpisano porozumienia rozejmowe: między Izraelem a Egiptem w lutym
1949 r.; między Izraelem a Libanem w marcu 1949 r.;
między Izraelem a Transjordanią w kwietniu 1949 r.; między Izraelem a Syrią w lipcu 1949 r. W rozmowach ze stroną izraelską nie uczestniczyli przedstawiciele Iraku i Arabii
Saudyjskiej. W czasie walk doszło do wielkiego exodusu
ludności arabskiej z terenów opanowanych przez Żydów,
brak rozwiązania dotyczącego ich statusu i roszczenia
do zostawionego mienia były i są jedną z kilku dotąd nierozwiązanych kwestii w ramach konﬂiktu, powodujących
brak postępu w negocjacjach pokojowych.
Ponadto opanowanie przez stronę izraelską Wschodniej Jerozolimy zakwestionowało jej międzynarodowy
status przewidziany planem podziału opracowanym przez
ONZ i zapoczątkowało debatę nad przynależnością Jerozolimy, do której od tego czasu obie strony roszczą sobie prawa. Wojna nie zakończyła się zawarciem traktatów pokojowych, a jedynie rozejmem, co powodowało
(i nadal powoduje), że granice Izraela miały charakter
tymczasowy. Państwa arabskie nie uznały istnienia państwa Izrael, mimo uznania międzynarodowego. Natomiast
Izraelczycy w wyniku prowadzonych działań wojennych
powiększyli obszar przewidziany dla nich w ramach podziału mandatu o 6,6 tys. km2.

Początek lat 50. na Bliskim Wchodzie przyniósł szereg
zmian nazywanych często „czasem pułkowników”. Zmiany doprowadziły do upadku monarchii i pojawienia się
republik, w których władzę piastowali wojskowi.
W Egipcie przejął ją wywodzący się ze Związku Wolnych Oﬁcerów Gamal Abdel Nasser. Wprowadzane przez
niego reformy wymagały nakładów ﬁnansowych, a konieczność modernizacji armii – zakupu uzbrojenia. Odmowa ﬁnansowania wielkiego projektu budowy nowej tamy
na Nilu przez państwa zachodnie w dobie zimnowojen-

nej rywalizacji skłoniły Nassera do podjęcia współpracy
ze Związkiem Radzieckim. Otrzymał od niego wsparcie
ﬁnansowe i militarne (umowy o dostawie uzbrojenia
z Czechosłowacją). Ponadto Egipcjanie zmusili Brytyjczyków do wycofania się z baz znajdujących się nad Kanałem Sueskim oraz wspierali w Algierii działającą przeciwko
Francji partyzantkę. Na dodatek, aby ﬁnansować budowę
tamy, Nasser zdecydował się 26 lipca 1956 r. na nacjonalizację Towarzystwa Kanału Sueskiego, spółki, w której
najwięcej udziałów mieli Brytyjczycy. Spółka ta zarządzała
przepływem statków przez wybudowany w latach 1859–
1969 Kanał Sueski. Izrael nękany był przez stałe wypady
fedainów oraz blokadą jego portów.
Te wszystkie czynniki skłoniły Wielką Brytanię, Francję i Izrael do zawarcia tajnego układu w Sèvres pod
Paryżem, który określił zasady współpracy między wymienionymi państwami w czasie wojny z Egiptem.
Zgodnie z planem 29 października 1956 r. Izraelczycy rozpoczęli operację „Kadesz” i przerzucili swoje siły
w rejon przełęczy Mitla znajdującej się w środkowej
części Półwyspu Synaj. Stworzono sytuację, którą uznać
można było za „bezpośrednie” zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi po Kanale. Dnia 30 października
Wielka Brytania i Francja postawiły walczącym ultimatum, w którym zażądały odsunięcia sił na odległość 10
km od Kanału, Izrael zrealizował prośbę, a Egipt, co zakładano wcześniej, odrzucił. Dając wojskom brytyjskim
i francuskim pretekst do podjęcia działań militarnych
(operacja „Muszkieter”), 31 października z udziałem lotnictwa i marynarki, następnie 5 listopada dokonano desantu w streﬁe Kanału.
Działania na Bliskim Wschodzie omawiano na forum
ONZ. Panowała tam atmosfera potępienia agresorów
i akcji przez nich podjętej. Głównymi zwolennikami szybkiego zakończenia działań i wycofania sił państw zachodnich ze strefy Kanału były oba supermocarstwa: USA
i ZSRR. Stąd ONZ podjęło decyzję o powołaniu Doraźnych Sił Narodów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie
(UNEF), które miały za zadanie nadzorowanie wycofania
wojsk brytyjskich, francuskich i izraelskich z Synaju.
Działania wojenne przerwano 7 listopada, a siły międzynarodowe pojawiły się na tym obszarze 15 listopada. Wojska brytyjskie i francuskie wycofały się do 22 grudnia,
natomiast izraelskie dopiero w marcu 1957 r. Wojna zakończyła się porażką militarną Egiptu, ale prezydentowi
Nasserowi przyniosła miano bohatera, który oparł się
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David Ben Gurion odczytuje deklarację niepodległości Izraela
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I wojna arabsko-izraelska

WOS w teorii i praktyce

tradycyjnej zależności od dawnych
kolonialnych mocarstw.
Konﬂikt umożliwił Nasserowi szerszą działalność polityczną, zaczął on
głosić hasła panarabizmu i stał się
rzecznikiem sprawy palestyńskiej.
Za jego sprawą w 1964 r. powołano Organizację Wyzwolenia Palestyny, która grupowała palestyńskie siły walczące z Izraelem. Wojna
po raz kolejny nie zakończyła się
porozumieniem pokojowym, więc
stan tymczasowości granic izraelskich
utrzymywał się, podobnie jak brak
uznania jego istnienia.

Wojna czerwcowa z 1967 r.
(wojna sześciodniowa)

Wiadomości Historyczne 6/2017

22

W związku z poczuciem zagrożenia brak ostatecznego rozwiązania
doprowadził obie strony do dozbrajania się i szykowania do nowej konfrontacji. Mimo obecności
na terytorium egipskim sił UNEF
stale dochodziło do napadów fedainów na obszar Izraela. Ponadto między Izraelem a Syrią toczyła się tzw.
wojna o wodę. Izrael, próbując nawadniać pustynne obszary, przejmował wody z Jeziora Tyberiadzkiego,
co powodowało jej niedobory w Syrii. Tej ostatniej wsparcia postanowił
udzielić Egipt, oba państwa zawarły
układ o współpracy wojskowej (listopad 1966 r.), zabezpieczający
je na wypadek agresji Izraela. Na początku 1967 r. potyczki na linii izraelsko-syryjskiej przybrały na intensywności. Następnie przebywający
z wizytą w Moskwie wiceprezydent
Egiptu Anwar Sadat otrzymał fałszywą informację o zgrupowaniu brygad izraelskich w pobliżu syryjskich
Wzgórz Golan. To był sygnał dla polityków egipskich, że sąsiad szykuje się
do wojny.
W związku z przeświadczeniem
o nadchodzącym konﬂikcie Nasser poprosił ONZ o wycofanie wojsk
UNEF (16 maja) oraz zamknął Cieśninę Tirańską dla statków izraelskich.
Te działania z kolei przekonały polityków i wojskowych izraelskich, że
Arabowie szykują się do wojny. Izraelczycy postanowili nie czekać na uderzenie a poprowadzić wojnę tak,
by ją wygrać. Sukces mógł być wy-

Mandat Palestyny

Kryzys Sueski

Izrael i terytoria okupowane

nikiem wojny błyskawicznej i taki
plan postanowiła zrealizować armia
izraelska. Dnia 5 czerwca 1967 r.
lotnictwo tego kraju zaatakowało
Egipt, Jordanię, Syrię i Irak, następnie rozpoczęła się ofensywa lądowa.
W wyniku prowadzonych działań,
całkowitego zaskoczenia przeciwników, braku koordynacji między nimi
Izrael opanował: syryjskie Wzgórza Golan, egipskie Półwysep Synaj
i Strefę Gazy, jordański Zachodni
Brzeg oraz zachodnią Jerozolimę.
Wojna pokazała siłę armii izraelskiej, dała temu państwu nowe
możliwości w kwestii obronności.
Powiększyło się terytorium kontrolowane przez Izrael o 60 tys. km
i zwiększyła się populacja o 1,5
mln Arabów. Jednak na forum międzynarodowym tylko przychylność
Stanów Zjednoczonych uchroniła
kraj od określenia mianem agresora. Związek Radziecki stanął
po stronie arabskiej, a państwa
Układu Warszawskiego zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem 9
czerwca. Potyczka podzieliła strony
konﬂiktu na prozachodni Izrael
i prowschodnie państwa arabskie,
tym samym przynależność do określonego bloku zimnowojennego.
Zakończona zawieszeniem działań
wojennych 11 czerwca konfrontacja
sześciodniowa ukazała po raz kolejny
słabość arabskich armii.
Rada Bezpieczeństwa ONZ, stojąca po II wojnie światowej na straży
pokoju i bezpieczeństwa, przyjęła
w listopadzie 1967 r. kompromisową rezolucję. Dokument wzywał
Izrael do wycofania się ze wszystkich
okupowanych obszarów, opanowanych w czasie wojny czerwcowej.
Izrael, mimo formalnego uznania zapisów rezolucji, nie wprowadził jej
w życie, wykorzystując braki w treści. Otóż w sformułowaniu „withdrawal from the territories occupied”
zabrakło rodzajnika „the” przed „territories”, co Izraelczycy interpretowali jako wycofanie z części obszarów
okupowanych. W rezolucji powołano również specjalnego wysłannika
na Bliski Wschód Gunnara Jarringa,
który miał ją wprowadzić w życie.
Jeśli chodzi o reakcję Arabów
na rezolucję, to byli oni podzieleni,

Wojna październikowa
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Wojna w Libanie
Piąta wojna arabsko-izraelska stanowi w istocie konﬂikt izraelsko-palestyński. Wybuchła niejako w odwecie za zamach na ambasadora izraelskiego
w Londynie Szlomo Argowa 6 czerwca 1982 r. Odziały izraelskie zamierzały zniszczyć bazy palestyńskiej
OWP znajdujące się w Libanie. Izraelczycy zamierzali opanować Bejrut i pokonać skupione w zachodniej
jego części siły palestyńskie. Obecność w mieście sił
chrześcijańskiej Falangi także komplikowała konﬂikt. Dodatkowym uczestnikiem konﬂiktu były wojska
syryjskie. Tak duża liczba stron w konﬂikcie przy różnym stopniu ich zaangażowania w walki powodowała,
że trudno było zakończyć wojnę. Stany Zjednoczone,
zaniepokojone sytuacją w regionie, 7 lipca 1982 r.
zaproponowały rozwiązanie konﬂiktu, zakładając wycofanie wojsk OWP z Bejrutu pod nadzorem marynarki
wojennej USA na Cypr i do Syrii. Operacja ewakuacji
wojsk syryjskich i palestyńskich trwała od 21 sierpnia
do 4 września. Łącznie Liban opuściło 12 tys. bojowników palestyńskich z przywódcą OWP Jasirem Arafatem.
Kolejną bazą organizacji stanie się Tunis.
Izrael nie osiągnął założonych celów wojny, udało
mu się osłabić OWP, ale nie zlikwidować całkowicie zagrożenia atakami z Libanu. Wojna przyniosła wiele oﬁar
i duże koszty. Społeczność międzynarodowa potępiła go
po raz kolejny, a ONZ potwierdziło prawo Palestyńczyków do własnej ojczyzny. Palestyńczycy odrzucali w tym
czasie rezolucję nr 242. OWP, która od 1974 r. uznana

Wiadomości Historyczne 6/2017

Wojna, określana także mianem wojny Jom Kippur
lub wojny Ramadanu, wybuchła 6 października 1973 r.
Wojska koalicji egipsko-syryjskiej zaatakowały Izrael,
udało im się dokonać tego z zaskoczenia, próbując odzyskać utracony w 1967 r. honor i utracone obszary.
Egipcjanie przeprawili się przez Kanał Sueski, pokonując nie tylko tę wymagającą drogę wodną (strome zbocza, duże różnice pływów), lecz także system umocnień
po wschodniej stronie Kanału. W tym samym czasie wojska syryjskie zaatakowały pozycje izraelskie na Wzgórzach Golan. Zaskoczenie w Izraelu było ogromne,

zrezygnowano z ataku wyprzedzającego, narażając się
na konieczność walki na dwa fronty. Początkowo armie arabskie odnosiły sukcesy, jednak od 10 października stopniowo armia izraelska odzyskiwała przewagę,
tak że udało jej się okrążyć część sił egipski, natomiast
na froncie syryjskim wojska te dotarły na odległość 60
km od Damaszku. Dnia 22 października Rada Bezpieczeństwa ONZ wprowadziła rezolucję nr 338, która wzywała obie strony do zakończenia działań.
Wojna doprowadziła do współpracy między mocarstwami USA i ZSRR w celu szybkiego zakończenia konﬂiktu, pokazała, że bez mostów powietrznych
ze sprzętem – radzieckim dla Egiptu i Syrii, a amerykańskim dla Izraela – obie strony miałyby kłopoty.
Każde z mocarstw starało się zapewnić swojemu sojusznikowi ochronę, również na arenie międzynarodowej.
Konﬂikt pokazał solidarność arabską, która przejawiła się w użyciu ropy naftowej jako dodatkowej broni
i środka nacisku na państwa zachodnie. Państwa zgrupowane w Organizacji Arabskich Eksporterów Ropy
Naftowej ograniczyły jej wydobycie, powodując m.in.
kryzys energetyczny. Ponadto wojna obaliła mit niezwyciężonej armii izraelskiej, pokazała progres armii
arabskich i doprowadziła do zapoczątkowania procesu
pokojowego, którego skutkiem było zawarcie 26 marca
1979 r. pierwszego traktatu pokojowego między państwem arabskim – Egiptem i Izraelem. Jednak konﬂikt
jako taki się nie kończy.
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Syria zaś jej nie przyjęła. Państwa arabskie omawiały sytuacją powojenną na szczycie w Chartumie. W jego wyniku
upowszechniła się zasada „trzech nie” odnośnie do postawy wobec Izraela: nie dla rozmów pokojowych, nie dla
uznania istnienia państwa, nie dla pokoju. Ale z drugiej
strony państwa arabskie postanowiły skoncentrować się
na dyplomatycznej drodze w celu wyeliminowania skutków wojny i doprowadzeniu do wycofania się z terenów
okupowanych przez Izrael, głównie przez wykorzystanie
międzynarodowej dyplomacji mocarstw na forum ONZ.
Zrezygnowano także z wykorzystania ropy naftowej do celów walki z Izraelem, w zamian Arabia Saudyjska zobowiązała się przekazywać środki ﬁnansowe krajom, które
ucierpiały w czasie wojny czerwcowej. Tworzył się po raz
kolejny front państw do walki z Izraelem.
W związku z postawą Izraela, który chciał negocjować,
z jakiego obszaru miał się wycofać, i państw arabskich,
które przyjęły zasadę „trzy nie” do czasu izraelskiego wycofania, osiągnięcie kompromisu było niemożliwe, przynajmniej na drodze dyplomatycznej. Stąd przeświadczenie obu stron o nieuchronności kolejnej konfrontacji,
na którą przygotowywano się już od jesieni 1967 r. Naser
zapewnił sobie dostawy sprzętu wojskowego i doradców
wojskowych z ZSRR. Armia izraelska korzystała ze wsparcia
USA. Pierwsze potyczki między stronami rozpoczęły się już
pod koniec 1967 r. i przekonały polityków i wojskowych
izraelskich o konieczności zabezpieczenia Synaju przez
atakiem egipskim. W tym celu opracowano i wybudowano na wschodnim brzegu Kanału Sueskiego system umocnień zwany linią Bar-Lewa. System ten przetrwał egipskie
wypady i stałe nękanie sił izraelskich w czasie tzw. wojny
na wyniszczenie.
Wojna na wyniszczenie to działania egipskie wynikające
z przeświadczenia o przewadze demograﬁcznej nad Izraelem, a co za tym idzie – w momencie zagrożenia Izrael,
mobilizując rezerwistów, osłabia gospodarkę. Egipcjanie
chcieli pokonać Izrael na płaszczyźnie ekonomicznej.
Wojna osłabiła obie strony i zakończyła się zawieszeniem
działań i odblokowaniem Kanału Sueskiego dla żeglugi
w połowie 1970 r. Był to sukces dyplomacji amerykańskiej, sekretarza stanu Wiliama Rogersa. Po raz kolejny nie
udało się jednak doprowadzić stron do wspólnego stołu
całościowych negocjacji pokojowych. Brak postępu dyplomatycznego, sytuacja „ni wojny, ni pokoju” doprowadziła
do nowej konfrontacji.
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została za jedynego reprezentanta narodu palestyńskiego,
traktowana była jak organizacja terrorystyczna. Dodatkowo niechęć obu stron wzmagały procesy osadnictwa,
które przebiegały na Zachodnim Brzegu i Streﬁe Gazy,
oraz decyzje o ustanowieniu z Jerozolimy stolicy Izraela,
na co Arabowie nie mogli się zgodzić.
Lata 80. upłynęły pod znakiem wojny iracko-irańskiej,
na dalszy plan spychając konﬂikt arabsko-izraelski. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na wydarzenie z 1985 r.
Król Jordanii Husein zrzekł się roszczeń do Zachodniego
Brzegu Jordanu, uznając go za obszar palestyński. Przyznał więc Palestyńczykom prawo do samostanowienia.
Dopełniło to obrazu konﬂiktu bliskowschodniego, którego
Palestyńczycy stali się częścią.

Intifada
Ostatnim ważnym elementem konﬂiktu bliskowschodniego w XX w. było powstanie Palestyńczyków w Gazie
i Zachodnim Brzegu, kierowane przez nową siłę wyłonioną spośród Palestyńczyków – organizację Hamas (Islamski Ruch Oporu). Rozpoczęło się ono w grudniu 1987 r.
i pokazało siłę i determinację palestyńskiej ludności
w walce o własne państwo. Przywróciło też uwagę opinii
międzynarodowej na sprawy konﬂiktu i konieczności jego
rozwiązania. Ustępstwa ze strony Arafata – przyjęcie rezolucji ONZ nr 242 i nr 338 – oraz uznanie prawa Izraela
do bezpieczeństwa pod warunkiem uznania państwa palestyńskiego doprowadziły obie strony do stołu rokowań.
W międzyczasie, w połowie listopada 1988 r. proklamowano powstanie państwa palestyńskiego ze stolicą w Jerozolimie, zgodnie z rezolucją ONZ z listopada 1947 r.
Po 40 latach Arabowie zaakceptowali podział mandatu Palestyny.
Negocjacje w Oslo przyniosły, jak się wydawało, początek
końca konﬂiktu, podpisano porozumienie, tzw. Deklarację
Zasad, obie strony – Izrael i Palestyńczycy – uznały się i swoje prawa oraz potwierdziły jako podstawę rozwiązań rezolucje

nr 242 oraz nr 338. Powstała tzw. Autonomia Palestyńska
(obszar Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu). W 1994 r. zawarto
porozumienie pokojowe między Izraelem a Jordanią.
Jednak powstanie Autonomii nie zakończyło konﬂiktu, ciągle nie ma państwa Palestyna, a zobowiązania
zawarte w Deklaracji nie zostały wprowadzone w całości
w życie. Nie rozwiązano kwestii, których właściwie z każdym nowym konﬂiktem przybywało: kwestii uchodźców
i ich praw; kwestii statusu Jerozolimy; kwestii osadnictwa izraelskiego na obszarach okupowanych, brak traktatów pokojowych z wszystkimi uczestnikami I wojny
arabsko-izraelskiej. Te nierozwiązane sprawy powodują, że w XXI w. ciągle czekamy na zakończenie konﬂiktu,
a w obecnej chwili nie toczą się rozmowy pokojowe.
Toczyło się natomiast już kilka potyczek między stronami
i pewnie nastąpią kolejne.
Wszystkie zdjęcia: Wikimedia Commons
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Arabs versus Jews – history of the Middle East conflict in the 20th century
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The conflict started during the latter part of the 19th century with the emergence of the Zionist movement in
Central and Eastern Europe. This movement was responsible for Jew immigration to Palestine. The issue was internationalised, when the British Minister of Foreign Affairs J. Balfour released Declaration on November 2, 1917.
In this document he promising the Jews a national homeland in Palestine. After I Word War Palestine was British
mandate, and expansion of Jewish emigration created conflict. Since World War II, Israel, established in May 1948,
leading to the outbreak of war between Arab states and Israel, followed by four wars (1956, 1967, 1973, 1982).
Tłumaczyła: Magdalena Pogońska-Pol

W następnym numerze m.in. o tym:
] A. Bartnicka, Żydzi uratowani za pięć dwunasta
] M. Jadczak, Trudna sztuka pisania eseju
] N. Olszewska, Trzecia Władza w obronie Marszałka.
Karnoprawna ochrona imienia Józefa Piłsudskiego w II RP
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Wincenty Leopold Sleńdziński, szkic wykonany w Charkowie, 1871
Źródło: K. Hryszko, Wincenty Sleńdziński (1837–1909): malarz i zesłaniec (katalog wystawy), Białystok 2013.

Polscy artyści w Charkowie
(XIX – początek XX wieku)*
Lubow Żwanko

C

Profesor Artur Kijas o Charkowie pisał: „miasto nieomal
od początku miało też charakter otwarty. Dość liczna była
w nim populacja Niemców, Bułgarów, Greków, Ormian, Żydów, Tatarów, Włochów i przedstawicieli innych nacji. W początkach XIX wieku pojawili się także Polacy. Byli to głównie
mieszkańcy guberni wcielonych do Rosji w następstwie rozbiorów”. Przyczynę tego zjawiska tłumaczy w taki sposób:
„decydowała o tym tolerancja i życzliwy stosunek do cudzoziemców, głównie zaś do Polaków. Sporadycznie tylko
dochodziło tam do antypolskich wystąpień, i to wówczas,
kiedy Polacy w Rosji spotykali się z bardzo nieprzychylnym
przyjęciem”.

Cybis pojawili się tutaj w czasie pełnienia służby zawodowej ich ojców.
***

August Medvey
(Augustyn Mіedwiej, Medwey, Medwej) (styczeń 1814,
Lwów, inne źródła: miasteczko Kościełów – 15 maja 1870,
Charków) – malarz, znany miniaturzysta oraz fotofraf

Jego życie przypominało wielką podróż, w której zmieniały się państwa, miasta i warunki życia. Około 1834 r.

* Artykuł został napisany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Thesaurus Poloniae” Międzynarodowe Centrum
Kultury w Krakowie (jesień 2016) na projekt badawczy „Wybitni Polacy i Charków. Słownik biograficzny (XIX–XX wiek)”.
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harków, jako ekonomiczne i kulturalne centrum południowo-zachodniej części Imperium Rosyjskiego,
w XIX w. był jednym z ośrodków koncentracji Polaków,
komfortową przestrzenią, w którym mogli się realizować
w zawodowej działalności, tworzyć przyjazne warunki życia dla siebie i swoich rodzin, a także w dużym stopniu
zaspokoić potrzeby duchowe i religijne. Jednocześnie miasto było jednym z głównych miejsc zamieszkania byłych
uczestników powstania styczniowego lub jego zwolenników, kiedy emigracja do Charkowa była koniecznością,
traktowaną jako lepsze rozwiązanie niż zesłanie na Sybir.
Ówczesny Charków był ważnym etapem życia czterech
polskich malarzy, którzy przynieśli uznanie Polsce, zarówno gdy mieszkali w ojczyźnie, jak i podczas ich pobytu
na emigracji. Różne były okoliczności ich zamieszkania
w Charkowie, ale każdorazowo odegrał on bardzo ważną
rolę w ich losach. Przenieśmy się zatem do charkowskiego
okresu życia tych wybitnych Polaków. Można wyodrębnić
pewne prawidłowości: August Medwey oraz Wincenty
Leopold Sleńdziński połączyli swoje życie z Charkowem
pod wpływem wydarzeń powstania styczniowego, natomiast Henryk Hektor Siemiradzki і Bolesław Jarosław
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ukończył studia
prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim, po czym
poświęcił
się
malarstwu miniaturowemu. W latach 1834–1836
był uczniem Leopolda Kupelwiesera w wiedeńAugust Medvej, Portret nieznanej w koralach z pereł
skiej
Akademii
Źródło: Ksztaltowanie pamięci narodowej: Polska i UkraiSztuk
Pięknych.
na, „Almanach Polski” 2008, t. 3.
W 1840 r. mieszkał w Budapeszcie, ok. 1842 r. we Lwowie, w 1848 r.
w Paryżu, a w 1849 r. znowu we Lwowie, gdzie zawarł związek małżeński. W 1850 r. przebywał na terenie
Imperium Rosyjskiego, od 1852 r. związany był głównie
z Odessą. W latach 1853–1854 próbował swoich sił
w usługach fotograﬁcznych. Jednak próba ta zakończyła
się porażką, mimo stosowania nowoczesnych, podpatrzonych w Europie, metod pracy.
W następnych latach tworzył w Moskwie i Petersburgu i w 1858 r. otrzymał stanowisko nadwornego malarza cara. Po powstaniu styczniowym utracił tę pozycję,
co skłoniło artystę do opuszczenia północnej stolicy Imperium. Z jednej strony jego wyjazd został potraktowany
jako ukryte zesłanie nadwornego artysty – Polaka, politycznie nielojalnego względem cara, z drugiej strony jako
symboliczne, dobrowolne opuszczenie Imperium, będące
aktem solidarności z powstańcami. Medvey wrócił więc
do Lwowa (1863), dostał paszport i otrzymał obywatelstwo austriackie.
W 1866 r. uzyskał pozwolenie na pobyt w Charkowie, gdzie zamieszkał najpierw sam, a od 1868 r.
z rodziną (żona Adel oraz syn Otto). Artysta założył
pracownię fotograﬁczną na rogu ulicy Moskiewskiej
i Ślusarnego Zaułku. Tutaj warto zwrócić uwagę, że już
wcześniej, bo na początku lat 60. bywał w Charkowie
i zdobywając doświadczenie, założył podobny salony.
Artysta, pierwszy fotograf Charkowa, zmarł 15 maja
1870 r. Został pochowany na miejskim cmentarzu katolickim.
Twórczość Augusta Medveja jako miniaturzysty była
inspirowana stylem szkoły wiedeńskiej. Artysta malował
w stylu późnego wiedeńskiego biedermeieru1. W jego
obrazach dominują barwy nasycone, z przewagą żółci,
ochry i zieleni. W Muzeum Sztuki Charkowa, w zbiorach
kolekcji dzieł sztuki zachodnioeuropejskiej, znajduje się jedyna praca artysty Portret nieznanej w naszyjniku z pereł
(lata 40. XIX w.), natomiast miniatura Portret dziewczynki
w granatowym ubraniu została niestety utracona w czasie II wojny światowej. Miniatury Medveja znajdują się
w wielu muzeach na terenie Austrii, Polski, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy.

Wincenty Leopold Sleńdziński
(1 stycznia 1837, Skrebinie koło Janowa – 6 sierpnia 1909, Wilno)
– malarz i konserwator zabytków

Przedstawiciel jednej z najbardziej znanych artystycznych dynastii Sleńdzińskich (ojciec Aleksander Józef
1803–1878, syn Wincenty Leopold 1837–1909, wnuk
Ludomir 1889–1980), na trwałe zapisanej w polskiej historii sztuki.
Życie Wincenta Leopolda Sleńdzińskiego można podzielić na trzy okresy: młodzieńczy (głównie w Wilnie)
i studencki (do 1863), zesłańczy (1864–1883) i wileński (1883–1909). Natomiast w zesłańczym możemy wyodrębnić podokresy: kniahiniński (1864–1867), charkowski (1867–1872), krakowsko-drezdeński (1872–1875),
charkowsko-sumski (1875–1883). Charków stał się zatem dla artysty miejscem dwukrotnego zesłania.
Od 1856 do 1863 r. studiował w Szkole Malarstwa,
Rzeźby i Architektury w Moskwie. W latach 1859–1861
wystawiał swoje prace na wystawach petersburskiej ASP
i otrzymał medale: srebrne pierwszego i drugiego stopnia.
Dnia 12 lutego 1863 r. wrócił do Wilna, a 19 listopada
tego roku został postawiony przed sądem polowym pod
zarzutem udziału w powstaniu styczniowym i uznany winnym zarzucanych mu czynów. I chociaż władzom
policyjnym wyjaśniał, że nie zajmował się działalnością
powstańczą, bo miał na utrzymaniu rodziców i sześcioro
rodzeństwa, dostał wyrok 20-letniego zesłania do Kniahinina, prowincjonalnego miasteczka w guberni niżnonowogrodzkiej.
Przebywając na zesłaniu, Sleńdziński podjął nieudane
starania o powrót do Moskwy. Dnia 10 marca 1867 r.
otrzymał zgodę władz na pobyt w Charkowie, co go niezmiernie uradowało, jak zanotował w swoim szkicu pt.
Jazda. Od 7 maja 1867 do czerwca 1871 r., na podstawie
specjalnego rozporządzenia władz, przebywał pod nadzorem policji Charkowa. W ciągu swego pobytu co miesiąc
otrzymywał od skarbu guberni 6 rubli. W 1867 r. Cesarska
Akademia Sztuk Pięknych w Sankt Petersburgu przyznała mu tytuł malarza trzeciego stopnia. W Charkowie
malował dużo, przeważnie portrety na sprzedaż, w ten
sposób pomagał bowiem braciom ukończyć studia uniwersyteckie. Z tego okresu znany jest też jego obraz Pożar
teatru w Charkowie (1869, olej na tekturze, Galeria im.
Sleńdzińskich w Białymstoku).
Na mocy ukazu cara Aleksandra II w dniu 13 maja
1871 r. został zwolniony z dozoru policyjnego i otrzymał pozwolenie na powrót do Królestwa Polskiego.
W 1872 r. uzyskał zgodę na studia zagraniczne. Mieszkał jakiś czas w Krakowie u swego brata Aleksandra,
profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim, który zapoznał
go wówczas z Janem Matejką, a ten zachęcił artystę
do uprawiania malarstwa historycznego. W 1873 r. wyjechał do Drezna, gdzie mieszkał u pisarza i publicysty
Józefa Ignacego Kraszewskiego; malował portrety jego
oraz jego rodziny.

1
Styl w sztuce, literaturze, muzyce i architekturze wnętrz rozwinięty w Europie Środkowej, głównie w Niemczech i Austrii oraz w krajach z tego
kręgu kultury, między rokiem 1815 (kongres wiedeński) a 1848 (Wiosna Ludów).

(24 października 1843, wieś Nowobiełgorod – 23 sierpnia
1902, Strzałkowo w pobliżu Radomska, w innych źródłach
– pod Częstochową) – artysta światowej sławy, profesor
Petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, honorowy członek Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie, Berlinie, Paryżu
i Turynie, kawaler Legii Honorowej – odznaczony za obraz
Pochodnie Nerona

Trio muzyczne, Charków, w środku Wincenty Leopold Sleńdziński, ok. 1880
Źródło: K. Hryszko, Wincenty Sleńdziński (1837–1909): malarz i zesłaniec (katalog
wystawy), Białystok 2013.

W 1875 r. za przekroczenie granicy austro-węgierskiej
z Rosją został deportowany do Charkowa (sam prosił o skierowanie do tego miasta), z tego okresu znany
jest Portret Cezarego Morawskiego (sygnatura „Charków
1882”, Lietuvos dailes muziejus w Wilnie). Przez jakiś czas
mieszkał w Sumach na Ukrainie. W 1883 r. wrócił do Wilna, gdzie mieszkał aż do śmierci.
Ze szczegółowego wykazu, zamieszczonego w autorskiej Księdze szkiców, która znajduje się w Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku, wynika, że Wincenty Leopold
Sleńdziński w latach 1851–1901 roku namalował 1183
obrazy:
Wilno

1851–1855

7

Moskwa

1856–1863

52

Kniaginin

1864–1867

57

Charków

1867–1871

175

Kraków, Drezno

1872–1875

48

Charków, Sumy

1875–1882

266

Wilno

1883–1901

568

27

II Gimnazjum w Charkowie

były decydującym czynnikiem,
który skłonił Siemiradzkiego
do podjęcia studiów na tej
uczelni.
Duchowy związek między uczniem a nauczycielem
trwał przez całe życie artysty
i do ostatnich chwil życia Siemiradzki wysyłał listy z Rzymu, przepełnione szczerym
szacunkiem i wdzięczną pa-

Henryk Siemiradzki, domena publiczna
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Charkowsko-sumski okres życia malarza trwał dziewięć lat i pod względem twórczości był bardzo owocny
– spod jego pędzla wyszło 441 obrazów, głównie portretów. Niestety, nieznane są losy ogromnej większości
prac z tego okresu życia. Więcej było tylko w ostatnim,
wileńskim okresie, trwającym 18 lat. Oprócz tak dużej
liczby obrazów malarz pozostawił po sobie opis podróży z Kniahinina do Charkowa Jazda i Moskwa, wiersze
w szkicowniku oraz Maksymy, swego rodzaju aforyzmy.
W kolekcji artystycznej Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku znajduje się zbiór prac Sleńdzińskiego, obrazy
olejne, rysunki i szkice malarskie. Artysta zajmował się
olejnym malarstwem do późnej starości, malował głównie krajobrazy i widoki architektoniczne. Podejmował też
tematykę rodzajową, portretową, a nawet biblijną, która
była realizowana jeszcze w czasach charkowskich.

Okres nowobiełgorodzko-charkowski (1843–1864)
to pierwsze lata życia Henryka Siemiradzkiego z malowniczą naturą Ukrainy w tle, formowanie zdolności artystycznych i wybór malarstwa jako drogi życiowej.
Przyszły geniusz urodził się we wsi Nowobiełgorod
(od 1896 r. Peczenihy) w guberni charkowskiej, gdzie
ojciec Hipolit Siemiradzki, pułkownik armii rosyjskiej,
odbywał służbę wojskową. W latach 1850–1870 rodzina
mieszkała w Charkowie, a dom rodzinny Siemiradzkich
przez wiele lat był otwarty na spotkania miejscowej Polonii.
Henryk Siemiradzki zdobywał edukację szkolną w II
Gimnazjum w Charkowie ‒ placówce, której absolwentami
było grono wybitnych działaczy sztuki. Jego nauczycielem
rysunku był uczeń Karla Briułłowa, malarz i utalentowany
pedagog Dmytro Bezperczyj, którego obraz Ostatni dzień
Pompei Henryk Siemiradzki określał mianem „niezrównanego arcydzieła”. Artysta uważał Bezperczego za swojego najważniejszego nauczyciela i będąc już na studiach
w Petersburgu, twierdził, że: „pod jego kierunkiem wyrobiłem rysunek dość pewny, tak że mogę powiedzieć śmiało, iż [...] teraz jestem jeden z pierwszych”. Bezperczyj
miał duży wpływ na młodego artystę, zaraził Henryka
Siemiradzkiego pasją do sztuki akademickiej, a opowieści pedagoga o studiach na Akademii w Petersburgu
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Henryk Hektor Siemiradzki
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mięcią. Była to dobra okazja, aby podzielić się nowinami
ze światu sztuki i życia, poczuć radość z rozmowy, wrócić
do czasów młodości. Henryk Siemiradzki często podpisywał swoje listy jako „dużo zobowiązany uczeń, oraz gorąco wdzięczny”. W liście z 28 października 1896 r. z okazji 50-lecia pracy artystycznej Bezperczego Siemiradzki
pisał: „Wielce szanowny i życzliwy Dmitrij Iwanowicz!
Nie wiem, czy jest jednak więcej ode mnie Wam zobowiązyny: Wasze rady i zachęcanie, Wasza wyksztalcona
miłość do sztuki rozwijały i umacniały we mnie pasję do
malarstwa.
Wasze przewidywanie o złotym medalu, studiach za
granicą oraz sukces w dziedzinie sztuki dodawały mi
śmiałości w ciężkich chwilach zwątpienia, [...] na które
skazany jest każdy młody artysta. Później, gdy już stanąłem na własnych nogach, na każdym kroku utwierdzały
mnie te mądre zasady, które mi daliście. [...] Cała moja
przyszła działalność w dziedzinie sztuki została stworzona przez zasady, które Wy we mnie zasialiście".
Od 1860 do 1864 r. Henryk Siemiradzki studiował
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu
Charkowskiego. Obronił doktorat pod tytułem „O instynkcie owadów”. W tym też roku wyjechał do Sankt
Petersburga i jako pierwszy Polak dołączył do studentów ASP. Przebywając w północnej stolicy imperium,
artysta tęsknił za Charkowem, o czym pisał w liście
z 14 października 1864 r. do swego nauczyciela: „[…]
Bez względu jednak na wiele zajęć i rozrywek, tęsknię
za Charkowem, tęsknię bardzo! Ja nie wiem, jak bym się
ucieszył, gdybym spotkał kogokolwiek ze swoich charkowskich znajomych; wydaje mi się, że zacząłbym rozmowę z nieznanym człowiekiem tylko z tego powodu, że
kiedyś spotkałem go w Charkowie [...], więc pozostanę
w szalonej radości, kiedy dostanę od pana kilka słów,
bo przecież Wy wiecie, jak dla mnie jest droga pamięć
Wasza i Waszej rodziny".
Henryk Siemiradzki jeszcze dwa razy przebywał w Charkowie: kiedy po powrocie rodziców do Polski przyjechał,
żeby sprzedać dom, i po raz drugi – z okazji jubileuszu
Marii Rajewskoj-Iwanowiej, właścicielki Szkoły Sztuk Pięknych, w której także studiował młody malarz.
Przez 20 lat trwała „słoneczna idylla” Siemiradzkiego na ziemi charkowskiej, co przełożyło się na niewielką
co prawda liczbę obrazów, które wówczas wyszły spod
jego pędzla, ale które zawierały ukraińskie motywy –
Ukraińska idylla, Noc Iwana Kupały, co mówi o jego związku z ziemią, na której się urodził.
W celu uczczenia pamięci wybitnego polskiego malarza w 2015 r. w Charkowie została odsłonięta tablica
na byłym budynku uniwersytetu (ul. Uniwersytecka 23).
Przy Uniwersytecie Narodowym im. W. N. Karazina otwarto Galerię Artystyczną im. Henryka Siemiradzkiego,
a w Muzeum Sztuk Pięknych wystawiany jest obraz Piraci
Isawryjscy, sprzedający swój łup (1880). W Peczenihach
odsłonięto pierwszy na świecie pomnik artysty (2002),
który znajduje się na podwórzu szkoły jego imienia. Został również nakręcony ﬁlm Henryk Siemiradzki: ukraińskie
echo.

Bolesław Jarosław Cybis
(6 czerwca 1895 – 31 maja 1957) – artysta malarz, graﬁk,
rzeźbiarz, artysta ceramik, graﬁk monumentalista, jeden
z najbardziej znanych polskich artystów pierwszej połowy
XX w., uczestnik wielu światowych wystaw artystycznych

Jego życiorys to jaskrawy przykład tego, w jaki sposób
człowiek może osiągnąć szczyt twórczości, nie bacząc na wyzwania, jakie stawia mu rzeczywistość. Bolesław Jarosław Cybis należy do tej części pokolenia Polaków, którzy urodzili się
w czasach Imperium Rosyjskiego, po uzyskaniu niepodległości w 1918 r. wrócili na ziemie swoich przodków, a w okresie II wojny światowej podzielili losy Polonii za oceanem.
W biograﬁi artysty możno wyodrębnić trzy główne etapy życia i twórczości. Pierwszy – charkowski (1912–1919)
to czas profesjonalnego kształtowania artysty jako artysty-awangardzisty i dekoratora teatralnego, który w ocenach
badaczy jego twórczości „był chyba najbardziej znaczący
i śmiały w podejmowanu wyzwań, jakie stawiła przed
artystami awangarda”. Drugi – warszawski (1923–1939)
to czas fachowego wzrostu oraz rozkwitu talentu jako artysty i graﬁka monumentalisty. Trzeci – amerykański (1939–
1957, Nowy Jork, Trenton, Princeton) to czas nowych poszukiwań w twórczości, zwłaszcza w ceramice.
Bolesław Jarosław urodził się 6 czerwca 1895 r. w folwarku „Massandra” niedaleko Jałty na Krymie. Był jedynym dzieckiem Franciszka Ksawerego i Marianny Stanisławy Cybisów. Ojciec początkowo trudnił się handlem jako
kupiec, a później jego profesja była określana jako „nadzorca budowlany, zatrudniony przy budowach mostów,
i innych rozwiązaniach komunikacyjnych”. Ze względu
na pracę ojca rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania, a syn zdobywał edukację szkolną w Wilnie, Petersburgu i Charkowie.
Od 1912 r. rodzina Cybisów zamieszkała w Charkowie. W ciągu siedmiu lat zmieniała kilka razy swój adres
zamieszkania, mieszkała przy m.in. głównej ulicy Charkowa ‒ Sumskiej budynek 51, mieszkanie 5 (1912–1913),
Сzernyszewskiej 63b (budynek dziś niezachowany), Czernyszewskiej 39 (obecnie w ruinie), Weterynaryjnej 32
(tutaj ojciec miał nawet telefon, nr 40–33). W latach
1912–1915 Bolesław Cybis był uczniem prywatnej Szkoły Realnej założonej w 1912 r. przez profesora Burakowa. W trakcie następnych lat (1915–1918) studiował
w Charkowskiej Szkole Sztuk Pięknych, aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta.
W 1917 r. wspólnie z przyjaciółmi został założycielem
stowarzyszenia młodych plastyków „Związek Siedmiu”,
odwołującego się do estetyki futurystycznej, kubistycznej, a nawet dadaistycznej. „Przynależność do «Związku
Siedmiu» – jak pisze Anna Prugar-Myślik – to jego pierwsza w życiu deklaracja, wybór ﬁlozoﬁi i języka sztuki. Mocna bryła zafascynowała go początkowo znacznie bardziej
niż płótno. Wybrał więc rzeźbę”.
Pierwsza wystawa prac artysty odbyła się w Charkowie
w 1918 r. Oprócz tego od 7 maja do 1 czerwca w salach
Akademii odbyła się wystawa prac „Związku Sztuki”, w ramach której, jako odrębna grupa artystyczna, prezentowa-
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Bolesław Cybis z matką w Charkowie, 1915
Źródło: Bolesław Cybis 1895–1957: malarstwo,
rysunek, rzeźba: twórczość lat dwudziestych
i trzydziestych, Warszawa 2002.

Budynek przy ulicy Sumskiej, nr 51, w którym mieszkali Cybisowie
Źródło: akwarel Aleksandra Iwanowa, Charków 2017.

li swe dzieła członkowie „Związku Siedmiu”. Bolesław Jarosław Cybis wystawił swoje rzeźby wykonane w drewnie
lipowym. W mieszkaniu rodziców Cybisa artyści założyli
twórczą pracownię oraz opublikowali album – zbiór swych
prac Siedem plus trzy, który dał Stowarzyszeniu nową nazwę „Siedem plus trzy” właśnie. W tym swego rodzaju
sprawozdaniu młody artysta umieścił cztery swoje prace.
W 1919 r. członkowie „Siódemki” (taką nazwę wymyślił
jeden z nich – Borys Kosarew) opublikowali Zbiór nowej sztuki, a dodatkowo Bolesław Cybis oraz Mykoła Kałmykow zilustrowali książkę Poezja robotniczego udaru. Grupa młodych
twórców aktywnie współpracowała z tygodnikiem literackim „Kłosy” – artyści dekorowali strony czasopisma, publikowali na jego łamach reprodukcje swoich dzieł. Bolesław
Jarosław Cybis w listopadowym numerze 1918 r. umieścił
cztery szkice do serii „Miasto”: O trzeciej godzinie w nocy, Syﬁlis, W szpitalu, Koniec. Artysta pracował również przez jakiś
czas jako dekorator w charkowskim teatrze miejskim.
Po okupacji Ukrainy przez wojska bolszewickie oraz
ogłoszeniu Charkowa w styczniu 1919 r. stolicą ma-

Drzewo rzeźba, Bolesław Cybis, 1919
Źródło: album Siedem plus trzy.

rionetkowej republiki radzieckiej miasto ogarnęła fala
czerwonego terroru. Charków pokrył się siecią obozów
koncentracyjnych, więc tak jak wielu innych Polaków
Bolesław Jarosław Cybis był zmuszony opuścić miasto.
Dnia 6 września 1919 r. „młody artysta uciekł z Charkowa
na Krym, zatrzymując się w Teodozji, a następnie 8 lipca
1920 roku znalazł się w Stambule, ówczesnej stolicy Turcji”. Dla artysty rozpoczął się nowy etap w życiu.
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Polish artists in Charkov (19–20th centuries)

Tłumaczyła: Magdalena Śnieć
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Charkov was one of the Russian cities, in which the Polish people could live peacefully at the end of the 19th
century, just like representatives of many other nationalities. Fortunately they did not experience repressions
due to their ethnic origin and that is why they could lead quite a normal life, together with their families.
Among many emigrants there were few Polish painters: August Medwey, Wincenty Leopold Sleńdziński, Henryk
Hektor Siemiradzki, Bolesław Jarosław Cybis. They lived in Charkov because of different reasons – first two
mentioned due to the January Uprising, and others due to the military service of their fathers. For all of them
it was rather good time, and from artistic point of view it was especially beneficial for Śleńdziński, who painted
few hundred paintings while his stay in Charkov.

WOS w teorii i praktyce

Poszukując „Ducha”
– o nowym programie WOS
Joanna Bugajska-Więcławska
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rzed nami nowy program do wiedzy o społeczeństwie.
Starannie analizujemy jego strukturę i tematykę, sprawdzamy cele nauczania czy wymiar godzin. Tym razem
spójrzmy na dokument jak na projekt pewnej konstrukcji ideowej. Zastanówmy się, z jakich tradycji czerpano,
na jakim systemie aksjologicznym został oparty. Co poddano wartościowaniu. Według jakiej logiki skonstruowano
poszczególne tematy i działy. Poszukajmy w nim „Ducha”.
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O przedmiocie
Wiedza o społeczeństwie jest szczególnym przedmiotem. Nie tylko dlatego, że ma chrakter multidyscyplinarny i nie tylko dlatego, że wymaga (w nieporównywalnie
większym stopniu niż w przypadku innych zajęć) systematycznego, samodzielnego i metodycznego kontaktu
z informacją medialną, czy że wyposaża ucznia w pewien zasób wiedzy i umiejętności społeczno-obywatelskich, czym zaszczepia określoną manierę społeczno-polityczną (w tym prawną). Poza tym wszystkim WOS
wspiera dzieci i młodzież w odkrywaniu, rozumieniu
oraz rozwijaniu ich świadomości co do własnej tożsamości społecznej. Podstawa aksjologiczna programów
tego przedmiotu powinna zatem być traktowana przez
wszystkie środowiska jako czuły punkt na mapie propozycji edukacji szkolnej.

Struktura logiczna
W nowej podstawie programowej WOS dla szkoły podstawowej wyróżnić można następujące „obszary-klucze”,
wokół których rozwinięto strukturę/logikę założeń nauczania przedmiotu:
1) „wspólnota”: rodzinna, rówieśnicza, kulturowa (lokalno-regionalna, samorządowa, narodowo-państwowa,
europejska, światowa),
2) „tożsamość”: indywidualna/osobowościowa, środowi-

skowo-wspólnotowa, kulturowa (etniczno-narodowa,
państwowo-obywatelska, europejska, globalna),
3) „komunikacja i informacja” (komunikowanie/manifestowanie swojej osobowości i tożsamości, „ja” i środowisko społeczne, „ja” i informacja medialna.
Pojęcia te zmodyﬁkowały znany z poprzednich programów porządek tematów oparty na pomyśle stopniowania
wiadomości zgodnie z modelem poszerzających się „kręgów”
tematycznych: (od) „ja” – rodzina – środowisko rówieśnicze
i szkolne – sąsiedzkie – lokalno-regionalne – państwo (w tym
obywatelstwo) – Europa – świat. Nowością jest rozdzielenie
tematyki samorządowej. W nowej podstawie programowej umieszczono ją w „kręgu” lokalno-regionalnym (zgodnie
z optyką „wspólnoty”) i powtórzono w „kręgu” „państwo –
obywatelstwo” (optyka administracyjno-prawna). W szkole
podstawowej pojawił się blok „media” („środki masowego
przekazu”), który zastąpił moduł „ekonomia”.
Wprowadzenie nowych „obszarów-kluczy” zmodyﬁkowało wymowę przedmiotu. Poprawiła się też jego funkcjonalność. Oczywiste jest, że współczesny uczeń musi poznać mechanizmy rządzące informacją, a także zostać
wyposażony w umiejętności ich podstawowej krytyki.
W założeniu mamy budować społeczeństwo obywatelskie,
czyli zbiorowość świadomą. Postmodernizm wzmocniony
hasłami liberalizmu pozwolił na tworzenie społeczeństwa
zatomizowanego, zindywidualizowanego aksjologiczno-ideologicznie, takiego, którym, paradoksalnie, łatwo sterować. Dzisiejsze strategie medialne wykorzystują te procesy. Wielość różnorodnych wizji społeczno-politycznych
w połączeniu ze zjawiskiem anomii powinny wywoływać
niepokój u wychowawców. Grożą nam bowiem czasy społeczeństwa manipulowalnego, gdzie ludzie nie wkładają
wysiłku w krytyczne podejście do zasłyszanej informacji.
Straszy tu duch Orwella. Za poparcie powyższych rozważań niech posłużą pytania postawione przez Joannę Aksmann w artykule Wpływ, perswazja, propaganda, manipulacja – próba uporządkowania pojęć:

Słowa te musimy odnieść nie tylko do sfery polityki, lecz także do sfery konsumpcji (reklama) i wreszcie
do niezwykle wrażliwego obszaru prawnego (bezpieczeństwo) i etyczno-moralnego. Na etapie szkoły podstawowej trudno kompleksowo omawiać techniki manipulacyjne. Można jednak je zasygnalizować i omówić
na wybranych przykładach: reklamy, strony internetowej,
notatki prasowej.

Aksjologia
W wychowaniu wszystko zaczyna się od wartości2. Potwierdzono to również (na pierwszym miejscu) w celach
kształcenia ogólnego „Podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej”: „Kształcenie ogólne
w szkole podstawowej ma na celu: 1) wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym oﬁarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji,
wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji
społecznych i sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej; 3) formowanie u uczniów poczucia godności
własnej osoby i szacunku dla godności innych osób”3.
W projektowaniu wychowawczo-edukacyjnym rozstrzygnąć jednak należy, o jaki model aksjologiczny
walczymy. Czy interesuje nas budowa takiej matrycy
społecznej, gdzie wartości odwołują się do katalogu praw
ogólnych (charakterystycznych dla tradycji rewolucji francuskiej), czy raczej odwołamy się do modelu wspólnoty
wartości opartej na tożsamościach etniczno-kulturowych, których wartości i prawa ogólne (zwane uniwersalnymi) nie uwzględniają? Z jakich tradycji będziemy
czerpać wzorce aktywności społecznej?
Analiza propozycji programowych skłania do twierdzenia, że w programach WOS uwzględniono oba źródła
aksjologiczne. Należyte miejsce zajęły tematy o prawach
człowieka, troską otoczono też kwestie narodowo-etniczne. O słuszności takiej decyzji, jak mniemam, przesądzają

tradycje państwa wielonarodowego/wieloetnicznego,
którym przecież Polska pozostaje, gdy tymczasem, jak się
wydaje, potoczna świadomość i praktyka społeczna (nie
państwowo-prawna) tej tradycji nie zachowały, przyjmując perspektywę narodowościowej grupy dominującej lub
przekształcając się w model uniwersalny.
W programie nauczania WOS wyraźnie określono i rozbudowano też problematykę związaną z odkrywaniem
i pogłębianiem tożsamości. W efekcie otrzymujemy równoprawne ścieżki poszukiwania i rozwijania świadomości
tożsamościowej (uniwersalizm i kulturowość) oraz dwie
możliwości ich manifestowania (odkrywanie, rozwijanie
i obrona). W połączeniu z umiejętnościami i technikami
wymuszonymi w założeniach programowych (nauka umiejętności mediacyjnych, rozróżnienie między postawami tolerancyjnymi i postawami akceptacji, kształtowanie postaw
asertywnych, sztuka dyskusji) otrzymujemy niezwykle funkcjonalny aparat kompetencji społecznych.

WOS w teorii i praktyce

„Czy jesteśmy przygotowani do odbioru różnorakich
technik wywierania na nas wpływu, czy jesteśmy
świadomi ich użycia i celu ich użycia, czy jesteśmy
w stanie nazwać te techniki, aż wreszcie czy umiemy
je krytycznie ocenić, aby podjąć świadome wybory
i decyzje życiowe, aby nie zostać «uwiedzionym?»”1.

Tradycja
Nietrudno dostrzec w „Podstawie…” ukłon w stronę
tradycji Komisji Edukacji Narodowej. Potwierdza to już
kanon (cele ogólne „Podstawy…”) wymagań społecznych
i etyczno-moralnych4. Odwołań do myśli twórców KEN
jest w programie WOS zresztą więcej – chociażby sama
idea postrzegania społeczeństwa jako wspólnot powiązanych z państwem obywatelski5. Źródłem koncepcji/optyki
etniczno-kulturowej wydają się również najznamienitsze
rozwiązania pedagogiczne epoki stanisławowskiej.6
Chodzi tu zwłaszcza o dostrzeżenie i wzmocnienie specyﬁki państwowej i kulturowej. Niekiedy działania takie
mogą zostać poczytywane jako przesadzone, niesymetryczne. Tu można przypomnieć słowa Hanny Pohoskiej,
która zwracała uwagę, że długie okresu pokoju przekładają się na osłabienie społecznej świadomości narodowo-państwowej7, a lekcje wiedzy o społeczeństwie są
przecież po to, aby kształtować postawy społeczne
i obywatelskie.
Każde działanie wychowawcze odwołuje się do tradycji,
w skrajnych przypadkach ją odrzuca, najczęściej – do niej
nawiązuje. Zadaniem instytucji edukacyjnych jest określenie, zachowanie i reinterpretacja owej tradycji8 – tak
aby pozostawała funkjonalna w zmieniającej się rzeczywistości. Wydaje się, że program nauczania wiedzy o społeczeństwie jest tego dobrym przykładem.
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J. Aksmann, Wpływ, perswazja, propaganda, manipulacja – próba uporządkowania pojęć, [w:] Manipulacja, pedagogiczno-społeczne aspekty, cz. 1,
Interdyscyplinarne aspekty manipulacji, red. taż, Kraków 2010, s. 15
2
Por. „Istnienie wspólnych wartości w danej kulturze inspiruje do stworzenia pewnego abstrakcyjnego konstruktu, będącego uosobieniem określonych, hierarchicznie uporządkowanych wartości, nazywanego powszechnie ideałem wychowania”, G. Żuk, Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki,
Lublin 2016, s. 148.
3
„Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Wiedza o społeczeństwie”, https://men.gov.pl, s. 5.
4
Por. „[…] aby ucznia sposobnym ze wszystkich miar uczynić do tego, żeby i jemu było dobrze i z nim było dobrze. Cokolwiek stanowi szczęśliwość szczególną człowieka: zdrowie, cnota i obyczaje, rozsądek pewny, dobry rząd domowy, miłość, przyjaźń i szacunek u drugich; cokolwiek składa
szczęśliwość publiczną: równa i najściślejsza sprawiedliwość, prawodawstwo mądre, obrona krajowa, cnoty obywatelskie, niepodległość w zdaniu,
szlachetność myśli i postępków, szanowanie jako najświętsze własności cudzej – to wszystko jest rzeczą edukacji i celem starań nauczyciela”, K. Bartnicka, Ideał wychowawczy szkół Komisji Edukacji Narodowej: człowiek – obywatel – patriota, [w:] Komisja Edukacji Narodowej z perspektywy XXI wieku
w 240. Rocznicę utworzenia, red. E. Kryńska, M. Głoskowska-Sołdatow, Białystok 2014, s. 35.
5
Por. taż, Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji edukacji Narodowej, Warszawa 1998, s. 206. Por. taż, Ideał wychowawczy…, s. 35.
6
H. Pohoska, Dydaktyka historii. Wydanie II-gie, uzupełnione i rozszerzone, dostosowane do nowych programów, Warszawa 1937, s. 52.
7
D. Benner, Edukacja jako kształcenie i kształtowanie. Moralność. Kultura. Demokracja. Religia, Warszawa 2008, s. 105.
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Jak nauczyć uczniów uczyć się?
Martyna Brzozowska

miany w edukacji powstawały dzięki nauczycielom-pasjonatom, w pełni oddanym
idei szerzenia wiedzy. Amerykańska nauczycielka Helen
Parkhurst stworzyła plan daltoński – metodę, która przyczyniła się
do szerokich zmian w szkolnictwie
na początku XX w. Nazwa wzięła
się od szkoły dla chłopców i dziewcząt znajdującej się w mieście Dalton, w stanie Massachusetts, gdzie
pierwszy raz zastosowano owy
system. Był to pomysł „jak nauczyć
uczniów uczyć się”.

Z
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Na początku XX w., jednocześnie
w Europie i w Ameryce Północnej
rozwijał się ruch reformatorski,
który kwestionował dotychczasowe osiągnięcia myśli pedagogicznej oraz krytykował tradycyjną
szkołę. Nowe koncepcje charakteryzowały się różnymi kierunkami
działań w obrębie tych samych idei.
Zwolennicy reform byli przekonani, że wprowadzenie swobodnych
zespołów uczniowskich, kształcących się w toku twórczej pracy
wynikającej z indywidualnych
zainteresowań dzieci, będzie efektywniejszym sposobem nauczania
niż bierne przyswajanie gotowej
wiedzy w warunkach szkolnej dyscypliny, bazującej na sztywnych
programach nauczania1.
1

Helen Parkhurst
W nurt nowego wychowania
wpisywała się Helen Parkhurst
(1887–1973), Amerykanka, autorka planu daltońskiego. Pierwsze
próby zastosowania nowej metody w nauczaniu Parkhurst podjęła
jako nauczycielka szkoły jednoklasowej. Miała pod swoją opieką 40
uczniów w różnym wieku. Widząc
niewielkie rezultaty nauki i małą
wydajność pracy, często zastanawiała się, w jaki sposób wszystkie
dzieci mogłyby uczyć się jednocześnie. Kiedy zajmowała się jedną
klasą, chciała, aby pozostałe grupy także miały zajęcie. Parkhurst
stwierdziła, że najbardziej wydajną
pracą będzie wyznaczenie dzieciom zadań do samodzielnej reali-

zacji3 – tak zrodziła się idea planu
daltońskiego.
We wrześniu 1919 r., po 15
latach praktyki, poznawania innych metod, ale przede wszystkim
doskonalenia swojego pomysłu,
Parkhurst zaczęła stosować plan
daltoński w bezklasowej szkole
dla chłopców kalek w Berkshire.
Pomagała jej w tym W. Murray Crane. Rok później w mieście Dalton
w pełni zastosowano plan laboratoryjny w szkole dla chłopców
i dziewcząt. Była dyrektorem tej
placówki do 1942 r.4 Swoją metodę
opisała w książce Wychowanie według planu daltońskiego wydanej
w 1922 r., która stała się bardzo popularna, przetłumaczono ją na 50
języków. Dzięki temu plan stał się
znany także za granicą: w Wielkiej
Brytanii5, Holandii6, nawet Japonii7.

Zasady planu
daltońskiego
Helen Parkhurst twierdziła, że już
w szkole elementarnej praca wychowawcza powinna być tak ukierunkowana, aby podopieczni poradzili
sobie z wymaganiami, jakie będzie
stawiać przed nimi życie. Dlatego też
ustanowiła kilka podstawowych zasad, którymi kierowała się w swojej
pracy: zasadę wolności, współpracy i odpowiedzialności.
Pierwsza – wolności – polegała na tym, że uczeń każdego dnia
miał czas do własnej dyspozycji,
wtedy mógł pracować nad danym
zagadnieniem tak długo, jak tego

J. Draus, R. Terlecki, Historia wychowania. Wiek XIX i XX, t. 2, Kraków 2005, s. 140–146.
S. Wołoszyn, Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964, s. 406–411.
3
H. Rowid, System daltoński w szkole powszechnej, „Ruch Pedagogiczny” 1927, s. 44.
4
R. Taubenszlag, System daltoński. Rekonstrukcja planu. Zalety – wady. Wskazania, Odbitka z „Ruchu Pedagogicznego”, Warszawa 1929, s. 5.
5
Plan daltoński zyskał wielką popularność w Wielkiej Brytanii, głównie dzięki wizycie angielskich kierowniczek zakładu wychowawczego
w Londynie, czego pokłosiem był entuzjastyczny artykuł o pracy Parkhurst w brytyjskim „Times” autorstwa Belle Rennie. Następnie ów system został wprowadzony do jednej ze szkół londyńskich oraz powstało specjalne stowarzyszenie naukowe „The Dalton Association”, któremu
przewodził Parkhurst. Towarzystwo propagowało nową metodę wśród nauczycielstwa i rodziców za pomocą ulotek oraz licznych artykułów
w czasopismach.
6
Wybitni holenderscy pedagodzy zwiedzali szkoły brytyjskie wykorzystujące plan laboratoryjny, co spowodowało dużą popularność tego
systemu w tym kraju. Pierwsza szkoła daltońska w Holandii powstała już w 1928 r., chwilę później w 1931 zostało założone stowarzyszenie
skupiające sympatyków tej metody.
7
Helen Parkhurst sześć razy była w Japonii, aby wygłaszać wykłady o swojej metodzie. Popularność w tym kraju przyniosła jej wizyta
japońskich nauczycieli z Państwowej Komisji Pedagogicznej w Tokio w szkole uniwersyteckiej. Otrzymała nawet specjalne japońskie odznaczenie za wkład w edukację.
2
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Za najwybitniejszego spośród
prekursorów nowego wychowania
uważany jest John Dewey (1859–
1952), amerykański pedagog i psycholog, przedstawiciel kierunku
ilozo icznego zwanego pragmatyzmem. To, co Dewey proponował
w pedagogice, nazywane jest tzw.
szkołą działania. Podstawową
regułą była samodzielna praca
w czasie różnorodnych zajęć praktycznych. Wynikało to z prostej
zasady: „uczenie się poprzez działanie”. Ten sposób nauczania miał
rozwijać twórczą postawę ucznia,
przystosowując treści i metody
pracy szkolnej do jego potrzeb oraz
możliwości, jednocześnie odrzucając system lekcyjno-klasowy2.

tym systemie złych uczniów, bo każdy dobiera program do swych sił, a nie
mając naznaczonego tempa pracy,
jednakowego dla wszystkich uczniów
i wszystkich przedmiotów, pracuje
nad pewnymi przedmiotami dłużej lub krócej zależnie od zdolności
i ochoty. Nie mając nad sobą groźby
złych not, nabiera uczeń zaufania
do swych sił, a przy mądrym rozłożeniu pracy zyskuje czas na dalszą pracę
dla siebie”9.

Zastosowanie
planu w praktyce
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System daltoński
w II Rzeczpospolitej
Tuż po I wojnie światowej polska myśl i praktyka pedagogiczna
pozostawała pod wyraźnym wpły-

8
H. Parkhurst, Wykształcenie według planu daltońskiego, Lwów–Warszawa 1928, s. 15–29; H.Rowid, dz.cyt., s. 78–82; R. Taubenszlag,
dz.cyt., s. 6–7.
9
K. Guńka, System daltoński, „Miesięcznik Pedagogiczny” 1926, nr 3, s. 83.
10
H. Rowid, dz.cyt., s. 81.
11
S. Dobrowolski, System pracowniany, [w:] Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900-–939, red. W. Dzierzbicka, S. Dobrowolski,
Wrocław–Warszawa–Kraków 1963, s. 179.
12
H. Rowid, dz.cyt., s. 110–114; H. Parkhurst, dz.cyt., s. 51–62.
13
H. Parkhurst, dz.cyt., s. 109.
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Plan daltoński wprowadzał pewne zasadnicze zmiany w dobrze
znanym systemie edukacji. Przede
wszystkim sale były przekształcane
w pracownie, w których była realizowana metoda laboratoryjna. Uczniowie mogli być przypisani do klas,
ale nie musieli, ponieważ pewne
przedmioty były nauczane systemem tradycyjnym. Każdy przedmiot
powinien mieć swoją salę wyposażoną w niezbędne przybory do nauczania danej dziedziny wiedzy10.
System daltoński nie powodował zmian w programach nauczania. Materiał obowiązkowy
był realizowany za pomocą tzw.
przydziałów. Przydział składał
się z kilku niezbędnych elementów. Na początku był wstęp, który miał zachęcać ucznia do pracy
nad danym tematem. Następnie
klarownie opisywano dany temat
oraz zadania do wykonania. W każdym przydziale znajdował się opis
źródeł, do których uczeń miał sięgnąć, aby opracować temat. Często nauczyciel zamieszczał także
wskazówki orientacyjne dotyczące
czasu, jaki powinno się zużywać
na poszczególne prace11.
Obowiązkiem każdego nauczyciela było podzielenie programu
na mniejsze, miesięczne bądź tygodniowe części, które uczniowie

mieli samodzielnie opracować.
W zależności od umiejętności podopiecznego oraz kraju, w którym
program był realizowany, przydziały były także formułowane
w dwóch stopniach: podstawowym i rozszerzonym. Uczeń musiał opanować podstawową wiedzę
z danej dziedziny – był to warunek
przejścia na kolejny etap. Jeżeli
chciał się dowiedzieć więcej, mógł
zająć się trudniejszymi zagadnieniami jedynie w sytuacji, kiedy wszystkie przydziały z innych
przedmiotów zostały przez niego
opracowane. Zróżnicowanie programu, tak jak zasada wolności, pomagało indywidualizować proces
nauczania, dostosować go do potrzeb podopiecznych12.
Uczniowie zapisywali swój czas
nauki w tzw. jednostkach pracy
na specjalnych kartach. Jednostki pracy liczono różnie. Zależało
to od liczby nauczanych przedmiotów systemem daltońskim oraz ich
znaczenia w całym procesie nauczania.
W systemie daltońskim zmieniała się rola nauczyciela. Nie był on,
jak dotychczas, wszechwiedzącym
specjalistą, który prowadził skomplikowane lekcje o wielorakich
zadaniach. Stawał się doradcą,
miał być towarzyszem samodzielnej pracy ucznia, udzielać mu rad,
wskazówek, jednocześnie dbając
o rozwój jego indywidualności.
Zadaniem nauczyciela w planie
laboratoryjnym było także czuwanie nad sumienną pracą w sposób
aktywny, czyli odpytywanie uczniów z danej części materiału oraz
sprawdzanie prac pisemnych13.
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potrzebował. Od ucznia zależało,
w jakiej kolejności będzie się uczył
przedmiotów obowiązkowych oraz
ile poświęci im czasu. Takie tzw.
swobodne godziny uczniowie
spędzali w pracowniach wybranej dziedziny wiedzy, np. języka
angielskiego, historii, geogra ii
itd. Korzystając z różnych książek,
środków dydaktycznych oraz pomocy nauczyciela będącego w sali,
samodzielnie zgłębiali dany problem. Parkhurst rozumiała, że każde dziecko pracuje w innym tempie – zasada wolności wychodziła
naprzeciw temu oczekiwaniu.
Kolejna to zasada współpracy.
Amerykanka optowała za tym, aby
uczniowie próbowali wspólnie,
w grupkach kilkuosobowych,
rozwiązać zadanie. Pracując
z inną osobą, lub w grupie uczniów,
podopieczni nie tylko zdobywali
wiedzę, lecz także naturalnie uczyli się współdziałania. Kooperacja
była dla nich czymś naturalnym.
Z tych dwóch reguł wynikała trzecia – zasada odpowiedzialności. Uczeń
stawał się w pełni odpowiedzialny
za proces nauki. Od niego zależało,
w jakim czasie zgłębi dany problem. Jeżeli zagadnienie było dla niego bardzo
trudne, mógł zaplanować, że będzie
je studiował np. przez trzy kolejne dni.
Natomiast jeżeli tematyka innej dziedziny nie sprawiała mu żadnego problemu, poświęcał jej chwilę, aby przejść
do kolejnych. Odpowiedzialność w systemie daltońskim to świadomość
swojej wiedzy i umiejętności, które
pozwalają na racjonalne zaplanowanie
czasu nauki8.
Można stwierdzić, że: „W szkole
daltońskiej odpada przymus, nie
grozi uczniowi zła nota. Miejsce przymusu zajmuje swoboda wyboru pracy w danej chwili, przez to rozwija się
zamiłowanie i zdolność podziału obowiązków obok odpowiedzialności
za ich dobre wykonanie. Nie ma przy
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John Dewey, domena publiczna

Helen Parkhurst, domena publiczna

wem nowych idei pedagogicznych.
Wiedza o systemie daltońskim była
rozpowszechniana za pomocą licznych, zwykle entuzjastycznych
artykułów w czasopismach pedagogicznych. Pierwsze informacje
na temat systemu daltońskiego
przyniósł artykuł Marii Sokalowej
zamieszczony na łamach „Szkoły
Powszechnej” już w 1922 r. Właśnie w tym roku została opublikowana książka Parkhurst Education
on the Dalton Plan, natomiast polski przekład pojawił się dopiero
sześć lat później.
Organizowano kursy, na których
opowiadano o planie daltońskim.
W 1928 r. przybyła grupa 26 pedagogów angielskich, członków
Brytyjskiego
Stowarzyszenia
Zwolenników Systemu Daltońskiego. Celem dwutygodniowej
wizyty było zapoznanie polskich
nauczycieli z funkcjonowaniem systemu daltońskiego na Wyspach.
W związku z tym zorganizowano
kilka konferencji z referatami
i dyskusjami. Powstała publikacja,
w której zamieszczono 24 streszczenia tekstów. Referaty były podstawą dyskusji podczas spotkań
naukowych. Inicjatorkami i organizatorkami tego przedsięwzięcia
były H.E. Kennedy, Z. Umińska oraz
B. Renne – sekretarz Stowarzyszenia Daltońskiego14. Podczas konfe14

Wzór karty stosowany w Żeńskim Seminarium w Chełmie Lubelskim, gdzie nauczano systemem
daltońskim
Źródło: System daltoński w szkole polskiej. Sprawozdanie z rocznej pracy systemem daltońskim
w Państwowym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Chełmie Lubelskim, Chełm 1928, s. 75.

rencji w Krakowie, w dniach 6–7
sierpnia 1928 r. można było zauważyć, że polscy nauczyciele mają
dużą wiedzę na temat owego systemu. Pytania do referentów często
były szczegółowe, dzięki czemu
uzyskano jaśniejszy obraz metody
i jej zastosowania15. Także polscy
nauczyciele wyjeżdżali za granicę,
aby przekonać się, jak system daltoński działa w praktyce16.
Plan daltoński wywołał w Polsce duże zainteresowanie, czego
dowodem były liczne próby wprowadzenia go w wielu szkołach powszechnych i średnich. Wiadomo
o istnieniu 27 placówek stosujących się do jego zasad.
Popularność tego kierunku
wynikała m.in. z łatwości wprowadzenia go do szkoły bez większych nakładów inansowych
oraz dłuższych przygotowań.
Ponadto w prosty sposób można
było wycofać się z nowej organizacji nauczania i powrócić do systemu klasowego. Oprócz tego plan
daltoński wyróżniał się dużą elastycznością. Nauczyciele mogli
rozmaicie przystosować jego zasady do warunków szkoły i własnych
pomysłów. W polskiej edukacji
system był stosowany w postaci
zmody ikowanej. Zmiany dotyczyły
liczby godzin laboratoryjnych i lekcyjnych, długości okresów nauki

w związku z przydziałami, sposobu
kontroli przerobionego materiału itp. Można zatem stwierdzić, że
podstawowa zasada planu daltońskiego – zasada swobodnej pracy
– funkcjonowała nie tylko bezpośrednio w sposobie nauki uczniów,
lecz także w organizacji szkoły17.
Pierwsze próby stosowania planu daltońskiego podjęto w Polsce
od września 1926 r. System przyjmowały szkoły powszechne, seminaria męskie i żeńskie, także szkoły
prywatne.
Entuzjastką i pionierką tychże
rozwiązań była dr Jadwiga Młodowska (1882–1934), dyrektor
Państwowego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Chełmie Lubelskim, która wprowadziła
plan laboratoryjny w nauczaniu języka polskiego, matematyki, historii, geogra ii, izyki z chemią, biologii, rysunków i robót na I, II i III
kursie18. Decyzja była poprzedzona
rocznym, udanym eksperymentem
na lekcjach historii.
Plan daltoński stosowano także w tak znanych placówkach, jak
Liceum Krzemienieckie. Dzięki
prawno-administracyjnej
niezależności, własnym funduszom,
swobodzie w dobieraniu treści
programowych i metod nauczania
w szkołach średnich oraz tradycji
tej szkoły istniały idealne warunki

„Wychowanie Nowoczesne. Organ Towarzystwa Zwolenników Nowoczesnego Wychowania” R. 2, 1928, nr 7–10, s. 1–2.
Mankamentem spotkania okazał się fakt, iż specjaliści z Anglii byli bardziej obeznani z zastosowaniem planu daltońskiego w szkole
średniej, nie powszechnej. Ponadto brak znajomości języka angielskiego u polskich nauczycieli stanowił pewną barierę w poznaniu wszystkich rozwiązań stosowanych w Anglii. (Choć oczywiście byli na sali tłumacze. Warto przypomnieć, że w tamtym czasie językiem międzynarodowym był wciąż francuski). Stwierdzono, że jedna konferencja nie jest w stanie wyczerpać wszelkich wątpliwości zainteresowanych stron.
Zob. M. Majewiczówna, Konferencja w sprawie systemu daltońskiego, „Ruch Pedagogiczny” 1928, nr 7, s. 215–217.
16
Jadwiga Młodowska, dyrektor Państwowego Seminarium Żeńskiego w Chełmie Lubelskim zwiedziła szkoły w Anglii i Niemczech, następnie wprowadziła system w swojej placówce.
17
F. Bereźnicki, Nowatorstwo dydaktyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce (1918–1939), Szczecin 1978, s. 197–198.
18
System daltoński w szkole polskiej (sprawozdanie z rocznej pracy systemem daltońskim w Państwowym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim w Chełmie Lubelskim), Chełm 1928, s. 3.
15

Krytycy i entuzjaści
System pracowniany był jednym
z najpopularniejszych eksperymentów szkolnych w dwudziestoleciu międzywojennym. Dlatego
też, poczynając od pierwszych
wzmianek o tej nowości, aż do wybuchu II wojny światowej toczyła
się dyskusja między entuzjastami
i krytykami.
Krytycy mieli różne zarzuty
wobec systemu, zwykle byli to teoretycy nauczania. Twierdzono, że
uczenie tą metodą wymaga od uczniów nadmiernego wysiłku, mogą
być przeciążeni liczbą przydziałów. Tak samo nauczyciel ma dużo
więcej pracy oraz zmniejsza się
jego kontakt z uczącą się młodzieżą20. Sceptycy zauważali mankamenty w sposobie sprawdzania
wiedzy – uczniowie mogli tworzyć
„nadmierną ilość pisaniny”, której
nauczyciel nie był w stanie na bieżąco sprawdzać. Krytykowano to,
że nauczyciele mogą nieumiejętnie
dobierać lektury, a błędy uczniów
mogą być skorygowane dopiero
po jakimś czasie. Obawiano się, że

Szkoła daltońska Daltonschool de Leeuwerik w Leiderdorp

„lenistwo może wypaczyć samą zasadę samodzielnej pracy ucznia”21.
Najpoważniejszym zarzutem było
umniejszanie roli współpracy.
Uważano, że plan daltoński może
wzmocnić egocentryzm uczniów,
którzy będą skupieni na swoich
przydziałach, nie zwracając uwagi
na potrzeby innych22.
Entuzjastów było znacznie więcej. Zwykle byli to praktycy, którzy
w swoich placówkach stosowali
plan daltoński. Kładli duży nacisk
na re leksję – jak wspomniano –
przeprowadzano ankiety23 wśród
uczniów, aby się od nich dowiedzieć, czy im się ten system podoba, jak odbierają nową metodę
pracy. Wyniki były zaskakująco
pozytywne. Większość młodzieży
chętniej pracowała w grupach niż
samodzielnie, twierdząc, że taki
sposób zdobywania wiedzy jest
bardziej efektywny. Uczniowie doceniali to, że mogą samodzielnie
dopasować czas pracy do danego
zagadnienia. Rozumieli, że muszą
„nauczyć się jak się uczyć”, co wiązało się z umiejętnością tworzenia
praktycznych notatek, wyłuskania
z tekstu najważniejszych informacji, wybrania źródeł do zgłębienia
danego zagadnienia itp. Naturalnie
wzrosło czytelnictwo oraz zmniejszyła ilość pracy domowej, ponie-

Źródło: zbiory własne autorki

waż uczono się racjonalnego dysponowania czasem. Ostatecznym
dowodem na efektywność tego systemu było zestawienie ocen z poszczególnych placówek. Okazało
się, że uczniowie uzyskiwali wyższe stopnie24 niż w tradycyjnym
systemie, natomiast niższych było
mniej25.
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do zastosowania owej metody. Stanisław Dobrowolski (1907–1985)
– kierownik pedagogiczny w Liceum Krzemienieckim przeprowadził ankietę wśród uczniów, z której jasno wynikało, że są zwolennikami nowego systemu. Uczniowie pracowali więcej, czuli się odpowiedzialni za proces nauczania.
Okazało się, że podopieczni woleli
dłużej pracować nad konkretną
dziedziną wiedzy, niż mieć na zmianę różne przedmioty. Ponadto
współpraca wychowanków stała
się czymś naturalnym19.

System daltoński
współcześnie
System daltoński, mimo że powstał mniej więcej sto lat temu,
jest stosowany do dziś, w różnych
krajach na świecie. Wiele szkół daltońskich znajduje się w Czechach,
Niemczech. Placówki tego typu cieszą się dużą popularnością w Holandii.
W Polsce istnieje Polskie Stoktóre
warzyszenie
Dalton26,
propaguje wiedzę na temat owego planu. Korzystając z dorobku
holenderskiego, powstał system
certy ikacji szkół, jeżeli te chcą stosować system daltoński. Największym zainteresowaniem cieszy
się w przedszkolach, które najłatwiej dostosować do zasad, z racji
swobody realizacji zajęć27. Co jest
niezmienne, to podstawowe zasady planu: wolność, samodzielność
i współpraca, które wytyczają kierunek nauki uczniom do dziś.
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Zob. S. Dobrowolski, System klasowy i system pracowniany (Z doświadczeń w Liceum Krzemienieckim), Warszawa 1934.
S. Drzewiecki, Niebezpieczeństwa Dalton-Planu (Na marginesie książki p. Parkhurst), „Ogniwo” R. IX, 1929, nr 2, s. 54–59.
21
L. J. Bykowski, System daltoński. Próba oceny, „Muzeum” R. XLIV, 1929, s. 266.
22
Tamże, s. 260–271; B. Suchodolski, Uwagi krytyczne o systemie daltońskim, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1930, nr 3, s. 217–236.
23
Zostały przeprowadzone trzy takie badania. Dwie ankiety wewnętrzne (z inicjatywy dyrektorów placówek) w Liceum Krzemienieckim
i Państwowym Żeńskim Seminarium w Chełmie Lubelskim. Powstała też ankieta, w której przepytano 540 uczniów z 3 szkół – dwóch już wymienionych oraz w Żeńskim Seminarium Nauczycielskim im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie. Jej autorem był J. Kruszewski, który przez 3 lata
pracował w szkole w Chełmie. Zob. J. Kruszewski, Na marginesie planu daltońskiego, „Kultura Pedagogiczna” 1933, R. I, nr 1, s. 17–77.
24
Autor ankiety zwracał uwagę na pewną dozę obiektywności wystawianych stopni.
25
J. Kruszewski, dz.cyt.
26
Więcej informacji: http://dalton.org.pl/
27
Poczynając od klasy 4, trudno jest zastosować plan daltoński w praktyce, ponieważ istnieje podział na jednostki lekcyjne i różne przedmioty. Natomiast w przedszkolach bądź klasach I–III, swoboda nauczania pozwala na zaadoptowanie systemu.
20
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O aktywności źródeł w egzaminie maturalnym,
czyli co uczniowie potrafią z nich wyczytać.
Wnioski dla nauczycieli
Aneta Sarbinowska-Murawiecka

becna
forma
egzaminu maturalnego z historii odzwierciedla jedną
z najważniejszych cech
współczesnej edukacji historycznej, czyli zastosowanie
na szeroką skalę źródeł historycznych1. Dzięki nim uczniowie
mogą uświadomić sobie pośredniość poznania historycznego
i zapoznać się, przynajmniej ogólnie, z procedurami stosowanymi
przez zawodowych historyków.
W trakcie edukacji szkolnej powinni zatem posiąść podstawowe (czyli odpowiednie do wieku
i możliwości intelektualnych)
umiejętności umożliwiające przeprowadzenie analizy i interpretacji źródła.
Praca uczniów ze źródłami historycznymi służy też kształceniu ogólnych kompetencji intelektualnych
uczniów, do których należy umiejętność pozyskiwania informacji
z różnych źródeł oraz krytyczne
odnoszenie się do tych informacji
(dokonywania selekcji, ocena wiarygodności, rozpoznawanie intencji
nadawcy, rozróżnianie faktów i opinii, dostrzeganie perswazji itp.)2.
Egzamin maturalny ma natomiast na celu zbadanie, w jakim
stopniu abiturienci opanowali wiadomości i umiejętności opisane
w podstawie programowej, do czego w dużym stopniu służą źródła,
których w związku z tym nie może
zabraknąć3 w arkuszach egzaminacyjnych.

O

1

Rola źródeł wiedzy historycznej w tym badaniu
Na przestrzeni ponad dekady
obowiązującego
zewnętrznego
egzaminu maturalnego z historii
(2005–2017) zastosowanie w arkuszu źródeł wiedzy historycznych,
zarówno pisanych, jak i niepisanych4, przeszło swoistą ewolucję,
co wynika z analizy arkuszy maturalnych z tych lat. W kolejnych
zmianach formuły egzaminu chodziło o znalezienie jak najlepszych
sposobów sprawdzania osiągnięć
uczniów z zakresu edukacji historycznej, biorąc jednocześnie pod
uwagę zmiany w podstawie programowej (od 2012 r.). Zadbano
jednocześnie o to, aby miejsce, jakie
źródła historyczne zajmują w arkuszu, było adekwatne do miejsca,
jakie zajmują w edukacji szkolnej
historycznej.
Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, można postawić tezę, że
materiał źródłowy zamieszczony
w arkuszach maturalnych powinien spełniać trzy podstawowe
funkcje. Pierwsza to wykazanie
się przez przystępujących do egzaminu poziomem umiejętności
pracy ze źródłem. Druga to zbadanie poziomu wiedzy i umiejętności abiturientów/absolwentów
z zakresu obowiązujących standardów wymagań egzaminacyjnych
(dla abiturientów liceów ogólnokształcących do roku 2014; techników do 2015 r.), a w kolejnych
latach z zakresu obowiązujących
wymagań ogólnych i wymagań
szczegółowych podstawy programowej. Natomiast trzecia rola

to utrzymywanie proporcji między zbadaniem poziomu umiejętności a zbadaniem poziomu
wiedzy zdających.
Właśnie zamieszczenie materiału źródłowego pozwala zbadać
szerszy zakres umiejętności, w tym
umiejętności złożonych (analiza,
interpretacja). Badanie poziomu
umiejętności staje się zatem proporcjonalne do badania poziomu
wiedzy. Bez materiału źródłowego
trudno byłoby zbadać np. umiejętność analizowania czy interpretacji informacji. Konieczność
nabycia przez zdającego tych umiejętności była wymagana zarówno w standardach wymagań, jak
i w obecnej podstawie programowej, a poziom ich opanowania powinien być badany w równej mierze z badaniem poziomu wiedzy.
Materiał źródłowy ma zatem
istotne miejsce w egzaminie
maturalnym z historii. W efekcie
poszukiwań rozwiązań, które pozwoliłby spełnić wszystkie wskazane funkcje materiału źródłowego
w egzaminie maturalnym, najlepszym rozwiązaniem wydaje się
rozwiązanie obowiązujące od roku
2015 (dla abiturientów liceów
ogólnokształcących i od roku 2016
abiturientów techników) – tzw.
„nowa formuła egzaminu maturalnego z historii”, która wprowadziła
zasadę, że każde zadanie umieszczone w arkuszu maturalnym
wyposażone jest w materiał
źródłowy. Należy jednak nadmienić, że formuła ta (jak i wcześniejsze formuły) daje jedynie możliwość odegrania wymienionych

W praktyce w czasie edukacji szkolnej uczniowie poznają nie autentyczne źródła historycznymi, ale ich formę dostosowaną do potrzeb
edukacyjnych.
2
D. Konieczka-Śliwińska, Czy uczeń to badacz historii? „Powtórka przed… Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”,
red. J. Dobosz, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2008, s. 109–110, https://drive.google.com/file/d/0BwFhBC6LkWHLeUE3dHpYdFdJN0k/view
[dostęp 1.10.2017].
3
W arkuszach egzaminacyjnych w roli źródeł występują również inne źródła wiedzy historycznej, jak np. wykresy, diagramy itp.
4
Klasyfikacja źródeł według Marcelego Handelsmana [w:] J. Budzińska, Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej na przykładzie zbiorów muzeów wielkopolskich, Poznań 2014, s. 16.

5

A. Sytuacje, w których w tym samym
arkuszu maturalnym zadania wyposażone w różnego rodzaju materiał źródłowy uzyskały różne
wskaźniki łatwości.
Przykład 1.
W arkuszu poziomu podstawowego z roku 2007 zadanie nr 17 – uzyskało wskaźnik łatwości 0,13 (bardzo
trudne). Zadanie wymagało od zdających umiejętności analizy treści mapy,
a w jej wyniku identy ikacji obszaru
zaznaczonego na mapie oraz umieszczenia w czasie procesu, który zostały
na niej przedstawiony.
Zadanie 17. (1 pkt)
Przeanalizuj treść zamieszczonej
poniżej mapy i zaproponuj dla niej
tytuł. Powinien on zawierać: określenie tematu, przestrzeni i czasu.
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Opracowano na podstawie J. Gierowski,
J. Leszczyński, Historia, Warszawa 1976, s. 214

Tytuł mapy: ................................................
................................................................
Do zadań bardzo trudnych w tym
samym arkuszu zakwali ikowało się
też zadanie nr 24 B (wskaźnik 0,17),
które wymagało od maturzystów
umiejętności wyszukania informacji
w przytoczonym fragmencie tekstu celem rozpoznania dyktatora powstania
narodowego.
Zadanie 24. (2 pkt)
Przeczytaj fragment pracy historyka Stefana Kieniewicza i wykonaj
polecenia A i B.
Tymczasem za murami Cytadeli dojrzewał proces […]. Najbliżsi współpra-

Wskaźniki łatwości zadań:

bardzo trudne
0,00–0,19

trudne
0,20–0,49

Umiarkowanie trudne
0,50–0,69

łatwe
0,70–0,89

bardzo łatwe
0,90–1,00
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Czy źródła wiedzy historycznej zamieszczone w dotychczasowych arkuszach egzaminacyjnych były aktywne?
Szukając odpowiedzi na to pytania, należy przyjrzeć się wynikom i wnioskom zamieszczonym
w komentarzach i sprawozdaniach
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z lat 2005–2017.
W badanym okresie zastosowanie miały trzy formy egzaminu. W roku szkolnym 2004/2005
i w roku szkolnym 2005/2006 zdający, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z historii, musieli
rozwiązać dwa arkusze: Arkusz
I (poziom podstawowy) i Arkusz II
(poziom rozszerzony).
Od roku szkolnym 2006/2007
do roku szkolnego 2009/2010,
kiedy historia mogła być wybierana jako przedmiot obowiązkowy,
abiturienci/absolwenci rozwiązywali albo Arkusz I (poziom podstawowy), albo Arkusz II (poziom
rozszerzony), który składał się
z trzech części (część I test, w którym część zadań wyposażona była

w źródła historyczne, część II – praca ze źródłem historycznym – materiały źródłowe i zadania, część
III – formułowanie wypowiedzi pisemnej – wypracowanie). Taki sam
wybór mieli abiturienci w latach
2010–2015 (abiturienci liceów
ogólnokształcących) i 2010–2016
(abiturienci techników), kiedy historia zakwali ikowana została
do koszyka przedmiotów dodatkowych.
Od roku 2015 (dla abiturientów
liceów) i 2016 (dla abiturientów
techników) historię można zdawać
wyłącznie na poziomie rozszerzonym. W arkuszach każdej z przytoczonych formuł i w obu poziomach
(podstawowym i rozszerzonym)
stosowane były różnego rodzaju
źródła wiedzy historycznej: teksty,
mapy, wykresy, tabele, rysunki
satyryczne, karykatury, w tym
także źródła z epoki, opracowania historyczne.
Z analizy komentarzy i sprawozdań z badanego okresu wynika,
że w każdym roku egzaminu, zadaniach, które zakwali ikowały
się do zadań najtrudniejszych5,
w danym arkuszu dominują zadania wyposażone w materiał źródłowy. Ale jednocześnie w tych samych
arkuszach inne zadania wyposażone również w materiał źródłowy
zakwali ikowały się do zadań bardzo łatwych lub łatwych. Okazuje się jednak, że przeprowadzona
analiza nie pozwala jednoznacznie
stwierdzić, dlaczego jeden materiał
źródłowy był aktywny, a inny nie;
dlaczego w danym roku – dla danej
populacji zdających dany rodzaj
źródła wiedzy historycznej nie stanowił problemu, a w innym roku –
dla innej populacji stanowił.
Zasygnalizowana
złożoność
problemu z aktywnością materiału
źródłowego pojawia się w każdym
arkuszu z lat 2005–2017. Poniżej
podane zostało kilka przykładów
wybranych z obu poziomów arkuszy z różnych lat.
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trzech ról źródła historycznego.
Natomiast aby stwierdzić, że źródła
wiedzy historycznej spełniają wyznaczone im miejsce w egzaminie
maturalnym, należy się przyjrzeć,
czy źródła te były aktywne, czy
pozwoliły zrealizować założenia,
które przypisano im w egzaminie
maturalnym.
O aktywności źródła wiedzy historycznej mówimy wówczas, gdy
zdający wydobył z niego odpowiednie informacje niezbędne
do rozwiązania zadania, czyli
wykazał się określonym poziomem wiedzy i umiejętności. Niezależnie od funkcji diagnostycznej wiedza na temat aktywności
źródeł jest istotna również dla
nauczycieli historii, którzy wciąż
doskonalą swój warsztat pracy
i przygotowują uczniów do egzaminu maturalnego.
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cownicy dyktatora zachowali się z godnością. On sam ograniczył się do krótkiego „wyznania wiary”. […] Komisja
śledcza wiedziała, że był on „naczelnikiem rządu”, że wszyscy inni byli tylko
podwładnymi. Jednakże na rozkaz cara
postanowiono wykonać wyrok śmierci
na pięciu osobach.
Źródło: S. Kieniewicz, Warszawa w…, Warszawa 1983, s. 200–201.

A. […]
B. Podaj nazwisko dyktatora,
o którym mowa w tekście.
……………………………………………………
………………………………………..
W tym samym arkuszu znalazło się
zadanie wyposażone również w materiał źródłowy, ale rozwiązanie tego
zadania nie wymagało od zdających
wiedzy historycznej, tylko prostej
umiejętności odczytania danych. Zadanie to uzyskało wskaźnik łatwości 0,90
– było to zadanie nr 3.
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Zadanie 3. (2 pkt)
Przeczytaj fragmenty dwóch prac,
których autorami są historycy Christopher Dawson i Maria Jaczynowska. Następnie wykonaj polecenia
A i B.
Tekst 1.
Zasoby imperium poczęły się zmniejszać, natomiast wydatki ciągle wzrastały. Rząd musiał zwiększać podatki i inne
inansowe obciążenia miast, a bogata
arystokracja municypalna, która dostarczała mieszkańcom bezpłatnych
urzędników i administratorów oraz była
odpowiedzialna za opłacanie podatków,
została stopniowo zrujnowana. […] Załamanie się imperium […] mogłoby nastąpić […] nawet bez interwencji barbarzyńskich najeźdźców.
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Źródło: C. Dawson, Tworzenie się Europy, Warszawa 2000, s. 27, 92.

Tekst 2.
Podawano różne przyczyny upadku
Imperium, wyolbrzymiając często rolę
jednego czynnika wewnętrznego, np. destrukcyjny wpływ Kościoła, wyniszczenie warstw średnich, upadek niewolnictwa itp. Nie ulega wątpliwości zasadnicze znaczenie sił zewnętrznych, ciągłych najazdów i przegrupowań ludów,
czego maksymalne nasilenie przypadło
na schyłek IV stulecia i wiek V.
Źródło: M. Jaczynowska, D. Musiał, M. Stępień,
Historia starożytna, Warszawa 1999, s. 646.

A. Podaj nazwę państwa starożytnego, którego dotyczą oba teksty.
……………………………………………………
……………………………………………

Analizując dwa pierwsze zadania
(nr 17 i nr 24) i próbując odpowiedzieć na pytanie: dlaczego źródła wiedzy historycznej załączone do zadania
nie były aktywne, zatem nie pozwoliły
na rozwiązanie zadań na poziomie zadowalającym, nasuwa się pytanie. Czy
problemem dla zdających był brak
umiejętności pracy z mapą i z tekstem,
czy brak podstawowej wiedzy historycznej z zakresu rozwoju terytorialnego Szwecji w XVI i XVII wieku (zadanie
nr 17) oraz z zakresu powstania styczniowego (zadanie nr 24B)?
To pytanie wydaje się zasadne, tym
bardziej że w tym samym arkuszu znalazło się przytoczone trzecie zadanie
(nr 3A), również wyposażone w taki
sam rodzaj materiału źródłowego
jak zadanie nr 24 (tekst), a wskaźnik
łatwości tego zadania wyniósł 0,90.
Co oznacza, że materiał źródłowy do zadania 3A był aktywny. Jaka jest przyczyna różnicy
w aktywności tego samego rodzaju
dwóch źródeł wiedzy historycznej?
Można suponować odpowiedź – zdający mieli wiedzę z zakresu przyczyn
upadku cesarstwa zachodniorzymskiego, stąd nie mieli problemu w rozpoznaniu w tekście potrzebnych im
do rozwiązania zadania informacji,
natomiast nie mieli wiedzy z zakresu
powstania styczniowego.
Można dokonać pogłębionej analizy
tych przypadków, szukając zróżnicowanej aktywności materiału źródłowego w zadaniach 3A i 24B. Materiały
źródłowe, więc i zadania, odnosiły się
w obu do elementarnej wiedzy historycznej i najprawdopodobniej w jednym przypadku zdający mieli tę wiedzę
(zadanie 3A), a w drugim nie (zadanie
24B.) Za prawdopodobną przyczynę takiej sytuacji można uznać to, iż
mimo że cały kurs historii powtarzany był w okresie, z którego jest arkusz
(2007 r.), w edukacji szkolnej dwukrotnie (gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej), to dział dotyczący historii
starożytnej zawiera mniej szczegółowych informacji niż dział dotyczący
XIX w. Może w tej sytuacji na omawianie wieku XIX należałoby przeznaczać
więcej jednostek lekcyjnych?
Natomiast zestawiając ze sobą aktywność źródeł w zadaniach nr 17 i 3A,
można wyciągnąć wniosek, że prawdopodobną przyczyną różnic może być to,
iż zadanie nr 3A odnosi się do elementarnej wiedzy z historii starożytnego
Rzymu, natomiast zadanie nr 17 wymagało od zdających umiejętności analizy treści mapy oraz faktogra ii z zakresu rozwoju terytorialnego Szwecji
w epoce nowożytnej, co zaliczyć można

do pogłębionej (rozszerzonej) wiedzy
historycznej.
Jednocześnie
analiza
pozwala
stwierdzić, że nie można suponować, iż
zdający zawsze doskonale radzą sobie
z zadaniami wyposażonymi w źródła
wiedzy historycznej dotyczące historii
starożytnego Rzymu, ponieważ w arkuszu poziomu podstawowego w roku
2014 wskaźnik łatwości zadania nr 5A
(wymagało wiedzy z zakresu urzędów
republiki rzymskiej) wyniósł (0,07).
Co było przyczyną tak niskiego wskaźnika łatwości w tym przypadku? Rodzaj źródła (opracowanie historyczne,
a tekst z epoki)? Umiejętność pracy
ze źródłem? Zakres wiedzy z historii
starożytnego Rzymu (inny zakres –
kompetencje urzędników okresu republiki – cenzora)? Różnica znajomości
historii starożytnego Rzymu populacji
zdającej egzamin w roku 2007, a populacji zdającej w roku 2014?
Przykład 2.
W arkuszu poziomu podstawowego
z roku 2010 do najtrudniejszych zadań (0,11) zakwali ikowało się zadanie 21B, które wymagało od zdających
umiejętności uogólnienia informacji
zawartych we fragmencie wiersza
i wskazania wydarzenia skomentowanego przez poetę. To oznacza, że tak jak
w przykładzie 1., rozwiązanie zadania,
a tym samym wykorzystanie materiału
źródłowego, wymagało od zdających
nie tylko odczytania podanych wprost
informacji, lecz także znajomości faktogra ii, w tym przypadku z zakresu powstania listopadowego.
Zadanie 21. (2 pkt)
Na podstawie fragmentu wiersza
Reduta Ordona […] i własnej wiedzy
wykonaj polecenia.
Warszawa jedna twojej mocy się urąga,
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Koronę Kazimierzów, Chrobrych z twojej głowy,
Boś ją ukradł i skrwawił, synu Wasilowy!
Źródło: A. Mickiewicz, Wiersze, Warszawa
2000, s. 282.

A. […]
B. Podaj nazwę wydarzenia
z okresu powstania listopadowego,
do którego komentarzem jest zaprezentowany fragment wiersza.
..........................................................................
...............................................................
W tym samym arkuszu zadanie nr
20A, w którym zdający musieli jedynie
dokonać analizy danych statystycznych
i wyłącznie na ich podstawie ocenić
prawdziwość wniosków, zadanie uzyskało wskaźnik trudności 0,93.

Na podstawie: Europa i świat w epoce napoleońskiej, pod red. M. Senkowskiej-Gluck, Warszawa 1988,
s. 240.

Uwaga: Znak „–” jest stosowany w tabeli statystycznej, w przypadku gdy zjawisko nie występuje.
A. Rozstrzygnij, które z podanych zdań są prawdziwe, wpisując obok tych
zdań słowo prawda.

W odniesieniu do przykładu 2. należy powtórzyć wcześniej zadane pytanie:
co sprawiło trudność zdającym w uaktywnieniu materiału źródłowego, zatem
w rozwiazywaniu zadania nr 21 B? Umiejętność pracy z tekstem czy znajomość
faktogra ii z zakresu powstania listopadowego? Co sprawiło, że źródło w zadaniu
nr 20 było aktywne? Czy fakt, że zadanie nie wymagało znajomości faktogra ii, tylko umiejętności poprawnego odczytania informacji podanych w źródle?
Przykład 3.
W arkuszu poziomu rozszerzonego z roku 2010 najtrudniejsze okazało się zadanie nr 8 (0,18) – zadanie wyposażone w materiał źródłowy. Wymagało od zdających umiejętności uogólnienia informacji ze źródła kartogra icznego i sformułowania tytułu mapy oraz znajomości faktogra ii dotyczącej losów Konstytucji 3 maja.
Zadanie 8. (1 pkt)
Na podstawie treści mapy zaproponuj dla niej tytuł.
Uwaga: tytuł powinien zawierać
określenie tematu, czasu i przestrzeni, np. Działania zbrojne na terenie
Królestwa Polskiego w czasie wojny
z Krzyżakami w 1331 r.

mimo że to taki sam rodzaj źródła i zadania oraz podobny wskaźnik łatwości,
przyczyna wskazania małej aktywności materiału źródłowego jest jeszcze
bardziej intrygująca. Dlaczego? Mapa
w zadaniu nr 17 (w przykładzie 1.)
dotyczyła
rozwoju
terytorialnego Szwecji w epoce nowożytnej,
a mapa w zadaniu nr 8 (przykład 3.)
odnosi się do elementarnej wiedzy historycznej – wojny o Konstytucję 3 maja (wojny Rzeczypospolitej z Rosją
w 1792 r.). Mimo dużej różnicy w treści
materiału źródłowego, zakresu tematyki
– wynik zbliżony. Jaka zatem w tym przypadku była przyczyna braku aktywności
źródła? Liczba godzin przeznaczonych
na realizację treści z epoki nowożytnej?
Brak pracy z mapą podczas omawiania
zagadnień dotyczących walki o Konstytucję 3 maja? Brak umiejętności pracy
z mapą? Brak wiedzy u zdających?
W tym samym arkuszu zadanie
nr 5 (wyposażone w materiał źródłowy) uzyskało wskaźnik łatwości 0,94.
Zadanie 5. (1 pkt)
Na podstawie źródeł wykonaj polecenie.
Źródło 1. Fragment biogra ii Jana
Zamoyskiego
Największe jego dzieło, miasto Zamość, rosło [...] powoli. Na papierze istniał plan miasta idealnego, zgodnego
z nową estetyką renesansu [...], pomnika
ambicji, gustu i potęgi fundatora. [...]
Wytyczono ulice, [...] działki przy nich
zabudowano drewnianym domkami,
wznoszonymi na koszt fundatora, by zachęcić nowych przybyszów. Mieli to być
[...] w myśl przywileju lokacyjnego wyłącznie rzymscy katolicy.

Źródło 2. Plan Zamościa. Pierwsza połowa XVII w.

Źródło: Wielka historia Polski, t. 4, Kraków
2000, s. 236

Rozstrzygnij, czy ograniczenie dotyczące osiedlania się w Zamościu,
o którym mowa w źródle 1, znajduje
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Tytuł mapy: .................................................
.............................................................

inna populacja zdających (rok 2010),
to materiał źródłowy, czyli i całe zadanie, sprawiło zdającym taki sam problem
jak w roku 2007. Ale w tym przypadku,
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Źródło: S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994, s. 254.

Na podstawie: Wielka historia Polski, t. 6, Kraków 2004, s. 143.

Powyższe zadanie, a zatem rodzaj
źródła wiedzy historycznej, jest tego
samego rodzaju co zadanie nr 17 zaprezentowane w przykładzie 1. (arkuszu poziomu podstawowego z roku
2007). Mimo że zadanie rozwiązywała

forum edukacyjne

Zadanie 20. (4 pkt)
Na podstawie danych z tabeli wykonaj polecenia.
Wartość eksportu z Wielkiej Brytanii (w mln funtów szterlingów)

forum edukacyjne

potwierdzenie w źródle 2. Uzasadnij
odpowiedź.
..........................................................................
...............................................................
Zadanie uzyskało wysoki wskaźnik
łatwości. Przyczyna? Fakt, że materiał
źródłowy wymagał od zdających wyłącznie odczytania informacji podanych
wprost? Fakt, że są to informacje z zakresu elementarnej lub potocznej wiedzy?
Może tego rodzaju materiał źródłowy
i polecenie w zadaniu nie stanowią problemu dla zdających, a źródło, które wymaga złożonych umiejętności lub wiedzy
z zakresu wykraczającego poza wiedzę
elementarną, stanowi problem?
Przykład 4.
W arkuszu poziomu podstawowego
z roku 2011 zadanie 27A, w którym zdający na podstawie tekstu musieli wyjaśnić stanowisko Józefa Piłsudskiego w odniesieniu do postanowień traktatu w Locarno, uzyskało wskaźnik łatwości 0,13.
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Zadanie 27. (2 pkt)
Na podstawie tekstu i własnej
wiedzy wykonaj polecenia.
Za szczególnie zły i niebezpieczny [...]
układ międzynarodowy uważał Marszałek Locarno. W układzie tym stworzono
bowiem legalną formę dla utrwalenia
niebezpiecznego braku równowagi między Zachodem i Wschodem Europy. Nie
było dość ostrych słów, których by Marszałek w stosunku do tego traktatu nie
używał i dość wielkiej troski, ażeby ten
brak równowagi wyrównać.
Źródło: J. Beck, Ostatni raport, Warszawa
1987, s. 29.

jąc duży na tych liniach ruch pociągów;
w Radomiu robotnicy licznych fabryk
wyszli na ulicę, podpalono gmach Komitetu Wojewódzkiego [...]. W 24 godziny
po pierwszym oświadczeniu Jaroszewicz
[...] wydukał w telewizji, że „wobec nowych głosów w dyskusji” (jakiej dyskusji?!) rząd zawiesza podwyżkę cen [...].
Źródło: S. Kisielewski, Dzienniki, Warszawa
1996, s. 866–868.

A. Podaj rok wydarzeń komentowanych w tekście.
..........................................................................
...............................................................
Wynik wskaźnika łatwości zadania otrzymują zbliżony, a rozwiązanie
zadania 27A wymagało od zdającego
faktogra ii szczegółowej – z zakresu pogłębionej wiedzy historycznej, a w zadaniu nr 31A – znajomości faktogra ii
elementarnej z zakresu oporu społecznego w PRL.
Czy problemem dla zdających był brak
umiejętności pracy ze źródłem (z tekstem), czy brak wiedzy z zakresu postanowień traktatu w Locarno i dekady Gierka?
W tym samym arkuszu, tak jak
i we wcześniej przytoczonych, występują zadania wyposażone w materiał
źródłowy, które uzyskują wskaźniki
bardzo niskie i wskaźniki wysokie,
np. zadanie nr 22 uzyskało wskaźnik
łatwości 0,84.
Zadanie 22. (1 pkt)
Na podstawie źródła ikonograicznego i własnej wiedzy wykonaj
polecenie.
Centrala telefoniczna. Litogra ia
z Le Petit Journal z 1904 roku
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A. Wyjaśnij, dlaczego Józef Piłsudski
uznał postanowienia traktatu w Locarno za naruszenie równowagi między
Zachodem i Wschodem Europy.
..........................................................................
...............................................................
Ten sam problem – brak znajomości
faktogra ii – zauważyć można w zadaniu nr 31A (0,16). Zdający, na podstawie informacji zawartych w tekście,
musieli podać rok wydarzeń, których
dotyczył tekst.
Zadanie 31. (2 pkt)
Na podstawie tekstu i własnej
wiedzy wykonaj polecenia.
Myślę, że [...] pierwszy żałobny dzwon
dla ekipy Gierka już zadzwonił [...]. Bezpośrednią przyczyną wściekłości stało
się przemówienie premiera Jaroszewicza
[...]. Szło o podwyżkę cen [...]. W Ursusie
wybuchł strajk okupacyjny, potem ekipy
robotnicze rozkręciły szyny, wstrzymu-

si się do elementarnej wiedzy na temat
zmiany pozycji społecznej kobiet, ale
przecież dekada Gierka, a tym bardziej
opór społeczny w tym okresie, to również wiedza elementarna, a wskaźniki
łatwości zróżnicowane. Umiejętność
pracy ze źródłem? Brak wiedzy u zdających na dany temat?
Przykład 5.
W arkuszu poziomu rozszerzonego
z roku 2012 najniższy wskaźnik łatwości uzyskało zadanie wyposażone
w ikonogra iczny materiał źródłowy –
zadanie 1B. (0,31), ale w tym samym
arkuszu zadanie wyposażone również
w ikonogra iczny materiał źródłowy
uzyskało wskaźnik 0,90 – zadanie nr 3.
Zadanie 1. (2 pkt)
Na podstawie fotogra ii przedstawiających monety euro emitowane
w Grecji wykonaj polecenia.

Źródło: www.ecb.int/euro/coins/html/gr.pl./
html

A. […]
B. Podaj, jaką scenę mitologiczną
przedstawiono na rewersie monety 2.
..........................................................................
...............................................................
Zadanie 3. (1 pkt)
Na podstawie źródła ikonograicznego wykonaj polecenie.
Miniatura z sakramentarza cesarza Henryka II, XI w.

Źródło: G. Szelągowska, K. Szelągowska, Dzieje nowożytne i najnowsze 1815–1939. Ćwiczenia
źródłowe z historii dla szkół średnich, Warszawa
1999, s. 183.

Wyjaśnij, dlaczego scena przedstawiona na litogra ii świadczy
o zmieniającej się pozycji społecznej
kobiet.
..........................................................................
...............................................................
Zadajmy to samo pytanie. Co wpłynęło na to, że materiał źródłowy w zadaniu nr 22 był aktywny? Źródło odno-

[w:] Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa
2004, s. 275.

Jaka w tym przypadku jest przyczyna zróżnicowanej aktywności źródła?
Czy rodzaj źródła – ikonogra ia? Czy
brak umiejętności pracy ze źródłem?
Czy różnica w zakresie posiadania
wiedzy? Do rozwiązania zadania 1B
potrzebna była szczegółowa wiedza
z zakresu mitologii, natomiast w zadaniu nr 3 wiedza elementarna dotycząca
symboliki sakramentalnej i odszukanie tych symboli w zaprezentowanym
źródle. Być może to jest przyczyna
w zróżnicowanej aktywności źródeł?
Przykład 6.
W arkuszu poziomu rozszerzonego z roku 2013 ponownie: najniższy
wskaźnik łatwości uzyskało zadanie
wyposażone w materiał źródłowy (ikonogra iczny); było to zadanie nr 13
(0,36); ale i najwyższy (0,92) – również
zadanie wyposażone w materiał źródłowy (tekst) – zadanie nr 8.A
Zadanie 13. (1 pkt)
Na podstawie rysunku opublikowanego w polskim czasopiśmie
satyrycznym w 1934 r. wykonaj polecenie.

[w:] „Wróble na Dachu” 1934, nr 10, s. 7.

Maksim Litwinow – w latach 1930–
1939 ludowy komisarz spraw zagranicznych ZSRR.

Zadanie 8. (2 pkt)
Na podstawie tekstu źródłowego
i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Naród angielski jest jedynym narodem na ziemi, który [...] stworzył ów

[w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole,
nr 21, Warszawa 1961, s. 15.

A. Podkreśl poprawne zakończenie zdania.
Mądry ustrój, o którym mowa w tekście, to
1. monarchia absolutna.
2. monarchia parlamentarna.
3. monarchia patrymonialna.
4. monarchia stanowa.
Co stanowiło problem w uaktywnieniu materiału źródłowego w zadaniu
nr 13? Umiejętność pracy ze źródłem
ikonogra icznym? Treść źródła? Brak
wiedzy z zakresu historii Polski okresu
międzywojennego?
Co wpłynęło na aktywność źródła w zadaniu nr 8? Umiejętność pracy
ze źródłem czy znajomość cech monarchii absolutnej?
Przykład 7.
W arkuszu poziomu podstawowego
z roku 2014 intrygujące jest, że niskie
wskaźniki uzyskały zadania wyposażone w materiał źródłowy, które odnosiły
do różnych okresów historycznych –
do starożytności i do historii najnowszej. Wskaźnik zadania nr 5A, które
badało wiedzę i umiejętności z okresu
historii starożytnej (omówione w przykładzie 1.), wyniósł 0,07.
Niski wskaźnik uzyskało też zadanie
nr 35B – 0,18. To zadanie wymagało
od zdających wiedzy z zakresu historii
najnowszej. Zdający, mając podaną informacje w tekście nr 1, że w czasie wydarzeń w Poznaniu – opisanych w tekście
nr 2 – odbywały się Targi, nie potra ili
skojarzyć, że przytoczone w tekście Targi to Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Tym samym nie odpowiedzieli na polecenie – dlaczego wiadomość o wydarzeniach Poznańskiego czerwca 1956 bardzo szybko przedostały się na Zachód.
Jedno zadanie badało wiedzę zdającego z okresu starożytności, a drugie
z czasów współczesnych. Co w tych
przypadkach było przyczyną braku aktywności materiału źródłowego? Brak
umiejętności pracy ze źródłem? Problem ze skojarzeniem wydarzeń? Brak
wiedzy z danego zakresu?
W tym samym arkuszu zadanie nr
13A uzyskało wskaźnik 0,91, w któ-

rym również wymagano od zdającego
umiejętności pracy tekstem. Dlaczego
materiał okazał się aktywny?
Zadanie 13. (4 pkt)
Na podstawie źródeł wykonaj polecenia.
Źródło 1. Jana Długosza Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa
Polskiego [fragment]
Jakoż król, [...] bił się do zmroku z nieprzyjacielem, i odparłszy Turków, ścigał ich blisko
dziesięć tysięcy kroków od zamku Warny,
skąd był wyruszył. [...] Sam król [...] walczył
do upadłego; [...] nie złożył [...] ani na chwilę
oręża, lecz sławę rycerską przenosząc nad
ocalenie i śmierć chwalebną nad żywot [...],
rzucił się w najgęstszy tłum nieprzyjaciół [...],
aż w końcu otoczony [...] tłumami barbarzyńców, legł śmiercią bohatera, z poświęceniem
krwi własnej, klęską niesłychaną całego
chrześcijaństwa i Polski […].
Źródło 2. Anonim turecki Kronika
z XV w. [fragment]
Albowiem w sercu [...] króla zwyciężyła pokusa szatana, czyniąc go zbyt ufnym [w swe siły]. W zarozumiałości swej
uważając się za bohatera, sądził, że wojska [tureckie] on jeden rozpędzi i dlatego uderzył w ich środek [...]. Gdy jednak
dotarł do skraju szyku, koń jego potknął
się, a on sam spadł zeń na twarz. W tym
miejscu znajdowało się dwu janczarów,
[...] którzy [...] ucięli głowę [...] króla.
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Wielka historia Polski, t. 3, Kraków 1999, s.
156–157.

Źródło 3. […]
A. Porównaj oceny postawy króla
przedstawione w źródłach 1. i 2.
..........................................................................
...............................................................
[…]
Przykład 8.
W arkuszu poziomu rozszerzonego
z roku 2014 zadanie nr 16 uzyskało
wskaźnik łatwości 0,29.
Źródło A
Fragment dzieła greckiego historyka Appiana z Aleksandrii, II w. n.e.
Hazdrubal, jego żona z dwoma synami
schronili się do świątyni Eskulapa. Ponieważ świątynia stała wysoko [...], więc [...]
z łatwością stąd odpierali wszystkie ataki.
Kiedy jednak
zmógł ich głód, bezsenność, strach
[...] opuścili okręg święty [...]. Wśród
tego Hazdrubal uszedł niepostrzeżenie
do Scypiona z gałązką oliwną w ręce.
Ten kazał mu usiąść u swoich stóp [...].
Gdy już ogień ogarnął świątynię, żona
Hazdrubala wyszła naprzeciw Scypiona
[...]
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Podaj stosowaną w historiogra ii
nazwę polskiej polityki, do której satyrycznym komentarzem jest przedstawiony rysunek. Wyjaśnij, na czym
polegała koncepcja tej polityki.
……………………………………………………
…………………………………………..

mądry ustrój odznaczający się tym,
iż monarcha jest wszechpotężny tam,
gdzie może czynić dobrze, a tam, gdzie
mógłby zła narobić, ma ręce związane;
ustrój, w którym panowie są wielcy, lecz
nie samowolni i nie mają wasalów, a lud
dzieli władzę, nie wprowadzając zamętu. Izba Lordów i Izba Gmin są arbitrami
narodu, król zaś jest superarbitrem.

forum edukacyjne

Podaj argumenty świadczące
o tym, że miniatura ukazuje sakralizację władzy cesarza Henryka II.
……………………………………………………
…………………………………………..

forum edukacyjne
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i [...] zwróciwszy się do [męża] powiedziała: „[...] Mnie i dzieci moje ogień ten
pogrzebie, ale ty, wódz wielkiej Kartaginy, jakiż to triumf zdobić będziesz? Jakaż
kara nie czeka cię ze strony tego męża,
u którego stóp siedzisz?”

Źródło 2. Wizerunki faraona w sztuce egipskiej

Źródło: Appian z Aleksandrii, Historia rzymska,
t. I, Wrocław 2004, s. 327–330.

[…]
Na podstawie źródła A wykonaj
polecenie.
Zadanie 16. (1 pkt)
Wyjaśnij, dlaczego żona Hazdrubala, oceniając postawę męża, wspomniała o rzymskim obyczaju uhonorowania zwycięskiego wodza.
..........................................................................
...............................................................
Zadanie wymagało od zdających posiadania umiejętności złożonych oraz
wiedzy – można więc suponować, że
i w tym przypadku, kiedy poza umiejętnościami potrzebna była wiedza, materiał źródłowy nie był aktywny, a zadanie okazało się trudne. Natomiast
kolejny raz w sytuacji, kiedy aktywność
materiału źródłowego wymaga od zdających wyłącznie umiejętności odczytania informacji zawartych w źródle
(tablica genealogiczna), zdający poradzili sobie z interpretacją źródła, czyli
z całym zadaniem (zadanie nr 8 w tym
samym arkuszu) – zadanie uzyskało
wskaźnik łatwości 0,97.

www.ancient-egypt.co.uk, www.bz-berlin.de
Zadanie 1.1. (0–1)
Rozstrzygnij, który z wizerunków (A czy B) jest przykładem zastosowania
estetyki opisanej w źródle 1. Odpowiedź uzasadnij, przywołując dwa argumenty.
Rozstrzygnięcie: .......................................................................................................
Uzasadnienie:
● ..................................................................................................................................
● ..................................................................................................................................
[…]
Zadanie 9.
Mapa. Podział ziem zakonu krzyżackiego
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Przykład 9.
W arkuszu poziomu rozszerzonego
(nowa formuła matury) z roku 2017
zadanie nr 1.1. uzyskało poziom wykonania 73%, a zadanie nr 9 – 15%.
Oba zadania były wyposażone w materiał źródłowy.
Zadanie 1.
Źródło 1. Opinia współczesnego
badacza
Sztuka Amenhotepa IV – Echnatona
stanowi krótki, ale wspaniały epizod
na tle kilku tysięcy lat dziejów twórczości artystycznej starożytnego Egiptu. Zerwawszy z tradycją, król w nowo wzniesionej świątyni oddaje cześć […] Atonowi
[…], a sam będąc poetą, pragnie uwolnić
sztukę z odwiecznych więzów reguł
i przepisów, którymi jest spętana. Każe
artystom […] nie upiększać jego postaci,
nie glory ikować jego majestatu; chce,
aby go wyobrażano w sztuce takim, jakim był w istocie. Nie ogranicza inwencji
twórców wyłącznie do tematów o icjalnych, ale pozwala im […], by komponowali sceny z jego codziennego życia.
K. Michałowski, Nie tylko piramidy. Sztuka
dawnego Egiptu, Warszawa 1986, s. 206.

Na podstawie: A. Dybkowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Polskie dzieje, Warszawa 2002, s. 73.

Sytuacja powtarza się: zadanie, które wymaga wyłącznie odczytania informacji zawartych w tekście (umiejętność prosta) i odniesienia ich do innego źródła, nie wymagając
wiedzy od zdających, okazało się zadaniem łatwym (0,73). Natomiast zadanie (zadanie
9.), które wymagało od abiturientów wiedzy z zakresu stosunków polsko-krzyżackich,
okazało się zadaniem bardzo trudnym (0,15), mimo że opartym na źródle.

Przykład 1. Ikonogra ia – style
w sztuce.
W arkuszu poziomu podstawowego z roku 2014 zadanie 31B uzyskało
wskaźnik łatwości 0,09.

..........................................................................
................................................................

forum edukacyjne

B.
Sytuacje, w których zadania
wyposażone w tego samego rodzaju
materiał źródłowy uzyskały zarówno
w tych samych arkuszach, jak i w różnych arkuszach i w różnych latach
inne wskaźniki łatwości.

B. Wpisz pod fotogra iami nazwy
stylów architektonicznych, wybierając je spośród podanych.
gotyk, barok, secesja, romanizm (styl
romański)

Zadanie 31. (3 pkt)
Na podstawie fotogra ii i własnej
wiedzy wykonaj polecenia.

rys. Kazimierz Majewski

W arkuszu poziomu rozszerzonego z tego samego roku zadanie nr 22,
które również wymagało interpretacji
ikonogra ii, uzyskało wskaźnik łatwości 0,79.
Źródło G
Litogra ia zamieszczona w czasopiśmie francuskim Le Charivari
w okresie powstania styczniowego
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Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5,
Warszawa 1996, s. 784.

A. Podaj nazwę stylu w sztuce
użytkowej przełomu XIX i XX wieku,
dla którego reprezentatywny jest
dzban przedstawiony na fotogra ii.
..........................................................................
............................................................
B. Podaj dwie cechy tego stylu.
● ..........................................................................
........................................................
● ..........................................................................
........................................................

Zadanie 11. (4 pkt)
Na fotogra iach przedstawiono
ozdobne obramowania drzwi charakterystyczne dla różnych stylów architektonicznych. Wykonaj polecenia A i B.
A. Podaj używaną w architekturze nazwę ozdobnego obramowania
drzwi.

Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5,
Warszawa 1996, s. 259.

Przykład 2. – Ikonogra ia – rysunek satyryczny.
W arkuszu poziomu podstawowego
z roku 2010 zadanie nr 34 uzyskało
wskaźnik łatwości 0,39.
Zadanie 34. (5 pkt)
Wyjaśnij treść propagandową
rysunku opublikowanego w emigracyjnym piśmie Zgoda w 1948 r.,
pamiętając o interpretacji elementów gra icznych i napisów.
Tłumaczenie: Made in Russia –
wyprodukowane w Rosji
Źródło: Z. Landau, Gospodarka Polski Ludowej,
Warszawa 1994, s. 18.

[w:] Powstanie styczniowe w zbiorach Muzeum
Wojska Polskiego, Warszawa 1966, s. 199.

Tłumaczenie:
POLOGNE – Polska; NOTES DIPLOMATIQUES – noty dyplomatyczne
Na podstawie źródła G wykonaj
polecenie.
Zadanie 22. (2 pkt)
Wyjaśnij wymowę rysunku, interpretując jego elementy.
……………………………………………………
…………………………………………..
Dlaczego w przypadkach, w których
są tego samego rodzaju źródła, występuje rozpiętość wskaźnika łatwości
zadań? Co miało na to wpływ? Brak
umiejętności pracy z danym rodzajem
materiału źródłowego, czy brak wiedzy z danego zakresu/dziedziny historii?

Wiadomości Historyczne 6/2017

Natomiast w arkuszu poziomu podstawowego z roku 2009 zadanie nr 11,
które również wymagało wiedzy z zakresu stylów w sztuce, uzyskało wskaźnik łatwości 0,60.

1. ........................... 2. ..........................
3. ..........................

forum edukacyjne
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Podsumowując rozważania na
temat aktywności źródła wiedzy
historycznej w egzaminie maturalnym, odpowiedź na pytanie, czy
źródło w arkuszach egzaminu maturalnego z historii jest aktywne,
nie jest jednoznaczna. Nie jest też
jednoznaczna odpowiedź na pytanie, co jest przyczyną tego, że źródło jest aktywne lub że nie jest aktywne. Nie można wskazać jednoznacznie rodzajów źródeł wiedzy
historycznej, które sprawiały problem i nie można też jednoznacznie
wskazać tych, o których można powiedzieć, że zawsze były dla zdających bardzo łatwe lub łatwe.
Można tylko przypuszczać, na
podstawie analizy dostępnych materiałów, że dla zdających egzamin
maturalny z historii w latach 2005–
2017 problemami w zadaniach
wyposażonych w różnego rodzaju
źródła wiedzy historycznej były:
● brak wiedzy – zdający nie byli
w stanie rozwiązać nawet najłatwiejszego do analizy źródła,
jeżeli nie mieli wiedzy z zakresu umożliwiającego tę analizę;
● brak umiejętności w odczytywaniu symboliki/symboli, zatem większy problem stanowiły
źródła ikonograficzne (rysunek
satyryczny, karykatura);

przetworzenie informacji;
ugólnienie informacji.
Spośród podanych problemów
za rudymentarny należy uznać
brak wiedzy z zakresu, którego
dotyczy źródło. Natomiast mniej
problemów sprawiały zdającym
źródła wiedzy historycznej, które
wymagały od zdających wyłącznie
odczytania prostych informacji, podanych wprost.
●
●

4.

5.

Sugestie dla nauczycieli
do pracy z uczniami
Na podstawie przeprowadzonej
wyżej analizy komentarzy i sprawozdań, a także bazując na przytoczonych przykładach, można zasugerować nauczycielom, aby w pracy z uczniami:
1. w miarę możliwości poświęcili
więcej czasu na przekazywanie
uczniom wiedzy, bez której nie
jest możliwe przeprowadzenie
prawidłowej analizy i interpretacji źródeł oraz położyli większy nacisk na sprawdzanie poziomu wiedzy;
2. w szerszym zakresie sprawdzali
wiedzę uczniów na podstawie
źródeł wiedzy historycznej;
3. systematycznie stosowali różnego rodzaju źródła wiedzy
historycznej podczas ćwiczeń

6.

7.

8.

oraz na sprawdzianach/pracach klasowych, gdyż w ten
sposób najlepiej można zbadać
zarówno poziom umiejętności
prostych, jak i złożonych oraz
poziom wiedzy;
systematycznie
stosowali
sprawdziany w formie arkusza
egzaminu maturalnego, wykorzystując w nich różnego rodzaju źródła;
planowali rozkłady materiału,
rozkładając liczbę godzin lekcyjnych adekwatnie do zakresu materiału (np. starożytność
a historia współczesna);
na każdej godzinie lekcyjnej
oraz zajęciach dodatkowych
przygotowujących do egzaminu maturalnego starali się nawiązywać do zagadnień omawianych wcześniej (od starożytności do materiału omawianego w danej chwili);
stosowali po każdej omówionej lekcji/rozdziale pracę domową opartą na zadaniach
z różnymi źródłami wiedzy historycznej;
więcej uwagi poświęcili ćwiczeniom przygotowującym uczniów do pisania wypracowania
opartego na źródłach wiedzy
historycznej.
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I. PRENUMERATĘ NA 2018 ROK MOŻNA ZAMÓWIĆ BEZPOŚREDNIO U WYDAWCY
Q Przez internet: zakładka Prenumerata 2018 na stronie www.aspress.com.pl i wypełniając formularz zamówienia na podstronie prenumeraty
Q e-mailem: szewczyk24@gmail.com Q telefonicznie: 606 201 244 Q listownie: Agencja AS Józef Szewczyk, ul. Warchałowskiego 2/58, 02-776 Warszawa
Cena prenumeraty w 2018 roku
Tytuł

Liczba wydań
(I i II półrocze)

Cena
egzemplarzowa

Cena prenumeraty rocznej

Cena prenumeraty
w II półroczu

Dwumiesięczniki
Chemia w Szkole

6 (3+3)

25,00

150,00

75,00

Geograﬁa w Szkole

6 (3+3)

25,00

150,00

75,00

Fizyka w Szkole z Astronomią

6 (3+3)

27,50

165,00

82,50

Wiadomości Historyczne z WOS

6 (3+3)

27,50

165,00

82,50

Zamów prenumeratę przez Internet
www.aspress.com.pl/prenumerata-2018/

II. PRENUMERATA DOSTARCZANA PRZEZ FIRMY
KOLPORTERSKIE:
1. RUCH – zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.
prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować
na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się
z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami: 22 693
70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze w godzinach
7.00–17.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
2. GARMOND PRESS – tel. 22 836 69 21
prenumerata.warszawa@garmondpress.pl.
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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Styl polski?
Il. 12. Pawilon polski na EXPO w Szanghaju, hdcreme.com

Michał Pszczółkowski

O
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Il. 1. Dom jednorodzinny w Zielonej Górze, fot. autor

Il. 2. Dom jednorodzinny w Podegrodziu (woj. małopolskie), www.facebook.com/
POLISZ.ARKITEKCZER

i bylejakość wykonawstwa. W związku z tym po 1989 r.,
jako odreagowanie na ograniczenia czasów socjalizmu,
pojawiła się postmodernistyczna wybujałość form architektonicznych, a także nowa fala poszukiwań polskiej tradycji. Była to w dużym stopniu analogiczna
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bserwacja współczesnych poczynań w architekturze polskiej skłania do pytania: czy
mamy obecnie zjawiska, które możemy zidentyfikować jako nowoczesną koncepcję stylu
narodowego? Poszukiwania takie mają już
przecież swoją tradycję. Pierwsze pomysły na polską architekturę pojawiły się pod koniec XIX w., kiedy m.in. podjęto próbę wylansowania gotyku jako
polskiego stylu narodowego, czyli „stylu wiślano-bałtyckiego”. Architekci zwracali też uwagę na budownictwo i sztukę ludową, w ten sposób pojawił
się tzw. styl zakopiański. Dalsze poszukiwania stylu
narodowego zbiegły się w czasie z I wojną światową
i nowym ładem politycznym po jej zakończeniu. Tzw.
tradycjonalizm, styl narodowy odrodzonego państwa
polskiego, w dążeniu do osiągnięcia efektu swojskości i rodzimości posługiwał się uproszczonymi formami renesansowo-barokowymi z kręgu architektury
polskiej prowincji. Ostatnia możliwość kreowania
polskości w architekturze pojawiła się w ramach
definicji socrealizmu, który miał być socjalistyczny
w treści i narodowy w formie. O tych zagadnieniach
była mowa w poprzednich numerach.
Dla architektury polskiej po 1956 r. charakterystyczny stał się entuzjazm dla nowoczesności i powrót
do podstawowych zasad modernizmu, dlatego w tym
czasie właściwie nie widać prób wykreowania jakiegoś
stylu narodowego. W latach PRL powstało wiele wybitnych realizacji, jednak tym, co zdominowało architekturę tego okresu i stało się niejako jego symbolem, jest
monotonne osiedle z wielkiej płyty, a także estetyczna
nuda, brak swobody twórczej, bylejakość materiałów

historia i style
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Il. 3. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu, fot. autor

Il. 4. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu – wnętrze, fot. autor

sytuacja do tego, co działo się w architekturze lat dwudziestych, po odzyskaniu niepodległości.
W latach 90. wśród zamożnych ludzi rozpoczęła się
moda na wystawianie okazałych rezydencji, w związku z czym nastąpił renesans stylów historycznych.
Niestety, zwykle była to jedynie karykatura polskiej
architektury historycznej. W całym kraju zaczęły pojawiać się domy z obowiązkowymi, przerośniętymi
kolumnami z gipsowymi kapitelami, niewiele mającymi wspólnego z klasycznymi kolumnami (z reguły
są to po prostu słupy wyposażone w kapitele i bazy),
wielkimi portykami, przeskalowanymi oknami i licznymi ozdobami na fasadach (il. 1). Prócz dworów masowo powstawały zamki i zameczki pseudogotyckie,
najczęściej jako domy jednorodzinne (il. 2), ale także
jako wielomieszkaniowe bloki czy podrzędne obiekty w rodzaju garaży. Dzisiaj te realizacje są symbolem
kiczu i rodzących się w bólach pomysłów na polską
architekturę współczesną.
Z faktu, że polski krajobraz zakłóciły dwory-potwory, nie można oczywiście wysnuwać wniosku,
że powrót do tradycji nie ma sensu. Problem polega
na tym, że polscy architekci nie są odpowiednio kształceni w zakresie historii architektury. Przedmioty historyczne na studiach architektonicznych są ograniczane
do symbolicznych wymiarów godzin, architekt nie
ma więc najczęściej pojęcia, na czym polegało projektowanie w przeszłości i na czym polegał sens architek-

tury renesansowej czy barokowej: widzi tylko detal.
Dokładnie w taki sam sposób projektowano na początku XIX w. pierwsze realizacje neogotyckie, z tą różnicą,
że architekci i budowniczowie 200 lat temu mieli dużo
mniejsze możliwości w zakresie wyboru materiałów.
Szerokim polem do popisu, jeśli chodzi o wykorzystanie inspiracji historycznych w sposób niewątpliwie
odpowiadający gustom masowego odbiorcy, niekoniecznie jednak idący w parze z poziomem architektonicznym, jest współczesna architektura sakralna. Podręcznikowym przykładem może być tu sanktuarium
Matki Boskiej Licheńskiej w Licheniu (il. 3), największy obecnie kościół w Polsce i jeden z największych
na świecie.
Świątynia naszpikowana jest symboliką liczb:
do kościoła prowadzą 33 stopnie nawiązujące do lat
życia Chrystusa na ziemi, w samej świątyni znajduje
się 365 okien symbolizujących liczbę dni w roku kalendarzowym, 52 otwory drzwiowe (liczba tygodni
w roku) oraz 12 kolumn (liczba miesięcy i apostołów). We wnętrzu, kapiącym od złota i ozdób, pojawiają się liczne nawiązania historyczne. Z reguły
odwołują się one do idei patriotyzmu, wolności, niepodległości, potęgi dawnej Polski. Mamy więc tutaj
takie motywy, jak ławki przypominające husarię (il.
4), malowidła ścienne o tematyce historycznej, stalle
w prezbiterium z wizerunkiem polskiego orła, koronę
królewską w dekoracji posadzki, ponadto Szczerbiec,

Il. 5. Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, polskieszlaki.pl

Il. 6. Kaplica Votum Aleksa w Tarnowie nad Wisłą,
inspiration.detail.de

Il. 7. Kaplica Votum Aleksa w Tarnowie nad Wisłą –
wnętrze, cgarchitect.com

Il. 8. BRE Bank w Bydgoszczy, fot. Waldemar Pasiński, pasinski.blog.pl

Il. 10. Hala koncertowa Jordanki w Toruniu, wikiwand.com

znacznie lepszych efektów architektonicznych. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest BRE Bank
w Bydgoszczy z roku 2000 (il. 8). Dwie bryły banku są
dość proste w formie, obie swoim kształtem nawiązują do architektury nadrzecznych spichlerzy, które kiedyś stały w tej części miasta. Dlatego mówi się dziś
o nich „nowe spichrze”, chociaż z taką funkcją nie mają
nic wspólnego. Jeden z nich jest przeszklony, co jest
architektonicznym przełożeniem wartości, z jakimi
ma się kojarzyć bank – transparentności i uczciwości,
natomiast sąsiednia bryła, pokryta ceglaną okładziną, to solidność i bezpieczeństwo. Poza tym budynek,
odbijając się w wodach rzeki, powiela – jak przystało
na bank – swój kapitał. Forma więc doskonale współgra z treścią. Podobnym przykładem powiązania architektury z otoczeniem w sensie zarówno funkcji, jak
i formy jest przystań na bydgoskiej Wyspie Młyńskiej
z 2012 r. Znakiem rozpoznawczym tego budynku jest
drewniana elewacja, spływająca łagodnie z dachu aż
nad samą wodę, gdzie staje się wyłożonym deskami
nabrzeżem. Łagodny pro il budynku stanowi odniesienie do otaczającej go wody i kołyszących się na niej
łodzi.
Projektowanie z wykorzystaniem charakterystycznych cech lokalnej architektury jest dość często stosowane przez zagranicznych architektów projektujących
w Polsce. Takie rozwiązanie jest bezpieczne, dzięki
temu w łatwy sposób można bowiem wpisać obiekt
w pejzaż miasta. Przykładem takiej architektury jest
Filharmonia w Szczecinie (il. 9), zaprojektowana
w 2007 r. przez pracownię Estudio Barozzi Veiga z Barcelony. Katalończycy zaproponowali bardzo odważne
rozwiązanie, wypełniając pustą działkę u zbiegu ulic
oszczędną białą bryłą. Z zewnątrz budynek wygląda
jak wyciosany z jednego kawałka lodu. Nawiązaniem
do okolicznych zabytkowych budynków jest postrzę-
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ornamenty kandelabrowe z motywem polskiego historycznego godła czy okna wypełnione szkłem o odcieniu złotawo-bursztynowym, ze ślusarką w formie
kłosów zboża.
Inny przykładem narodowej symboliki w architekturze sakralnej jest kościół pw. Zmartwychwstania
Pańskiego w Białymstoku (il. 5), wybudowany w latach 1991–1996. Świątynia ta jest wzorowana na nieistniejącym kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Berezweczu na Białorusi, znakomitym przykładzie
tzw. baroku wileńskiego. Wybór takiego wzorca miał
sens symboliczny, ponieważ kościół i klasztor w Berezweczu zostały w 1939 r. przekształcone na więzienie NKWD, w których więziono Polaków i obywateli
państw nadbałtyckich (w trakcie likwidacji więzienia w czerwcu 1941 r. zamordowano tu ok. 800 Polaków), z kolei w czasie okupacji niemieckiej mieściło się
tu więzienie i obóz dla jeńców radzieckich. Ostatecznie
w 1970 r. kościół został zburzony przez władze radzieckie. Wybór wzorca z Berezwecza miał więc znaczenie
symboliczne dla nowego kościoła w Białymstoku, który
miał pełnić funkcję pomnika wszystkich pomordowanych z rąk najeźdźców. Nie jest to wprawdzie kopia,
w szczegółach i detalach różni się bowiem od pierwowzoru, tym niemniej jako całość stanowi kreację –
by tak rzec – neohistoryzującą.
Zupełnie inne podejście do stworzenia swojskiego
efektu w architekturze sakralnej reprezentuje mały
kościół „Votum Aleksa” w niewielkim Tarnowie nad
Wisłą (il. 6). Podstawowa cecha tego obiektu to maksymalna prostota. Na betonowej płycie ustawiono sosnowy szkielet i pokryto go modrzewiowym gontem.
Do wnętrza prowadzą proste, dwuskrzydłowe drzwi.
W środku znajduje się kilka zwykłych ław, stół, na nim
krzyż, a za nim szklana ściana z widokiem na dolinę
Wisły (il. 7). Ołtarzem jest tu bowiem sama natura,
a jej zmienność wyznaczana porami roku ma być dowodem obecności Boga. Architektoniczny umiar tej budowli docenili jurorzy kilku prestiżowych konkursów,
łącznie z inałem europejskiego konkursu im. Miesa
van der Rohe. Kaplica, która w zamiarze fundatorów
miała być cichą świątynią, stała się architektoniczną
ikoną i jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich
współczesnych budynków.
Poszukiwania niedosłownych, intelektualnych
nawiązań do bezpośredniego otoczenia bez uciekania się do dosłownych skojarzeń historycznych są
podejściem ciekawym i pozwalającym na uzyskanie
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Il. 9. Filharmonia w Szczecinie, twojszczecin.pl
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piony dach: jego białe szczyty są ukłonem w stronę
typowej dla Szczecina, poniemieckiej architektury. Architekci bawią się tu kontekstem – nawiązują do niego,
a jednocześnie zaskakują oszczędnością formy.
Podobną realizacją jest sala koncertowa Jordanki w Toruniu (il. 10) projektu hiszpańskiego architekta Fernando Menisa. W tym przypadku architekt
zastosował formę dekonstruktywistyczną, powiązaną z elementami ceglanymi – jest to odniesienie
do architektury Torunia, pierwszego krzyżackiego
miasta, w którym do dzisiaj dominuje czerwona
gotycka cegła. Oczywiście taka odważna architektura w centrum miasta budzi kontrowersje, ale warto zwrócić uwagę, że podobnie do wykonywanej
tu muzyki, ambitnej i wymagającej, taka jest też architektura – nie schlebia najprostszym gustom, nie
idzie na kompromisy. Wymaga pewnego obycia, architektonicznej kultury, odrobiny wiedzy i zmysłu
obserwacji. W tym sensie jest to architektura elitarna, która za jakiś czas ma szansę stać się architektoniczną ikoną miasta.
Dosyć wyraźną tendencją w poszukiwaniach formuły narodowej w architekturze współczesnej są odniesienia do sztuki ludowej. Modę na takie odniesienia
zapoczątkował polski pawilon narodowy, zaprojektowany na Wystawę Światową EXPO 2005 w Aichi (il.
11). Projekt wyłoniony został drogą konkursu. Autorzy zwycięskiej pracy przyjęli tutaj zasadę połączenia
nowoczesności z tradycją, nowatorskich technologii
z tradycyjnym polskim rękodziełem. Połączenie to jest
bardzo ciekawe: elewacja pawilonu to prototypowa
technologia, oparta o układ przestrzennie wygiętych,
stalowych ram oplatanych białą wikliną. Materiał ten
symbolizuje polski krajobraz, co miało być naturalnym
tłem dla muzyki Chopina we wnętrzu. Kształt elewacji został wymodelowany komputerowo, jednocześnie
wykonanie powierzono polskim artystom rękodzielnikom, którzy ręcznie oplatali wszystkie stalowe ramy.
Ten architektoniczny eksperyment miał symbolizować
dynamiczny, ale jednocześnie zrównoważony rozwój
Polski, która mimo stosowania najnowocześniejszych
technologii nie zarzuca dbałości o tradycję, historię, rękodzieło i ekologię.
Pawilon cieszył się wielkim zainteresowaniem
zwiedzających i był wielokrotnie nagradzany w kraju
i za granicą. Sukces ten przyczynił się do kontynuacji
pomysłu: temat wiklinowego kosza został podchwycony przez architektów projektujących Stadion Narodowy w Warszawie w związku z przygotowaniami do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012. Powstał
gigantyczny wiklinowy kosz – aluminiowa konstrukcja,
oplecioną siatką w kolorach białym i czerwonym, co nawiązuje do polskich barw narodowych. Stadion jest
konstrukcją otwartą, przez co temperatura wewnątrz
obiektu jest podobna do otoczenia mimo zamkniętego
zadaszenia, poza tym ażurowa fasada pozwala na naturalną wentylację pomieszczeń pod trybunami i dostęp
do nich światła dziennego.

Il. 11. Pawilon polski na EXPO w Aichi, archilovers.com

Kolejnego tematu do poszukiwania narodowej identy ikacji z wykorzystaniem inspiracji ludowych dostarczył architektom polski pawilon wystawowy na Expo
2010 w Szanghaju (il. 12). Oryginalne rozwiązanie projektu wynika z połączenia formy dekonstruktywistycznej z elementem wernakularnym. Charakterystyczne
elewacje o nieregularnych kształtach, wycięte ze specjalnej wodoodpornej sklejki za pomocą lasera, przypominają origami, ozdobione ludową wycinanką. Budynek
ten spodobał się tak bardzo, że jego wizerunek pojawił
się na plakatach promujących wystawę. Był nowoczesny,
ale jednocześnie w zupełnie nowy sposób podchodził
do zagadnienia ludowości. Okazało się, że nie musi ona
oznaczać kiczu i może być wykorzystana w nowoczesny
sposób. Od tego czasu motyw wycinanki wszedł do kanonu motywów w polskiej architekturze współczesnej.
Pojawia się zarówno w mniejszych realizacjach (nowe
zadaszenie na zrewitalizowanym dworcu kolejowym
w Kutnie, dom z wycinanką w Poznaniu), jak też dużych,
reprezentacyjnych obiektach (Galeria Warmińska w Olszynie, Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki
Białostockiej w Białymstoku).
Podsumowując te zjawiska, można zadać sobie pytanie – czy istnieje obecnie polski styl w architekturze?
Na to pytanie trudno odpowiedzieć jednoznacznie, przede
wszystkim ze względu na brak odpowiedniego dystansu
czasowego. Z pewnością istnieje zjawisko poszukiwania
narodowej tożsamości, na ile jednak zawiera to w sobie
rzeczywisty element polskości? Kosz wiklinowy nie jest
przecież wyłącznie polskim wynalazkiem. Nie ma na pewno jednolitej koncepcji na polską architekturę, pytanie
jednak brzmi, czy taka jednolita koncepcja jest w ogóle
potrzebna? Być może temat stylu narodowego jako idea
jest już przestarzały, pochodzi przecież z czasów, kiedy
Polska nie istniała jako państwo. Z drugiej jednak strony
obserwujemy obecnie zjawisko europeizacji Polski jako
członka Unii Europejskiej, co powoduje, że potrzeba podkreślenia własnej tożsamości czy obawa przed jej utratą
znowu staje się aktualna. Jakie będą konsekwencje takich
poszukiwań? Czy okażą się ślepą uliczką, czy też zde iniują architekturę polską początku XXI w.? Pytania te muszą
na razie pozostać bez odpowiedzi.

Literatura
❚ Świątynia Matki Bożej Licheńskiej, Wrocław 2004
❚ Filip Springer, Księga zachwytów, Warszawa 2016
❚ culture.pl
❚ sztuka-architektury.pl
❚ www.bryla.pl
❚ www.facebook.com/ POLISZ.ARKITEKCZER

Ferenc Nagy, pierwszy demokratyczny premier węgierskiego rządu po II wojnie światowej,
zrezygnował ze stanowiska 15 miesięcy po wyborach. Bardzo szybko uciekł przez Szwajcarię
do USA. Tak zaczęła się jego niezwykła historia.
Konrad Szelest

K

Ucieczka i zadania specjalne
Gdy sytuacja na Węgrzech od początku 1947 r. zmierzała w kierunku
komunistycznego przewrotu, Nagy
powoli szykował się do ucieczki. Amerykanie zrozumieli, że państwo nad
Balatonem nie będzie w stanie odeprzeć naporu Moskwy. Sowieci wykorzystywali spreparowane, kompromitujące materiały, aby politycy
innych partii współpracowali z komunistami. Zakładano podsłuchy telefoniczne, członkowie rządu znajdowali
się pod ciągłą obserwacją szpicli.
Zachód nie robił nic, aby powstrzymać sowiecką „kampanię”
na Węgrzech. Rządząca Partia Drobnych Rolników znajdowała się nad
skrajem przepaści. W lutym 1947 r.
aresztowano jej sekretarza generalnego Belę Kovacsa. Ostatniego maja
1947 r. Ferenc Nagy podał się do dymisji. Udał się do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, gdzie
przekroczył granicę szwajcarską.
W kraju Helwetów spędził parę miesięcy, by na jesieni wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Razem z rodziną osiedlił się na farmie w Herndon
w stanie Wirginia.
Węgier tra ił pod skrzydła ludzi
z FBI, zostając agentem tzw. Wydziału Piątego. Od tego momentu
Nagy był przydzielony do obserwacji
środowisk emigracyjnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Między

Ferenc Nagy (na pierwszym planie), Węgry, druga połowa lat 40. XX w.
Źródło: 24.p3k.hu.

1947 a 1950 r. podróżował po Stanach
Zjednoczonych i zbierał informacje,
które posłużyły mu do realizacji przyszłych zadań. Aby ułatwić inwigilację
emigrantów i kontrolę nad komunistycznymi agentami, Nagy objął
w 1951 r. funkcję prezesa Komitetu do Spraw Uchodźców z Europy
Środkowo-Wschodniej. W coraz
większym stopniu był przygotowywany do członkostwa w ponadnarodowej „organizacji”, która miała sprawować rzeczywistą władzę w Stanach
Zjednoczonych. Politycy, wojskowi,
agenci CIA i FBI, nazistowscy naukowcy, magnaci zbrojeniowi i naftowi,
członkowie ma ii oraz antykomunistyczne środowiska emigracyjne miały zawrzeć potężne przymierze, dzięki
któremu interesy każdej z grup byłyby
traktowane priorytetowo.
W 1956 r. Nagy został prezesem
i członkiem rady nadzorczej tajemniczych konsorcjów: Permindexu
w Szwajcarii i Centro-Mondiale Commerciale we Włoszech. Pod przykrywką irm strzegących amerykańskich
interesów w Europie w rzeczywistości kryły się komórki agencji wywiadowczych, które skupiały w swoich
szeregach m.in. rosyjskich zwolenni-

49

Wiadomości Historyczne 5/2017

iedy 1 lutego 1946 r. węgierskie
Zgromadzenie Narodowe przegłosowało zniesienie królestwa
i wprowadzenie republiki, fotel
prezydenta objął Zoltan Tildy.
Niebawem mianował Ferenca Nagya
na stanowisko szefa rządu. Obydwaj
politycy byli związani z Partią Drobnych Rolników, która odniosła zdecydowane zwycięstwo w wolnych
i demokratycznych wyborach do
Zgromadzenia Narodowego. Węgierscy komuniści próbowali doprowadzić
do konfrontacji z legalnie wybranymi
władzami. Stacjonujące nad Dunajem
wojska radzieckie wspierały komunistów i podporządkowaną im
policję polityczną w sukcesywnym
niszczeniu ładu demokratycznego.
Tymczasem premier Nagy w połowie
1946 r. odbył serię wizyt politycznych. Gościł w Moskwie, Londynie
i Waszyngtonie. Szczególnie to ostatnie miejsce było bardzo ważne z perspektywy przyszłości Nagya.
Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych w czerwcu 1946 r. polityk otrzymał zgodę na zwrócenie
Węgrom przez amerykańską armię
stacjonującą w Niemczech kwoty
ok. 52 mln dolarów w złocie. Należące
do węgierskiego rządu fundusze zostały przywłaszczone przez III Rzeszę podczas II wojny światowej. Gest
ten miał stanowić zachętę do podjęcia bliskiej współpracy z Waszyngtonem przez węgierskiego polityka.
Ponadto Nagy udał się na spotkania
w Knoxville oraz Huntsville i Muscle
Shoals. W tajemniczych rozmowach
brali udział m.in. nazistowscy naukowcy „przygarnięci” przez Biały

Dom, a także agenci FBI. Wyjaśnienie całej sytuacji jest bardzo proste:
Nagy już podczas II wojny światowej
był bacznie obserwowany przez OSS
(Biuro Służb Strategicznych). Amerykanie zdawali sobie sprawę, że Węgier
będzie cennym nabytkiem w walce
z komunistami.

wzbogacamy lekcje historii

Węgierski trop w sprawie
zabójstwa Kennedy’ego

wzbogacamy lekcje historii

Ostatnie sekundy przed strzałami do prezydenta Johna Kennedy’ego, Dallas, 22.11.1963, zaznaczony kółkiem mężczyzna z rozłożonym parasolem to według
Williama Torbitta, były węgierski premier Ferenc Nagy
Źródło: esq.h-coln.co.
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Okładka sensacyjnego dokumentu autorstwa Williama Torbitta
Źródło: i0.wp.com.
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ków caratu, prawicowych przedstawicieli kościołów chrześcijańskich,
ma ijne syndykaty oraz nazistowskich
specjalistów od spraw rakiet, którzy
zostali „przejęci” przez Waszyngton w ramach operacji Paperclip. Do
1962 r. Nagy kursował między Stanami Zjednoczonymi, Szwajcarią i Włochami. Intensywnie pracował nad
coraz większą rozbudową sieci powiązań między nowymi partnerami
„innych” ośrodków władzy w USA.

Sprawa zamachu na JFK
Wiosną 1963 r. Nagy został wezwany do Dallas w Teksasie, aby rozpocząć nowe zadanie zlecone przez
mocodawców. Siedziba przewodniczącego Komitetu do Spraw Uchodźców oraz rezydenta Permindexu znajdowała się w odległości 10 przecznic
od składnicy książek, z której 22
listopada 1963 r. padły strzały, któ-

re wstrząsnęły Ameryką. W dniu
zamachu na prezydenta Johna
Kennedy’ego Ferenc Nagy pojawił
się na blisko 40 fotogra iach z miejsca zdarzenia. Gdy prezydencka limuzyna jadąca Dealey Plaza minęła
stojącego Nagya, ten gwałtownie zamknął parasol. Sekundy później padły śmiertelne strzały do Kennedy’ego.
Przypadek?
Amerykański prawnik William
Torbitt jest zdania, że nie ma mowy
o przypadku. Przedstawiony na początku lat 70. dokument Torbitta pt.
NASA, Nazi & JFK: The Torbitt Document & The Kennedy Assasination, demaskujący potężny, rządowo-korporacyjny spisek, który doprowadził
do zabójstwa JFK, nie pozostawia wątpliwości. Nagy został oddelegowany
do Dallas, aby czuwać nad przygotowaniami do zabójstwa. Na zdjęciach
już po zamachu widać jak ze złożonym parasolem oddała się z miejsca
swojego „zadania”. Zaufany człowiek
FBI znajduje się na wielu zdjęciach
zrobionych przez przypadkowych
gapiów.
Po przyjeździe do Dallas na początku 1963 r. Nagy błyskawicznie nawiązał kontakt z Jackiem Rubym i jego
wspólnikami. Ruby, człowiek, który
odpowiadał za zabójstwo domniemanego mordercy Kennedy’ego – Lee
Harveya Oswalda, ściśle współpracował z Węgrem w miesiącach poprzedzających zamach. Dodatkowo Nagy
mógł liczyć na wsparcie agentów
Wydziału Piątego FBI oraz biznesmena z Nowego Orleanu, który pracował dla CIA – Clawa Shawa. Ponadto
były węgierski premier regularnie
kontaktowałem się z Wernerem von
Braunem, nazistowskim specjalistą
od broni rakietowej, który był najpotężniejszą osobą w NASA. Po zakończeniu II wojny światowej von Braun
został przerzucony przez OSS do Stanów Zjednoczonych. Zaprzyjaźnił się
z szefem FBI J. Edgarem Hooverem,
a także późniejszym prezydentem
Lyndonem B. Johnsonem. Von Braun
stał się jednym z głównych orędowników usunięcia JFK. Prezydent nie
potra ił znaleźć z Niemcem wspólnego języka na temat przyszłych planów
podboju kosmosu (m.in. lotu na Księżyc).

Wracając do Nagya, poznał on
von Brauna podczas swojej o icjalnej
wizyty w USA. Mężczyźni przypadli sobie do gustu na tyle, że Niemiec
mocno naciskał na Amerykanów,
aby za wszelką cenę sprowadzili
Nagya za ocean. Dnia 22 listopada
1963 r. w Dallas Węgier był odpowiedzialny za osobiste dopilnowanie
powodzenia morderczego przedsięwzięcia. Sygnał z parasolem jest
tylko potwierdzeniem powyższej
tezy. Według Torbitta zawodowi zabójcy z Meksyku, którzy strzelali
do Kennedy’ego, czekali na sygnał
od Nagya. Nadzorujący egzekutorów
Albert Alexander Osborne jeszcze
rano 22 listopada odebrał ostatnie instrukcje od Węgra.

Sukces spiskowców
Zabójstwo w Dallas oznaczało pozytywne rozwiązanie problemów,
których przysparzał Kennedy. Konlikt w Wietnamie otworzył możliwości dla zbrojeniowych bossów,
a Werner von Braun mógł bez żadnych przeszkód zacząć realizować
swoje kosmiczne wizje. Ogromna
sieć powiązań zagwarantowała potężny zastrzyk gotówki dla wszystkich jej członków. Nagy w dalszym
ciągu „nadzorował” europejskich
emigrantów, szukając wśród nich
znienawidzonych
komunistów.
Równocześnie zadania realizowane
przez Permindex i Centro-Mondiale
Commerciale w coraz większym
stopniu pozwalały na rozbudowę
amerykańskich jednostek kontroli
w Europie. Jednym z najbardziej bulwersujących przykładów jest sprawa
ingerencji przez amerykańskie siły
w wewnętrzną politykę włoskiego
rządu w latach 70. XX w.
Jak pokazuje przykład Ferenca
Nagya, patriotyzm i walka na rzecz
suwerenności własnego kraju przegrały z chęcią uczestnictwa w tworzeniu światowego „porządku” opartego na nieuczciwych intencjach,
zabójstwa politycznych i decydenckiej
roli w stosunku do innych.
Podstawowa bibliografia:
❚ Bessier G., Stokłosa K., Europa dyktatur, Warszawa
2009.
❚ Torbitt W., Kennedy i jego zabójcy, Warszawa 2000.

Rekomendacje „WH”

Dunkierka,

czyli niezwykły epizod
z II wojny światowej
oczami Christophera Nolana

Atomic Blonde,

czyli zimna wojna w rytmach disco
Od 28 lipca 2017 r. na ekranach polskich
kin można było obejrzeć film Atomic Blonde w reżyserii Davida Leitcha, który jest
ekranizacją powieści graficznej Antony’ego Johnstona The Coldest City. Akcja filmu
rozgrywa się w Berlinie u schyłki zimnej
wojny. Brytyjska agentka MI6 Lorraine
Broughton, w którą wcieliła się Charlize
Theron, zostaje przerzucona do komunistycznego Berlina w celu odnalezienia
zabójców swojego partnera i odzyskania
skradzionej listy podwójnych agentów. Podzielona stolica Niemiec przez całe półwiecze po II wojnie światowej była miejscem
niezwykłym i szalenie ważnym zarówno
dla świata demokratycznego, jak i dla
obozu komunistycznego. W cieniu berlińskiego muru odbywała się także bezpardonowa rywalizacja agencji wywiadowczych pochodzących z obu stron żelaznej
kurtyny. Na dodatek rok 1989, w którym
rozgrywa się akcja filmu, miał okazać się
przełomowy nie tylko dla Niemiec oraz Europy Środkowo-Wschodniej, lecz także dla
całego świata.
Film Davida Leitcha nie jest pozycją
stricte historyczną, a raczej kinem sensacyjnym ubranym w historyczny kostium.
Nie zmienia to jednak faktu, że ogromna
dbałość o szczegóły, począwszy od kwestii politycznych, przez topografię Berlina
i ówczesną modę, a na doskonale dobranej
muzyce skończywszy, czyni Atomic Blonde filmem bardzo atrakcyjnym dla każdego miłośnika dziejów najnowszych. Jego
atutami są także świetna intryga, piękne
zdjęcia oraz gra aktorska na najwyższym
poziomie. W tej ostatniej obok Charlize
Theron prym wiedzie James McAvoy, wcielający się w postać ekscentrycznego Davida Percivala. W role drugoplanowe wcielili
się natomiast m.in. John Goodman, Eddie
Marsan, Toby Jones, James Faulkner oraz
Sofia Boutella.

Dnia 21 lipca 2017 r. do polskich kin
wszedł film Dunkierka w reżyserii Christophera Nolana, twórcy m.in. takich kasowych przebojów, jak: Incepcja, Interstellar czy trylogia Mrocznego rycerza. Ponieważ twórca ten jest znany z niezwykłej
precyzji oraz wizjonerskiego i oryginalnego podejścia do każdego ze swoich filmów,
to plany zekranizowania losów żołnierzy
alianckich ewakuujących się z plaż Dunkierki po przegranej z wojskami III Rzeszy w roku 1940 od dawna budziły spore
emocje zarówno wśród pasjonatów historii, jak i miłośników kina.
Film, który powstał w koprodukcji amerykańsko-brytyjsko-francusko-holenderskiej, opowiada więc o operacji „Dynamo”,
która została przeprowadzona w dniach
od 26 maja do 4 czerwca 1940 r. Była
to ewakuacja Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, a także wojsk francuskich
i belgijskich do Wielkiej Brytanii, dzięki
której uratowano życie 338 226 żołnierzy.
Na ekranie pojawiają się m.in. Tom Hardy,
Mark Rylance, Cillian Murphy, Kenneth
Branangh oraz Harry Styles, znany młodszej widowni jak wokalista boys-bandu
One Direction.
Ogromnym atutem produkcji jest jej
niezwykły realizm. Film Nolana bardzo
dokładnie pokazuje przebieg ewakuacji,
poza tym nie brakuje w nim imponujących scen walki na lądzie, morzu i w powietrzu. Na wyjątkowe uznanie zasługują
starcia lotnicze z udziałem kreowanego
przez Hardy’ego pilota Royal Air Force
Farriera. Dużą wagę przywiązano także
do aspektu psychologicznego. Żołnierze
spod Dunkierki nie zostali przedstawieni
jako niewzruszeni herosi, lecz jako ludzie
z krwi i kości, którzy z jednej strony bardzo pragną wrócić do domu cali i zdrowi,
lecz z drugiej wstydzą się swojej porażki
oraz ewakuacji. Pięknym momentem jest
również pokazanie pod koniec filmu ich
gorącego powitania w Wielkiej Brytanii
połączonego ze zgrabnym przemyceniem
słów z pamiętnej mowy premiera Winstona Churchilla, który myślami był już przy
nadciągającej bitwie o Anglię.

Biały Orzeł

– komiks naszpikowany historią
Od kilku lat na polskim rynku wydawniczym ukazuje się seria komiksowa „Biały
Orzeł”, którą tworzą Adam i Maciej Kmiołek
we współpracy z Anną Heleną Szymborską.
Do tej pory ukazało się 11 zeszytów z tej
serii. Na pierwszy rzut oka jest to przede
wszystkim bardzo inteligentne wprowadzenie na rodzimy grunt wzorca superbohatera
w stylu najlepszych tytułów ze świata Marvela i DC. Jednak każdy kolejny tom „Białego Orła” zawiera także coraz więcej odniesień do polskiej historii oraz legend.
Główny bohater serii – Aleks Poniatowski zostaje wypchnięty z biurowca i choć
odnosi bardzo poważne obrażenia, to udaje
mu się przeżyć. Cztery lata później, dzięki
specjalnej surowicy, powraca jako superbohater Biały Orzeł, wspierany przez Hudiniego – młodego i bardzo utalentowanego
wynalazcę. Rozpoczyna wówczas poszukiwania swojego zaginionego ojca, ukochanej
żony Alicji oraz osób, które usiłowały go zabić. Podejmuje dramatyczną walkę z niebezpieczeństwami, które od wieków grożą Polsce, a także z groźną korporacją Techcorp,
demoniczną Czarną Śmiercią, swoim dawnym przyjacielem Wiktorem Rossem oraz
innymi przeciwnikami. Przy okazji zyskuje
jednak również niezwykłych sprzymierzeńców, takich jak: Syrena, Dziki Góral, Super-Żołnierz i Wyklęty Rycerz. Biały Orzeł musi
nie tylko pokonać swoich wrogów, lecz także rozwikłać zagadki, które sięgają początków państwa polskiego i wikłają się wraz
z rozwojem naszej ojczyzny.
Warto zaprezentować komiksy z tej serii miłośnikom historii w każdym wieku
i pokazać, że o przeszłości można opowiadać w sposób nietypowy i zarazem niezwykle wciągający. Ponadto losy superbohatera zawierające historyczne wątki mogą
stać się punktem wyjścia do zrodzenia się
w młodym umyśle szczerej pasji do poznawania przeszłości.
Opracował: Artur R. Jęcka
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Obrona Puszczy
Białowieskiej
Wielomiesięczne protesty
w obronie Puszczy
Białowieskiej doprowadziły
do tego, że Trybunał
Sprawiedliwości UE
20 listopada 2017 r.
nakazał Polsce natychmiast
zaprzestać wycinki
w Puszczy Białowieskiej
(poza pewnymi wyjątkami).
Za złamanie tego zakazu
grozi Polsce 100 tys. euro
kary dziennie. Na zdjęciu
protest organizacji
Greenpeace przed siedzibą
Ministerstwa Środowiska.
Foto – PAP

