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kt bezwarunkowej kapitulacji Japonii 2 września 1945 r. zapoczątkował okres demokratyzacji
i demilitaryzacji pod okupacją i pod nadzorem amerykańskim. Do konstytucji wpisano zasadę
pacy izmu. Po wybuchu wojny koreańskiej rozpoczął się jednak proces odbudowy armii przez powołanie Rezerwowych Oddziałów Policji Państwowej. Dzisiaj armia japońska stanowi 7 siłę militarną świata.
Dzieje odbudowy japońskiej armii odzwierciedlają trudną drogę rozliczania się z historią wojenną. Spory
o rolę armii i historię widoczne są przy okazji o icjalnych wizyt polityków w tokijskiej świątyni Yakusuni, gdzie
wpisano nazwiska żołnierzy – bohaterów, jeńców, ale też zbrodniarzy wojennych. Miejsce pamięci i ukojenia
dusz poległych stało się ważnym elementem polityki historycznej.
Stanisław Roszak
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Zabudowania Gimnazjum Wołyńskiego, obecnie Obwodowej Humanistyczno-Pedagogicznej Akademii im. T. Szewczenki w Krzemieńcu, fot. Rbrechko, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Szkoła rozumnych obywateli
– Gimnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu (1805–1831)
Ewa Danowska
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imnazjum Wołyńskie w Krzemieńcu założył
w 1805 r. Tadeusz Czacki przy wydatnej współpracy i pomocy Hugona Kołłątaja. Status Liceum
szkoła uzyskała w 1819 r., już po śmierci Czackiego (1813). Placówka ta działała niespełna 26 lat,
lecz na trwałe wpisała się w historię wschodnich ziem
dawnej Rzeczypospolitej i dzieje polskiej oświaty1.
Powstanie Gimnazjum umożliwił ukaz carski z 24
stycznia 1803 r. wprowadzający nowy system szkolny
na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. W tym samym roku, parę miesięcy później, Tadeusz Czacki, który osiedlił się w rodzinnych dobrach na Wołyniu, otrzymał nominację na wizytatora szkół guberni wołyńskiej,
podolskiej i kijowskiej. Stanowisko zawdzięczał poparciu kuratora Wileńskiego Okręgu Naukowego Adama
Jerzego Czartoryskiego, który znał go jako uczonego, a zarazem osobę energiczną oraz zaangażowaną
w sprawy społeczne. Czacki, autor wielu prac z dziedziny historii i prawa, działacz polityczny w okresie
Rzeczypospolitej szlacheckiej, nie ukrywał, że w sprawach oświaty nie jest zorientowany – sam odebrał wykształcenie jedynie domowe. W realizacji jego marzeń
o założeniu szkoły mogącej stanowić wzór dla innych

G

placówek oświatowych cenna była chęć współpracy
ze strony Kołłątaja2.
Kołłątaj godząc się na nią, zastrzegł sobie anonimowość – o jego zaangażowaniu w organizację Gimnazjum
Wołyńskiego wiedziało niewiele osób. Wszelkie poczynania miał „ irmować” Czacki. Kołłątaj, który po opuszczeniu austriackiego więzienia osiadł na Wołyniu, słusznie obawiał się reakcji rosyjskich władz. Jako osoba
ongiś mocno zaangażowana w politykę był przez nie
inwigilowany. Dopiero z czasem wyszło na jaw, że Gimnazjum Wołyńskie ma dwóch „ojców założycieli”3.

Nowoczesna szkoła
Twórcy Gimnazjum pragnęli, by było ono szkołą
nowoczesną, o ambitnym programie nauczania,
dobrze wyposażoną, zatrudniającą najlepszych
nauczycieli. Kołłątaj zaangażował się w prace przygotowawcze, sporządzając plany, notatki i spisując
pomysły. Swymi koncepcjami dzielił się podczas narad
z Czackim. Wszystko wskazuje na to, że Czacki, dysponując obserwacjami ze szkół, które wizytował, nakreślił ogólny rys wzorowego gimnazjum. Kołłątaj miał
wielkie doświadczenie chociażby z czasów reformowania Uniwersytetu Krakowskiego4, zajął się więc opracowaniem systemu kształcenia i programu nauczania

1
E. Danowska, Po upadku Liceum Krzemienieckiego (1805–1831). Polemiki i wspomnienia, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis”,
Folia 57, Studia Historica VIII (2008), s. 76.
2
J. Chodakowska, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu (1805–1832), [w:] Krzemieniec. Ateny Juliusza Słowackiego, red. S. Makowski, Warszawa 2004, s. 9; A. Szmyt, Gimnazjum i Liceum Wołyńskie w Krzemieńcu w systemie oświaty Wileńskiego Okręgu Naukowego w latach
1803–1833, Olsztyn 2009, s. 77–96; E. Danowska, Tadeusz Czacki 1765–1813. Na pograniczu epok i ziem, Kraków 2006, s. 234–235.
3
E. Danowska, Tadeusz Czacki i Hugo Kołłątaj. Kulisy współpracy przy tworzeniu Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu, [w:] „Ateny Wołyńskie” – między historią a współczesnością, red. A. Szmyt, H. Stroński, Olsztyn–Krzemieniec 2015, s. 65.
4
E. Danowska, Tadeusz Czacki i Hugo Kołłątaj…, s. 65–76.
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Kadra
Czacki, współpracując i na tym polu z Kołłątajem,
starał się zatrudnić w Gimnazjum jak najlepszych nauczycieli, kusząc ich wysokimi pensjami i różnymi
udogodnieniami. Udało mu się pozyskać m.in. dwóch
profesorów Akademii Krakowskiej – matematyka Józefa Czecha, który poza nauczaniem objął obowiązki
dyrektora oraz chemika i przyrodnika Franciszka Scheidta, a także trzech braci Jarkowskich: Antoniego, Pawła i Wojciecha, do końca związanych z krzemeniecką
placówką. Długie lata pracowali też m.in. ilolog grecki
Michał Jurkowski, łacinnik Franciszek Olędzki, germanista i geograf Antoni Malawski, rusycysta, nauczający
również arytmetyki Antoni Strzelecki. Poezji i wymowy
uczył Euzebiusz Słowacki, którego syn, Juliusz – przyszły poeta, w wieku lat 9 przyszedł do pierwszej klasy.
Można jeszcze dodać, że już w Liceum Krzemienieckim
przez rok opiekował się gabinetem numizmatycznym
Joachim Lelewel, a prawa nauczał (również przez rok)
Julian Aleksander Mickiewicz, brat wieszcza Adama14.
Inauguracyjny rok szkolny 1805/1806 daleki był od
ideału, jaki pragnął osiągnąć Czacki. Z przewidzianych
przez ustawę 19 nauczycieli pracę rozpoczęło tylko

M. Janik, Hugo Kołłątaj, Lwów 1913, s. 464–507.
A. Szmyt, dz.cyt., s. 156-–157.
7
R. Przybylski, Krzemieniec. Opowieść o rozsądku zwyciężonych, Warszawa 2003, s. 30, 59.
8
E. Danowska, Biblioteka szkolna w Gimnazjum Wołyńskim – dzieło i troska Tadeusza Czackiego, „Dialog dwóch kultur”, R. 8, z. 1–2, s. 22–30.
9
A. Szmyt, dz.cyt., s. 156–157.
10
D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803–1831, t. 2 Szkoły podstawowe i średnie, Lublin 1991, s. 204–211;
E. Danowska, Tadeusz Czacki…, s. 294–295.
11
X. Hugona Kołłątaja korrespondencya listowna z Tadeuszem Czackim, wyd. F. Kojsiewicz,Kraków 1844, t. 2, s. 357–358.
12
Tamże, t. 3, s. 276.
13
A. Szmyt, dz.cyt., s. 138–139.
14
E. Danowska, Tadeusz Czacki…, s. 270–282, 302. Zob. też W. Piotrowski, Słownik Krzemieńczan 1805–1832, Piotrków Trybunalski 2005.
6
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W Gimnazjum Wołyńskim program nauczania opierał się głównie na koncepcjach Komisji Edukacji Narodowej z czasów niepodległej Rzeczypospolitej, był
zatem wyrazem polskich tradycji i doświadczeń, a równocześnie odbiciem tendencji oświecenia. Rosyjskie
władze w pełni akceptowały wówczas takie założenia.
Zamierzenia Czackiego i Kołłątaja były ambitne,
albowiem zaplanowali zakres nauk wykraczający
poza sugestie i zarządzenia rosyjskiego Ministerstwa Oświaty. Co więcej, opracowali nowy system:
program dydaktyczny został rozłożony na 10 lat: cztery jednoroczne klasy i trzy dwuletnie kursy, na których
nauka odbywała się na wzór uniwersytecki9.

Jakkolwiek kolejni zwierzchnicy szkoły w Krzemieńcu, czyli rektorzy Uniwersytetu Wileńskiego, akceptowali system dziesięcioletniego nauczania, to nie zezwolili Tadeuszowi Czackiemu upowszechnić eksperymentu
w innych szkołach Wileńskiego Okręgu Naukowego.
Co prawda niechętnie, ale tolerowali „krzemieniecką
schizmę”, gdyż walka z wizytatorem Czackim, dobrze
postrzeganym przez rosyjskie władze oświatowe, byłaby trudna. Zarzucano mu jednak nietypowy tryb kształcenia, wykorzystywanie innych podręczników niż zalecane, a przede wszystkim „sposobienie na papugi”, czyli
równoczesną naukę aż pięciu języków obcych10. Natomiast Kołłątaj dowodził, że co prawda: „nauka wielu
języków zabiera wiele czasu i jest najnieprzyjemniejsza
ze wszystkich, których się w szkole uczyć trzeba”, ale
każdy z tych języków z różnych przyczyn jest przydatny11. Pogląd ten podtrzymał także po uruchomieniu gimnazjum, twierdząc: „wychowanie publiczne zaczynać się
musi od nauki języków, bo wiek ten najbardziej potrzebuje ćwiczenia pamięci”12.
Długo wyczekiwany reskrypt, zezwalający na otwarcie Gimnazjum Wołyńskiego, został podpisany przez
cara Aleksandra 29 lipca 1805 r. Akt ten dotarł do Krzemieńca w połowie września13.
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w Gimnazjum Wołyńskim. Zapewnienie funduszy, załatwianie spraw urzędowych i pozyskanie odpowiednich
nauczycieli – to zasługi Czackiego5.
Tadeusz Czacki podjął na carskim dworze starania
o zezwolenie na stworzenie nowej szkoły, a zdając sobie
sprawę, że rządowe środki inansowe nie wystarczą na jej
utrzymanie, rozpoczął energiczną kwestę wśród wołyńskiego ziemiaństwa i duchowieństwa. Społeczność Wołynia, zachęcana przez „wielkiego jałmużnika” (jak go nazywano), składała datki na szkołę oraz zobowiązywała się
do przyszłych darowizn. Kołłątaj i Czacki dążyli do tego,
aby szkoła kształciła moralnych, rozumnych i światłych, przygotowanych do życia publicznego obywateli oraz dobrych, postępowych gospodarzy. Miała też
umożliwiać rozwój talentów i zdobycie wszechstronnej
wiedzy, przydatnej życiowo, ewentualnie na wyższych
studiach6. Tego oczekiwało również społeczeństwo.
Czacki i Kołłątaj zdecydowali się ulokować szkołę
w Krzemieńcu, urokliwie położonym wołyńskim miasteczku, z dala od siedzib rosyjskich urzędów czy garnizonów wojskowych. Istniejące tam obszerne zabudowania pojezuickie uznano za dogodną dla niej siedzibę,
za czym przemawiały też niskie koszty utrzymania
na prowincji, tak dla uczniów, jak i dla nauczycieli7.
Zanim jeszcze gimnazjum rozpoczęło działalność,
Czacki starał się wyposażyć je w bogatą bibliotekę. Jej
trzonem stał się zakupiony przez niego cenny zasób,
w postaci ¾ księgozbioru (15 580 tomów) po zmarłym królu Stanisławie Auguście Poniatowskim, wraz
ze sztychami, rękopisami i stosownymi szafami. Stanowił on odrębną kolekcję, nazywaną „Collectio Regia”.
Z czasem bibliotekę uzupełniały książkowe dary okolicznych ziemian, nowości i czasopisma prenumerowane8.
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13, a i uczniowie zjeżdżali się powoli; pod koniec roku
szkolnego było ich 280. Następny rok szkolny ukończyło 422 uczniów, a przykładowo w 1812 r. frekwencja
sięgnęła 693 osób15.
Rok szkolny w Gimnazjum Wołyńskim rozpoczynał
się 1 września i trwał zazwyczaj do końca czerwca.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbywało się
jednak później, po odbyciu popisów, czyli starannie
przygotowanych i wyreżyserowanych publicznych
egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Podczas popisów najlepsi uczniowie prezentowali zdobytą
wiedzę w obecności nauczycieli, władz, rodziców i licznie zgromadzonych okolicznych obywateli16. Dopiero
w drugiej połowie lipca rozpoczynały się wakacje, a co
ciekawe, Czacki był zdania, że uczniowie nawet na ten
czas powinni zostawać w szkole17.

Uczniowie
Do Gimnazjum mógł wstąpić każdy, bez względu na
status materialny, gdyż najubożsi mieli szansę skorzystać ze stypendiów. Nauki pobierali więc potomkowie
rodów arystokratycznych, ziemiaństwa, bogatej i biednej
szlachty, synowie mieszczan i chłopów, a nawet – nieliczni – Izraelici. Chociaż Gimnazjum stało otworem przed
chłopcami wszelkiego stanu, to większość naboru stanowili szlacheccy synowie. Spoza szlachty pochodziło
szacunkowo tylko ok. 12% uczniów. Twórcy szkoły pragnęli szanować ich godność i niwelować różnice społeczne. Ideą było, by wszystkich traktować jednakowo, a ów
egalitaryzm świadczył o nowoczesności tej placówki. Do
Gimnazjum wstępowali chłopcy po ukończonej edukacji
domowej lub szkolnej, udokumentowanej świadectwem,
liczący 8 do 10 lat. Mury szkoły, ukończywszy pełny cykl
kształcenia, opuszczali mając 18–20 lat18.
Zwierzchność Gimnazjum Wołyńskiego, a później
i Liceum Krzemienieckiego dbała, aby nie czyniono różnicy między uczniami biednymi i bogatymi –
wszystkich obowiązywały mundury „z sukna krajowego”, które niwelowały widoczne różnice w statusie
materialnym. Chroniło to też „od ochoty bawienia się
w eleganta” i utrudniało uczęszczanie do miejsc dla
młodzieży niewłaściwych19.
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Plan lekcji
W ciągu czterech pierwszych lat nauczania główny nacisk położono na naukę języków obcych – łaciny
(którą wykładano wraz z językiem polskim), greki, języka niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. Od
1809 r. wprowadzono w Gimnazjum nauczanie języka
angielskiego. Na każdy z języków poświęcano po cztery lekcje tygodniowo, a na pozostałe przedmioty: arytmetykę, geogra ię i naukę moralną – po jednej lekcji.
Na kursach wykładano w sumie sześć obowiązkowych
przedmiotów: matematykę elementarną z logiką,
izykę, chemię z historią naturalną, historię z geogra ią powszechną, prawo i literaturę. Nadobowiązkowo można było pobierać lekcje mechaniki, gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Po skończeniu
kursów uczeń mógł zostać w Krzemieńcu na czwarte
dwulecie w celu pobierania nauk z mechaniki i astronomii20.
Niedziele niezupełnie były wolne od nauki, ponieważ dla chętnych wykładano gramatykę powszechną i bibliogra ię, rysunki oraz higienę. W ten dzień
dla wszystkich chętnych udostępniano do zwiedzania gabinety: mineralogiczny i numizmatyczny21.
W niedzielę także odbywało się nauczanie religii
chrześcijańskiej (katolickiej i prawosławnej). Religijne wychowanie uzupełniał obowiązek codziennego
uczestnictwa w mszy św. oraz obowiązkowa spowiedź przed Wielkanocą i przed egzaminami22.
Warto dodać, że młodzieży starano się zaszczepić
patriotyzm pokrewny późniejszym pozytywistycznym ideałom, daleki od żywienia nadziei na odzyskanie niepodległości przez walkę23.
Tradycją stało się publikowanie przed każdym rokiem szkolnym broszury informującej o systemie nauczania w Gimnazjum, zakresie programowym każdego przedmiotu, godzinach odbywania poszczególnych
lekcji oraz nazwiskach wykładowców. Pierwsza broszura, wydana w 1805 r., zatytułowana Wzór i porządek nauk które na lekcyach publicznych w Gimnazium
Wołyńskiem od 1 października 1805 do ostatnich dni
lipca 1806 dawane będą, była najobszerniejsza i najdokładniejsza24.

P. Chmielowski, Tadeusz Czacki. Jego życie i działalność wychowawcza, Petersburg 1898, s. 54; M. Rolle, Ateny Wołyńskie. Szkic z dziejów
oświaty w Polsce, Lwów 1898, s. 187, 343.
16
Pytania z poszczególnych przedmiotów corocznie drukowano, zob. np. Materye z nauk w Gymnazium Wołyńskiem przez przeciąg roku
szkolnego wyłożonych na popisy publiczne uczniów tegoż Gimnazium w miesiącu lipcu 1810 porządkiem klass i kursów wystawione, b. d. i m.;
Bibliografia polska. XIX stulecie, oprac. K. Estreicher, Kraków 1876, t. 3, s. 83.
17
T. Czacki, Mowa […] o pożytkach z wychowania publicznego i domowego przy kończeniu roku szkolnego w Gimnazyum Wołyńskiem miana
1806 roku, 20 lipca, b. d. i m.
18
C. Kisiel-Drohinicka, W stronę Krzemieńca. W poszukiwaniu inspiracji dla wychowania w czasach współczesnych, [w:] „Ateny Wołyńskie”…,
s. 291, 294, 303–304; J. Chodakowska, dz.cyt., s. 21.
19
R. Przybylski, dz.cyt., s. 72–73; E. Danowska, Życie codzienne w Gimnazjum Wołyńskim (1805–1831), „Annales Academiae Paedagogicae
Cracoviensis”, Folia 17, Studia Historica II (2003), s. 155. Zob. więcej: U. Makowska, Mundury w Gimnazjum i Liceum Wołyńskim w Krzemieńcu,
[w:] „Ateny Wołyńskie”…, s. 115–140.
20
H. Merczyng, Kołłątaja i Czackiego „Projekt urządzenia Gimnazjum Wołyńskiego” i wszystkich innych szkół w Gubernii Wołyńskiej, Warszawa 1879, s. 136–139; M. Danilewiczowa, Życie naukowe Liceum Krzemienieckiego, „Nauka Polska” 1937, t. 23, s. 63–64.
21
A. Kozieradzki, Wspomnienia z lat szkolnych 1820-1831, wstęp i komentarz S. Kawyn, Wrocław 1962, s. 183–184.
22
J. Chodakowska, dz.cyt., s. 23.
23
E. Danowska, Życie codzienne…, s. 154.
24
Wzór i porządek nauk które na lekcyach publicznych w Gymnazium Wołyńskiem od 1 października do ostatnich dni lipca 1806 dawane będą,
b. m. i r.
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Rozkład dnia
Równie drobiazgowo
jak
program nauczania i plan lekcji
zaplanowany został rozkład dnia
ucznia w Gimnazjum Wołyńskim.
Pobudka
następowała o 5
rano, pół godziny
przewidziano na
umycie się i ubranie, kwadrans na
poranny pacierz.
Od 5.45 do 6.45
Pamiątkowa tablica w murze uczelni, fot. E. Danowska był czas na przygotowanie się
do lekcji. O 7 zaczynała się obowiązkowa dla katolików
półgodzinna msza św., potem śniadanie, a od 8 – lekcje,
z półgodzinną przerwą na obiad. Po południu, między
4.30 a 5 był podwieczorek, potem nauka własna, a o 7 –
kolacja, następnie znów nauka własna i o 9 – udanie się
na spoczynek25. Czas uczniów był dokładnie zagospodarowany, co nie przeszkadzało, by Czacki, pisząc do
Kołłątaja, nie zastanawiał się, czy aby chłopcy nie będą
próżnowali – w tygodniu przewidziano tylko 20 obowiązkowych godzin lekcyjnych. Kołłątaj uspokoił go,
że przecież uczniowie będą odrabiali zadania domowe,
a trzeba zapewnić im też czas wolny na zabawy i spacery
potrzebne dla zdrowia26.
Czacki bardzo dbał o to, by uczeń miał zapewnioną
całodzienną opiekę i nadzór starszych. Służyć temu
miała instytucja konwiktów, czyli zwyczaj zamieszkiwania przeciętnie po 8–12 chłopców w prywatnych
domach. Takie stancje były oczywiście płatne – całkowite utrzymanie ucznia kosztowało rocznie 460 złp.,
ale najubożsi mogli korzystać ze stypendiów. Wielu
uczniów mieszkało w rodzinnych domach, ponieważ
często okoliczni ziemianie przenosili się do Krzemieńca
na czas kształcenia synów27.

Życie zgodne z zasadami

25

H. Merczyng, dz.cyt., s. 144–145.
X. Hugona Kołłątaja korrespondencya…, t. 1, s. 372–373.
27
E. Danowska, Życie codzienne…, s. 149–150.
28
Tamże, s. 151.
29
A. Szmyt, dz.cyt., s. 282. Zob. więcej: A. Kamiński, Samorząd uczniów w szkołach kuratorium wileńskiego z lat 1804-1812, „Przegląd
Historyczno-Oświatowy” 1959, R. 2, s. 79–80.
30
J. Zagrodzki, Instrukcya Czackiego dla lekarza Liceum Krzemienieckiego, „Muzeum” 1888, R. 4, s. 67–71.
26

wydatków z rodzicami. Pod żadnym pozorem nie wolno
było posiadać „broni ognistej” i wagarować. Występek
stanowiła gra w karty, warcaby i loteria. Na stancji
nie można było trzymać psów, kotów czy ptaków, „kurzyć tytuniu”, a tabakę wolno było zażywać tylko na
podstawie lekarskiego zalecenia – jako leku. Bez opieki
ze strony nauczyciela czy dozorcy nie można było robić
samodzielnych wycieczek. Piętnowane były takie wady,
jak niepunktualność, zaniedbywanie obowiązków, lenistwo i rozrzutność28.
Istotnym elementem wychowania w placówce krzemienieckiej był sąd uczniowski – instytucja zaprowadzona przez Tadeusza Czackiego, mimo sprzeciwu
Kołłątaja. Sąd obejmował jednak tylko najstarszych
uczniów, tzw. kursowych. Składał się z młodzieńców
wybranych przez głosowanie; rozstrzygał koleżeńskie
spory, normował wzajemne relacje i rozwiązywał konlikty. Sąd też chronił uczniów przed nadmierną surowością nauczycieli. Podkreślić należy, że Czacki był
zdecydowanym wrogiem stosowania kar cielesnych,
uciekając się do kar tzw. „zawstydzających” czy apelujących do honoru29.
Od początku Gimnazjum Wołyńskie zatrudniało lekarza szkolnego, który oprócz leczenia chorych miał
przypilnować, by każdy uczeń był zaszczepiony przeciwko ospie, mieszkał w godziwych warunkach i dobrze się odżywiał. Co miesiąc lekarz miał obowiązek
składać dyrektorowi szkoły raport o stanie zdrowotności uczniów30.

Rozwój
Z czasem zrealizowało się marzenie Czackiego – powołane zostały dwie szkoły na bazie ukończonego

7
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Uczniów obowiązywał regulamin. Uczęszczający do
czterech początkowych klas podlegali dozorcy, z reguły starszemu chłopcu, który piastował w szkole najniższy stopień władzy. Uczniowie nie mogli niczego kupować na kredyt i powinni byli rozliczać się ze swoich

Pojezuicki kościół, potem gimnazjalny i licealny, teraz cerkiew w obrębie zabudowań
uczelni, fot. Rbrechko, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
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Gimnazjum: mechaników praktycznych (reskrypt carski z 17 lipca 1807 r.)
oraz geometrów, czyli mierniczych rządowych (reskrypt z 27 lipca 1807 r.).
W kształceniu kładziono nacisk głównie
na umiejętności praktyczne, nauczając
m.in. mechaniki, trygonometrii, topograii, prawa krajowego czy prowadzenia
urzędowej korespondencji. Przy placówce
istniała również czteroletnia szkoła dla
nauczycieli ludowych. Nie zrealizowano natomiast projektowanych trzyletnich
szkół dla cyrulików, chirurgów, akuszerek,
weterynarzy, ogrodników, a także guwernantek31.

bylski: „Grzech zarozumialstwa nie był
wydumany. Absolwenci Liceum miewali
doprawdy przesadne mniemanie o swojej
wyjątkowości35.

Popowstaniowe represje

Różne klęski żywiołowe (ostra zima,
susza, nieurodzajne lato i powszechny
głód oraz epidemia cholery), ale przede
wszystkim niepokoje związane z powstaniem listopadowym spowodowały, że decyzją cara Mikołaja I z 21 sierpnia 1831 r.
zamknięto polskie zakłady naukowe
Wołynia i Podola, wśród nich także Liceum Krzemienieckie. Tętniący życiem
szkolnym zakład, owe „Ateny Wołyńskie”,
A po lekcjach…
popadł w ruinę. Biblioteka szkoły i wszystWśród krzemienieckich uczniów zaprokie bogato wyposażone gabinety i kolekZałożyciele
Gimnazjum:
Tadeusz
Czacki
wadzono zwyczaj uczestniczenia pod nadcje licealne, a nawet rośliny ze szkolnego
zorem nauczycieli w balach publicznych, i Hugo Kołłątaj, domena publiczna
ogrodu botanicznego zostały przez Rosjan
nazywanych kasynami. Miało to umożliwić
przewiezione do Kijowa. Zasoby inanchłopcom przyswojenie sobie właściwych manier i tosowe, także zagrabione, dały podwaliny nowo założowarzyskiego obycia. Organizowano je w soboty, by nie
nemu Uniwersytetowi św. Włodzimierza36.
Absolwenci z sympatią wspominali swoją szkołę
zakłócać przygotowania do lekcji. W zabawach uczesti kultywowali poczucie wspólnoty, pamiętając o słoniczyli okoliczni mieszkańcy i panny, głównie z pensji
wach Tadeusza Czackiego, że „nic pod słońcem godAnieli Rosienkiewiczowej32. Wymagano, by absolwenci
krzemienieckiej placówki dysponowali nie tylko wieniejszego być nie może, jak Krzemieńca uczeń”37.
Po powstaniu listopadowym emigranci z Wołynia
dzą zdobytą dzięki doskonałym profesorom. Winni być
i dawni uczniowie szkoły w Krzemieńcu osiedleni
wszechstronnie przygotowali do zajmowania odpowiedw Paryżu spotykali się corocznie na tzw. biesiadach
nich stanowisk w społeczeństwie i umieć godnie się zakrzemienieckich. Miały one integrować środowisko,
chowywać33.
Wrogowie krzemienieckiej placówki zarzucali jej
podtrzymywać więzi koleżeńskie, kultywować paabsolwentom zarozumiałość, pyszałkowatość i niemięć o Liceum Krzemienieckim oraz szerzyć wiedzę
uctwo, samej zaś szkole blichtr, powierzchowność
o tej niezwykłej szkole. Przez kilka lat ukazywał się
34
i brak gruntownej nauki . Jak napisał Ryszard Przyteż rocznik „Biesiada Krzemieniecka”38.

31

E. Danowska, Tadeusz Czacki…, s. 309–310.
R. Przybylski, dz.cyt., s. 102–103.
33
K. Kaczkowski, Odpowiedź na list pana Kwestarza Somnambula, „Athenaeum” 1845, t. 4, s. 212–224.
34
T. Bobrowski, Pamiętnik mego życia, oprac., wstęp i przypisy S. Kieniewicz, Warszawa 1979, t. 1, s. 470–474.
35
R. Przybylski, dz.cyt., s. 140.
36
A. Szmyt, dz.cyt., s. 320–325. Formalnie ukaz carski z 8 listopada 1833 r. „przenosił” szkołę do Kijowa i „przekształcał” w uniwersytet.
To dało stronie rosyjskiej pretekst do odrzucania późniejszych polskich starań o rewindykację dóbr kulturowych wywiezionych z Krzemieńca.
37
E. Danowska, Po upadku Liceum…, s. 76–77.
38
Taż, „Biesiada Krzemieniecka” (1852–1861) jako wyraz emigracyjnej tęsknoty, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2006, t. 9, z. 2 (18), s. 23–35.
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A school of sapient citizens – the Volhynian Gymnasium in Krzemieniec (1805–1831)
Established in 1805 in Krzemieniec by T. Czacki and unofficially H. Kołłątaj (who had to hide his contribution as
a person closely observed by the Russian authorities), on the ground of the tsar’s edict introducing new educational system on Polish territory being part of Russian partition, first as Gymnasium and later as Lyceum, turned out to
provide high teaching standards for more than twenty years. The schooling system was divided into four one-year
classes and three two-year courses, offering wide range of subjects led by best possible lecturers. Even when it was
closed down in 1831 the students, who went abroad to Paris, cultivated memory of the Lyceum.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

relacje – dyskusje – konfrontacje

Zdobycie Warszawy przez wojska państw centralnych w 1915 r. było ważnym momentem w rozwoju „sprawy polskiej” podczas I wojny światowej

„Do kogo należy Polska?”
Przytoczone w tytule pytanie zawsze brzmi aktualnie, chociaż oczywiście można pod nie
podkładać różne konteksty, a nawet po kilka kontekstów na raz. Tu jednak chodzi o czas,
kiedy to pytanie było szczególnie ważne, szczególnie aktualne, nie było retoryczne i długo
nie było nań dobrej odpowiedzi.
Bogusław Dybaś

N

nadzieje te znalazły wyraz w gorących dyskusjach, często ze sobą
sprzecznych koncepcjach i próbach
realizacji tych koncepcji.
Powstała w 2016 roku w Stacji
Naukowej Polskiej Akademii Nauk
wystawa, właśnie pod tytułem:
„Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej”1, odnosi
się do jednej z nie do końca sobie
chyba uświadamianych, ale ważnych ze względu na masowość
i powszechność oddziaływania
płaszczyzn, na których toczone
były te dyskusje. Autor wystawy, prof. Rudolf Jaworski, napisał
w tekście wstępnym w katalogu:
„I wojna światowa, oprócz wielu
innych nowości, była też w końcu
pierwszą w czasach nowożytnych,
prowadzoną z takim rozmachem,

1
Wystawa została przygotowana w dwóch językach, niemieckim i polskim. Jej tytuł w języku niemieckim brzmi: „Wem gehört Polen? Propagandapostkarten aus dem Ersten Weltkrieg”.
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im sto lat temu, w 1918
roku, zaistniały okoliczności, w których niepodległa
Polska mogła powstać lub
się odrodzić, poprzedziło
je wiele lat i dziesięcioleci mniej
lub bardziej dramatycznych działań, by na tak postawione pytanie
uzyskać odpowiedź satysfakcjonującą dla większości Polaków.
Po rozbiorach terytoria polsko-litewskiej Rzeczypospolitej znalazły się w ramach granic trzech
środkowo-wschodnioeuropejskich
mocarstw: Rosji, Prus i monarchii
habsburskiej. Nadzieje na odrodzenie w jakiejś formie dawnej Rzeczypospolitej wiązane były z Napoleonem Bonaparte, ale także

z carem Aleksandrem I czy Habsburgami (zwłaszcza w długotrwałej
epoce cesarza Franciszka Józefa).
Podstawą dla tych nadziei mogły
być półzależne twory ustrojowe
na ziemiach polskich: Księstwo Warszawskie, Królestwo Kongresowe,
wreszcie Galicja w dobie autonomii.
Realną szansę na pełną niepodległość mógł jednak przynieść dopiero zasadniczy przełom w geopolityce, owa oczekiwana przez Adama
Mickiewicza „wojna powszechna
za wolność ludów”, ale pod warunkiem, że wojna ta doprowadzi
do klęski wszystkich trzech zaborców. Łatwo więc sobie wyobrazić,
jakie nadzieje rozbudził rok 1914
i wybuch wojny światowej. Nim
jednak rok 1918 przyniósł ostatecznie szczęśliwe z perspektywy
„sprawy polskiej” zakończenie,

9
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wojną medialną i propagandową”2. Pierwsza wojna światowa
była więc wojną masową w wielu
aspektach, w tym także – w aspekcie wojennej propagandy. A karty
pocztowe były tej propagandy ważnym i skutecznym instrumentem.
Rudolf Jaworski, emerytowany
profesor historii Europy Wschodniej Uniwersytetu w Kilonii, obecnie
mieszkający w Konstancji, jest jednym z grona niemieckich historyków
zajmujących się historią Polski, m.in.
współautorem (razem z Michaelem
G. Müllerem i Christianem Lübke)
wydanej w 2000 roku kieszonkowej syntezy historii Polski3. Od kilku
lat współpracuje w ramach różnych
przedsięwzięć ze Stacją Naukową
Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu.
Jednym z ciekawszych, związanym
ze sprawą polską w okresie I wojny
światowej (poza omawianą tu wystawą), jest edycja memoriału Bolesława Wicherkiewicza z 1915 roku,
właśnie na temat różnych aspektów
sprawy polskiej w tym początkowym okresie wojny4. Inicjatywa wystawy, która zaprezentowałaby pocztowe karty propagandowe z okresu
Wielkiej Wojny, zogniskowane wokół
sprawy polskiej, wyszła od prof. Rudolfa Jaworskiego, została przygotowana wedle jego scenariusza, on
przygotował także wprowadzający
tekst do katalogu. Przede wszystkim
jednak większość zreprodukowanych na wystawie kart (54 na 60)
pochodzi z jego zbioru pocztówek,
który obecnie znajduje się w zbiorach Instytutu Herdera w Marburgu.
Pozostałe zostały pozyskane z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu,
Zbiorów Gra icznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz z Muzeum Warszawy.
W przypadku takiego projektu
fakt, że kompetencje wybitnego historyka połączone zostały z pasją
zbieracza, stanowił trudną do przecenienia „wartość dodaną” i miał
przemożny wpływ na koncepcję
wystawy. W sensie formalnym wy-

Umęczona Polonia na krzyżu, dzieło rosyjskiego malarza Sergieja Solomko, działającego w Paryżu

Feldmarszałek Paul von Hindenburg jako symbol niemieckiego zwycięstwa na wschodzie i zdobycia Królestwa Polskiego

stawa jest bardzo prosta – składają
się na nią 32 tablice o standardowym wymiarze 100 x 70 cm. Dwie
pierwsze zawierają Impressum oraz
Wprowadzenie. Na pozostałych 30
pomieszczono reprodukcje od 1
do 3 kart z opisem/komentarzem
w języku niemieckim i polskim.
Walor wystawy w sensie zewnętrznym polega na tym, że pocztówki – formy przecież małe – zostały
tu zreprodukowane w dużym, nienaturalnym dla nich, ale pozwalającym
na lepsze przyjrzenie się i analizę,
powiększeniu. Wszystkie kartki

Józef Piłsudski jako kontynuator tradycji dawnych
bohaterów narodowych. W podpisie trawestacja Mazurka Dąbrowskiego

mają charakter propagandowy, nie
są to zdjęcia, ale dzieła zwykle dość
solidnie gra icznie przepracowane.
Niekiedy są one czarno-białe, bardzo
często jednak są bardzo kolorowe.
Wystawa jest skonstruowana
i uporządkowana wedle 11 wątków tematycznych. „Polskie znaki
i symbole” (tab. 3–4) pokazują kartki z różnymi wariacjami na temat takich znaków, jak Orzeł Biały, Pogoń,
Matka Boska Częstochowska, barwy
narodowe. „Alegorie Polonii” (tab.
5–6) poświęcone są – w różnych
kontekstach – kobiecemu symbolowi trwania narodu polskiego i jego
dążeń do niepodległości. Trwałość
tych tendencji to także „Starzy
i nowi bohaterowie” (tab. 7–8)
– obok Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego – także
już Józef Piłsudski. Jest to przejście
od symboli do aktualności – kolejny
wątek uchwytny na kartach to „Polscy legioniści” (tab. 9–10), różne
wyobrażenia tej polskiej wojskowej
formacji już od 1914 roku na dużą
skalę uczestniczącej w działaniach
wojennych. Ale walczący po stronie
Austro-Węgier (a więc mocarstw
centralnych) legioniści to także
trudne pytanie: „Przyjaciel czy
wróg?” (tab. 11–16). Polacy byli
przedmiotem zabiegów i obietnic
także drugiej strony – Rosji, a wojnę
z tej strony starano się przedstawić

2
R. Jaworski, Wprowadzenie, [w:] Wem gehört Polen? Propagandapostkarten aus dem Ersten Weltkrieg / Do kogo należy Polska? Propagandowe kartki pocztowe z czasów I wojny światowej [Ausstellungskatalog / Katalog wystawy], Wien / Wiedeń 2018, s. 6.
3
R. Jaworski, Ch. Lübke, M.G. Müller, Eine kleine Geschichte Polens, Frankfurt am Main 2000.
4
Bolesław Wicherkiewicz i jego wizja sprawy polskiej w 1915 roku / Bolesław Wicherkiewicz und die polnische Frage im Jahr 1915, wydali/
herausgegeben von B. Dybaś, R. Jaworski, M. Wołos, Wiedeń 2016.

jako wojnę o wolność Polski, oczywiście pod patronatem cara. Widoczna na kartach pocztowych propaganda państw centralnych w tym
aspekcie nie ustępowała oczywiście
pola rosyjskiej. Natomiast Polacy,
walcząc po obu stronach kon liktu,
często stawali w obliczu walki bratobójczej, co przejmująco unaocznia
kartka pokazująca spotkania nad
Wartą dwóch Polaków-żołnierzy,
jednego w mundurze rosyjskim,
drugiego – w niemieckim.
Podczas I wojny światowej Polska była również jednym z głównych teatrów zaciekłych działań
wojennych. Znajdowało to również
odzwierciedlenie na kartkach pocztowych, na których reprodukowano
czy to mapy terenów, na których
trwały walki (tab. 17–18), czy

Wyzwolenie wszystkich polskich ziem i odrodzenie
Polski często porównywano ze Zmartwychwstaniem

sceny walk (tab. 19–20). Przełom
w wojnie w 1915 roku sprawił, że
większość obszaru Polski znalazła się pod panowaniem Niemiec
i Austro-Węgier, co też znalazło odzwierciedlenie na propagandowych
kartach pocztowych (tab. 21–23).
Szczególne znaczenie miała tu zdobyta w sierpniu 1915 roku Warszawa, siłą rzeczy ośrodek i punkt
odniesienia dla polskich dążeń niepodległościowych, ale też symbol
przewagi zdobytej przez mocarstwa
centralne w zmaganiach z Rosją
(tab. 24–26). Opanowanie przez
Niemców i Austriaków Królestwa
Kongresowego stanowiło jednak –
jak się okazuje – również pewien
szok kulturowy, tereny te bowiem
cywilizacyjnie odbiegały dość mocno od pozostałych zaborów, Galicji,

Prezentowana dotąd w Wiedniu, Hamburgu, Darmstadt,
Marburgu, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku wystawa będzie
od 10 maja do 30 września
2018 roku pokazywana w Pałacu Staszica w Warszawie.
Tego typu obrazki polskiej wsi na terenie Królestwa Kongresowego miały unaoczniać zacofanie zdobytych obszarów
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Poznańskiego czy Pomorza. Obraz
„rosyjskiej” Polski z perspektywy
zdobywców został również uchwycony w kartach pocztowych prezentowanych na wystawie (tab. 27–30).
Podsumowaniem jest część zatytułowana „Perspektywy wolności
dla całej Polski” (tab. 31–32), która pokazuje, w jakim stopniu w pocztówkowej propagandzie znajduje
odzwierciedlenie świadomość zbliżającej się – mnie więcej od 1916
roku – niepodległości. Są tu kartki nawiązujące w tym kontekście
do Zmartwychwstania, pochodząca
z Francji kartka z popierającymi
polską niepodległość wypowiedziami polityków francuskich, aż
po kartkę cytującą XIII punkt programu prezydenta USA Woodrowa
Wilsona, dotyczący Polski.
Wystawa jest oczywiście tylko
niewielkim wyborem z ogromnego materiału zawartego w propagandowych kartach pocztowych,
odnoszącego się do sprawy polskiej. Wybór ten jednak dobrze
i z ciekawej perspektywy ilustruje
rozwój tej kwestii w zmiennej dynamice Wielkiej Wojny.

relacje – dyskusje – konfrontacje

Tytułowa plansza na wystawie w Poznaniu, fot. L. Janczak
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W poprzednim artykule opublikowanym na łamach „Wiadomości Historycznych”1
zaprezentowałem ukraińskie formacje kozackie na terytorium współczesnej Ukrainy,
które zostały utworzone po zniszczeniu Siczy Zaporoskiej, Hetmańszczyzny oraz 5 pułków
kozackich na Ukrainie Słobodzkiej. W tym tekście zostaną przedstawione formacje
kozaków ukraińskich na Północnym Kaukazie.

Ukraińskie formacje kozackie
na Północnym Kaukazie (1792–1917)
Wadim Zadunajski

Północny Kaukaz
Region ten Zaporożcy znali
od dłuższego czasu. Ponadto w latach 1710–1733 zaczęli częściowo
kontrolować wschodnie wybrzeże Morza Azowskiego i przyległe
tereny. Sicz Zaporoska znajdowała
się wówczas pod protekcją Chanatu Krymskiego, dlatego w walkach na Północnym Kaukazie
Kozacy stanęli po stronie tatarskiej. W połowie XVIII w. stracili
wpływ na ten region – w 1734 r.
Sicz Zaporoska stała się częścią Imperium Rosyjskiego; pozostali Kozacy stopniowo wymarli.
Sytuacja zmieniła się pod koniec XVIII w., kiedy na terytorium
Kaukazu Północnego przeniosła
się Kozaczyzna Czarnomorska.
To wydarzenie było wynikiem kompromisu. Kozacy próbowali utrzymać swoją formację i uprzywilejowany status wojskowy. Imperium
Rosyjskie zaś było zainteresowane
ekspansją na Kaukazie i starało
się wykorzystać wszystkie środki (w tym Kozaków). Od 1792 r.
rozpoczęto zatem przenoszenie
ukraińskich Kozaków na Północny Kaukaz. Tutaj zachowali oni
swój styl życia, tradycje i organizację wojskową do 1917 r. Lata 1917–
1920 (wydarzenia rewolucji i wojny
domowej) są odrębnym etapem
w dziejach wojsk kozackich na Kaukazie i zasługują na osobną publikację. Tym razem skupię się na historii
1

Tworzenie kubańskich stanic Hennadija Kwaszury, domena publiczna

kozaków ukraińskich na Północnym
Kaukazie w latach 1792–1917.

Kozaczyzna Czarnomorska
(1787–1860)
W 1783 r. pod kierownictwem byłego pułkownika Siczy Zaporoskiej
Sydira Biłego został zorganizowany oddział ochotników (głównie
z byłych Kozaków). Brał on czynny
udział w walkach z watahami krymskich Tatarów. Na początku wojny
rosyjsko-tureckiej z lat 1787–
1791 dzięki zarówno inicjatywom
samych Kozaków, jak i Imperium
Rosyjskiego (zwłaszcza noworosyjskiego generał-gubernatora księcia
Grigorija Potiomkina-Taurydzkiego)
zaczęto tworzyć potężną formację
kozacką – Wojska Wiernych Kozaków na bazie oddziału Biłego.
Głównym tego powodem była potrzeba pozyskania doświadczonych
i wyszkolonych bojowników w celu

prowadzenia wojny z Imperium
Osmańskim, a także próba zapobieżenia ich przejściu na stronę Turcji
(około połowy byłych Zaporożców
już walczyło po stronie wojsk tureckich).
Wkrótce Wojsko Wiernych Kozaków zostało przemianowane
na Wojsko Wiernych Kozaków
Czarnomorskich (dzięki zwycięstwu na wybrzeżu Morza Czarnego). Ta formacja miała wysoką zdolność bojową i składała się z licznej
piechoty, kawalerii i doświadczonej
loty wioślarskiej. Piechotą kierował Sydir Biły, kawalerią dowodził Zachar Czepiha, na czele loty
stanął Antin Hołowaty (wszyscy
byli pułkownikami byłej Siczy Zaporoskiej). Sydir Biły został mianowany pierwszym atamanem
koszowym. Oprócz byłych Zaporożców do Wojska wstąpiło kilka
tysięcy Kozaków z innych formacji

W. Zadunajski, Ukraińskie formacje kozackie (1776–1868), „Wiadomości Historyczne” 2016, nr 2, s. 12–18.

na granicę imperium nad rzeką
Kubań (zachodnia część Kaukazu
Północnego). Aby to uzgodnić, delegacja kozacka pod kierownictwem
A. Hołowatego pojechała do Petersburga. Dnia 30 czerwca 1792 r. caryca Katarzyna II wystawiła cesarską gramotę, w której nadawała
Czarnomorcom ziemię na Kubaniu
(wyspa „Fanagoria” i okolice nad
prawym brzegiem rzeki Kubań –
ok. 30 000 wiorst kwadratowych).
Teren ten został włączony do Imperium Rosyjskiego w wyniku likwidacji Chanatu Krymskiego w 1783 r.
Żyjący tam dotychczas „niekrasowcy” (grupa Kozaków dońskich, która pod wodzą atamana I. Nekrasowa
na początku XVIII w. uciekła na ziemie imperium tureckiego) i Nohajcy
przenieśli się do innych krajów i obszar ten był niezaludniony.
W latach 1792–1794 Kozaczyzna Czarnomorska pod dowództwem atamana Z. Czepihy
przeniosła się na Kubań. Pierwsza grupa Kozaków ( lota wioślarska: 50 dużych łodzi i jeden statek) wylądowała w pobliżu miasteczka Tamań 25 sierpnia 1792 r.
Większość Kozaków przeniosła się
drogą lądową. Na początku 1794 r.
już ponad 18 000 osób mieszkało
nad rzeką Kubań (12 645 Kozaków
i 5526 kobiet). Kozacy zajęli znaczny obszar na prawym brzegu rzeki
Kubań (od środka tej rzeki – do wybrzeża Morza Azowskiego na zachodzie – do granic Wojska Dońskiego
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Terytorium Wojska Czarnomorskiego na Kubaniu

na północy), byli znów na „pograniczu” cywilizacji.
Na Kaukazie rozpoczęły się zmiany w systemie militarnym Kozaków czarnomorskich. W 1794 r. został przyjęty kodeks Porządek dla
wspólnego dobra (uwzględniający
rosyjskie prawo). Wojskiem Czarnomorskim kierował „rząd wojskowy”: ataman koszowy (Z. Czepiha),
sędzia wojskowy (A. Hołowaty), pisarz wojskowy (Tymo il Kotlarewski). Wszyscy byli mianowani przez
rząd rosyjski. W Przepisach Czarnomorskiego Wojska Kozackiego
1842 kurs ten został potwierdzony.
Terytorium Wojska w 1794 r. podzielono na pięć okręgów, w 1842 r.
– na trzy: jekaterynodarski, tamański, jejski. Na czele okręgów
stanęli o icerowie kozaccy, wyznaczeni przez rząd rosyjski. Kozacy
zachowali demokrację wojskową
w swoich osiedlach (kurenie/stanice i chutory).
Na początku lat dziewięćdziesiątych XVIII w. Czarnomorcy próbowali połączyć doświadczenie Siczy Zaporoskiej i Hetmańszczyzny
podczas rozlokowania kozackich
kureni. W latach 1793–1794 Kozacy zbudowali Jekaterynodar. Do początku XIX w. przypominał on Sicz:
drewniana forteca, cerkiew Świętej Trójcy (później przebudowana
na katedrę Zmartwychwstania),
40 kureni (osiedla zamieszkane
przez Kozaków, kobiety i dzieci).
W tym samym czasie w wyniku lo-
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kozackich oraz ochotnicy (Polacy,
Rosjanie, Mołdawianie). W czasie
wojny wielu Kozaków zostało zabitych i rannych, a niektórzy uciekli
do Zaporożców nad Dunajem. Mimo
to w listopadzie 1791 r. łączna liczba Czarnomorców przekroczyła
12 670 osób (służbę pełniło 7500
Kozaków).
W
czasie
wojny
Kozacy odnieśli wiele zwycięstw
na lądzie i na morzu. Szczególnie istotne były bohaterski atak
na wyspę Berezań oraz walki w pobliżu twierdzy Oczaków w 1788 r.
(tu zginął ataman koszowy Biły).
Wtedy drugim atamanem koszowym został mianowany Zachar
Czepiha. Kozacy nadal skutecznie walczyli z wojskami tureckimi
wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego: zdobyli Hadżybej (w granicach
współczesnej Odessy); brali udział
w legendarnym szturmie Izmaiła
w 1790 r. (główna twierdz turecka
na Dunaju), który był prowadzony
pod dowództwem rosyjskiego generała A. Suworowa. W tych walkach
Antin Hołowaty potwierdził swój
autorytet wojskowy. Umiejętnie
wykorzystał on najlepsze cechy kozackiego wojska: manewr, szybki
atak, zaskoczenie wroga. Autorytatywny rosyjski generał feldmarszałek książę G. Potiomkin-Taurydzki
(miał status hetmana wojsk kozackich) uważał Wojsko Czarnomorskie za najbardziej wojowniczą
formację kozacką.
Po wojnie Kozacy czarnomorscy
odczuli groźbę likwidacji głównie
z następujących powodów:
● wojsko nie miało niezbędnych
gruntów na rozlokowanie;
● oddziały kozackie znajdowały
się w dużej odległości (problemy
z komunikacją między nimi);
● obecność znacznej liczby Kozaków (w tym byłych Zaporożców)
w regionie martwiła rząd Rosji;
● Imperium Rosyjskie nie potrzebowało dużych jednostek kozackich na ziemiach Prawobrzeżnej
Ukrainy.
W takich okolicznościach kierownictwo kozackie zgodziło się
na kompromis z Rosją – przesiedlenie Wojska Czarnomorskiego
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sowania zasiedlono kurenie jako
lokalne ośrodki wojskowe i administracyjne. Na Kaukaz Czarnomorcy
przenieśli 38 kureni zaporoskich
i dwie nowe (pierwszy został nazwany na pamiątkę zwycięstwa
kozackiego podczas szturmu wyspy Berezań – „berezański”, drugi
na cześć cesarzowej Katarzyny II –
„jekateryninski”). Po 1842 r. zaczęto
przemianowywać kurenie na stanice (istniało już wówczas ok. 59 dużych osiedli).
Kozacy Czarnomorscy zachowali
ważną tradycję zaporoską – brak
prywatnej własności ziemi. Była
ona własnością wojska kozackiego (należała do dziedziny stanicy).
Z gruntów korzystali Kozacy, potem
ich potomkowie (tylko o icerowie
mieli specjalne przywileje do uzyskania ziemi). Przy narodzinach
syna rodzina dostawała duży kawałek terenu, aby Kozacy byli w stanie
zakupić zaopatrzenie wojskowe dla
służby kozackiej i wyżywić rodziny.
Zasada ta obowiązywała do 1917 r.
Oprócz rolnictwa Kozacy zajmowali
się rybołówstwem, hodowlą zwierząt, pszczelarstwem.
Początkowo Czarnomorcy nosili
ubranie typu zaporoskiego. Mundur
zaczęli nosić w czarnomorskiej
sotni (szwadronie) – lejb gwardii (oddział ten zorganizowano
w 1811 r.; pełnił służbę w Petersburgu). Ten mundur zachował elementy zaporoskie (czerwona koszula, niebieska kurtka ze składanymi
rękawami, czapka), a częściowo był
podobny do munduru Azowskiego
Wojska Kozackiego. W trakcie działań wojennych na Kaukazie Kozacy przejmowali elementy ubrania
i broń górali. W latach 1840–1842
Kozacy-kawalerzyści byli zobowiązani do noszenia munduru i broni mających standardową formę
kaukaską (mundur: czerkiesa,
beszmet, czapka „papacha”; broń
biała: szaszka, kindżał). Piechota
kozacka nosiła mundur na wzór
Kozaków dońskich (z elementami
zaporoskimi).
W XIX w. warunki służby wojskowej się zmieniły. Władze rosyjskie
wprowadziły obowiązkową służbę
wojskową. Po 1842 r. Kozacy roz-

poczynali przygotowanie do służby
(trwającej trzy lata) w wieku 17 lat.
Mając 20 lat, składali przysięgę wojskową i przez rok odbywali szkolenie wojskowe oraz służyli w swojej
stanicy. Następnie przez 25 lat służyli w jednostkach liniowych. Służba została podzielona na kolejki:
pierwszy rok Kozacy bronili granicy na Kubaniu lub brali udział w innych wojnach Imperium Rosyjskiego; przez dwa lata odpoczywali
w domu, z wyjątkiem czasu wojny.
Po upływie 25 lat przez kolejne pięć
służyli w stanicach lub na zapleczu
wojskowym.
Podstawą Wojska Czarnomorskiego były początkowo pułki
kozackie (piechota i kawaleria)
na wzór zaporoski. Pod koniec
XVIII w. istniało 10 pułków kawalerii i 10 pułków piechoty (po 500 Kozaków każdy). Łączna liczba kozaków-wojowników osiągnęła 10 000.
Struktura ta stopniowo się zmieniała. W 1842 r. Czarnomorskie Wojsko Kozackie wystawiało 12 pułków kawalerii, 9 batalionów piechoty i 3 baterie artylerii konnej.
Pod koniec lat pięćdziesiątych XIX
w. istniało już 12 batalionów piechoty, 9 pułków kawalerii i 3 baterie artylerii konnej. Liczba Kozaków
w tych jednostkach została znormalizowana (pułk kawalerii miał 905
Kozaków; batalion piechoty – 1082
Kozaków). Kozaczyzna Czarnomorska (w przypadku całkowitej mobilizacji) pod koniec lat pięćdziesiątych XIX w. wystawiała ok. 25 000
żołnierzy. W wojsku tym istniało
ponad 20 oddziałów „płastunów”
(pododdziały specjalne: doskonali strzelcy, dobrze przeprowadzali
rozpoznanie taktyczne, mogli wykonywać akty dywersji na tyłach
wroga). Сzarnomorсy pomyślnie
rozwinęli odpowiednie tradycje zaporoskie (na Siczy istniał osobny
kureń „płastuński”) podczas wojny
kaukaskiej.
Kozakom czarnomorskim udało
się utrzymać zaporoskie priorytety codziennego życia wojskowego,
podstawy sztuki walki (indywidualne użycie broni w walce) oraz sztuki
wojennej. Jednocześnie na początku
XIX w. stracili oni lotę wioślarską

i umiejętności morskie. Kozaczyzna
Czarnomorska na Kaukazie stała się
wojskiem lądowym. W działaniach
wojskowych na Wybrzeżu Czarnomorskim Północnego Kaukazu brali
udział Kozacy azowscy, którzy również mieli zaporoskie korzenie.
W trakcie działań wojennych
na Kaukazie Wojsko Czarnomorskie
stworzyło unikalny system obrony strategicznej – „czarnomorską
linię” (na prawym brzegu rzeki
Kubań). Linia miała długość 260
km i składała się z 160 umocnień
drewnianych (w tym 60 dużych
i średnich). Między umocnieniami
działał zróżnicowany system patroli i zasadzek (ścisła współpraca
kawalerii, piechoty, artylerii i płastunów). W czasie obrony tej linii
Kozacy przeprowadzali manewry
wynikające z tradycji zaporoskich
oraz doświadczeń ze starć z wojskami kaukaskich górali. System
wojskowy Kozaczyzny Czarnomorskiej był oparty na dziedzictwie
militarnym Zaporożców. Wojsko
Czarnomorskie z powodzeniem
uczestniczyło w wielu wojnach
(kaukaskiej, krymskiej, rosyjsko-tureckich z lat 1787–1791,
1806–1812, 1828–1829 oraz innych kon liktach zbrojnych).
W historii Kozaków czarnomorskich ważną rolę odgrywali atamani. Po śmierci A. Hołowatego
w 1797 r., będącej skutkiem epidemii panującej w czasie kampanii
perskiej, w Wojsku Czarnomorskim
było wielu cieszących się autorytetem autorytatywnych atamanów.
Fedir Bursak urodził się w rodzinie
kozacko-szlacheckiej na Ukrainie
Słobodzkiej, ale w bardzo młodym
wieku uciekł do Zaporożców. Był
dzielnym Kozakiem i brał udział
w wielu bitwach. Już na Kaukazie został atamanem wojskowym. Starał
się utrzymywać pokojowe stosunki
z Czerkiesami, ale gdy zaszła taka
potrzeba, dzielnie walczył (utonął
w rzece Kubań). Oleksij Bezkrowny był nieustraszonym wojownikiem i brał udział w wielu bitwach
(zapomniany, zmarł w wyniku
odniesionych ran). Jakiw Kucharenko był nie tylko autorytatywnym dowódcą, lecz także znanym

Kubańskie Wojsko
Kozackie (1860–1917)

Parada oddziału „płastunów” przed cesarzem Mikołajem II (po zwycięstwie pod Sarykamyszem w grudniu 1914
– styczniu 1915)

nomorców na Kubań Iwan Kotlarewski (twórca literackiego języka
ukraińskiego) napisał w 1798 r.
poemat Eneida (pierwszy w literackim języku ukraińskim). Opisał
w nim przesiedlenia i walki Kozaków po zniszczeniu Siczy Zaporoskiej. Kozacy zachowali pamięć
o tych wydarzeniach w piosenkach
(w 1811 r. został utworzony Chór
Kozaczyzny Czarnomorskiej) i legendach. Ponadto od końca lat trzydziestych XIX w. o icerowie czarnomorscy (J. Kucharenko, A. Turenko, I. Popko i P. Korolenko) zaczęli
zbierać i publikować materiały do
historii Wojska Czarnomorskiego.
Było to możliwe dzięki rozwojowi
edukacji na Kubaniu (na początku
lat sześćdziesiątych XIX w. istniało
ponad 200 szkół, w tym jedno gimnazjum oraz 10 szkół średnich).
W 1860 r. rozpoczęła się reorganizacja wojsk kozackich na Kaukazie (w tym Wojska Czarnomorskiego). Dodatkowym jej powodem było
pragnienie rosyjskich przywódców
osłabienia ukraińskiej tożsamości Czarnomorców. Czarnomorcy
(o icerowie i Kozacy) wystosowali
apel do rządu rosyjskiego z prośbą
o utrzymanie odrębnego Wojska
Czarnomorskiego. Nie spotkała się
ona jednak z życzliwym przyjęciem
(kilku o icerów zostało aresztowanych). Czarnomorskie Wojsko Kozackie zostało przemianowane na
Kubańskie Wojsko Kozackie (do
jednostek czarnomorskich dodano kilka jednostek Kaukaskiego
Liniowego Wojska Kozackiego: 6
brygad kawalerii, 2 baterie artylerii
konnej, 1 batalion). Wśród Kozaków
liniowych większość miała korzenie
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pisarzem (stworzył sztukę o życiu
Kozaków na Kubaniu). W trudnych
czasach poparł Tarasa Szewczenkę,
z którym korespondował. W 1862 r.
Kucharenko wpadł w czerkieską zasadzkę i zginął.
Z powodu kon liktu na Kaukazie Imperium Rosyjskie zachowało
dwie ukraińskie formacje kozackie – Czarnomorskie Wojsko Kozackie i Azowskie Wojsko Kozackie.
Co więcej, rząd rosyjski zorganizował kilka przesiedleń Kozaków
„małorosyjskich”
(ukraińskich)
z Lewobrzeżnej Ukrainy na Północny Kaukaz (ok. 100 tysięcy osób;
zostali oni członkami Kozaczyzny
Czarnomorskiej). Oprócz Ukraińców w skład wojska weszli Polacy,
Rosjanie, górale kaukascy i przedstawiciele innych narodów, jednak
nieliczni. Ze względu na masowe
przeniesienia oraz włączenie ochotników do Kozaczyzny Czarnomorskiej była ona po Kozaczyźnie Dońskiej największą formacją kozacką
w Cesarstwie Rosyjskim. W 1860 r.
na Kubaniu mieszkało ok. 180 000
osób. Tutaj łączyli się Kozacy ze
wszystkich byłych wojsk Kozaczyzny Ukraińskiej (otrzymali możliwość utrzymania uprzywilejowanej
społeczności wojskowej w nowym
regionie). Zostali zaś zmuszeni do
wspierania imperialnej ekspansji na
Kaukazie i walczyli po stronie Imperium Rosyjskiego we wszystkich
wojnach.
W XIX w. ukraińskie społeczeństwo (zwłaszcza intelektualiści)
uważało Czarnomorców za prawdziwych spadkobierców ukraińskich tradycji kozackich. Być może
pod wpływem przesiedlenia Czar-

W 1860 r. łączna liczba Kozaczyzny Kubańskiej wynosiła 213 624
osób, w tym 177 424 Czarnomorców, zajmujących 9 miasteczek, 63
stanice, 86 „zimowników”, 3186
chutorów. Czarnomorcy dominowali w Kubańskim Wojsku Kozackim.
Pod koniec lat pięćdziesiątych i na
początku sześćdziesiątych XIX w.
rząd rosyjski zaczął masową kolonizację Lewobrzeżnego Kubania
(jednocześnie wysiedlano górali do
Turcji). Pod przymusem osiedliło
się tu ok. 16 tysięcy rodzin Kozaków
czarnomorskich, azowskich, liniowych i dońskich.
Koniec wojny na Kaukazie przyczynił się do wzrostu dobrobytu
i liczby Kozaków. Przed pierwszą
wojną światową stan liczbowy Kozaczyzny Kubańskiej wyniósł prawie 1,4 mln ludzi i był drugi co do
wielkości w Imperium Rosyjskim
(po Kozaczyźnie Dońskiej). Po zakończeniu wojny kaukaskiej rząd
rosyjski zmienił warunki włączania przesiedleńców do warstwy
kozackiej. Jednak liczba nowych
migrantów na Kubaniu nadal rosła
i na początku XX w. chłopów (wśród
nich dominowali Ukraińcy) i mieszczan było więcej niż Kozaków. Powodem tego był rozwój rolnictwa
(zwłaszcza na Prawobrzeżnym
Kubaniu) i handlu. Przed pierwszą
wojną światową region ten był jednym z najbogatszych w Imperium
Rosyjskim.
Na Kubaniu proces rusy ikacji
rozwijał się powoli. Na przełomie
XIX i XX w. większość Kozaków
kubańskich uznawała język ukraiński za swój język ojczysty (na
ziemiach byłego Wojska Czarnomorskiego tacy dominowali). Potomkowie Czarnomorców pamiętali o swoich korzeniach ukraińskich i chronili tradycje zaporoskie.
W 1912 r. obchodzono 120 rocznicę przesiedlenia Wojska Czarnomorskiego na Kubań. W tym celu
w październiku 1911 r. w stanicy
Tamań wzniesiono pomnik ku czci
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rosyjskie, co wpłynęło na późniejszą historię Kozaczyzny Kubańskiej.
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Zaporożców, którzy pojawili się tutaj w sierpniu 1792 r. Na pomniku,
stojącym do dziś, znajduje się tekst
piosenki A. Hołowatego na temat
przesiedlenia Kozaczyzny Czarnomorskiej na Kubań.
W drugiej połowie XIX i na początku XX w. badacze dziejów Kubania nadal analizowali historię ukraińskich wojsk kozackich na Kaukazie (szczególnie zasługi położyli tu
F. Szczerbyna, E. Felicin i P. Korolenko). Jednocześnie zaczął się rozwój życia kulturalnego, w którym
aktywnie uczestniczyli W. Mowa,
O. Piweń, G. Dobroskok, M. Dykariow. Na początku XX w. pojawili się
ukraińscy politycy oraz grupy polityczne (S. Erastow, L. Bycz, K. Bezkrowny). Dzięki temu w końcu XIX
i na początku XX w. wśród potomków Kozaków czarnomorskich nasilił się ruch kulturalno-narodowy
– powstały ośrodki towarzystwa
„Proswita”, chóry i kapele bandurzystów.
Ustrój wojskowy Kozaczyzny
Kubańskiej miał uniwersalną formę i zachował tradycje przodków.
Terytorium Wojska Kubańskiego
(obwód kubański) otrzymało odrębny status administracyjny. Obwód podzielono na siedem okręgów („oddziałów”): jejski, temrucki/tamański,
jekatierynodarski,
kaukaski, batałpaszyński, łabiński
i majkopski. Na czele obwodu kubańskiego stanął ataman nakaźny,
który był mianowany przez cesarza Rosji. Od momentu powstania
Wojska Kubańskiego w 1860 r. cesarze nigdy nie mianowali potomków
Czarnomorców na stanowisko atamana. Tylko w 1908 r. atamanem
został generał porucznik Mychajło
Babycz, mający czarnomorskie korzenie (kierował tym obwodem do
rewolucji lutowej 1917 r.). Kozacy
(jak w czasach Wojska Czarnomorskiego) utrzymali demokrację wojskową jedynie na poziomie stanic
i chutorów (corocznie wybierali:
atamanów, samorządy i sądy).
Kubańcy pełnili długą służbę
wojskową. W latach siedemdziesiątych XIX w. trwała ona 22 lata.
Jednocześnie kozacki samorząd
mógł zwolnić ze służby Kozaków,

1896 r. – Kozacy kubańscy w mundurach przodków: dwóch z lewej strony w mundurach czarnomorskiej kawalerii
z lat 40. XIX wieku; czwarty od lewej w ubraniu Czarnomorców początku XIX w.; dwóch z prawej strony – dzielni
„płastuni”, uczestnicy wojen kaukaskiej i krymskiej (M. Sopilniak, F. Kupowski) we własnych strojach

którzy mieli wykształcenie średnie
lub wyższe. W 1882 r. czas trwania
służby wojskowej obniżono do 20
lat. Ten okres został podzielony na
trzy kategorie: przygotowawcza
(młodzi Kozacy zdobywali wyszkolenie wojskowe oraz pełnili służbę
pomocniczą w swoich stanicach
przez trzy lata); regularna (trwała
12 lat; czas ten został podzielony na
3 kolejki, każda trwała 4 lata); rezerwowa (na wypadek wojny) – 5
lat. W 1915 r. czas trwania służby
obniżono do 18 lat (przygotowanie
do służby trwało tylko rok). Kozacy
w wieku 20 lat składali przysięgę
wojskową (jednocześnie przechodzili inicjację wojownika w towarzystwie kozackim).
Przed służbą Kubańcy byli zobowiązani sprawić sobie sprzęt
wojskowy, mundur i broń białą
(na wzór kaukaski), a kawalerzyści
– dodatkowo konia. Na początku
XX w. był to spory wydatek – 200–
300 rubli (chorąży rocznie otrzymywał wynagrodzenie ok. 300 rubli).
Dlatego Kozacy mieli dużo ziemi
oraz zachowali szereg przywilejów
(zwolnienie z większości podatków,
samorząd lokalny, sąd kozacki).
Kubańcy zachowywali też tradycję
czarnomorską – brak prywatnej
własności ziemi.
Kozakom kubańskim udało się
utrzymać czarnomorskie priorytety wojskowego życia codziennego,
podstawy sztuki walki (indywidualne użycie broni w walce) oraz sztuki
wojennej (taktyka). Już w dzieciństwie uczyli się ich podstaw. Odpowiednie szkolenie było stopniowo
standaryzowane. Według rozkazu nr 370 (22 grudnia 1910 r.) we
wszystkich szkołach zaczęto wpro-

wadzać codzienną gimnastykę
wojskową dla chłopców (30 minut
przed zajęciami i 30 minut po nich).
W wieku 10 lat chłopcy mogli już
uczestniczyć w turniejach sportowo-wojskowych (3–4 razy w roku).
Kozacy w wieku 20–33 lat uczestniczyli w turniejach bez przerwy (ponadto corocznie przez 4 tygodnie
mieli przeszkolenie w obozach wojskowych).
Kozacy bardzo rzetelnie szkolili
się podczas służby w pułkach i batalionach liniowych pierwszej kolejki (studiowali podstawy kozackiej
sztuki walki: szermierkę, strzelanie,
gimnastykę, jazdę konną, „dżigitówkę”). Jednocześnie uczyli się podstaw taktyki (zajęcia na poziomie
plutonu, sotni, batalionu, pułku).
Kozakom kubańskim udało się zachować podstawy kozackiej sztuki
walki na Kubaniu oraz na emigracji
po zniszczeniu w 1920 r. Kubańskiego Wojska Kozackiego. W okresie
międzywojennym generał Andriej
Szkuro prezentował kozacką „dżigitówkę” w europejskich cyrkach
i ilmach (założył teatrum kozackiej
„dżigitówki”). Jeszcze bardziej udane było przedsięwzięcie pułkownika Fiodora Jelisiejewa. Stworzył
on grupę Kozaków, która do 1948 r.
(z wyjątkiem lat 1939–1945) wystawiała na całym świecie spektakle
prezentujące kozacką sztukę walki
na koniach.
Po wojnie kaukaskiej Kozakom
kubańskim udało się zachować tylko umiejętności taktyczne, utracili
strategię – zlikwidowano „czarnomorską linię”. Kozacka taktyka
„ławy” nadal była najlepszą metodą
walki dla kawalerii (o tym pisał rosyjski generał Aleksander Keller w roku

(znajdował się na granicy z Persją)
chorowali na malarię (codziennie
hospitalizowano 15–25 Kozaków).
Kozacy brali udział we wszystkich
wojnach imperium Rosyjskiego. Kubańcy na Kaukazie w latach 1877–
1878 wyróżnili się w obronie
twierdzy Bajazet oraz podczas
wojny rosyjsko-japońskiej w latach 1904–1905 (naloty pod
dowództwem generała Pawła
Miszczenki na tyłach armii japońskiej). Najwięcej Kubańców
walczyło w pierwszej wojnie światowej (ok. 107 000 do 1917 r.;
głównie na froncie kaukaskim). Należy przypomnieć niepowtarzalny
rajd na głębokość co najmniej 300
km w 1916 r. Sotnia I Umańskiego
Pułku pod dowództwem sotnyka
W. Gamalija osiągnęła wówczas
Bagdad (tu Kozacy spotkali się z oddziałami brytyjskimi). Wysokie zdolności bojowe pokazali także „płastuni” (porównano ich z wilkiem i lisem,
ponieważ łączyli w sobie odwagę
i spryt). IV Brygada Płastunów
(powstała pod koniec 1914 r.) pod
dowództwem generała M. Mudrogo w pierwszych starciach pokonała
Turków w kwietniu 1915 r.
Potomkowie
Zaporożców-Czarnomorców mieli specy iczne postrzeganie wojny (Zaporożcy uznawali bitwę za „krwawą
ucztę”). Pułkownik F. Jelisiejew
(potomek Kozaków liniowych)
pisał w swoich wspomnieniach,
że o icerowie I Czarnomorskiego
Pułku pod dowództwem esauła
Lewandowskiego (miał „zaporoskie” wąsy) położyli na ziemię swe
„burki” (kaukaski płaszcz z ilcu),
usiedli się na nich i wraz z Kozakami zaczęli śpiewać pod obstrzałem wojsk tureckich, natomiast
potomkowie Kozaków liniowych
(sotnia I Kaukaskiego Pułku) szukali spokoju w modlitwie i myślach o świętości.
Kubańskie Wojsko Kozackie
było ostatnią formacją, w której
większość Kozaków miała korzenie
ukraińskie. Zachowali oni i rozwinęli wojskowe tradycje swoich przodków do początku XX w. Rewolucja
1917 roku doprowadziła do głębokich zmian na Kubaniu.
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sotnyk, podesauł, esauł, wojskowy
starszyzna, pułkownik.
Bataliony i pułki Kubańskiego
Wojska Kozackiego formowano
na podstawie poprzedniej tradycji
czarnomorskiej – z mieszkańców
konkretnych miejscowości. Takie
podejście pozwoliło Kozakom zachować tradycje wojskowe swoich przodków (zwłaszcza na początku istnienia tych jednostek).
W 1862 r. w I Kubańskim Batalionie
Piechoty było 907 Kozaków z 17
stanic (30–80 Kozaków z jednej stanicy). Zdarzały się przypadki, kiedy
z pojedynczej stanicy było mobilizowanych do 100 Kozaków, np. ze
stanicy nowomyszastowskiej mobilizowano 93 Kozaków (stanowili
45% bojowników kampanii).
Przed pierwszą wojną światową
na terytorium obwodu kubańskiego
nie było szkół o icerskich – Kozacy jeździli do szkół kozackich w Stawropolu lub Orenburgu albo do
zwykłych szkół o icerskich. Na ogół
brakowało o icerów kozackich, dlatego w jednostkach kozackich służyli nie tylko o icerowie pochodzenia kozackiego. Jednak niektórzy
z tych o icerów, służąc z Kozakami
w ciągu wielu lat, w duchu i stylu życia stali się Kozakami. Na przykład
Paweł Ludwigowicz Chełmicki po
15 latach służby w jednostkach kubańskich, w wieku 56 lat, zdecydował zostać Kozakiem. Dnia 8 lutego
1912 r. wraz z żoną i synem został
przyjęty do Towarzystwa Kozackiego w stanicy kelermeskiej Kubańskiego Wojska Kozackiego. Chełmicki miał potrójną tożsamość – był
potomkiem szlachty polskiej, rosyjskim generałem i Kozakiem. Takich
przykładów było wiele, co wskazuje
na bliskość wartości wojskowych
ukraińskich Kozaków i szlachty polskiej.
Służba kozacka była zarówno
długotrwała, jak i trudna. Powodem
było to, że większość jednostek kubańskich I kolejki służby rozlokowano na Południowym Kaukazie
albo w Azji Środkowej. Regiony te
wyróżniały się ciężkim klimatem,
co powodowało masowe choroby.
Na przykład w roku 1907 wszyscy
Kozacy I Jekaterynodarskiego Pułku
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1910). Po 1912 r. rosyjska kawaleria
zaczęła wykorzystywać „ławę”. Polska kawaleria również mogła zapożyczyć elementy kozackiej „ławy”
(być może w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów). Dowodem na
to jest obecność takich metod (o tej
samej nazwie) w czasie pierwszej
wojny światowej (regulaminy kawalerii w latach 1915–1916).
Przed pierwszą wojną światową
Kubańska Kozaczyzna miała potężny potencjał wojskowy (wystawiała 33 pułków konnych, 18 batalionów „płastunów”, 15 baterii artylerii konnej, 3 dywizjony konne, 2
gwardyjskie sotnie konwoju cesarskiego i kilka oddziałów lokalnych;
podzielono ich na 3 kolejki służby;
po 4 lata każda). Tych jednostek
wystarczyłoby na organizację kilku
korpusów. Niestety pułki kawalerii w najlepszym wypadku zostały
sformowane w dywizje, a bataliony
„płastunów” – w brygady. Wszystkie
jednostki były podporządkowane
dowództwu rosyjskiej armii, a nie
atamanom kozackim.
Wbrew temu rząd carski Rosji w końcu XIX i na początku
XX w. uznał priorytet czarnomorskiej spuścizny dla większości jednostek kubańskich. Piechota otrzymała tytuł „płastuni”. Większość
pułków konnych miała terytorialne lub historyczne nazwy na wzór
„zaporoski” albo „czarnomorski”,
a pułki pierwszej kolejki służby
otrzymały odpowiednich szefów
honorowych: I Połtawski Atamana
Koszowego Sydora Biłego; I Jekaterynodarski Atamana Koszowego
Czepihy; I Umański Brygadiera Hołowatego; I Tamański Generała Bezkrownego; I Czarnomorski Pułkownika Bursaka Drugiego; I Zaporoski
Cesarzowej Katarzyny Wielkiej
(idea podporządkowania Zaporoskiej Siczy Imperium Rosyjskiemu),
I Kaukaski Namiestnika Jekaterynosławskiego Generał-feldmarszałka
Księcia Potiomkina (priorytet rosyjskiego opiekuna). Także doszło do
wykorzystania terminów zaporoskich w odniesieniu do nazw stopni podo icerskich i o icerskich
w szeregach formacji kozackich: kozak, urzędnik, podchorąży, chorąży,

relacje – dyskusje – konfrontacje
Wiadomości Historyczne 3/2018

18

Próba całościowego
spojrzenia
Przeniesienie Czarnomorskiej Kozaczyzny na Kubań w latach 1792–
1794 było początkiem długotrwałego istnienia ukraińskich formacje
kozackich na Północnym Kaukazie.
W wyniku czterech przeniesień Kozaków z Południowej i Lewobrzeżnej
Ukrainy na Kubań Czarnomorskie
Wojsko Kozackie zostało zuni ikowaną formacją ukraińską. Jej
istnienie było wynikiem kompromisu: Kozacy brali czynny udział w ekspansji w regionie, a także w innych
wojnach Imperium Rosyjskiego, Rosja zaś utrzymała formację Kozaczyzny Ukraińskiej. Czarnomorcy, bazując na zaporoskiej spuściźnie i nowym doświadczeniu wojskowym,
a także pod wpływem rosyjskiego
rządu, rozwinęli swój system wojskowy. Pod koniec XVIII w. wojsko
wystawiało 10 000 bojowników (do
40% ludności), natomiast w 1860 r. –
ok. 25 000 (do 16% ludności). Zmieniono strukturę, broń i mundur. Wojsko Czarnomorskie stało się armią
lądową. Kozakom udało się stworzyć
strategiczny system obrony na
Kubaniu – „czarnomorską linię” jak
również jednostki piechoty specjalnej – „płastuni”.
W 1860 r. na bazie Czarnomorskiego Wojska Kozackiego powstało Kubańskie Wojsko Kozackie, w którym Ukraińcy stanowili
większość. Koniec wojny kaukaskiej
przyczynił się do wzrostu dobrobytu i liczby ludności. Przed pierwszą
wojną światową ogólna liczba Kubańców osiągnęła 1 400 000 osób
(w tym członkowie rodzin). Wojsko

wystawiało wówczas około 60 000
bojowników. Spadkobiercy ukraińskich Kozaków zachowali tradycje przodków. Dzięki temu tylko
Kubańskie Wojsko Kozackie miało
piechotę – płastunów, a pułki konne
miały nazwy na wzór zaporoski lub
czarnomorski (także odpowiednich
szefów honorowych). Dobitnym
tego przykładem były obchody 120
rocznicy przesiedlenia Kozaczyzny
Czarnomorskiej na Kubań w 1912 r.
Na początku XX w. Kozaczyzna
Kubańska była jedyną formacją,

w której większość Kozaków miała korzenie ukraińskie i zachowała
swoją tożsamość (oparta na dziedzictwie Siczy Zaporoskiej, Hetmańszczyzny i Wojska Czarnomorskiego). Zgodnie z tym Kubańskie
Wojsko Kozackie w dużej mierze
może być traktowane jako ostatnia formacja Ukraińskiej Kozaczyzny. Jednocześnie Wojsko Kubańskie miało znaczący potencjał
wojskowy i było drugim co do wielkości spośród 11 kozackich wojsk
Imperium Rosyjskiego.
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Ukrainian Cossack formations in the northern Caucasus (1792–1917)
Due to political reasons, mainly imperial plans of Russia, Ukrainian Cossacks were transferred to the northern
Caucasus, starting in 1792. Although their life was seriously changed in many aspects – for example obligatory,
long military service was introduced, new uniforms appeared and the army changed into a land one (having
lost its naval skills), the Black Sea Cossacks tried to keep their tradition, part of which was lack of private land.
In 1860 the Russians changed the name of the Black Sea Cossacks’ army into Kuban Cossacks and this formation, composed mainly of Ukrainians, lasted until the First World War, during which the revolution 1917 caused
dramatic changes.
Tłumaczyła: Magdalena Śnieć

Karaimi, obok Szkotów, Cyganów i Olędrów, byli jedną z najmniejszych grup etnicznych
oraz religijnych na obszarze Rzeczypospolitej. Mimo że była to nieliczna grupa ludności,
to ich działalność była zauważalna na wielu polach, zwłaszcza w sferze handlowej. Temat
ich pośrednictwa w wykupie jeńców jest jednak niemal przemilczany.
Mikołaj Tomaszewski

araimi, zarówno w Koronie,
jak i na Litwie, osiedlali się
głównie w miastach i miasteczkach, dlatego też zajmowali się przede wszystkim
handlem, dzierżawą podatków
i rzemiosłem. Rzadziej pracowali
w zawodzie lekarza czy aptekarza.
Ludność karaimska miała pewne
tradycje wojskowe, co udowodniła, biorąc udział w kampaniach
wojennych wojsk koronnych.
Znany był zwłaszcza Iliasz Karaimowicz, który wsławił się wojnach polsko-kozackich. Walczył on
w powstaniu kozackim w 1637 r.
u boku hetmana Mikołaja Potockiego. Wcześniej Karaimowicz pełnił
funkcję asauła wojskowego, co spowodowało, że był mocno znienawidzony przez Kozaków, którzy
w 1648 r. schwytali go i stracili. Zaskakujące jest to, że ludność ta walczyła także dla wojsk kozackich,
przy czym stanowili oni niewielką
grupę etniczną samej Kozaczyzny.
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Karaimi i jasyr, czyli o wykupie
jeńców z niewoli tatarskiej

K
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Mapa Dzikich Pól inaczej Ukrainy, z przyległymi prowincjami. Sporządzona dla dobra publicznego przez Wilhelma de
Beauplana w 1648 w Gdańsku na polecenie Władysława IV, Króla Polski, domena publiczna

Znajomość języków
orientalnych

Wizerunek Karaimów, źródło: http://www.jewishencyclopedia.com.
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Okres nowożytny w dziejach
Rzeczypospolitej to czas wielkich
wojen z Turcją i Chanatem Krymskim, ale także licznych kontaktów
handlowych z tymi krajami. Z tego
też powodu znajomość języków
i dialektów państw ościennych
była bardzo pożądaną umiejętnością. Takimi referencjami byli
zainteresowani przede wszystkim
hetmani wielcy, którzy z racji pełnionych przez siebie funkcji byli

odpowiedzialni za prowadzenie
polityki zagranicznej. Istnieją
pewne przypuszczenia, że Karaimi
mogli być związani z kancelariami hetmańskimi, tak jak to miało
miejsce w przypadku ludności pochodzenia ormiańskiego.
Tłumacz języków orientalnych
czy pośrednik powinien znać wykwintną turecczyznę (fasih),
a nie tylko język potoczny (kaba
turczke), który nie powinien być
prezentowany w rozmowach z dostojnikami. Powszechna wśród Karaimów była znajomość dialektu
kipczackiego, co było pomocne
w nawiązywaniu kontaktów z Tatarami. Z powodu braku tłumaczy dyplomacja musiała korzystać z usług
obcych, przede wszystkich Ormian,

wzbogacamy lekcje historii
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ale także Karaimów. Ich obecność
w dyplomacji była również spowodowana tym, że rodzimi tłumacze i dyplomaci nie mieli wystarczających umiejętności, by przekładać pisma tureckie lub tatarskie.
Nie wystarczało mieć przy boku
przedstawicieli rodzin Dzierżków
lub Otwinowskich, którzy pielęgnowali znajomość języków orientalnych, by sprawnie realizować
politykę zagraniczną.

Kwestia tatarska
Już od czasów księcia Witolda
ludność karaimska była bardzo
przydatna w pośredniczeniu przy
wykupie z niewoli ludzi uprowadzonych podczas najazdów tatarskich. Karaimi mieli wielu krewnych, wspólników i znajomych
w Sołchacie, Kaf ie, Mangupie czy
Killi, co ułatwiało negocjacje między stronami. Przedstawiciele ludności karaimskiej znajdowali pracę w misjach dyplomatycznych
książąt litewskich, co przetrwało
do czasów nowożytnych.
Omawiane kwestie skłaniają nas
do przybliżenia problematyki stosunków polsko-tatarskich, które
w czasach nowożytnych, zwłaszcza w XVI–XVII wieku, przybrały
kon liktowy charakter. Trudno jest
do dziś udzielić pewnej odpowiedzi na pytanie, ilu jeńców w jasyr
pojmali Tatarzy we wszystkich najazdach na ziemie Rzeczypospolitej. Maurycy Horn twierdzi, że w latach 1600–1647 ucierpiało przez
Tatarów nawet 65% mieszkańców
województwa ruskiego. W samym
tylko roku 1621 do niewoli dostało
się lub zostało wymordowanych kilkanaście tysięcy mieszkańców. Natomiast trzy lata wcześniej w ziemi
lwowskiej Tatarzy splądrowali 75%
miast i wsi.
Jeden z pamiętnikarzy tamtych
czasów Mikołaj Jemiołowski podaje, że w czasie jednego najazdu
uprowadzono nawet 200 tysięcy
ludzi. Jest to oczywiście fantazja
autora, który mocno wyolbrzymił
dane liczbowe. Jeśli chodzi o traktowanie pojmanych, to – jak podkreśla Bohdan Baranowski – zgodnie
z panującym zwyczajem na wscho-

dzie muzułmańskim byli oni traktowani nie jak jeńcy wojenni, lecz
jak zwykli niewolnicy. Nawet
członkowie legacji poselskich nie
byli pewni, czy nie tra ią do niewoli
tatarskiej. Przykładami mogą nam
służyć takie postacie, jak Maciej
Stryjkowski czy Florian Oleszko,
którzy posłowali do krajów muzułmańskich. Pierwszy dzięki wielkiemu szczęściu nie tra ił do niewoli,
drugi natomiast spędził dwa lata
na Krymie jako więzień.
Tatarzy podczas powrotów na
rodzime ziemie już na obszarze
Dzikich Pól przeprowadzali podział
zdobyczy na dwie grupy. Pierwsza
grupa to osoby, za które można
było zdobyć pokaźny dochód. Natomiast druga grupa to szary tłum,
któremu przypadł los pozostania w niewoli. Ta grupa stanowiła
zdecydowaną większość. Biedniejsi często byli sprzedawani dalej,
a tym samym pozostawali w niewoli (niejednokrotnie do końca
życia). Bywało również tak, że ich
potomkowie przechodzili na islam.
Pewną część uprowadzonych
stanowiła jednak szlachta, która
w zamian za odzyskanie wolności
była gotowa do zapłacenia najwyższych okupów. Jej los był o wiele
lepszy niż zwykłego pospólstwa
– Tatarzy dbali o to, by zaspokajać jej potrzeby. Miało to kluczowe
znaczenie w uzyskaniu większych
pieniędzy za danego jeńca. Tatarzy
do tego typu kwestii podchodzili,
mając na uwadze reguły rządzące handlem, przez co starali się
wyśrubować jak najwyższą cenę
za przetrzymywanego.

Misja i negocjacje
W misjach na Krym brali udział
Karaimi haliccy, rzadziej łuccy. Być
może w takich wyprawach uczestniczyli również ich pobratymcy
z Kukizowa na Litwie. Niestety bardzo mało wiadomo, czy do takich
„operacji” angażowani byli przedstawiciele pozostałych gmin. Wykup uwięzionego na Krymie był
ułatwiony z jednego, bardzo ważnego powodu. Obszar Chanatu był
zamieszkany przez ludność karaimską, która była ceniona przez

Stanisław Żółkiewski (1547–1620) – magnat, hetman
wielki koronny i kanclerz wielki koronny, wybitny dowódca wojskowy, dzięki któremu na dwa lata zajęto
Moskwę. Zginął w trakcie odwrotu wojsk Rzeczypospolitej z bitwy pod Chocimiem w 1620 r. Do niewoli
dostał się wówczas jego syn – Jan, który potem został
wykupiony przez matkę Reginę z Herbutów.
Fot. domena publiczna

chanów tatarskich, a dowodem
tego są liczne przywileje nadawane przez nich Karaimom. Tatarzy
powierzali im również opiekę nad
porwanymi.
Między pośrednikiem karaimskim a rodziną jeńca zawierane
były umowy (kontrakty). Po otrzymaniu pieniędzy Karaim udawał
się na Krym uwolnić jeńca. Bywało i tak, że strony polska i tatarska wymieniały się pojmanymi.
Do takich wymian dochodziło
w okolicach Kamiennego Zaworu: „Tu Tatarzy zimową porą, gdy
Dniepr jest zamarznięty, mają zazwyczaj swój przewóz i przejście,
również tu swój odkup, czyli wykup jeńców”.
Po wyzwoleniu więzień wracał do kraju, gdzie nader często
dochodziło do sporów z rodziną
uwolnionego. Przyczyną kon liktów był brak pokwitowań, których na wschodzie zasadniczo nie
znano. Z tego też powodu Karaim
nie mógł udowodnić, na co tak naprawdę wydano pieniądze przeznaczone na okup.
Znamienitym przykładem jest
sprawa niejakiego Łozińskiego
i księdza Paulusa, którzy przebywali w pierwszej połowie XVII w.
w niewoli na Krymie. Mieli być
uwolnieni przez Abrahama Suke

Jaskinie Czufut-Kale, domena publiczna

W porównaniu do pośrednictwa
Ormian kamienieckich lub lwowskich, o pośrednictwie karaimskim
wiemy o wiele mniej. Nie można
jednak tej działalności bagatelizować. Rzeczpospolita wykorzystywała kupców karaimskich w relacjach z Chanatem i Turcją. Bohdan
Baranowski słusznie zauważa, że
nie zachowało się wiele materiałów, które mogłyby nam bardziej
przybliżyć omawiane kwestie.
Materiały polskie mają charakter
typowo szlachecki, co oznacza, że
autorzy źródeł podkreślają wydarzenia natury politycznej lub
wojskowej, a nie fakt, że Karaimi jechali na wschód negocjować
wykup jeńców. Miało to znaczenie
stanowe, co świadczy o wywyższaniu przez szlachtę swoich zasług

kosztem innych. Dochodziło nawet
do tego, że w relacjach mylono
Żydów z Karaimami, co możemy
zauważyć m.in. w pamiętniku Wilhelma Beauplana.

Druga strona medalu

Potoccy w niewoli

Czufut-Kale – skalne miasto, domena publiczna

Badając
kwestie
karaimskiego pośrednictwa w wykupie jeńców, należy wspomnieć
o sprawie Mikołaja Potockiego (syna hetmana wielkiego
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Omawiając kwestie pośrednictwa w wykupie jeńców, trzeba
zwrócić uwagę na to, że Karaimi,
zwłaszcza ci z Kale, nie tylko bogacili się dzięki wymianie, lecz
także dzięki oprocentowanym
pożyczkom udzielanym uwięzionym. Było to spowodowane
tym, że władze Chanatu cofały
tzw. stół chański, czego efektem
były obawy przed głodem. Chcąc
się wyżywić, jeniec był zmuszony
pożyczyć pieniądze od Karaimów
lub Ormian z Bakczysaraju. Tak
np. Krzysztof Dzierżek zwrócił
się z prośbą o pożyczkę do kupców karaimskich, która została
mu ostatecznie udzielona, niestety
w nieznanej sumie.
Nie wszystkich „mieszkańców”
było stać na karaimską pomoc. Jak
już wspomniałem, w przeważającej
części jasyr składał się z uboższych
pojmanych. Co więc się z nimi działo i jak wobec nich zachowywali
się Karaimi? Można przypuszczać,
że kupcy karaimscy zajmowali się
częściowo „handlem niewolników”, ponieważ wielu uwięzionych
sprzedawano Turkom. Istnieją
jednak przesłanki mówiące o niepisanej umowie między Karaimami
z Kale a Karaimami pracującymi
dla strony polsko-litewskiej. Sama
„spółka” miała na celu handel
jeńcami, który miał obu stronom
przynosić pro ity. Nie mamy jednak
dowodów, by potwierdzić, że kupcy karaimscy brali udział w handlu
kobietami, który miał dobrze się
rozwijać na pograniczu. Białogłowy były oczywiście uprowadzane
przez Tatarów z ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej.
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– Karaima halickiego, który ponoć
mocno angażował się przy wykupie więźniów z rąk tatarskich. Posądzono go nawet o handel suknem
z Tatarami. Tego typu przykładów
było o wiele więcej, zwłaszcza
w XVII w., gdy Rzeczpospolita doznała kilku klęsk ze strony tatarskiej i tureckiej. Taka porażka miała miejsce chociażby pod Cecorą
w 1620 r., gdzie wojska hetmana
Żółkiewskiego uległy wojskom turecko-tatarskim. Do niewoli tra iło
wówczas wielu zamożnych szlachciców, m.in. Aleksander Bałaban,
który również miał kontakt z ludnością karaimską. Także w okresie
powstania Chmielnickiego Karaimi
zostali zaangażowani w mediacje
dotyczące wykupów jeńców, w tym
pochodzenia żydowskiego.
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Mikołaja, zmarłego w 1651 r.),
który tra ił do niewoli tatarskiej w zamian za uwolnienie
jego ojca. Miał być on przetrzymywany do czasu wpłacenia
pełnego okupu. Suma żądana
przez Tatarów była zbyt wygórowana nawet dla tak potężnego
rodu, jakim byli Potoccy herbu
Piława. W 1651 r. pojawił się pomysł porwania młodego Potockiego z Czufut-Kale. Ta zuchwała akcja została zapewne wsparta przez
Bazylego Lupu tuż po klęsce pod
Batohem, gdzie hospodar mołdawski nie mógł liczyć na poważniejsze
wsparcie strony polskiej.
Źródła milczą w kwestii, jakoby
główną rolę w operacji odegrali Karaimi. Ludność ta była jednak odpowiedzialna za więźniów
Czufut-Kale, można więc wnioskować, że to Karaimi przyczynili się
w głównej mierze do uwolnienia
jeńców polskich. Prawdopodobnie
pod koniec wiosny 1652 r. Ormianin Jan bądź Piotr Romaszkiewicz
przybył do Jass, gdzie postanowiono wyswobodzić jeńca dzięki podstępowi. To on wraz z Jerzym Kutnarskim omówił szczegóły operacji
uwolnienia Polaków. Następnie Ormianin zaokrętował się na statek
Turka rei Mehmeda, wynajętego
i zaopatrzonego przez ludzi Bazylego Lupu. Umówiono się wówczas
z Turkiem na zapłatę trzech tysięcy
talarów, z których 1/3 miała być

wypłacona już na Krymie, kolejny
tysiąc w Stambule, a reszta po dotarciu jeńców w granice Rzeczypospolitej.
Po przybyciu na miejsce Romaszkiewicz wraz z Turkiem upili strażników, po czym uwolnili
więźniów, w tym m.in. Mikołaja
Potockiego, Jakuba Kalinowskiego
i Jacka Szembeka. Karaimi odpowiedzialni za więźniów przetrzymywanych w „Skalnym Gnieździe”
mocno zawiedli w ten sposób chana tatarskiego. Dzięki wsparciu
agentów z Mołdawii i cesarstwa
udało się opłacić tureckiego właściciela statku. Jak widać, Karaimi
nie wsławili się tym razem jako negocjatorzy, choć nie należy wykluczać, że przed samym porwaniem
Potockiego uczestniczyli w rozmowach dotyczących uwolnienia syna
hetmana.
Ze względu na brak zorganizowanego pośrednictwa w wykupie jeńców z rąk tatarskich trzeba
docenić rolę Karaimów w tych
kwestiach. Dzięki działalności tych
łączników między Rzeczpospolitą
a Chanatem Krymskim wielu jeńców polskich odzyskało wolność.
Być może byli małą grupą etniczno-religijną w wielokulturowej
Rzeczypospolitej, ale bez wątpienia
stanowili ważne ogniwo w kontaktach między Koroną i Litwą z jednej
strony a wschodem muzułmańskim z drugiej.
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The Karaites and captivity... or on the ransom for the captives from the Tatar slavery
The Karaim population was one of the smallest in our country in the modern period. The Karaites lived
mainly in the south-eastern parts of the country and to dealt mainly with trade and craft. Sometimes Polish
nobles asked for help from Karaim merchants to repurchase people who were kidnapped by the Tatars. It was
possible because the Karaims knew oriental languages but more importantly, their relatives lived in the Crimean
Peninsula. The issue of negotiations was also facilitated by the fact that the Karaim community was guarding
prisoners. It sometimes happened that the buyers were accused by the principal of misusing money. There are
also some assumptions that the people were involved in the work in the offices of the hetmans. There have been
cases where the Karaites worked in the offices of Lithuanian princes. One of the more well-known examples of
the release of a Polish prisoner by Karaim was the situation connected with Jan Piotr Romaszkiewicz. This person
worked for the Potocki family and released Nicholas Potocki (son of the hetman). It is worth taking a closer look
at this population, because they were involved, among others in diplomatic activity.
Tłumaczył: Mikołaj Tomaszewski

Mariusz Sawicki

miejskich procesach sądowych XVI–XVIII w. opierano się przede wszystkim
na prawie magdeburskim
opracowanym, zredagowanym i opatrzonym komentarzami przez Bartłomieja Groickiego,
podwójciego i pisarza sądowego
krakowskiego.
Urodził się on ok. 1534 r. i był
pierwszym pisarzem zajmującym się kwestiami prawnymi,
który przedstawił w języku polskim zagadnienia dotyczące ówczesnych systemów jurydycznych,
w szczególności prawa magdeburskiego. Najważniejszą książką wydaną przez Groickiego były Artykuły prawa majdeburskiego, które
zowią Speculum Saxonum z 1558 r.1
W tym samym roku ukazała się
Ustawa płacej u sądów w prawie
majdeburskim tak przed burmistrzem a rajcami jako przed wójtem
nowo uczyniona2. Kolejną istotną
publikacją Groickiego, i chyba najbardziej popularną, był Porządek
sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego, po raz pierwszy wydany w 1562 r.3

W

Stworzenie Adama – Bóg Ojciec otoczony przez putta, fresk Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej

Dura lex, sed lex

1
2
3

Tytułowa strona zbioru praw magdeburskich B. Groickiego

najwyższy wymiar kary – śmierć,
zadawaną na różne sposoby. Najczęściej sędziowie nie mieli najmniejszych skrupułów, zarządzając
najwyższy wymiar kary, a prawo

Praca ta była bardzo popularna, o czym świadczą kolejne jej wydania: w 1560, 1565, 1568, 1582 i 1587 r.
Również ona doczekała się kilku wydań.
K. Koranyi, M. Patkaniowski, Groicki Bartłomiej, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 8, Wrocław–Warszawa–Kraków 1959–1960, s. 629.
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Dzieła Groickiego doczekały się
także wznowień w czasach nam
współczesnych jako ważne źródło do badań nad dawnym systemem prawnym w Polsce. Taką
publikacją są Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów około
karania na gardle. Ustawa płacej
u sądów. Pozycja ta traktuje przede wszystkim o przestępstwach,
za które powinno się wymierzać

magdeburskie samo w sobie było
niezmiernie surowe wobec przestępców dopuszczających się najgorszych czynów.
Surowość zawarta w prawie
magdeburskim nie wykluczała
sprawiedliwości – i to nie tylko
tej podyktowanej przez ludzkie sumienie, lecz także sprawiedliwości
bożej, odwołując się do nadprzyrodzonych elementów takiego sądu.
Już na samym początku nakazywano sędziom zgodnie z prawem
bożym sądzić sprawiedliwie, nie
ulegając różnym zewnętrznym
naciskom i pokusom, jak środki
inansowe czy pozycja osoby sądzonej. Zatem z założenia wszyscy
powinni być równi wobec prawa,
co w praktyce nie było tak oczywiste.
Już w artykule 1 uznawano i powoływano się na prawo i sprawiedliwość boską, które powinny

wzbogacamy lekcje historii

Bóg, chrześcijaństwo i śmierć w prawie
magdeburskim opracowanym
przez Bartłomieja Groickiego
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przyświecać osobom sprawującym funkcje sędziego:
„Ci, którym moc od Boga
dana jest, aby sądzili a sprawiedliwością szafowali, mają
na to baczenie mieć, aby sprawiedliwie sądzili, gdyż sam
Bóg to w piśmie przykazuje:
Sprawiedliwie sądźcie, synowie ludzcy, nie za dary, które zaślepiają serca mądrych
a wywracają słowa sprawiedliwych. Nie mając też baczenia na osoby, ale wedle Boga
i sprawiedliwości, czyniąc
sprawiedliwość
każdemu,
tak wielkiemu jako małemu,
ubogiemu jako bogatemu,
tak swemu jako obcemu a[l]
bo postronnemu. I nie patrząc
na żadną różność osób, na zacność a[l]bo też podłość, żeby
jednej osoby inaczej niż drugiej nie sądzili, jeno każdego
sprawiedliwie. Albowiem sąd,
który ludzie sprawują, sąd
boży jest”4.
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Kara śmierci
W analizowanym zbiorze praw
na uwagę zasługują przede wszystkim przestępstwa karane śmiercią.
Zgodnie z zaleceniami Groickiego
za rozbój prawie zawsze karano
śmiercią, rozbój z morderstwem
– w zasadzie bez wyjątku; w wyrokach orzekających za rozbój bez
morderstwa dominowały powieszenie i ścięcie, w rozboju połączonym z morderstwem – najczęściej
śmierć kwali ikowana, czyli ćwiartowanie i łamanie kołem. Za świętokradztwo, w tym przypadku
profanacje hostii, kradzież monstrancji, krzyża z ołtarza, na ogół
także naczyń liturgicznych, prawie
zawsze skazywano na stos. Inne
kradzieże przedmiotów kościelnych, najczęściej antependiów5
i obrusów, niekiedy też naczyń
4

liturgicznych itp., mniej więcej
w połowie spraw sądowych karano
śmiercią, najczęściej przez powieszenie. Często również przestępstwo to karano także chłostą lub
wygnaniem.
Zabójstwo, o ile nie doszło
do ugody między zabójcą a rodziną zabitego, bez względu na okoliczności karano śmiercią; zadanie
śmierci w zwadzie, a także zupełnie przypadkowe, pociągało
za sobą wyrok śmierci przez ścięcie; morderstwo z premedytacją
(np. usunięcie męża kochanki) lub
w celach rabunkowych najczęściej karano ćwiartowaniem lub
łamaniem kołem, jednak często,
w drodze łaski, ścięciem. Poranienie karano śmiercią wówczas, gdy
poszkodowany był urzędnikiem
miejskim, w innych przypadkach
zazwyczaj ucinano prawą rękę.
Za podpalenie skazywano prawie zawsze na stos, podobnie jak
za fałszerstwo monety, za które
także niekiedy wymierzano karę
ścięcia.
Kara śmierci groziła też osobom,
które porwały kobietę wbrew
jej woli lub nawet za jej zgodą
(uprowadzenie). Jedynym odstępstwem – i to tylko w procesach karnych w Gdańsku – było uprowadzenie w celu zawarcia małżeństwa.
Wówczas odstępowano od wymierzenia sprawiedliwości zgodnej
z obowiązującymi kodeksami. Karę
śmierci orzekano za zgwałcenie
kobiety, natomiast gwałt na dziewicy karano śmiercią przez zakopanie sprawcy żywcem6.
Przestępstwem, którego efektem był najwyższy wymiar kary,
było dzieciobójstwo. Już w dawnym prawie niemieckim, które
stało się podstawą prawa magdeburskiego – Constitutio Criminalis
Carolina, czyli kodeks karny Karola V z 1532 r., poświęcono temu
przestępstwu kilka artykułów,

choć za każdym razem przewidywały one wyrok śmierci na sprawcy. Artykuł 131 stwierdzał, że kobieta, która zabiła swoje dziecko
umyślnie, miała być pogrzebana
żywcem i przebita palem. Podobnie ciężkie kary stosowano w wypadku stwierdzenia porodu w tajemnicy lub urodzenia martwego
płodu. Carolina wprowadzała
również instytucję biegłego lekarza sądowego, szczególnie w sprawach o dzieciobójstwo, które z racji skomplikowanych dowodów
w postaci martwego dziecka i kobiety po porodzie były sprawami
niezwykle trudnymi. W przypadku zabicia nieślubnego dziecka
wymieniony kodeks przewidywał
karę utopienia, uwzględniającą przy takiej okazji najczęściej
szczególnie trudną sytuację matki,
obawiającej się w wyniku porodu
zhańbienia7.
Wobec wykroczeń, które miały
aspekt religijny, zasądzano karę
śmierci kwali ikowaną przeznaczoną dla najgorszej grupy przestępców. Egzekucje kwali ikowane to spalenie na stosie żywcem,
wbicie na pal, zakopanie żywcem, ćwiartowanie, łamanie kości
i wplecenie w koło czy w końcu
rozrywanie żywcem końmi. Zasadnicza kara śmierci mogła być
poprzedzona, co zależało od decyzji sędziego, szeregiem udręczeń
zadawanych osobie skazanej przed
wykonaniem samej egzekucji. Można było zatem szarpać go rozżarzonymi cęgami, okaleczyć w różny
sposób, ciągnąć skazańca na desce,
na miejsce egzekucji, piętnować
itd. Kara śmierci tak zwana zwykła
to ścięcie, powieszenie, utopienie
lub rozstrzelanie8. W podobny sposób, przez spalenie na stosie żywcem, karano osoby dopuszczające
się przestępstw przeciwko religii,
czyli herezji, apostazji i czarów,
choć w ostatnim przypadku karę tę

B. Groicki, Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sędziów, Warszawa 1954, s. 103.
Jest to bogato zdobione zakrycie lub zasłona przedniej części ołtarza chrześcijańskiego.
6
Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, Historia państwa i prawa Polski, t. 2, red. J. Bardach, Warszawa 1966, s. 351–356.
7
Dzieciobójstwo. Zarys historii stosowania kar, oprac. V. Grudzień, Katowice 2012, s. 7–8, http://isp.policja.pl/isp/e-czytelnia/3476,Dzieciobojstwo-Zarys-historii-stosowania-kar.html (dostęp: 19.01.2018).
8
Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, dz.cyt., s. 339; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1977,
s. 270.
5

zaczęto nagminnie stosować dopiero w wiekach XVII i XVIII9.

Czarostwo

9

Tamże, s. 353.
B. Groicki, dz. cyt., s. 117.
11
Tamże, s. 123.
10
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Przed Bogiem
Kolejna interesująca kwestia
związana z wymiarem boskim karania śmiercią zawarta jest w artykule 49. Mówi on o osobach skazanych już na najwyższy wymiar kary,
którym należy dać czas na wyspowiadanie się, „rozpamiętywanie
grzechów swych” oraz, jeśli ktoś
by sobie tego życzył, na przyjęcie
komunii świętej.
W tym samym miejscu zalecano, aby skazańcowi nie podawać
do picia zbyt dużej ilości wina albo
innego alkoholu, ponieważ po spożyciu napojów alkoholowych nie
będzie czuł kary, którą „go Bóg
karze”. Prawo również zaznaczało,
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Pierwszą zbrodnią świecką
o charakterze przestępstwa wobec prawa pospolitego, a także
boskiego były w stuleciach od XVI
do XVIII czary. Traktowano je jako
przestępstwo świeckie, kiedy
w ich wyniku wyrządzono szkodę
na mieniu, zdrowiu i życiu osób
trzecich, ale bez udziału sił nadprzyrodzonych, czyli w tym przypadku diabła lub innego demona.
Natomiast religijny charakter tego przestępstwa, choć czary same
w sobie miały taki wymiar, podkreślany był najczęściej przez udział
w czynie zabronionym diabła lub
też wyrzeczenie się Boga, Matki
Bożej i wszystkich Świętych i przyjęcie protekcji szatana. Oczywiście miało to na celu wyrządzanie
za pomocą owego diabła czynów
zupełnie naturalnych, szkodzących
w różnej postaci innym osobom.
W prawie magdeburskim kwestię tę poruszał artykuł XIV zatytułowany Dowód przeciw czarownikom i tym wszystkim, którzy się
z czarnoksięstwy a z gusły obchodzą. Mówił on o winie osób, które chciały uczyć innych czarów
i grozić nimi osobom postronnym.
W ostatnim przypadku podkreśla-

opisuje się element przesłuchania
nazywany inkwizycją specjalną,
którą były tortury, uważane wówczas za najlepszą metodę służącą
do „dobrowolnego” przyznania się
osoby oskarżonej do winy. Prawo
nakazywało skupienie się na elemencie przesłuchania i wysuwało
konkretne przykłady, o co mają
pytać sędziowie w celu ustalenia
kolejności zdarzeń i sekwencji wypadków związanych z omawianym
czynem zabronionym.
W pierwszym rzędzie należało zapytać, jakich oskarżona lub
oskarżony używał przedmiotów
(instrumentów) lub słów w celu
czynienia czarów. Jeśli podejrzana lub podejrzany zaczął mówić,
sędzia pytał, „gdzie czary jakie zakopał a[l]bo ukrył rzeczy takowe”
i nakazał wszcząć poszukiwanie
przedmiotów, a jeśli zostaną odnalezione, wówczas należało zapytać czarownika, „jako się z tym
obchodził”. Na koniec oskarżony
miał być przesłuchany na okoliczność ewentualnej nauki czarów:
od kogo się tego nauczył, jak do takich umiejętności doszedł oraz jak
wiele razy i przeciw komu je wykorzystywał. Oczywiście istotnym
pytaniem było to dotyczące szkód
wyrządzonych rzekomymi czarami
przez osobę podejrzaną11.
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no także, że istotnym elementem
powinno być również stwierdzenie, czy w wyniku takich gróźb coś
się osobie pokrzywdzonej nie przydarzyło, czy nie dostrzeżono konsekwencji takiego działania. Prawo karania obejmowało też osoby,
które były podejrzane o czary, zachowywały się i mówiły dziwnie,
inaczej od pozostałych. Takim elementem odróżniającym rzekomych
czarowników od społeczeństwa
były także ich odmienne obyczaje
i postawy. Dość ogólnikowo kończono ten zwrot określeniem, że są
oni inni od reszty „inszymi sprawami”, ale kategorycznie stwierdzano,
że wszystkie powyższe poszlaki
powinny decydować o przekazaniu takiej osoby na tortury. Paragraf podkreślał także, że wszystkie
umiejętności, które są „naprzeciwko Panu Bogu – i też ludziom
chrześcijańskim”, powinny być bezwzględnie i surowo karane10.
Zatem przestępstwo związane
z nauką czarów, grożeniem nimi,
co w konsekwencji doprowadzało
do przykrych dla o iary doświadczeń, miało być surowo karane,
choć nie zaznaczono, że ma być
to kara śmierci, wykonana przez
spalenie na stosie. Taki zapis gwarantował bowiem sędziom, przy
jednoczesnym surowym karaniu,
możliwość zastosowania innej
kary, jak choćby więzienia czy pohańbienia publicznego, co w ówczesnym czasie uznawano również
za kary ciężkie i dotkliwe. W prawie magdeburskim zatem nie każde oskarżenie o czary, choć było
to przestępstwo przeciw Bogu
i chrześcijaństwu, musiało skutkować, i w dawnej Polsce nie skutkowało, skazaniem na śmierć i wykonaniem egzekucji przez spalenie
na stosie.
Kolejny artykuł mówiący o czarach, czyli przestępstwie religijnym
nosi numer 22 i jest zatytułowany
Gdy się na męce przyzna ku czarnoksięstwu a[l]bo czarownictwu.
Znajduje się w miejscu, w którym
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że nietrzeźwy przestępca skazany na karę śmierci przed wykonaniem wyroku nie okazuje skruchy.
W artykule tym na podkreślenie
zasługuje powołanie się na Boga
i stwierdzenia, że wyrok i kara
ma wymiar boski, a nie ludzki,
co jest bez wątpienia elementem
religijnym w prawie świeckim.

Bluźniercy
Najwymowniejszym przepisem
zawierającym w sobie elementy
związane z panującą religią był artykuł 65 – Ci, którzy bluźnią przeciw
Bogu, jako mają być karani. Na samym początku zaznaczano, że jeśli
ktoś bluźni przeciw Bogu nie tylko
„plugawymi usty”, lecz także „zuchwałym sercem” oraz „ujmował
to, co nie ma być ujmowano” w celu
obrażenia samego Boga lub Jego
dobroci, ma być doprowadzony
przed sąd. Ten po zbadaniu sprawy ma uznać, jak wielki jest grzech
i przestępstwo oskarżonego, choć
sędzia miał wziąć pod uwagę
stan oskarżonego i zdecydować,
czy ma być ukarany „na zdrowiu
a[l]bo też na gardle”. Chodziło
tu przede wszystkim o wyeliminowanie nadmiernie surowego
karania osób chorych umysłowo
i ewentualnie opętanych, które
budziły współczucie i którym starano się pomóc. Podobnej procedurze miała podlegać osoba, która
bluźniła przeciw Matce Bożej.
Zaznaczono również, że każdy, kto
dopuści się takich czynów, ma być
karany zgodnie z prawem, „żeby
takowe rzeczy a grzechy między
ludźmi się nie mnożyły”12.
Paragraf ten nawet w takim
przypadku zalecał wziąć pod uwagę
wielkość grzechu, stan społeczny,
a także – przez indywidualne postrzeganie osoby oskarżonej – zastosować w zależności od występku
karę „na zdrowiu” lub w ostatecz-

12

Palenie na stosie

ności karę śmierci. Ustęp ten dopuszczał zatem w pewien sposób
możliwość łagodniejszego potraktowania przestępcy i niekoniecznie wymierzenia mu najwyższej
z możliwych kar.

Przeciw dobrym
obyczajom
Przestępstwem, które z pozoru
wydaje się czynem świeckim, jest
ówczesna sodomia opisana w artykule 71. Zbrodnia ta w prawie
ziemskim zakwali ikowana była
do przestępstw przeciw dobrym
obyczajom razem z gwałtem, nierządem, kazirodztwem, a ostatnie
z wymienionych powinno być karane ścięciem w przypadku szlachty
i spaleniem łoża, na którym doszło
do nierządnego czynu13.
W przypadku prawa miejskiego
przestępstwo sodomii traktowano podobnie i miano za nie karać spaleniem żywcem na stosie,
choć już inne kary znajdujące się
w grupie przestępstw przeciw
moralności traktowano znacznie
łagodniej, jak np. cudzołóstwo,
które w Gdańsku karane było
śmiercią przez ścięcie, ale dopiero
przy drugiej recydywie14. W przypadku zwierzęcia, które skalano

przestępstwem, miano postąpić
również stanowczo i także spalić
je żywcem na stosie, najczęściej
tym samym co człowieka15. Zatem
sodomia zaliczana była do najcięższych przestępstw kryminalnych
i powinna być karana przez sądy
mające prawo miecza16.
Mimo pozornej świeckości wymienionego przestępstwa bardzo
często w ogłaszanych wyrokach
sędziowie operujący prawem magdeburskim podkreślali nie tylko
niemoralność i nieobyczajność
czynu, ale jego sprzeczność z naturą i prawem Bożym. Uczynił
tak np. w czasie sprawy sądowej
w Krzemieńcu w roku 1772 sędzia
Łukasz Pogonowski. W uzasadnieniu wyroku w sprawie Demka Cygańczuka dwukrotnie podkreślał
on bowiem, że oskarżony uczynił
„nieznośny występek przeciw prawu boskiemu i naturze ludzkiej
popełniony winnym śmierci sromotnej uznaje, chcąc, aby inni takiemi niecnotliwymi występkami
się obchodząc raczyli poprzestać
i przykazań boskich” nie łamali17.
Kara miała za zadanie dodatkowo
odstraszać o tego typu zachowań
innych właśnie przez swój najsurowszy wymiar.

Tamże, s. 149.
Z. Kaczmarczyk, B. Leśnodorski, dz.cyt., s. 336.
14
Tamże, s. 354–355.
15
T. Wiślicz, Z zagadnień obyczajowości seksualnej chłopów w Polsce XVI–XVIII wieku. Przyzwolenia i penalizacja, „Lud” 2004, t. 88, s. 55–56.
16
R. Łaszewski, Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku, Toruń 1988, s. 130.
17
Protokół sprawy kryminalnej przed sądem miejskim w Krzemieńcu, Krzemieniec 22 listopad 1772, Центральний державний
історичний архів України, м.Київ, fond 20, op. 1, nr 9, k. 53–55.
13

obecnych utwierdzić w prawdomówności wypowiadającego takie
słowa. W konsekwencji oskarżony,
któremu dowiedziono w tym przypadku winę, powinien był być spalony na stosie żywcem, ale sędzia,
niezgodnie z prawem, zastosował
nadzwyczajne złagodzenie kary –
najpierw ścięcie przez kata, a następnie spalenie zwłok. Natomiast
zwierzę, na której dopuścił się on
przestępstwa, należało „żywcem
w dół one wrzuciwszy była zakopana”.

Religia a przestępstwa
kryminalne
Kwestie związane z religijnymi elementami przestępstw kryminalnych, czyli tych, które powodowały kary cielesne łącznie

ze śmiercią, były wszechobecne
nie tylko w świadomości sędziów
prowadzących procesy, lecz także w ówczesnym prawodawstwie
miejskim, któremu podlegała
znaczna część społeczeństwa. Nie
tylko zatem kwestie religii, udziału Boga w sądzeniu i prawa bożego niezmiennego i sprawiedliwego można odnaleźć w artykułach
prawa magdeburskiego. Były one
także obecne w procesach karnych,
na co często powoływali się sędziowie, najczęściej prowadząc sprawy
przeciw obyczajowości czy moralności, co zdaniem ówczesnego społeczeństwa było postępowaniem
wbrew ogólnie przyjętemu porządkowi chrześcijańskiemu i poukładanemu przez Boga postrzeganiu
świata.
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Oskarżyciel publiczny w czasie tego procesu Jan Potocznik
zobowiązany został do złożenia
przysięgi, że wszystko, co widział
i opowiedział przed sądem, jest
prawdą. Tekst przysięgi urzędowej zawierał w sobie elementy
powszechnie przyjętego chrześcijaństwa i już na samym początku
wzywał on Boga na świadka swojej prawdomówności: „Ja Jan przysięgam Panu Bogu w Trójcy Świętej
Jedynemu jako Demko Cyganczuk
jest winien śmierci i wyż opisaną
karę za zbrodnie swoje ponieść
powinien, tak mi panie Boże dopomóż i niewinna męka Christusa
Pana”. Przysięgi kończące sprawę
sądową o wymienioną zbrodnię
łączyły elementy świeckiej z siłami nadprzyrodzonymi, które miały

God, Christianity and death in Magdeburg law drafted by Bartholomew Groicki
The criminal law applied in Poland contained religious and secular elements. These issues were present not
only in the existing legal codes, but also in the public awareness as well as the judges running the trials. They
often referred to the justice of God at the time of punishment. The highest punishments deserved not only
secular crimes like murder, but also those that were aimed against God or the mother of God. An important
crime for which death could be sentenced were witchcraft and blasphemy. In both cases, however, the law gave
the judges the possibility of imposing a penalty other than death and ordered to take into account various
elements, such as familiarization with the mental health of the offender. This could affect the announced judgment. In spite of this, death was usually pronounced for such crimes.
Tłumaczył: Mariusz Sawicki

Powiernik królowej
wręcz nieprawdopodobna, to wydarzyła się naprawdę. Ha iz Mohammed
Abdul Karim żył w latach 1863–1909
i jako towarzysz królowej Wiktorii rzeczywiście zdobył jej niemal matczyne
uczucie. Urodził się w pobliżu Jhansi
jako syn szpitalnego asystenta. W roku
1887, kiedy królowa świętowała 50-lecie sprawowania przez siebie władzy,
został jednym z dwóch Hindusów
wybranych do usługiwania Wiktorii
podczas uroczystości. Bardzo szybko
dostał się w łaski królowej, został jej
nauczycielem, powiernikiem i sekretarzem. Jego uprzywilejowana pozycja
budziła jednak zazdrość wśród innych
członków dworu, a nawet rodziny królewskiej. Po śmierci Wiktorii w roku
1901 jej syn i następca Edward VII odesłał Karima do Indii oraz nakazał kon iskatę i zniszczenie jego korespondencji
z królową. Karim mieszkał od tej pory
aż do swojej śmierci w wieku 46 lat
w Agrze w majątku, który Wiktoria

przygotowała dla niego w dowód swego przywiązania i wdzięczności.
Artur R. Jęcka
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Film Stephena Frearsa to historia niezwykłej przyjaźni, jaka połączyła brytyjską królową Wiktorię (Judi Dench), panującą w latach 1837–1901, z Abdulem
Karimem (Ali Fazal), indyjskim muzułmaninem, który towarzyszył jej i służył
przez ostatnich 15 lat rządów. Władczyni
nadała mu nawet tytuł „munshi” oznaczający nauczyciela. Platoniczna relacja
łącząca Wiktorię, będącą również cesarzową Indii, z pochodzącym z tej „perły
brytyjskiego imperium” urzędnikiem
stała się jednak źródłem licznych plotek
oraz niepokoju na brytyjskim dworze.
Niektórzy sądzili nawet, że to właśnie
dzięki wpływowi Abdula polityka zagraniczna kraju i silny, momentami wręcz
bezkompromisowy charakter królowej
uległy pewnemu złagodzeniu.
Obraz Frearsa to zabawna historia,
w której zadbano nie tylko o historyczny realizm, lecz także o dobry scenariusz oraz przepiękne zdjęcia. Mimo
że opowieść ta wydaje się chwilami
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Japońskie siły samoobrony.

Uśpiona potęga
Michał Dahl

W

2017 r. siły zbrojne Japonii uplasowały się na siódmej pozycji w rokrocznie publikowanym rankingu
sił konwencjonalnych Global Firepower. Najnowszy raport, nazywany inaczej rankingiem najpotężniejszych
armii świata, analizując ponad 50 czynników, szereguje
133 poddane badaniu kraje na podstawie tzw. indeksu
siły (PowerIndex). Dla porównania: przed Japonią na liście
znalazły się – począwszy od miejsca pierwszego – Stany
Zjednoczone, Rosja, Chiny, Indie, Francja i Wielka Brytania (Polska zajęła 19. lokatę)1. Wysoka pozycja Japonii
w rankingu nie stanowiłaby przyczynku do rozważań, gdyby nie fakt, że kraj ten oﬁcjalnie nie posiada sił zbrojnych.

Japonia wyrzeka się wojny
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Dnia 2 września 1945 r. strona japońska podpisała akt
bezwarunkowej kapitulacji, kończąc tym samym zmagania II wojny światowej. Wydarzenie to zapoczątkowało okres niemal siedmioletniej okupacji amerykańskiej,
której jednym z przejawów była bezprecedensowa ingerencja w podstawy japońskiego systemu politycznego,
ekonomicznego i prawnego, a także podjęta przez obce
mocarstwo próba zaszczepienia nowych wartości i postaw
kulturowych.
Przez przyjęcie strategii skoncentrowanej na „demilitaryzacji” i „demokratyzacji” znaczna część energii
Amerykanów, teoretycznie popieranych przez wszystkie
sprzymierzone państwa, została skierowana na skomplikowaną logistycznie operację rozwiązania Cesarskiej Armii
Wielkiej Japonii (Dai-Nippon Teikoku Rikugun), w praktyce oznaczającą repatriację niespełna 7 mln ludzi2. Zdemobilizowano wówczas żołnierzy i załogi okrętów, a znaczną
część sprzętu wojskowego zdemontowano. Japonia utraciła również zdobyte środkami militarnymi terytoria, w tym
posiadłości zamorskie, powracając do granic sprzed wojny
chińsko-japońskiej z lat 1894–1895.
Drugi ze wspomnianych elementów amerykańskiej
strategii, demokratyzacja, znalazł wyraz w działaniach
zmierzających do opracowania nowej ustawy zasadniczej dla Japonii. Ów akt prawny, znany inaczej pod nazwą
Konstytucji Shōwa, został przyjęty przez Zgromadzenie
Narodowe 7 października 1946 r. Jego promulgacja przez
cesarza Hirohito nastąpiła 3 listopada 1946 r., a pół
roku później (3 maja 1947 r.) konstytucja weszła w życie. Mimo że najważniejszym celem, jakie stawiały przed
sobą władze okupacyjne, była zmiana zakorzenionego
w systemie konstytucyjnym oraz świadomości obywateli
1
2

Japońscy żołnierze z 22 Pułku Piechoty Japońskich Sił Samoobrony w czasie szkolenia z amerykańskimi żołnierzami w 2008 r.

przekonania o boskim statusie cesarza, to niepoświęcony jego pozycji art. 1 pozostaje do dziś najbardziej kontrowersyjnym przepisem najważniejszego japońskiego aktu
normatywnego.
Ustawa zasadnicza z 1947 r., będąca pierwszą konstytucją azjatycką odwołującą się do wartości demokratycznych, funkcjonuje w świadomości konstytucjonalistów
głównie dzięki słynnej klauzuli pacyﬁstycznej (art. 9).
Uważa się, że klauzulę tę przekazał rządowi japońskiemu
gen. MacArthur, głównodowodzący sojuszniczych wojsk
okupacyjnych w Japonii, choć nie ma wystarczających dowodów na jednoznaczne poparcie tej tezy.
Zasada pacyﬁzmu wkomponowana została w japońską Konstytucję jako drugi z 11 elementów składowych.
Fakt, że wspomniana klauzula poprzedzona została jedynie regulacjami związanymi ze statusem i kompetencjami cesarza (tzw. część Tenno), niewątpliwie podkreśla
szczególną rolę regulacji w zamyśle projektodawców.
Usytuowanie przepisu, w którym Japonia zrzeka się
prawa do utrzymywania sił zbrojnych oraz do prowadzenia wojny w początkowej części konstytucji, przed
m.in. zasadami demokratyzmu, indywidualizmu, państwa opiekuńczego, państwa laickiego oraz gwarancjami
praw i wolności jednostki, zdaje się potwierdzać pozycję zasady pacyﬁzmu jako ﬁlaru japońskiego systemu
konstytucyjnego.

(Całkowita) demilitaryzacja?
Amerykanie szybko zdali sobie sprawę z konsekwencji słabnącej potęgi militarnej Japonii. Bezpośrednią
przyczyną rewizji stanowiska sił okupacyjnych w kwestii całkowitej demilitaryzacji kraju był wybuch wojny
na Półwyspie Koreańskim (1950–1953), podważający

2017 Military Strength Ranking, „GlobalFirepower.com”, https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp (dostęp: 20.01.2018 r.).
A. Gordon, Nowożytna historia Japonii. Od czasu Tokugawów do współczesności, Warszawa 2010, s. 314–315.

WYRZECZENIE SIĘ WOJNY
Artykuł 9
Naród japoński, dążąc szczerze do międzynarodowego pokoju opartego na sprawiedliwości i ładzie, wyrzeka się na zawsze wojny, jako suwerennego prawa narodu, jak również użycia lub groźby
użycia siły jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych.
Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim
ustępie, nie będą nigdy utrzymywane lądowe, morskie i powietrzne siły zbrojne, ani inne środki mogące służyć wojnie. Nie uznaje się prawa państwa
do prowadzenia wojny3.
fundamenty bezpieczeństwa regionalnego. W odpowiedzi na zagrożenie eskalacją konﬂiktu japoński rząd został
zobowiązany do powołania Rezerwowych Oddziałów
Policji Państwowej (Keisatsu-yobitai), przy czym liczba
mundurowych wchodzących w skład nowo zorganizowanej jednostki nie mogła przekroczyć 75 tys. Uznaje się,
że powołanie jednostki zaledwie kilka lat po rozwiązaniu
japońskiej armii zapoczątkowało – trwający do dziś –
proces jej gruntownej odbudowy. Naczelny Dowódca Sił
Sojuszniczych gen. MacArthur polecił także skierowanie
8 tys. funkcjonariuszy do Oddziałów Ochrony Wybrzeża,
co było umotywowane koniecznością wypełnienia braków
personalnych, powstałych w konsekwencji przerzucenia
części sił amerykańskich z terenów okupowanych na front
koreański4.
Chcąc pozyskać cennego sojusznika w walce przeciwko komunizmowi, Stany Zjednoczone zdecydowały
się przystać na złożoną przez japoński rząd propozycję
zawarcia traktatu pokojowego. Podpisaniu dokumentu, do którego doszło 8 września 1951 r. w San Francisco, towarzyszyło przyjęcie traktatu o bezpieczeństwie
(ampo-jo yaku), w myśl którego siłom militarnym USA,
biorącym na siebie ciężar „obrony bezpieczeństwa”, przyznano prawo do pozostania w Japonii. Po wejściu w życiu
traktatu Rezerwowe Oddziały Policji Państwowej zostały
przekształcone w Narodowe Siły Bezpieczeństwa (Hoantai), mogące liczyć nawet do 110 tys. funkcjonariuszy.

Powołanie Sił Samoobrony

3

wiającej się powrotu przez Japończyków do agresywnej
retoryki, lecz nastroje wewnątrz społeczeństwa japońskiego, obarczającego armię winą za klęskę i okrucieństwa II wojny światowej. Jak słusznie zauważył Mikołaj
Tersa, „Dominacja w rządzie wojskowych, w połączeniu
z chorymi ambicjami generalicji, pchnęły cesarstwo
w konflikt, którego nie miało szans wygrać. Dlatego też
po zakończeniu działań wojennych społeczeństwo japońskie bardzo obawiało się sytuacji, w której armia odzyskuje siłę i po raz kolejny sięga po władzę w państwie”5.
Rosnąca aprobata społeczna dla pomysłu utworzenia
nowego rodzaju sił zbrojnych, nieznacznie przekraczająca 50% w latach 1950–19566, ośmieliła decydentów
do przemianowania Narodowych Sił Bezpieczeństwa
na Japońskie Siły Samoobrony (1954 r., Jieitai). Cywilną kontrolę nad liczącą 150 tys. funkcjonariuszy jednostką sprawować miała nowo powołana Japońska Agencja
Obrony.
W kontekście utworzenia Japońskich Sił Samoobrony
oraz ich kompetencji konieczne okazało się wypracowanie konsensusu, satysfakcjonującego poszczególne opcje
polityczne oraz grupy społeczne. W procesie formowania sił zbrojnych kluczowe znaczenie miała interpretacja
art. 9 Konstytucji. Według oﬁcjalnego stanowiska rządu
japońskiego, sformułowanego w 1954 r., umiejscowiona
w rozdz. II ustawy zasadniczej klauzula pacyﬁstyczna zakłada porzucenie używania siły w stosunkach międzynarodowych, a tym samym nie wyklucza odstraszania
innych państw od stosowania przemocy wobec Japonii,
co zresztą – zdaniem rządu – leży w bezpośrednim interesie państwa i służy zapewnieniu jego bezpieczeństwa7.
Interesujące jest w tym kontekście stanowisko Japońskiej Partii Socjalistycznej (Nihon Shakai-tō), rezygnującej
z określania prowadzenia wojen, nawet w samoobronie,
za niekonstytucyjne, dopiero po zauważeniu wysokie-

Konstytucja Japonii, tłum. T. Suzuki, P. Winczorek, Warszawa 2014.
P. Niedbalska-Asano, M. Asano, Japonia. Leksykon, Warszawa 2012, s. 158.
5
M. Tersa, Japonia na zawsze wyrzeka się wojny. Współczesna sytuacja geopolityczna a japońska polityka bezpieczeństwa, Bydgoszcz 2014, s. 58.
6
Tamże, s. 61.
7
Tamże.
4
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Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna
oraz tęsknota za utraconą wielkością niejako prowokowała dyskusję o możliwości odtworzenia prawdziwych, lecz
zgodnych z konstytucyjnymi obostrzeniami sił zbrojnych.
Warto podkreślić, że kluczową rolę w procesie odbudowy
armii odegrały nie naciski ze strony amerykańskiej, oba-

Minister spraw zagranicznych Mamoru Shigemitsu w imieniu japońskiego rządu
podpisuje akt bezwarunkowej kapitulacji
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go społecznego poparcia dla ponownego utrzymania sił
zbrojnych8.

Jietai w okresie zimnej wojny
W 1971 r. japoński parlament uchwalił rezolucję,
przyjmującą zaprezentowane cztery lata wcześniej „trzy
zasady antynuklearne”. Za pomocą nowych regulacji
japońscy politycy zadeklarowali, że kraj nigdy nie będzie
posiadał i produkował broni nuklearnej, ani też zezwalał
na jej import oraz wprowadzenie na teren państwa. Kilka
lat później (w 1976 r.) weszła w życie ustawa ustalająca
przekazywanie środków na zbrojenia na nieprzekraczalnym poziomie 1% PNB oraz zakazująca eksportu technologii wojskowej i broni. Uważa się, że na początku lat 80.
budżet Jietai zbliżył się do poziomu 9 mld USD, a dysponowały one ok. 300 tys. żołnierzy, ponad 150 okrętami
wojennymi oraz niespełna 1000 samolotów.
Ograniczenia w wydatkach na cele militarne zostały
zniesione w grudniu 1985 r. W kolejnych latach udział
środków przeznaczonych na obronność wzrastał, w 1988 r.
przekraczając próg 6,5% wydatków rządowych9. Systematycznie powiększał się też zasięg działalności Sił Samoobrony, na mocy porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi (1978) zobligowanych do zapewnienia pokoju
i stabilności na obszarze Azji Wschodniej.

Japońskie Siły Samoobrony
w dobie przemian

Wyzwania XXI wieku
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Zakończenie zimnej wojny doprowadziło do zakwestionowania w debacie publicznej zasadności dalszego stacjonowania wojsk amerykańskich na terytorium niepodległej
Japonii. Postulaty o konieczności wzrostu aktywności

Gen. Douglas MacArthur
8

państwa na arenie międzynarodowej formułowali zarówno przedstawiciele partii rządzącej, jak i ugrupowań
opozycyjnych.
W 1991 r. podjęto decyzję o pozbawionym charakteru
militarnego udziale Sił Samoobrony w operacji „Pustynna Burza”, w celu udzielenia pomocy sojuszniczej w rozminowywaniu wód Zatoki Perskiej. Mimo początkowego
sprzeciwu społeczeństwa wobec zaangażowania Tokio
w operację, okazała się ona sporym sukcesem medialnym,
obrazującym zdolność Jietai do udziału w misjach zagranicznych bez konieczności narażania życia funkcjonariuszy
na niebezpieczeństwo.
Efektem rozpoczętej wówczas debaty stało się przyjęcie przez japoński parlament ustawy przekazującej Siły
Samoobrony do dyspozycji ONZ w ramach misji pokojowych (1992). Zaangażowanie jednostki zostało jednak
ograniczone do sytuacji, w których: osiągnięto porozumienie o zawieszeniu broni, strony zaangażowane w konﬂikt
wyraziły zgodę na obecność sił pokojowych (wśród nich sił
japońskich), a siły ONZ zachowują bezstronność10.
Pierwsza misja z udziałem Jieitai miała miejsce jeszcze
w 1992 r. w Kambodży. Tuż po niej Japońskie Siły Samoobrony uczestniczyły w kolejnych operacjach pokojowych Narodów Zjednoczonych, m.in. nadzorując przebieg
wyborów w Angoli (1992), Mozambiku (1993–1995),
Salwadorze (1994) oraz kontrolując przestrzeganie rozejmu między Izraelem a Syrią na wzgórzach Golan (1996).

Do kolejnego istotnego rozszerzenia zakresu działalności Sił Samoobrony doszło w następstwie wydarzeń z 11
września 2001 r., w szczególności zaś po ogłoszeniu przez
USA wojny z terroryzmem. Rząd premiera Jun’ichirō

Maszerujące Oddziały Policji Państwowej, 1951 r.

Poparcie Japończyków dla idei posiadania sił zbrojnych przekroczyło w latach 60. nieodnotowany wcześniej próg 80%, co w znaczny sposób
wpłynęło na stosunek ugrupowań politycznych do tego kontrowersyjnego projektu.
9
E. Trojnar, Konstytucja Japonii a wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Japonia. Historia i współczesność, red. J. Marszałek-Kawa,
Toruń 2008, s. 56.
10
Idem, Japonia a monarchie Zatoki Perskiej, Kraków 2009, s. 48.

Postulaty rewizji Konstytucji

Flaga Lądowych Sił Samoobrony

pacyﬁstyczna – wymaga posiadania przez rządzące ugrupowanie większości konstytucyjnej w parlamencie, przeprowadzenie reformy ustawy zasadniczej nie było wówczas możliwe. Chcąc znacznie rozszerzyć zakres działania
Sił Samoobrony, japońscy decydenci zostali zatem zmuszeni do ponownej reinterpretacji słynnego art. 9. Przyjęta we wrześniu 2015 r. seria aktów prawnych była jak
dotąd najdalej idącym rozszerzeniem kompetencji Jietai. Wychodząc za założenia, w myśl którego zaniechanie
pomocy sojusznikom przyczyni się do osłabienia Japonii
w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego, posłowie
wyposażyli Siły Samoobrony w uprawnienia do niesienia pomocy materialnej sojusznikom zaangażowanym
w międzynarodowe konﬂikty zbrojne.
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Niepewna przyszłość pacyﬁzmu
Siedemdziesiąt lat to dla ustawy zasadniczej stosunkowo niedużo, pod warunkiem jednak że została napisana
w zgodzie z duchem danego narodu, jego potrzebami
i oczekiwaniami. Współczesne wyzwania polityki międzynarodowej zdają się potwierdzać, że nadana przez
siły okupacyjne konstytucja Shōwa tych podstawowych
warunków nie spełnia. Przez siedem dekad zmieniło się
wiele, począwszy od uwarunkowań rozwoju japońskiej
gospodarki, przez oczekiwania społeczne względem funkcjonowania systemu politycznego, po sytuację w bezpośrednim sąsiedztwie kraju, w której Tokio – chcąc nie
chcąc – musi się odnaleźć.
Czy coraz dalej idąca reinterpretacja art. 9 sprawi, że
Japończycy poczują się bezpieczniej w obliczu chińskiego ekspansjonizmu, odrodzenia rosyjskiej polityki imperialnej i wzrastających napięć na Półwyspie Koreańskim?
Z drugiej strony, czy konstytucyjne umocowanie faktycznie posiadanych sił zbrojnych i umożliwienie im realizowania japońskiego interesu narodowego nie doprowadzi

11
M. Kosmala-Kozłowska, Japonia sięga po miecz? Renesans mocarstwowości – aspekt militarny, [w:] Meandry japońskiej polityki, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2012, s. 160–161.
12
Ł. Ho Thanh, Zmiany w japońskiej polityce bezpieczeństwa w pierwszej dekadzie XXI wieku, [w:] Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, red.
J. Marszałek-Kawa, R. Gawłowski, Toruń 2012, s. 193.
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Dnia 3 maja 2007 r., w 60. rocznicę uchwalenia konstytucji, premier Japonii Shinzō Abe po raz pierwszy otwarcie wezwał rodaków do zdecydowanych działań na rzecz
rewizji pacyﬁstycznych zapisów konstytucyjnych, powołując się na konieczność uczestnictwa „dumnego narodu japońskiego w procesie budowania bezpieczeństwa
międzynarodowego”12.
Słowa premiera były kontynuacją konkretnych inicjatyw podjętych w sferze bezpieczeństwa przez jego gabinet, z których najdalej idącą okazało się przemianowanie
Japońskiej Agencji Obrony na do dziś istniejące Ministerstwo Obrony Narodowej (Bōei-shō). Poza zmianą nazwy
przeobrażeniu uległa procedura podejmowania decyzji
w sprawie delegowania sił zbrojnych poza granice kraju, dotychczas uzależniona od zgody parlamentu. Dużą
zmianą było także przyznanie szefowi resortu prawa
do uczestnictwa w posiedzeniach rządu i współdecydowania o kształcie budżetu. Reforma ta, poza uproszczeniem procesu decyzyjnego, gwarantującym sprawniejszą
współpracę sojuszniczą, miała na celu przygotowanie
opinii publicznej na gruntowną reformę konstytucyjną,
do prac nad którą powrócono tuż po ponownym objęciu
przez Abe fotela premiera (26 grudnia 2012 r.).
Biorąc pod uwagę fakt, że każda zmiana podstaw japońskiej konstytucji – a do tych zaliczana jest klauzula
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Koizumi, przy zastosowaniu wyjątkowo szybkiego – jak
na japońskie warunki – trybu legislacyjnego oraz za zgodą najważniejszych partii politycznych, przyjął pakiet specjalnych ustaw o środkach zwalczania terroryzmu. Owe
regulacje przyznały japońskim funkcjonariuszom prawo
do udziału w akcjach wojskowych poza granicami kraju,
pod warunkiem że zaangażowanie Jietai ograniczało się
do trwającego maksymalnie dwa lata wsparcia logistycznego.
Już w listopadzie 2001 r. japoński rząd wysłał około
1 tys. funkcjonariuszy w celu wsparcia amerykańskiej operacji antyterrorystycznej w Afganistanie. Trzy lata później
liczący 550 żołnierzy kontyngent wysłano w wolne od walk
rejony Iraku. Aż do momentu wycofania (w grudniu 2006 r.)
Japończycy funkcjonowali w Iraku jak regularna armia,
z tym że ich działania miały wyłącznie charakter niebojowy i ograniczały się do zadań takich jak: dostawa wody
pitnej, odbudowa szkół czy zapewnienie doraźnej opieki
medycznej11. W tym kontekście warto odnotować, że mimo
humanitarnego charakteru operacji udział Sił Samoobrony
w misji był pierwszą po II wojnie światowej sytuacją, gdy
japońskie wojska stacjonowały w streﬁe bezpośrednich
działań zbrojnych położonej poza granicami państwa.
Z drugiej strony faktem jest, że choć w ciągu 10 trzymiesięcznych cyklów służbę w Iraku pełniło łącznie 5,5 tys. żołnierzy, żaden z nich nie ucierpiał.
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Wydatki na wojskowość (1990–2016)
Lp.

Państwo

1.

Stany Zjednoczone

1990

2000

2010

2016

USD

%PKB

USD

%PKB

USD

%PKB

USD

%PKB

555,4

5,3

415,3

2,9

758,9

4,7

611,2

3,3

2.

Chiny

22,0

2,5

43,3

1,9

144,5

1,9

215,2

1,9

3.

ZSRR/Rosja

196,1

b/d

21

3,6

44,3

3,8

69,2

5,3

4.

Arabia Saudyjska

27,7

14,0

30,8

10,6

53,5

8,6

63,7

10,4

5.

Francja

58,1

3,8

51

3,5

54,6

2,3

55,7

2,3

6.

Wielka Brytania

60

3,6

49

2,3

64,2

2,4

48,3

1,9

7.

Japonia

37,8

0,9

40,9

1,0

41,1

1,0

46,1

1,0

8.

Niemcy

61,2

2,7

42,3

1,4

41,4

1,4

41,1

1,2

9.

Włochy

30,8

2,1

36

2,0

31,8

1,7

27,9

1,5

…

Polska

6

2,6

5,2

1,8

7,6

1,9

9,3

2,0

Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zebranych przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem, https://www.
sipri.org/databases/milex (dostęp: 22.01.2018 r.).

do niepokojów w i tak już podzielonym społeczeństwie?
Na te i inne pytania nieustannie poszukują odpowiedzi
japońscy decydenci, usiłujący pogodzić społeczne przywiązanie do pacyﬁzmu z wyzwaniami światowej, a przede
wszystkim regionalnej sytuacji geopolitycznej.
Wyraźne zwycięstwo Partii Liberalno-Demokratycznej
premiera Shinzō Abe w przyspieszonych wyborach parlamentarnych z 22 października 2017 r. dało politykowi
konstytucyjną większość umożliwiającą przeprowadzenie
deklarowanych reform. Poza wdrożeniem nowych rozwiązań społeczno-gospodarczych priorytetem premiera
pozostaje reforma konstytucji, która – określana mianem
dziedzictwa wojny i okupacji – utożsamiana jest z oczekiwanym przez społeczeństwo procesem „odbudowy narodu”13. Przez wskazanie roku 2020 (XXXII Letnie Igrzyska
Olimpijskie w Tokio) jako symbolicznej daty rewizji ustawy
zasadniczej Abe stara się uzyskać przychylność Japończy-

ków wobec proponowanych zmian. O ile poddanie pod
referendum pomysłu wykreślenia pacyﬁstycznej klauzuli
z japońskiej Konstytucji wydaje się w obecnej konﬁguracji politycznej wysoce prawdopodobne, prognozowanie
wyników głosowania jest obarczone wysokim ryzykiem.
Pewne jest jednak, że kluczowy w sprawie element – posiadanie przez Japonię sił zbrojnych – z pewnością nie
ulegnie zmianie.
Struktura Japońskich Sił Samoobrony
● Lądowe Siły Samoobrony (Rikujō Jieitai)
● Morskie Siły Samoobrony (Kaijō Jieitai)
● Powietrzne Siły Samoobrony (Kōkū Jieitai)

Wszystkie zdjęcia pochodzą z Wikimedia Commons
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13
T. Osaki, Shinzo Abe calls for Japan’s ‘rebirth’ in 2020 along with constitutional revision, “The Japan Times”, https://www.japantimes.co.jp/
news/2017/12/19/national/politics-diplomacy/shinzo-abe-calls-japans-rebirth-2020-along-constitutional-revision/#.WmX85q7ibIU (dostęp:
22.01.2018 r.).

Japanese Self-Defence Forces. Latent Power
In 2017, the Japanese Self-Defence Forces were ranked seventh in the annual Global Firepower World Military Strength Ranking. The high position of Japan in the ranking would not be a debatable factor, if it were not
for the fact that the country officially does not have armed forces. The article presents a process of creation of
the JSDF, highlighting both the most important legal changes in the existence of the institution and the attitude
of society to expand the rights of the formation. An important aspect discussed by the Author is the currently
on-going process of reforming of the Self-Defence Forces, which can affect both its nature and future.
Tłumaczył: Michał Dahl

Agnieszka Zielińska

N

a przestrzeni ostatnich dwóch wieków życie ludzi uległo
rewolucyjnym zmianom. Stało się to na skutek przemian cywilizacyjnych, urbanizacji, uprzemysłowienia, mechanizacji rolnictwa, zmian w mentalności ludzkiej. W konsekwencji wszystkich tych procesów obserwować możemy
poważne zmiany w zakresie zapadalności na poszczególne
typy chorób, jak również w kwestii umieralności.

Choroby

Przejście epidemiologiczne
Badacze demograﬁi, obserwując powyższe procesy,
sformułowali teorię przejścia epidemiologicznego. Abdel
Omran w 1971 r. wyróżnił trzy stadia umieralności:
1

●

Zob. W. Zawadzki, Epidemie cholery wśród katolików Żuław Wielkich i Małych oraz Powiśla w XIX wieku, „Studia Elbląskie” 11, 2010, s. 23–46;
A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem – epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne,
społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000; B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1973.
2
M. Okólski, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Warszawa 2005, s. 138.
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Ludzkość od zawsze zmagała się z epidemiami i zarazami. Występowały one już w okresie starożytności.
Zarazy przenoszone były najczęściej przez żołnierzy,
którzy byli najbardziej mobilną grupą społeczeństwa.
Dziesiątkowały one ludność, szczególnie zamieszkującą
w dużych skupiskach. W średniowieczu populacja Europy zmagała się z ospą, dżumą (epidemia czarnej śmierci
z lat 1347–1350), trądem i syﬁlisem. W okresie nowożytnym ludność dziesiątkowały czerwonka (dyzenteria),
gruźlica i tyfus. W XIX w. najniebezpieczniejsza była zaś
cholera. Choroba ta przybyła z Azji i pojawiała się na terenie Europy kilkukrotnie w XIX stuleciu, najwięcej oﬁar
pochłonęła w 1831 r.1 Również w XX stuleciu umieralność w Europie była wysoka i to nie tylko za sprawą
I i II wojny światowej. Na lata 1918–1919 przypadła
epidemia grypy hiszpanki, która zdziesiątkowała ludność nie tylko Europy, lecz także Azji, Afryki i Ameryki
Północnej.

era plag, w której występowało nasilenie zgonów
z powodu cyklicznych ostrych epidemii i głodu,
● era wygasających pandemii chorób zakaźnych, podczas której nasilenie zgonów z powodu chorób zakaźnych słabnie,
● era chorób zwyrodnieniowych i cywilizacyjnych,
w której poziom umieralności jest niski i stabilny.
W erze plag występowała wysoka umieralność, która
generowana była częstymi konﬂiktami zbrojnymi, epidemiami, głodem, złymi warunkami życiowymi i sanitarnymi oraz ubogą dietą. Ta faza według Omrana przypadła
na okres do około 1875 r. W erze wygasających pandemii
chorób zakaźnych (w państwach europejskich od 1875 r.
do lat trzydziestych XX w.) epidemie występowały coraz
rzadziej, aż w końcu znikały. Zmniejszyła się również liczba
zgonów spowodowana chorobami zakaźnymi. Zanik ognisk
epidemii łączył się z ogólnym rozwojem cywilizacyjnym,
rozwojem medycyny, poprawą warunków życiowych,
sanitarno-higienicznych, jak również poprawą wyżywienia ludności. Wiek XIX był okresem intensyﬁkacji rolnictwa, a także pojawienia się ziemniaków w diecie szerokich
rzesz ludności, które – jak się uważa – zlikwidowały głód.
Faza chorób zwyrodnieniowych i cywilizacyjnych to okres,
w którym występuje spadek umieralności i jednocześnie
przeniesienie zgonów w górne grupy wiekowe. Jednocześnie zdecydowanie zmniejsza się liczba zgonów niemowląt i małych dzieci (od lat trzydziestych XX w.).
Dla całego procesu przejścia epidemiologicznego charakterystyczne jest nie tylko zmniejszenie liczby zgonów,
lecz także przeniesienie się zgonów w górne grupy wiekowe. Umiera coraz mniej dzieci i osób młodych. Rośnie
przeciętna długość trwania życia, która w poszczególnych stadiach przejścia epidemiologicznego wynosiła:
w pierwszym około 20–30 lat, w drugim około 30–50
lat, w trzecim zaś – powyżej 50 lat2.
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Śmierć w demograﬁcznym
zwierciadle

WOS w teorii i praktyce

Zmiany
Przejście epidemiologiczne jest procesem równoległym
do przejścia demograﬁcznego, jak i do rewolucji technologicznej3. Istota przejścia epidemiologicznego polega
na zastąpieniu pandemii chorób zakaźnych chorobami
zwyrodnieniowymi, cywilizacyjnymi lub wywołanymi przez
aktywność ludzi. To te choroby stają się podstawowymi
przyczynami śmierci.
Chorobami cywilizacyjnymi nazywamy dzisiaj wszystkie powszechnie znane choroby, które spowodowane są
rozwojem cywilizacyjnym. Wśród nich wymienia się nie
tylko choroby nowotworowe czy choroby układu krążenia, lecz także cukrzycę, AIDS, choroby alergiczne, jak
również otyłość. Do chorób cywilizacyjnych zaliczamy też
depresję, anoreksję, nerwicę czy alkoholizm. W wyniku
przejścia epidemiologicznego następuje redukcja natężenia zgonów. Zgony skupiają się w najstarszych rocznikach.
Proces ten jest zależny od wielu czynników biologicznych
i ekologicznych (zagrożenia środowiskowe, odporność
organizmu), społecznych, ekonomicznych, kulturowych,
i politycznych (warunki życiowe, mieszkaniowe, dieta,
higiena osobista), medycznych i sanitarnych (szczepienia
ochronne, warunki sanitarne, opieka zdrowotna, metody
leczenia).

Modele
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Zaznaczyć należy, że przejście epidemiologiczne nie
przebiegało na całym globie w tym samym czasie i tempie. Mówić więc możemy o modelu klasycznym (zachodnim), który dotyczy państw Europy Zachodniej, a także
USA i Kanady. Model przyśpieszony przejścia epidemiologicznego dotyczył z kolei Japonii. Tutaj w szybszym
tempie udało się obniżyć liczbę zgonów, a także osiągnąć
przeniesienie zgonów w górne grupy wiekowe. Wyróżnić też można model opóźniony, który dotyczy licznych
państw afrykańskich, azjatyckich oraz Ameryki Południowej. W tym przypadku spadek umieralności rozpoczął się
dopiero po II wojnie światowej i to głównie dzięki pomocy
krajów rozwiniętych oraz dzięki organizacjom międzynarodowym. Dodatkowo kraje te nadal zmagają się z różnorodnymi problemami o poważnych konsekwencjach
demograﬁcznych. Mowa tu o głodzie czy epidemii AIDS.
Poważnym problemem są konﬂikty zbrojne i wojny domowe, które dziesiątkują ludność4.
Klasycznym przykładem przejścia epidemiologicznego
były badania nad umieralnością w XVII w. w Londynie.
Jak wykazano, wówczas niemal 80% wszystkich zgonów
było wynikiem zachorowań na choroby zakaźne, niedożywienia oraz powikłań po ciąży i porodzie (umieralność
okołoporodowa kobiet). Jeszcze w połowie XIX w. na terenach Anglii i Walii choroby zakaźne, w tym gruźlica, były
3

przyczyną około połowy zgonów. Dopiero na początku XX
w. nastąpił spadek występowania chorób zakaźnych i pasożytniczych, a w ich miejsce pojawiały się choroby układu krążenia i nowotwory jako przyczyny zgonów. W latach czterdziestych XX w. pojawiły się również choroby
zwyrodnieniowe jako przyczyny zgonów wieku starczego5.

Modyﬁkacje
Koncepcja Omrana była dalej modyﬁkowana i w latach 1986–1987 dodano do niej czwartą fazę – opóźnionych chorób zwyrodnieniowych. W fazie tej według
demografów następuje dalsze obniżanie śmiertelności
i kumulowanie się jej w zaawansowanych grupach
wiekowych. Zgony z powodu chorób zwyrodnieniowych
dotyczą coraz starszej grupy osób. Następuje też dalszy
wzrost oczekiwanego trwania życia do nawet 80 lat. Wynika to z poprawy umieralności i zwiększenia możliwości
przedłużania życia osób w wieku starczym6.
Następnie koncepcja przejścia epidemiologicznego
ewoluowała do pięciu faz:
● stadium zewnętrznych uszkodzeń ciała w okresie istnienia społeczeństwa myśliwskiego i zbierackiego,
● stadium chorób zakaźnych w społeczeństwie rolniczym,
● stadium chorób układu krążenia krwi w społeczeństwie
przemysłowym,
● stadium chorób nowotworowych w społeczeństwie nowoczesnych technologii,
● stadium chorób i niepełnosprawności wieku starczego
w wyłaniającym się społeczeństwie przyszłości7.
Jak widać, w wyniku badań demografów teoria była
uszczegółowiona, natomiast pokazuje dokładnie ten
sam proces. Często dzisiaj mówi się o dodatkowej fazie
wyłaniających się chorób zakaźnych. Obserwuje się
to zjawisko głównie w krajach rozwijających się. Obok
AIDS wskazuje się tutaj na wirusowe zapalenie wątroby,
dyfteryt, tyfus, cholerę, gorączkę tropikalną, wirus Ebola,
polio, żółtą febrę, malarię i inne8. Choroby te pojawiają
się m.in. przez to, że zmieniły się drogi przenoszenia i zarażania, a także pojawiły się nowe. Dotychczas choroby
te przenosiły się przez powietrze, wodę czy owady (głównie komary), natomiast dziś doszły kontakty seksualne,
strzykawki stosowane przez narkomanów oraz transfuzje
krwi.

Umieralność niemowląt
Jeszcze w XIX i na początku XX w. poważnym problemem z demograﬁcznego punktu widzenia była na pewno
wysoka umieralność niemowląt, której poziom jest wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego populacji, poziomu służby zdrowia (wykres 1). W procesie przejścia
epidemiologicznego dzięki rozwojowi medycyny i opie-

A. Zielińska, Transformacja demograficzna na świecie, czyli o tym, jak zmieniało się życie ludzi na przestrzeni wieków, „Wiadomości Historyczne”
2011, nr 3, s. 10–14.
4
W. Wróblewska, Teoria przejścia epidemiologicznego oraz fakty na przełomie wieków w Polsce, „Studia Demograficzne” 2009, nr 1 (155),
s. 120–122.
5
Tamże, s. 113–114.
6
Tamże, s. 123.
7
Teoria pięciofazowa przejścia epidemiologicznego z 1999 r. za: M. Okólski, dz.cyt., s. 139.

Wykres 2
Śmiertelność niemowląt na 1000 urodzeń żywych w wybranych państwach w latach 1997–1998
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Źródło: M. Kopczyński, Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa
2005, s. 140, tabela 3.19.
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Źródło: dane za lata 1946-2009: http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lu_struktura_ludnosci_02_tablica2.xls (dostęp z marca 2018 r.); dane za rok 2010: http://
stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf (dostęp z marca 2018
r.); dane za rok 2013: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf (dostęp z marca 2018 r.).

W procesie przejścia epidemiologicznego wydłużało
się też, co zostało powiedziane, przeciętne dalsze trwanie
życia człowieka – oczekiwana długość życia (tabela 1).
Jak widać z krótkiego przeglądu wybranych państw europejskich, na terenie naszego kontynentu współcześnie
występuje duże zróżnicowanie nie tylko w przeciętnej
długości trwania życia, lecz także co do różnicy w trwaniu życia między mężczyznami i kobietami.
Szczególnie różnicę tę widać między krajami wysoko rozwiniętymi na zachodzie Europy czy też w krajach skandynawskich a krajami Europy Środkowej,
szczególnie zaś Wschodniej. Mężczyźni bardzo długo
żyją w Islandii, Lichtensteinie, Szwajcarii, Hiszpanii
czy Szwecji. We wszystkich tych krajach długość życia
określona została na ponad 80 lat. Z kolei krótko żyją
mężczyźni na Białorusi, w Rosji, Mołdawii czy na Ukrainie – poniżej 70 lat. Kobiety z kolei żyją najdłużej
we Francji, Hiszpanii i Szwajcarii – ponad 85 lat, a najkrócej podobnie jak mężczyźni w państwach Europy
Wschodniej, szczególnie na terenie dawnych republik
radzieckich. W tym rejonie Europy występuje również
największa różnica w trwaniu życia między kobietami
a mężczyznami. Na terenie Rosji wynosi ona prawie 12
lat. Sytuacja ta jest wynikiem m.in. nadużywania alkoholu przez mężczyzn, co przyczynia się do wzrostu zachorowalności na poważne choroby, często prowadzące
do śmierci.
W Polsce przeciętne trwanie życia noworodka dla kobiet do prawie 82 lata, ale mężczyzn jedynie niespełna
74 lata. Różnica wynosi więc 8 lat – to stosunkowo dużo
w porównaniu z krajami Europy Zachodniej. Jeśli weźmiemy pod uwagę kraje pozaeuropejskie, to najdłużej
– 81 lat – żyją mężczyźni w Australii i Izraelu, a kobiety
– 87 lat – w Japonii. Najkrócej z kolei żyją mieszkańcy
Sierra Leone – mężczyźni około 49 lat, kobiety – 51 lat11.

Tamże, s. 141.
Wskaźnik umieralności niemowląt: (liczba zgonów niemowląt/liczba urodzeń żywych)*1000, wynik otrzymujemy w promilach (‰),
10
E. Rosset, Demografia Polski, t. 2, Warszawa 1975, s. 452–454.
11
Trwanie życia w 2016 roku, Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2016-r-,2,11.html (dostęp z marca 2018 r.), s. 29.
9
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Już w 1975 r. Edward Rosset pisał: „Nie da się zaprzeczyć,
że nasze osiągnięcia w dziedzinie walki z umieralnością nowo
narodzonych dzieci są ogromne. Już od dawna nie mamy
takiej jak przed wojną, tj. prawie najwyższej w Europie umieralności niemowląt. Sukcesy zobowiązują. Mamy obowiązek
kontynuowania walki z umieralnością niemowląt z nie słabnącą siłą, aby w możliwie bliskim czasie wyrównać nasze
wciąż jeszcze duże zaległości w stosunku do innych krajów.
[…] Prymat Szwecji [na przestrzeni lat 1950–1970 – A.Z.]
jest bezsporny. Kraj ten jest nader bliski sprowadzenia umieralności niemowląt do jej biologicznego minimum [11‰].
Tuż za Szwecją znajdują się Finlandia i Holandia ze stopą
umieralności niewiele wyższą (12,5–12,7‰)”10.
Rozwój naszego kraju pod względem opieki neonatologicznej oraz opieki nad kobietą w ciąży, niesamowity rozwój medycyny, który pozwala na wykonywanie
operacji już podczas życia płodowego lub tuż po narodzeniu dziecka, wielki postęp w ratowaniu życia wcześniaków – te wszystkie kwestie w zasadniczy sposób
wpłynęły na gigantyczny spadek umieralności niemowląt. Śmiało można stwierdzić, że dziś jesteśmy w tej
kwestii w ścisłej czołówce, nie ustępujemy krajom
Europy Zachodniej, co zdecydowanie cieszy. O wiele
gorsza sytuacja występuje w krajach azjatyckich czy
afrykańskich (wykres 2).
8
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Wykres 1
Umieralność niemowląt na 1000 urodzeń żywych w Polsce
w latach 1946–2013

WOS w teorii i praktyce

ki zdrowia, jak również poprawie warunków życiowych,
mieszkaniowych, higienicznych liczba umierających niemowląt zaczęła spadać. W 1946 r. wskaźnik umieralności
niemowląt wynosił w Polsce 116,5‰ – 116,5 zgonów
niemowląt na 1000 żywych urodzeń (zmarło 72,5 tysiąca
niemowląt), zaś w 2013 r. wartość tego wskaźnika wyniosła tylko 4,6‰ – 4,6 zgonów niemowląt na 1000 żywych
urodzeń (zmarło 1,7 tysiąca niemowląt)9.
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Tabela 1
Przeciętne trwanie życia noworodka w wybranych krajach
europejskich w 2015 r.
Kraj

Mężczyźni

Kobiety

Różnica

Austria

78,8

83,7

4,9

Białoruś

67,8

78,6

10,8

Czechy

75,7

81,6

5,9

Francja

79,2

85,5

6,3

Hiszpania

80,1

85,8

5,7

Holandia

79,9

83,2

3,3

Islandia

81,2

83,8

2,6

Lichtenstein

80,9

84,5

3,6

Mołdawia

67,9

76,2

8,3

Polska

73,6

81,6

8,0

Rosja

64,7

76,3

11,6

Szwajcaria

80,8

85,1

4,3

Szwecja

80,4

84,1

3,7

Ukraina

66,6

76,7

10,1

Wielka Brytania

79,2

82,8

3,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Trwanie życia w 2016 roku, Główny
Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/
trwanie-zycia-w-2016-r-,2,11.html (dostęp z marca 2018 r.).
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Współcześnie umieramy głównie na choroby
cywilizacyjne. W latach 2000–2012 Polacy najczęściej
umierali na choroby układu krążenia (wykres 3). Trzeba też zaznaczyć, że choroby te częściej dotykają kobiety i umieralność na skutek tych chorób jest większa niż
u mężczyzn. Spośród całego tego zespołu chorób najwięcej osób umiera na chorobę niedokrwienną serca,
w tym zawał serca, a także choroby naczyń mózgowych.
Umieralność w wyniku tych chorób dotyczy głównie osób
po 65 roku życia, choć co roku występują również zgony
w młodszych grupach wiekowych12.
Wykres 3
Zgony w Polsce według wybranych przyczyn na 10 tysięcy
ludności w latach 2000, 2005, 2010 i 2012
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://stat.gov.pl/prezentacje/zgony-w-polsce-infograﬁka,10,1.html (dostęp z marca 2018 r.).
12

W badanym okresie zauważono także zwiększanie się
umieralności z powodu nowotworów. Jak wykazują badania statystyczne, zachorowalność na nowotwory w populacji Polski jest stosunkowo niska do 30 roku życia, następnie zaczyna wzrastać, szczególnie po 50 roku życia.
W populacji Polski mężczyźni najczęściej umierają na nowotwory płuc, a kobiety na nowotwory piersi. Wysokie
miejsce w śmiertelności zajmują też nowotwory gruczołu
krokowego u mężczyzn, nowotwory narządów rodnych
u kobiet (jajnika i szyjki macicy) i jelita grubego dla obu
płci13. Wśród dzieci najwyższą zachorowalność i jednocześnie umieralność odnotowuje się w przypadku nowotworów układu nerwowego oraz białaczek (nawet ponad
60% ogółu zgonów z powodu nowotworów)14.
Dużą rolę wśród przyczyn zgonów współcześnie odgrywają również przyczyny zewnętrzne. Zaliczamy do nich samobójstwa, zgony w wyniku wypadków komunikacyjnych, różnorodne urazy i zatrucia. Czwartą co do liczby
zgonów przyczyną są choroby układu oddechowego, piątą
zaś – choroby układu trawiennego.
Mimo dużej śmiertelności z powodu chorób cywilizacyjnych w krajach rozwiniętych również dzisiaj obserwuje się
występowanie chorób zakaźnych. Problemem jest HIV/
AIDS, gruźlica, a także pojawiające się epidemie odry czy
różyczki. Właśnie dlatego niezwykle ważna jest proﬁlaktyka
i promocja zdrowia. Zauważono także, że ze względu na coraz większy w społeczeństwie udział osób w wieku starczym
wzrasta ich podatność na zarażenie się chorobami zakaźnymi. Są bowiem grupą szczególnie wrażliwą, a ich organizmy
są mocno osłabione. Innym problemem pojawiającym się
współcześnie w kontekście zapadalności na choroby i umieralność jest pojawienie się drobnoustrojów odpornych
na antybiotyki, a także rosnąca niechęć do szczepień małych dzieci. Ta sytuacja prowadzi do pojawienia się chorób
zakaźnych i pasożytniczych, które były już w zasadzie zapomniane, i do wzrostu natężenia zgonów z ich powodu15.
Ćwiczenia dla uczniów:
1. Omów najważniejsze skutki przejścia epidemiologicznego.
2. Na podstawie wykresu 2 wymień państwa, w których
wystąpiła wysoka śmiertelność niemowląt. Na podstawie różnych źródeł informacji wyjaśnij, dlaczego wśród
tych państw znalazły się Chiny i RPA.
3. Przeanalizuj dane z tabeli 1 i przedstaw najważniejsze
różnice w przeciętnym trwaniu życia noworodka w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej
i Wschodniej.
4. Wskaż najważniejsze przyczyny zgonów w Polsce na początku XXI w.

M. Cierniak-Piotrowska, G. Marciniak, J. Stańczak, Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia, [w:] Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, red. Z. Strzelecki, J. Szymborski, Warszawa 2015, s. 58–68; http://bip.stat.gov.pl/
organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/ (dostęp z marca 2018 r.).
13
J. Didkowska, Prognozy rozwoju chorób nowotworowych w Polsce, [w:] Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski, red. A. Potrykowska, Z. Strzelecki, J. Szymborski, J. Witkowski, Warszawa 2014, s. 147–148; http://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/
rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/ (dostęp z marca 2018 r.).
14
J. Szymborski, J. Didkowska, U. Wojciechowska, Nowotwory złośliwe u dzieci i młodzieży w Polsce, [w:] Zachorowalność i umieralność na nowotwory…, s. 123.
15
M. Okólski, dz.cyt., s. 140.

3. Analiza danych w tabeli 1 wskazuje na znaczne różnice w przeciętnym trwaniu życia noworodka między
państwami Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej i Wschodniej. Przeciętne trwanie życia najkrótsze
jest w Rosji oraz państwach, które są dawnymi republikami radzieckimi, najdłuższe zaś w państwach
Europy Północnej i wysoko rozwiniętych państwach
Europy Zachodniej. Cechą charakterystyczną jest też
duża różnica w oczekiwanym trwaniu życia między
kobietami a mężczyznami na wschodzie Europy.
Tymczasem im bardziej na zachód, tym różnica
ta jest mniejsza.
4. Najważniejszymi przyczynami zgonów w Polsce
w ostatnich latach są choroby cywilizacyjne. Na pierwszym miejscu wymienia się choroby układu krążenia
związane zarówno z sercem, jak i mózgiem. Na drugim
miejscu znajdują się choroby nowotworowe, a śmiertelność z ich powodu stale rośnie. Wśród mężczyzn najwięcej zgonów powoduje rak płuc, wśród kobiet – rak
piersi. Ludzie często umierają też w wyniku wypadków
komunikacyjnych. Wśród starszych osób często spotkać
można zgony z powodu chorób układu oddechowego
czy też trawiennego.
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Odpowiedzi:
1. Do najważniejszych skutków przejścia epidemiologicznego należy zmniejszenie liczby zgonów i przeniesienie
się zgonów w górne grupy wiekowe, a także zmiana
typów chorób, które prowadzą do śmierci człowieka.
Choroby zakaźne i pasożytnicze zostały zastąpione
przez choroby cywilizacyjne i zwyrodnieniowe. W wyniku przejścia epidemiologicznego nastąpiło także wydłużenie dalszego przeciętnego trwania życia człowieka
(oczekiwanej długości życia). Nastąpił też znaczny spadek umieralności niemowląt i małych dzieci.
2. Należy pamiętać, że Chiny i RPA to kraje kontrastów.
Niektóre regiony Chin są świetnie rozwinięte przemysłowo i zurbanizowane, stoją na wysokim poziomie
rozwoju cywilizacyjnego, inne mają charakter rolniczy, a ludzie zamieszkujący na tych terenach są biedni
i mają bardzo ograniczony dostęp do służby zdrowia.
Podobnie RPA jest krajem przepaści społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Wielkie miasta zadziwiają wysokim standardem życia ich mieszkańców, ale są tu też
dzielnice biedoty. Są też wioski daleko od miast, daleko
od szpitali, gdzie warunki życiowe są bardzo trudne,
co generuje dużą umieralność niemowląt.

Ewa Winnicka, Cezary Łazarewicz

1968. Czasy nadchodzą nowe
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Czołowi polscy reporterzy, Ewa Winnicka (autorka m.in. Milionerka. Zagadka Barbary Piaseckiej-Johnson czy Angole) oraz Cezary Łazarewicz (Laureat Nagrody Literackiej „Nike” 2017 za książkę Żeby
nie było śladów), w swojej nowej książce zabierają nas do roku
1968. Roku, w którym po obu stronach żelaznej kurtyny rodzą się
młodzieżowe ruchy kontestacyjne. O ile jednak studenci francuscy
protestują przeciwko kapitalizmowi i tradycyjnym normom
rządzącym społeczeństwem, o tyle nad Wisłą czy w Czechosłowacji
ich rówieśnicy sprzeciwiają się rządom komunistycznym.
Tak różne oblicze młodzieńczego zrywu autorom udało się
pokazać w kilkunastu reporterskich historiach. Każda z nich
opowiedziana została z punktu widzenia osób, na których wydarzenia 1968 roku odcisnęły się piętnem i których w konsekwencji
stały się symbolem. Jedna mówi o amerykańskim rodzeństwie
o polskich korzeniach wysłanym w obawie przed postępującym ruchem hippisowskim do Gliwic, które w wyniku
kulturowego „desantu” stają się – ku przerażeniu milicji – centrum
młodzieżowej kontestacji. Inne opowiadają o morderstwie
dokonanym przez polskiego żołnierza biorącego udział w bratniej
interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji,
o szesnastolatku, który inicjuje majowe protesty młodzieży
francuskiej czy o roli, jaką w latach 60. odegrała muzyka,
szczególnie Beatlesów. Naturalnie w pracy nie zabrakło reportaży
nawiązujących do wydarzeń marcowych. Jednak u Winnickiej i Łazarewicza antysemicka nagonka i protesty
młodzieży przywołane zostają za pomocą nieoczywistych symboli. Tak umiejętne połączenie z pozoru nic
niełączących historii z materiałami źródłowymi, wycinkami prasowymi, cytatami z wypowiedzi polityków
i wpływowych osób tamtych dni stworzyło wielką opowieść, mozaikę tamtego czasu.

WOS w teorii i praktyce
Wiadomości Historyczne 3/2018
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Jak uczyć kreatywnie
o aktywności obywatelskiej?
Anna Zglińska

P

rojekt Włącznik Obywatelski był realizowany przez Fundację Stabilo z Torunia od maja 2016 r. do listopada 2017
r. ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Głównym celem projektu był wzrost efektywności mechanizmów konsultacji społecznych w Toruniu. Powołany zespół
do spraw monitorowania konsultacji społecznych w Toruniu
działał w tym obszarze przez obserwowanie procesów konsultacyjnych i budżetu partycypacyjnego, promocję aktywności obywatelskiej w tym zakresie, szkolenia dla mieszkańców, nauczycieli oraz lekcje w toruńskich szkołach ponadgimnazjalnych.
Efektem warsztatów dla nauczycieli oraz doświadczeń zespołu
projektu jest podręcznik „Włącznik Obywatelski – Jak uczyć
kreatywnie o aktywności obywatelskiej”.
Warsztaty dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawców klas uczących w toruńskich szkołach z zakresu innowacyjnych metod nauczania i partycypacji społecznej skłoniły autorów podręcznika do umieszczenia w nim nie tylko konspektów
zajęć, lecz także części teoretycznej poświęconej konsultacjom
społecznym, budżetowi obywatelskiemu i innym formom działań, jakie mogą podejmować uczniowie szkół samodzielnie lub
przy wsparciu nauczyciela. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
potrzebują rzetelnego źródła wiedzy, jak można angażować się
we wprowadzanie zmian w najbliższym otoczeniu.
Doświadczenia wyniesione z warsztatów oraz zajęć z uczniami zaowocowały przeniesieniem niektórych metod tzw.
konsultacyjnych do zasobu metod dydaktycznych aktywizujących ucznia, np. World Cafe lub kropkokracji. Łączenie tradycyjnych metod aktywizujących ucznia z metodami
konsultacyjnymi oraz propozycjami autentycznej aktywności
obywatelskiej cechuje wszystkie propozycje zajęć zaprezentowanych w podręczniku. Dodatkowym atutem publikacji jest
kompatybilne narzędzie internetowe, dzięki któremu można zrealizować część zajęć dotyczących przestrzeni publicznych
w pracowni komputerowej, jak również w toku nauczania indywidualnego w domu lub w szkole. Podręcznik oraz narzędzie
internetowe są dostępne pod adresem: http://wo.stabilo.org.
pl/. Tam również można znaleźć dodatkowe karty do symulacji
z pierwszego scenariusza lekcji.
Kształt i cele publikacji wynikają z doświadczeń dydaktycznych i obywatelskich nauczycieli oraz członków zespołu projektu. Współczesna szkoła, nastawiona na zdawalność egzaminów
i ich wyniki, kształtuje w uczniach oczekiwanie, że na każde
pytanie gdzieś znajduje się „klucz odpowiedzi”, który dzierżyć
powinien nauczyciel lub egzaminator. Niestety, aktywny obywatel niejednokrotnie staje przed problemami, dla których nie
ma prostych, z góry ustalonych rozwiązań. Każda zmiana
dotycząca przestrzeni miasta niesie za sobą konkretne konsekwencje, które trudno przewidzieć. Podejmowanie dobrych decyzji niesie ze sobą konieczność kompromisu różnych grup

Okładka i przykładowa strona – karty do symulacji z podręcznika. Grafika – Kamil
Snochowski

interesariuszy, prowadzenia dialogu, aktywnego poszukiwania rozwiązań, jak również doświadczania ograniczeń
i porażek. Pokolenie wychowane ze smartfonem w dłoni ma
również inne oczekiwania niż analogowi rodzice i nauczyciele.
Ogromne przyśpieszenie informacyjne i komunikacyjne nie
przyniosło poprawy jakości oferowanych przekazów czy umiejętności prowadzenia autentycznego dialogu. Dlatego właśnie
proponowane zajęcia zakładają nie tylko wdrożenie uczniów do
działań obywatelskich, lecz także naukę radzenia sobie z ograniczeniami oraz komunikacją dla osiągniecia wspólnego celu. Aby
publikacja spełniała normy współczesnej dydaktyki, współpracowaliśmy również z dr hab. Małgorzatą Strzelecką z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Proponowany zbiór scenariuszy nie jest przykładem dydaktyki zadań zamkniętych, wskazującej z góry prawidłowe
odpowiedzi. Każda miejscowość jest inna, zatem rozwiązania
wypracowywane przez uczestników zajęć muszą być „szyte na
miarę”. Uczniowie w trakcie zajęć są zaskakiwani przez przeciwności w postaci niezadowolonych sąsiadów, pewnego siebie
dewelopera lub dziury budżetowej. Wyszliśmy z założenia, że
uczeń jest przyszłym dorosłym i tak należy go traktować –
z szacunkiem i wsłuchując się w to, co ma do powiedzenia.
Nauczyciel w toku proponowanych lekcji nie jest wszystkowiedzącym demiurgiem, a raczej partnerem i mentorem. Czasami
bywa tylko obserwatorem podejmowania pierwszych „dorosłych” decyzji młodszych współmieszkańców.
Planowanie inwestycji na osiedlu i budżetowanie kosztów podczas zajęć VII Liceum
Ogólnokształcącym w Toruniu. Fot. Archiwum Fundacji Stabilo

Możliwości edukacyjne projektu „Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur”
Agnieszka Wieczorek

„Unia Polski z Saksonią stanowi dzisiaj interesujący przykład formowania się różnorakich więzi między
krajami o różnych systemach ustrojowych, odmiennych
tradycjach kulturalnych i języku, zwłaszcza zaś religii”1.
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Czasy saskie – inne spojrzenie

Wokół genezy „czarnej legendy”
Dnia 5 października 1763 roku, w wieku 67 lat,
zmarł w Dreźnie król August III (1696–1763). W historii Rzeczypospolitej zakończył się okres panowania dwóch elektorów z dynastii Wettinów – Augusta II
Mocnego i jego syna Augusta III (1697–1763) określany w historiogra ii polskiej jako czasy saskie. Nie miały one dobrej opinii. Przez lata w polskiej historiogra ii
przeważał bowiem powszechnie przyjmowany pogląd
o tym, że czasy saskie to wyłącznie okres ciemnoty, zacofania i kryzysu państwa, który doprowadził
do anarchii, chaosu wewnętrznego i w konsekwencji
do utraty suwerenności. Józef Szujski, historyk związany z krakowską szkołą historyczną, podsumowując
okres panowania Augusta II, stwierdził: „Nie mieliśmy szkodliwszego króla od Augusta II […]. Polityka
wewnętrzna i zewnętrzna Augusta […] nie przyniosła
żadnych rezultatów, prócz upadku kraju […]”2, a w ocenie okresu rządów jego syna – Augusta III dosadniej
podkreślił: „Historia musi je bezwzględnie potępić,
jako nieprodukcyjne, próżniacze i bezjutrze”3.
Wokół trwającej 66 lat unii polsko-saskiej narosło
wiele krytycznych ocen4. Jak doszło do ukształtowania
się „czarnej legendy” dotyczącej czasów saskich? Źródeł tych negatywnych opinii upatrywano już w czasach stanisławowskich. W dyskusji nad przyczynami
rozbiorów i poszukiwaniu genezy upadku Rzeczypospolitej panowanie Wettinów zyskało miano mrocznej epoki. Czasy saskie – synonim upadku państwa,
oceniane z perspektywy czasów stanisławowskich

– synonimu pierwszych reform w Rzeczypospolitej,
ożywienia w życiu gospodarczym i kulturalnym stawały w kontraście do odrodzenia umysłowego czasów
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ogromne znaczenie dla oceny czasów saskich miało źródło historyczne
Stan oświecenia w ostatnich latach panowania Augusta III oraz stanowisko jego autora Hugona Kołłątaja, w którym, krytykując omawiany okres, obarczał
Wettinów odpowiedzialnością za upadek państwa
– jednoznacznie wskazując przyczyny kryzysu Rzeczypospolitej5.
Równie ważną rolę w kształtowaniu opinii na temat czasów saskich odegrały podręczniki do historii Rzeczpospolitej z czasów stanisławowskich oraz
z początku XIX w. Jerzy Dygdała, przeprowadzając analizę wybranych opracowań i porównując stan zawartej
w nich wiedzy o czasach saskich (tj. prac z XVIII w. –
Friedricha Augusta Schmidta, Teodora Wagi, Kajetana
Skrzetuskiego), zwrócił uwagę zarówno na negatywne
opinie (zauważając ich największą liczbę w podręczniku Kajetana Skrzetuskiego), jak i na elementy pozytywne w ocenie Augusta II oraz Augusta III dokonanej przez autorów podręczników Friedricha Augusta
Schmidta czy Teodora Wagę. Zauważył jednak brak
cennego komentarza, który bilansowałby panowanie
Wettinów. Dużo bardziej krytyczny w ocenie czasów sa-
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J. Staszewski, Trzysta lat po zawiązaniu unii polsko-saskiej, [w:] Polska – Saksonia w czasach Unii (1697– 1763). Próba nowego spojrzenia,
red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998, s. 20.
2
J. Szujski, Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane, t. 4: Królowie wolno obrani, Lwów 1866, s. 288–289.
3
Tamże, s. 366.
4
Przeglądu opinii i ocen czasów panowania Augusta II i Augusta III, obrazu epoki saskiej w historiografii polskiej, narodzin i utrwalania krytycznych opinii dokonali: Rzeczpospolita w dobie upadku 1700–1740. Wybór źródeł, opr. i wstęp J. Gierowski, Wrocław 1955, s. VI–IX;
H. Olszewski, Epoka saska w ocenie historiografii polskiej, [w:] Między wielką polityką a szlacheckim partykularzem. Studia z dziejów nowożytnej
Polski i Europy ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, red. K. Wajda, Toruń 1993, s. 13–29; J. Staszewski, Z listy najczęściej spotykanych błędnych
mniemań na temat czasów saskich, „Przegląd Humanistyczny” 1996, nr 1, s. 157–161; tenże, Czasy saskie – rehabilitacja czy lepsze poznanie?,
„Wiadomości Historyczne” 1997, nr 2, s. 65–75; J. Dygdała, U początków „czarnej legendy” czasów saskich, „Czasy Nowożytne” 2010, t. 23,
s. 63–84. Na temat genezy krytycznych opinii wokół panowania Wettinów zarówno w polskiej, jak i w pruskiej historiografii zob.: J. Staszewski,
August II Mocny, Wrocław 1998, s. 5 i n.; tenże, August III Sas, Wrocław 1989, s. 7 i n.
5
H. Kołłątaj, Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III (1750–1764), opr. J. Hulewicz, Wrocław 1953. Szerzej na ten
temat zob.: Rzeczpospolita w dobie upadku…, s. VI; J. Staszewski, Czasy saskie…, s. 65; H. Olszewski, dz.cyt., s. 14–15.
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skich, zdaniem badacza, okazał się podręcznik Jerzego
Samuela Bandtkiego z początku XIX w. Podobnie zresztą w przeważającej liczbie negatywne opinie dominowały w wydanych w latach 20. XIX w. podręcznikach
Józefa Miklaszewskiego i Łukasza Gołębiowskiego6.
W następnych dziesięcioleciach XIX w. ocena czasów
saskich również przedstawiała się nie najlepiej. Stanowisko XIX-wiecznej historiogra ii polskiej bliskie było
krytycznym osądom Hugona Kołłątaja. Dodatkowo
taki sposób ujęcia był wzmacniany przez przysłowia,
uogólnienia i stereotypy. Znane powiedzenie „Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa” – synonim czasów
saskich, rządów Augusta III, również dziś oddaje opinię
współczesnych na temat omawianego okresu. Do tego
wciąż żywe opowieści o znaczeniu przydomka „Mocny” w odniesieniu do nadludzkiej siły czy też o liczbie
356 nieślubnych dzieci świadczą o tym, jak stereotypowo utrwalono krytyczne opinie o królu Auguście II.
W świetle tych przekonań należy również pamiętać
o roli, jaką odegrała w propagowaniu krytycznych ocen
okresu panowania Wettinów i utrwalaniu ich negatywnego wizerunku twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego, szczególnie jego powieści: Hrabina Cosel
(1873), Brühl (1874) czy Saskie ostatki (1889).

Inne spojrzenie
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Na zmianę oceny obrazu „czarnej legendy” czasów saskich ugruntowanej w pracach historycznych
z XVIII i XIX w. trzeba było zaczekać aż do drugiej połowy XX w. Ważne okazały się badania źródłowe i zainteresowania badawcze Józefa Andrzeja Gierowskiego
i Jacka Staszewskiego oraz ich uczniów, przynoszące
zmianę dotychczasowej, wyłącznie krytycznej – przez
to jednostronnej, oceny czasów saskich.
Warto w tym miejscu zasygnalizować niektóre
istotne kwestie. Negatywnej ocenie czasów saskich
towarzyszył bowiem przez lata pogląd o utracie suwerenności przez Rzeczpospolitą po pokoju altransztadzkim. Jednakże Andrzej Kamiński wskazał, że
nie można mówić o uzależnieniu Rzeczypospolitej
od Rosji w omawianym okresie. Ten stan badań w odniesieniu do ustaleń J.A. Gierowskiego dotyczących
traktatu warszawskiego z 1716 r. został przypomniany
przez J. Staszewskiego w jednym z jego artykułów: „[…]
problem ograniczonej suwerenności Rzeczypospolitej
nie wystąpił po 1704 ani 1709 r. i nie po konfederacji
tarnogrodzkiej. Nawet okres bezkrólewia po śmierci

Augusta Mocnego i udział wojsk obcych w osadzeniu
na polskim tronie Augusta III, świadczący o głębokiej
ingerencji sąsiada w polskie sprawy wewnętrzne, nie
utrwalił się w postaci zależności Rzeczypospolitej
od jednego z zaborców. Między nimi toczyła się rywalizacja o wpływy w Polsce, lecz dopóki ona trwała i jak
długo żadnych interesów obcych nie można było załatwić bez udziału samych Polaków – można stwierdzić,
iż z suwerennością państwa nie było źle”7.
Ocenie czasów saskich często towarzyszył również pogląd o upadku kulturalnym i intelektualnym Rzeczypospolitej w omawianym okresie. W kontekście unii polsko-saskiej, szczególnie okresu panowania Augusta III, jednym
z pozytywnych jej skutków było ożywienie gospodarcze
i kulturalne między Rzecząpospolitą a Saksonią, które
było spowodowane przebywaniem saskich muzyków, ludzi nauki, architektów w Warszawie, a także wyjazdami
Polaków do Drezna. W badaniach historyków i badaczy
dziejów literatury czasów saskich zwrócono uwagę m.in.
na rozwój czytelnictwa, działalność redaktorską oraz
wydawniczą saskiego uczonego Wawrzyńca Mitzlera de
Kolof, który wydawał pierwsze w Warszawie czasopisma
naukowe, m.in. „Warschauer Bibliothek” (1753–1755),
„Acta Litteraria Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithuaniae” (1755–1756), „Nowe Wiadomości Ekonomiczne
i Uczone” (1758–1761, 1766–1767)8. Podkreślano ożywienie kulturalne, którego wymiernym efektem stała się
Operalnia, powstała w 1748 r. w wyniku zamiłowania
króla Augusta III do opery.
Dodatkowo wspomnianej działalności redakcyjnej
Mitzlera de Kolof czy też pracy edytorskiej i pedagogicznej jezuity Franciszka Bohomolca towarzyszyła
praca nad wychowaniem młodzieży i przygotowaniem nowoczesnego programu nauczania przez pijara
Stanisława Konarskiego. Należy podkreślić, że pod
względem rozwiązań programowych w edukacji nastąpiły istotne zmiany w zakresie kształcenia i wychowania. Na polu oświaty jednym z najważniejszych
dokonań czasów saskich było otwarcie Collegium
Nobilium (1 września 1740), szkoły, w której nauka
trwająca 8 lat odbywała się w pięciu klasach. Program
nauczania obejmował naukę łaciny, języka polskiego
i języków nowożytnych (francuskiego, niemieckiego
i włoskiego – tego ostatniego nadobowiązkowo), historii polskiej i powszechnej (poszerzonej o inne epoki niż
tylko starożytność), geogra ii (z wykorzystaniem map
i globusów), ilozo ii, algebry, geometrii, izyki, biologii

6
J. Dygdała, dz.cyt., s. 72 i n. Autor przeprowadził analizę następujących podręczników: F.A.Schmidt, Dzieje Królestwa Polskiego, Warszawa
1766; T. Waga, Historya xiążąt i królów polskich krótko zebrana, Warszawa 1770; K. Skrzetuski, Historya polityczna dla szlachetnej młodzi, cz. 1,
Warszawa 1773; J.S. Bandtkie, Dzieje Królestwa Polskiego, t. 2, Wrocław 1810; J. Miklaszewski, Rys historii polskiey od wzniesienia się monarchii aż
do ostatniego upadku i rozbioru kraju, Warszawa 1823 oraz Ł. Gołębiowski, Wiadomości z historii polskiej dla pensyi i szkół płci żeńskiey zastosowane,
Warszawa 1830. Więcej na temat zróżnicowanej opinii o czasach saskich w pamiętnikach, publicystyce, gazetach pisanych, podręcznikach oraz źródeł
pozytywnych i negatywnych ocen w nich zawartych zob. J. Dygdała, dz.cyt., s. 64 i n.
7
J. Staszewski, Wiek XVIII w Polsce – próba nowej syntezy, [w:] Między barokiem a oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red.
K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 1996, s. 9; A. Kamiński, Konfederacja sandomierska wobec Rosji w okresie poaltransztadzkim, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1969.
8
Szerzej na temat działalności redaktora czasopism zob. Mitzler de Kolof Wawrzyniec Krzysztof, [w:] Bibliografia literatury polskiej. Nowy
Korbut, t. 5: Oświecenie, opr. E. Aleksandrowska, 1967, s. 330–332; R. Kaleta, M. Klimowicz, Prekursorzy Oświecenia. „Monitor” z 1763 r. na tle
swoich czasów. Mitzler de Colof, redaktor i wydawca, Wrocław 1953.

Od kuchni

9

J. Michalski, Konarski Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1968, s. 473; A. Bartczakowa,
Collegium Nobilium, Warszawa 1971, s. 29–34.
10
Więcej: J. Kozłowski, Szkice o dziejach biblioteki Załuskich, Wrocław 1986, s. 41 i n.
11
J.A. Gierowski, August III, [w:] Poczet królów i książąt polskich, red. A. Garlicki, Warszawa 1978, s. 438–439.
12
S. Roszak, A. Wieczorek, R. Adamczyk-Nowak, P. A. Stasiak, Wprowadzenie, [w:] Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur. Unia
polsko-saska 1697–1763, red. iidem, Kutno 2017, s. 2.
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W kontekście omawianego zagadnienia należy wspomnieć o powstaniu w 2017 r. programu edukacyjnego
Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur. Unia
polsko-saska 1697–1763 przygotowanego pod redakcją Stanisława Roszaka, Agnieszki Wieczorek, Renaty
Adamczyk-Nowak i Piotra A. Stasiaka, którego wydawcą
jest Muzeum Regionalne w Kutnie. Zgodnie z założeniami redaktorów jego celem jest „[…] zachęcenie uczniów

do zapoznania się z tym fragmentem polskiej historii
w możliwie atrakcyjnej formie edukacyjnej. Jednym
z ważniejszych elementów tego programu ma być projekt skierowany do szkół. Jest to pakiet zajęć edukacyjnych w wersji multimedialnej pozwalający realizować
lekcje poświęcone historii unii polsko-saskiej. Zawiera
on obszerny zakres tematyczny, który porusza zagadnienia z zakresu polityki, obyczaju, podróżowania, muzyki,
architektury i sztuki oraz kulinariów epoki”12.
Charakter projektu i jego założenia umożliwiły przygotowanie modułu edukacyjnego złożonego z sześciu
zagadnień: I. Unia polsko-saska, II. Poczta w czasach
saskich, III. Z dziejów Pałacu Saskiego, IV. Pałac Saski
– zabytek architektury, V. Archeologiczne odkrycia,
VI. Barokowy pałac, wokół których opracowano szczegółowe wątki tematyczne oraz 30 tematów z epoki
saskiej (wśród nich m.in. Wettinowie na tronie polskim,
Dwie stolice – Warszawa i Drezno, Kultura czasów saskich – muzyka i taniec, Kultura czasów saskich – życie
dworskie, Kutno na starej fotogra ii, Kutno na szlaku
pocztowym między Dreznem a Warszawą, Królewska
gościna – August III w Kutnie, Niezwykli goście w Kutnie,
Drugie życie Pałacu Saskiego w Kutnie).
Przystępując do realizacji założeń programowych
projektu edukacyjnego, autorki modułu edukacyjnego
za punkt wyjścia obrały historię regionalną, a w szczególności historię pałacu saskiego w Kutnie, którego dzieje
ściśle łączą się z czasami saskimi przez osobę króla Augusta III. To właśnie w odpowiedzi na jego potrzeby związane
z odpoczynkiem na trasie podróży z Drezna do Warszawy
została podjęta decyzja o wybudowaniu pałacu w Kutnie
(co wiązało się ze zmianą trasy szlaku pocztowego między Warszawą a Dreznem, który prowadził przez Kutno).
Realizacją tego przedsięwzięcia zajął się architekt Johann
Matrin Walther, którego projekty stały się podstawą
do rozpoczęcia budowy pałacu i przyjęcia w nim króla
Augusta III w 1750 r. Tym samym historia pałacu została
wykorzystana przez autorki do ukazania na dużo szerszym tle czasów saskich w wybranych aspektach życia
codziennego z epoki.
Materiały zgromadzone w wyniku kwerendy w archiwum w Dreźnie (przeprowadzonej przez Muzeum
Regionalne w Kutnie), badania historyków oraz tematyka esejów przygotowanych na potrzeby projektu
pozwoliły na ich wykorzystanie w postaci kart pracy,
a zagadnienia prezentowane w poszczególnych częściach stanowią wybrane elementy z życia Wettinów.
Omawiany projekt stwarza okazję do poznania rodziny królewskiej, sposobu wychowania dzieci królewskich oraz do zapoznania się z niezwykle szczegółowym rozkładem dnia króla Augusta III. Zainteresowani

forum edukacyjne

i astronomii. W programie nauczania niezwykle ważne
było kształcenie umiejętności w zakresie jazdy konnej,
tańca, ćwiczeń gimnastycznych czy musztry wojskowej, co dopełniało główny nurt kształcenia i stanowiło
bardzo istotny element znamionujący wprowadzanie
nowoczesnych metod edukacyjnych9.
Ważnym osiągnięciem z czasów saskich z lat 40.
XVIII w., mającym ogromne znaczenie dla rozwoju życia intelektualnego Warszawy, było otwarcie pierwszej
publicznej biblioteki założonej przez braci Załuskich:
Andrzeja i Józefa. W rozwój biblioteki zaangażowany był
wspomniany już Wawrzyniec Mitzler de Kolof10.
W odniesieniu do prezentowanego zagadnienia
warto przytoczyć opinię J.A. Gierowskiego podsumowującą ostatnie lata panowania Wettinów: „Właśnie na czasy panowania Augusta III przypadł rozwój wczesnego
Oświecenia w Rzeczypospolitej, a więc kierunku,
który zakładał racjonalną organizację państwa i społeczeństwa, rozwój gospodarczy, podniesienie ogólnego
poziomu kulturalnego. Wtedy to Stanisław Konarski
zainicjował reformę szkolnictwa, bracia Załuscy kładli
podwaliny pod rozwój nowoczesnej nauki, a pisarze polityczni coraz śmielej upominali się o reformy społeczne
i polityczne. Cały ten żywy ruch umysłowy odbywał się
wszakże poza dworem królewskim”11.
Zasygnalizowane osiągnięcia epoki saskiej w żaden
sposób nie wyczerpują zagadnienia różnorodnych przemian zachodzących w omawianym okresie. W świetle
tych przykładowych ocen czasów saskich ważne jest, aby
wyniki badań historyków wprowadzane były na grunt
edukacji szkolnej (chodzi tutaj głównie o upowszechnianie badań). Niezwykle istotne jest to, aby poznanie
tego okresu nieco bliżej i budowanie oceny panowania
Wettinów na tronie polskim polegało nie tylko na przywoływaniu negatywnych następstw unii polsko-saskiej,
ale także na dostrzeganiu i zgłębianiu zagadnień z historii kultury, nauki, obyczajów i architektury, które nie
pozwalają nam na ocenę czasów saskich wyłącznie jako
objawu kryzysu czy zastoju Rzeczypospolitej, lecz służą
poznaniu dziejów unii polsko-saskiej jako okresu niezwykle ważnego i ciekawego.

VI. Barokowy pałac
2. W kuchni staropolskiej

Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur

Pałac jednego króla, dwóch państw i dwóch kultur

Unia polsko-saska 1697–1763

Unia polsko-saska 1697–1763
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1. Wymień warzywa, których ilości nie zostały podane w tabeli. Podkreśl te, które zawierają najwięcej
witaminy C.

VI. Barokowy pałac
2. W kuchni staropolskiej

VI. Barokowy pałac
3. Nakryj do stołu

Zadanie 1. Na królewski obiad

Zadanie 1. Waza, koszyk i półmisek

Przeczytaj uważnie tekst źródłowy i uzupełnij brakujące informacje.

Ilustracja przedstawia naczynia „Serwisu Łabędziego” z czasów saskich. Wyjaśnij, skąd taka nazwa serwisu.
Wskaż elementy „Serwisu Łabędziego”, wpisując cyfry w odpowiednie miejsce.

2. Które z wymienionych w źródle produktów mogły zastąpić ziemniaki?
rodzaj

1.

Waza, 1738 rok

2.

Kopuła, 1740 rok

3.

Koszyk, około 1740 roku

4.

Półmisek okrągły, około 1738 roku

5.

Świecznik, około 1738 roku

ilości/sztuki

kapłony

ptactwo

7
kuropatwy
12
gołębie

Czy wiesz, że…
„Serwis Łabędzi” wykonany z miśnieńskiej porcelany
składał się z 2200 elementów. Posiadanie takich serwisów
należało do rzadkości. W Polsce hrabia Henryk Brühl był
jednym z pierwszych posiadaczy takiej zastawy.

3. Które z produktów do królewskiej spiżarni mógł dostarczyć myśliwy?

kury
sandacze

ryby

karpie
szczupaki
okonie
leszcze
karasie
liny

4. Które z ryb można było złowić w stawach, jeziorach i rzekach w okolicach Kutna?
6
10 sznurków

warzywa
czosnek

20 główek
kapusta włoska
seler

Czy wiesz, że:
„[…] tak powszechne obecnie ziemniaki w XVIII w. występowały jedynie w luksusowym menu. W Krakowie w sprzedaży pojawiły się po raz pierwszy w 1739 r. jako towar kolonialny. Były bardzo drogie, kosztowały 11 zł i 12 gr., czyli tyle
co 10 i pół kopy jaj, 3 i pół funta szynki bądź 2 funty czekolady. Na dodatek początkowo twierdzono, że są niesmaczne,
kłopotliwe w przygotowaniu i niezdrowe. Dopiero w XIX w. poznano ich zalety […]”.

15 główek
15 główek

Źródło: M. Ferenc, Czasy nowożytne,
[w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2006, s. 153.

Podobnie rzecz się miała z czekoladą…
„[…] Na pocz. XVIII w. pojawiła się w Polsce czekolada, początkowo jako lek (na reumatyzm, bóle gardła, bezsenność […])
a później napój warstw wyższych […]. Duchowni zalecali ją jako napój nadający się do spożywania w czasie postów.
Znano i ceniono zarówno czekoladę pitną, jak i twardą w tabliczkach […]. Wszystkie były jednak bardzo drogie […]”.
Źródło: M. Ferenc, Czasy nowożytne,
[w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2006, s. 157.

Spis produktów kuchni kutnowskiej z 8 października 1750 r. –
zestawienie zaopatrzenia dla królewskiej kuchni w Kutnie w 1750 r.

moduł edukacyjny/poziom podstawowy

„Serwis Łabędzi” ministra Henryka Brühla, 1738–1740

6

moduł edukacyjny/poziom podstawowy

7

moduł edukacyjny/poziom podstawowy

11

Załączniki do pobrania na stronie internetowej www.aspress.com.pl/historia-zal/
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uczniowie mają okazję zgłębić historię poczty w czasach panowania Wettinów. W tej części przedstawiono
bowiem przebieg traktów pocztowych, rodzaje słupów
pocztowych, szyldy pocztowe oraz stacje pocztowe (postojowe) na trasie Drezno–Warszawa. Uwzględniając
miejsca, w których zatrzymywał się August III w czasie swojej podróży, zwrócono uwagę na okoliczności
i przebieg wizyt monarchy w samym Kutnie (jednym
z pięciu, obok miejscowości Brody, Międzyrzecz, Poznań i Kleczew, miejsc postojowych króla i podróżującego z nim dworu, między dwiema stolicami).
Omawiany projekt stanowi okazję do zapoznania się
z historią pałacu. W odniesieniu do dziejów pałacu saskiego wyszczególniono okoliczności podjęcia decyzji
co do jego powstania w Kutnie. Bardzo interesujące są
towarzyszące temu przedsięwzięcia i prace związane
z jego budową, które udało się przedstawić dzięki zachowanym źródłom w archiwum drezdeńskim. Niezwykle
ciekawym elementem życia pałacu są goście, którzy go
odwiedzili w XVIII i XIX w. Wśród nich należy wyróżnić
Marię Józefę, prymasa Polski Adama Ignacego Komorowskiego czy cesarza Francuzów – Napoleona.
Pałac saski jako przykład architektury barokowej
daje nam okazję do ukazania planów projektu budowy, kosztów i materiałów do jego realizacji oraz okoliczności wprowadzanych zmian w projekcie ze zwróceniem uwagi na barokowe detale architektoniczne
(m.in. ryzalit, tympanon, lukarny). Również badania
archeologiczno-architektoniczne przeprowadzone pod
pałacem i na terenie dziedzińca pozwoliły na poznanie
technologii budowy pałacu oraz rozkładu pomieszczeń
pałacowych. Prace archeologów umożliwiły odkrycie
przedmiotów ukrytych w ziemi (m.in. szelągów Augusta III z 1753 r., fragmentów ka la piecowego z czasów
saskich, fragmentów kieliszków i talerza z XIX w.).
W zakresie historii kuchni kutnowskiej zachowany
„Spis produktów kuchni kutnowskiej z 8 października
1750 r.” przynosi wiedzę o produktach sprowadzanych

do kuchni na potrzeby pobytu króla w pałacu. Materiały
przedstawione w projekcie umożliwiają poznanie menu
królewskiego i określenie roli, jaką odgrywały kawa, herbata, woda, czekolada i ziemniaki w XVIII w. Mamy również
okazję poznać zastawę stołową na przykładzie serwisu łabędziego ministra Henryka Brühla, z wyszczególnieniem
niektórych jej elementów. Równie istotną częścią projektu
jest wyposażenie pałacu saskiego, szczególnie barokowe
meble. Przedmiotem programu jest również architektura ogrodowa, która w powiązaniu z wizualizacją pałacu
saskiego daje obraz otoczenia budynku z rabatami kwiatowymi, krzewami i fontanną pośrodku dziedzińca. Nie
można zapomnieć o muzyce, która w życiu Augusta III także odgrywała ogromną rolę. W tym zakresie projekt daje
okazję do poznania strojów, układów tanecznych i muzycznych z czasów saskich (w nawiązaniu do czasów współczesnych) oraz sposobu ubierania się dam dworu13.

Zamiast zakończenia
Tematyka projektu nawiązuje nie tylko do historii lokalnej, regionalnej, lecz także stanowi szersze tło do poznania czasów saskich. Autorkom zależało na tym, aby
okres unii polsko-saskiej stał się przedmiotem dyskusji
oraz propozycji projektów indywidualnych lub grupowych realizowanych przez uczniów, a analiza dorobku czasów saskich, przez realizowane treści zawarte
w projekcie, umożliwiła sformułowanie opinii o okresie
panowania Wettinów w Rzeczypospolitej, które będą
odzwierciedleniem stanu badań naukowych, a zarazem
przyniosą kolejną odsłonę czasów saskich.

* Zamieszczone karty pracy znajdują się w:
R. Adamczyk-Nowak, A. Wieczorek, Moduł edukacyjny: poziom podstawowy, [w:] Pałac jednego
króla, dwóch państw i dwóch kultur. Unia polsko-saska 1697–1763, red. S. Roszak, A. Wieczorek,
R. Adamczyk-Nowak, P.A. Stasiak, Kutno 2017.

13
Szczegółowy wykaz tematów oraz propozycje realizacji zagadnień znajdują się w module edukacyjnym: R. Adamczyk-Nowak, A. Wieczorek,
Moduł edukacyjny [w:] Pałac jednego króla…
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robku nauki historycznej i dydaktyki
w odniesieniu do edukacji historycznej.
W odniesieniu do szkoły podstawowej Komisja Dydaktyczna
zwracała uwagę na trudności merytoryczne i organizacyjne wynikające
z wprowadzania nowego programu
nauczania historii w klasie VII. Są
one spowodowane brakiem powiązania treści z poprzednią klasą
i wymagają podjęcia działań, które
uczynią to zderzenie dla kolejnych
klas łatwiejszym. Szczególnie należy
zwrócić uwagę na sytuację uczniów
klasy VII, którzy znajdą się w roku
szkolnym 2019/2020 w szkole ponadpodstawowej w jednej klasie
z byłymi gimnazjalistami. Zasób
wiedzy absolwentów VIII klasy
szkoły podstawowej będzie znacznie odbiegał od wiedzy gimnazjalistów w zakresie historii starożytnej,
średniowiecza i czasów nowożytnych. Należy już obecnie zastanowić
się nad sposobami uzupełnienia tej
wiedzy.
Kolejne obawy dotyczyły zbytniego przeładowanie treści nauczania
w szkole podstawowej, zwłaszcza
w klasie IV oraz w klasie VII. W opinii zwrócono uwagę, że jest to poważny problem zwłaszcza w pierwszym semestrze, gdyż uczniowie
ci wymagają stałego uzupełniania
wiadomości dotyczących wcześniejszych epok historycznych (uczyli się
dotychczas według innej podstawy
programowej). Szczególny niepokój
członków Komisji budziło nadmierne eksponowanie historii narodowej, politycznej i militarnej, podczas
gdy znacznie ograniczone zostały
treści z zakresu historii powszech-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. 2017 poz. 59.
http://pth.net.pl/sekcje-i-centra/komisja-dydaktyczna.
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nej, kultury, historii społeczno-gospodarczej i życia codziennego.
Zdaniem członków Komisji wiele
treści przewidzianych do realizacji w szkole podstawowej mogłoby
zostać, bez szkody dla rozumienia
procesu dziejowego i z korzyścią dla
uczniów, przeniesione do Podstawy
programowej dla wyższych poziomów nauczania. Z drugiej strony
zwracano uwagę np. na zbyt wczesną cezurę końcową proponowanej
Podstawy programowej (rok 2004).
Pośpiech towarzyszący tworzeniu
nowej podstawy programowej dla
szkoły podstawowej nie pozwolił
jednak na równoległe prace nad
podstawą programową dla liceum
ogólnokształcącego i technikum
i przekreślił szansę na spójny i racjonalny podział treści nauczania.
Jako niezgodny z ustaleniami
współczesnej dydaktyki oceniono
zbyt duży nacisk położony na dostarczenie uczniom wiedzy (rozbudowana faktogra ia oraz dominacja
czasowników operacyjnych z poziomu taksonomicznego A i B). Jednocześnie autorzy kolejnych wersji
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2017 r. weszła w życie ustawa reformująca system
oświaty w Polsce1. W ślad
za zmianami strukturalnymi (likwidacja gimnazjów
i zmiany organizacyjne dotyczące
szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego oraz szkoły zawodowej/branżowej) wprowadzone zostały również zmiany programowe.
Przygotowana została nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, której wejście w życie poprzedziły konsultacje społeczne. Podobnie
jak przy wszystkich wcześniejszych
reformach oświatowych, aktywny
udział w opiniowaniu przedstawionych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej projektów dotyczących
nauczania historii brała Komisja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa
Historycznego. Jej członkowie opracowali i przesłali do MEN opinie
ogólne oraz liczne uwagi szczegółowe – z ich treścią można zapoznać
się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Historycznego2.
Niestety tylko niewielka część uwag
przedstawionych przez Komisję została uwzględniona.
Dyskusje na temat projektów
Podstawy programowej historii
odbywały się na forum Komisji
od listopada 2016 r. do lipca 2017 r.
Członkowie Komisji zwracali uwagę na fakt, że zmiany w podstawie
programowej wynikały ze zmiany
struktury organizacyjnej szkoły i nie
były konsekwencją postulatów środowiska historyków. Podczas głębokiej analizy wielokrotnie zwracano
uwagę, że rozwiązania zastosowane w opiniowanych projektach nie
uwzględniły dotychczasowego do-

forum edukacyjne

Komisja Dydaktyczna
Polskiego Towarzystwa Historycznego
wobec projektów nowej podstawy
programowej historii (2016–2017)

forum edukacyjne
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projektu nowej Podstawy programowej zbyt mało uwagi poświęcili
kształceniu umiejętności, zwłaszcza
myślenia historycznego i krytycznego. Konsekwencją nadmiaru treści
nauczania oraz zorientowania jej
na nauczanie faktogra iczne może
być znaczne ograniczenie swobody
dydaktycznej nauczyciela. Powinien on mieć możliwość dobierania
treści nauczania z uwzględnieniem
predyspozycji i zainteresowań danego zespołu uczniowskiego – przy
tak rozbudowanych treściach nie
będzie już na to czasu. W opinii Komisji sytuacja ta odbije się negatywnie zwłaszcza na treściach z zakresu
historii regionalnej i lokalnej, dla
której nie zaplanowano systemowo
miejsca w nauczaniu historii (obecnie są to jedynie pojedyncze zapisy
w klasie IV i w klasie VII).
Problem nadmiernego rozbudowania treści kształcenia, zbyt
obszernej faktogra ii i dominacji
treści politycznych wystąpił również w Podstawie programowej dla
liceum ogólnokształcącego i technikum (zarówno na poziomie podstawowym, jak też rozszerzonym).
Komisja Dydaktyczna zwracała
w swych opiniach uwagę, że na poziomie podstawowym treści zostały
zbytnio rozbudowane, zwłaszcza
w odniesieniu do epok wcześniejszych. Jest to niezgodne ze stanowiskiem współczesnej dydaktyki
historii, zgodnie z którym najwięcej
czasu powinno zostać przeznaczone
na omówienie czasów najnowszych.
W opinii członków Komisji treści
w zakresie rozszerzonym są zbyt
mało zróżnicowane w stosunku
do treści z zakresu podstawowego. Autorzy projektujący Podstawę
zbudowali tzw. rozszerzenie, stosując uproszczony zabieg, polegający
jedynie na dopisaniu w wybranych
miejscach dodatkowych treści/
osiągnięć. Należało tymczasem oczekiwać odrębnego zaprojektowania
tego poziomu, w którym nie będzie
powtórzenia wykładu historii, tylko
zupełnie nowy sposób prezentacji
dziejów i wynikający z niego dobór treści. Wyrażono też obawy, że
rozbudowanie treści na obu poziomach spowoduje brak czasu na po-

wtórzenie i utrwalenie wiadomości,
a przede wszystkim na kształcenie
umiejętności. Nauczanie historii
będzie opierało się na metodach
pamięciowych, co negatywnie wpłynie na rozwój umiejętności, postaw
i indywidualnych zainteresowań
historycznych ucznia. Podobnie jak
w szkole podstawowej nadmiar narzuconych odgórnie treści ograniczy
też możliwości uwzględnienia w nauczaniu treści z zakresu historii regionalnej i lokalnej (są one niezwykle ważne dla kształtowania postaw
obywatelskich i patriotycznych).
Zwrócono też uwagę, że cele
kształcenia określone dla wyższych
poziomów nauczania stanowią
w znacznym stopniu powielenie celów z Podstawy dla szkoły podstawowej, co jest poważnym błędem
dydaktycznym. Zdaniem Komisji
zbyt mało jest też treści umożliwiających kształtowanie postaw obywatelskich, postaw poszanowania
tradycji i kultury własnego narodu,
a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji. Zabrakło również podstawowych zasad kształcenia, jak np. zasada systemowości
czy przystępności, dzięki którym
uczniowie skuteczniej zdobywają
wiedzę i kształcą umiejętności.
Ponadto nie ma także najnowszych zasad dydaktyki historii,
w tym zasady wieloperspektywiczności i kontrowersyjności, które są
kluczowe w rozwoju krytycznego
myślenia, tak ważnego dla zrozumienia przeszłości. Umiejętność interpretacji i analizy różnych opinii
oraz poznawania nawet najbardziej
kontrowersyjnych ocen to jedne
z podstawowych kompetencji społecznych koniecznych dla właściwego funkcjonowania we współczesnym świecie. Duży niepokój budzi
nadmierne eksponowanie w Podstawie programowej perspektywy
heroicznej dziejów przy jednoczesnym pomijaniu lub marginalizowaniu tematów wstydliwych dla narodu i państwa polskiego. Nauczanie
historii, oprócz dumy z dokonań
przodków, powinno także stwarzać
możliwość do tego, by się za nich
wstydzić, bo wstyd jest młodzieży
potrzebny do tego, aby lepiej zrozu-

mieć siebie i innych, żeby wiedzieć,
iż każdy jest potencjalnie zdolny
do popełnienia rzeczy haniebnych,
a nie tylko szlachetnych. Bez wstydu
tracimy zdolność samooceny i nie
będziemy w stanie unikać złych zachowań w przyszłości.
Krytyczne uwagi zostały też sformułowane pod adresem projektu
Podstawy programowej dla szkoły branżowej pierwszego stopnia.
Szkoła ta przeznaczona jest dla uczniów, którzy dążą do szybkiego zdobycia zawodu i podjęcia pracy i nie
odczuwają zwykle potrzeby poszerzania swej wiedzy ogólnej. Głównym celem kształcenia powinno być
zatem umożliwienie im poznania i/
lub zgłębienia jedynie wybranych
wątków historii ojczystej i powszechnej. Przedstawiony do konsultacji projekt Podstawy programowej z historii dla branżowej szkoły
I stopnia nie spełniał tych założeń,
ponieważ przewidywał do realizacji
w ciągu zaledwie dwóch lat zagadnienia obejmujące całokształt dziejów Polski oraz liczne odniesienia
do historii powszechnej w zakresie
znacznie przekraczającym potrzeby,
a często również możliwości intelektualne uczniów tego typu szkoły.
Tradycyjny i mocno rozbudowany pod względem merytorycznym
układ treści został oceniony krytycznie. Również w tym przypadku
zwracano uwagę na zbytnią dominację historii politycznej kosztem
historii kultury i życia codziennego.
W opinii podkreślano również, że
uczniom szkół branżowych należy
umożliwić podejmowanie tematów
z zakresu historii lokalnej i regionalnej, a nauczyciele powinni mieć
szerszą swobodę w doborze treści.
W opiniach dotyczących wszystkich projektów Podstawy programowej Komisja Dydaktyczna zwracała również uwagę na
błędne sformułowania dotyczące
klasyfikacji metod dydaktycznych
oraz niewłaściwy dobór czasowników operacyjnych w opisach
osiągnięć szczegółowych uczniów.
Część czasowników operacyjnych
została użyta bez głębszej re leksji
dydaktycznej, co może sprawić, że
tak określone wymagania nie będą

łości taksonomia celów kształcenia
(czego wymaga profesjonalizm dydaktyczny), ale nie będzie również
możliwe odniesienie tych osiągnięć
do Polskiej Ramy Kwali ikacji.
W opinii Komisji Dydaktycznej
Podstawa programowa, która stała
się już obowiązującym aktem prawnym3, nie spełnia oczekiwań środowiska dydaktyczno-historycznego
i nauczycieli, którzy liczyli na nowoczesny dokument uwzględniają-

cy dotychczasowy postęp zarówno
w zakresie wiedzy historycznej, jak
i sposobów kształcenia ucznia.
Komisja Dydaktyczna PTH

Stanowisko Komisji Dydaktycznej PTH jest pierwszą z cyklu wypowiedzi na temat podstawy programowej. Redakcja
zaprasza do dyskusji na temat
reformy edukacyjnej.
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realizowane. Większość z nich dotyczy wyłącznie poziomu wiedzy
(np. uczeń zna, omawia, wymienia,
charakteryzuje), brakuje natomiast
lub jest zdecydowanie za mało czasowników odnoszących się do umiejętności złożonych (np. uczeń wyciąga wnioski, intepretuje, ocenia). Zbyt
mały nacisk został położony również
na pracę ucznia z mapą i tekstem
źródłowym. W takiej sytuacji nie
tylko nie została wypełniona w ca3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz.U. 2017, poz. 356 oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły
II stopnia, Dz.U. 2018, poz. 467.

Refleksje o egzaminie maturalnym z historii
na marginesie artykułu Marii Jadczak1
Wanda Królikowska

W

1
M. Jadczak, Sugestie dla nauczycieli i uczniów po doświadczeniach matury z historii w latach 2015–2018, „Wiadomości Historycznych” 2017,
nr 5, s. 32–34. W rzeczywistości chodzi o doświadczenia z trzech sesji egzaminacyjnych – 2015, 2016, 2017 r.
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niedawno opublikowanym na łamach „Wiadomości Historycznych” tekście jego autorka – Maria
Jadczak dokonała podsumowania liczby zadań
na egzaminie maturalnym z historii sformułowanych z użyciem czasowników operacyjnych: podaj,
wyjaśnij, uzasadnij, porównaj, udowodnij, oceń, zaznacz,
rozpoznaj, rozstrzygnij, uzupełnij, wybierz, zinterpretuj,
zapisz, wskaż, wpisz, napisz, przeanalizuj. Czasowniki operacyjne określają rodzaj czynności podlegającej ewaluacji.
Z podsumowania dokonanego przez autorkę wynika, że
w arkuszu z 2015 r. brakowało poleceń z użyciem czasownika operacyjnego „rozstrzygnij”. Czy to oznacza, że w ogóle
na egzaminie maturalnym z historii w 2015 r. nie sprawdzano umiejętności rozstrzygania? W rzeczywistości, w arkuszu maturalnym z historii w 2015 r. było aż 5 zadań, których
rozwiązanie wymagało dokonania tej czynności, a następnie
uzasadnienia zajętego stanowiska. Oto one:
2.
Który polityk rzymski – Pompejusz czy Krassus – postępował zgodnie z zasadami przedstawionymi w źródle 1.?
Odpowiedź uzasadnij.
8.1.
Czy spełniło się życzenie, które znalazło wyraz w treści
napisu wyrytego na nagrobku pradziadka Jana III Sobieskiego: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor [A kiedyś niech
powstanie mściciel z naszych kości]? Odpowiedź uzasadnij.

11.
Czy treść rysunku satyrycznego ukazuje polityczne konsekwencje wydarzeń, o których mowa w tekście? Odpowiedź uzasadnij, interpretując elementy rysunku.
15.2.
Czy wymowa ideowa rysunku jest zbieżna z wyrażoną
w źródle 2. Opinią o decyzji władz niemieckich i austriackich z 1916 r.? Odpowiedź uzasadnij.
21.1.
Czy dane z wykresu potwierdzają zjawisko przedstawione na rysunku satyrycznym? Odpowiedź uzasadnij2.
To, że polecenia nie rozpoczynają się od czasownika operacyjnego „rozstrzygnij”, nie oznacza,
że w zadaniu nie sprawdzano tej umiejętności.
Warto to wyjaśnić, gdyż czytelnik wspomnianego artykułu może wyciągnąć fałszywy wniosek dotyczący
umiejętności sprawdzanych na egzaminie maturalnym w 2015 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna już
w 2011 r. wprowadziła nowy sposób formułowania
poleceń w zadaniach badających umiejętność rozstrzygania, a zaczynający się od spójnika „czy” lub zaimka „który”. Takich właśnie sformułowań i poleceń
użyto w arkuszu dla poziomu podstawowego z 2011 r.,
np. w zadaniach:
10 C.
Czy postanowienie dotyczące terytorium państwa zawarte w źródle 1. zostały zrealizowane do połowy XV w.?
Odpowiedź uzasadnij.
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16 B.
Czy matka ostatniego króla Polski mogła być świadkiem
jego koronacji? Swoją odpowiedź uzasadnij3.
Podobnie sformułowane polecenia do zadań sprawdzających umiejętność rozstrzygania znajdujemy także
w Informatorze o egzaminie maturalnym z historii od roku
szkolnego 2014/2015. Są to np. zadania:
2.
Czy ilustracja przedstawia plan Jerozolimy w czasach
panowania króla Salomona? Odpowiedź uzasadnij.
3.1.
Czy opisane w źródle 1. plany wyprawy krzyżowej znajdują potwierdzenie na mapie? Odpowiedź uzasadnij4.
W omówieniu zadań 2. i 3.1. Informator podaje, że jeden punkt jest przyznawany za prawidłowe zajęcie stanowiska wraz z uzasadnieniem. Wynika z tego jednoznacznie, że zadania te sprawdzają zarówno umiejętność
rozstrzygania, jak i uzasadniania stanowiska zajętego
przez zdającego.
Maria Jadczak zwraca uwagę uczniom przygotowującym się do egzaminu maturalnego z historii, że lepszą
strategią jest bardzo dobre opanowanie XIX i XX w. niż
skupianie uwagi nad wiedzą o starożytności. Cóż, rzeczywiście uczniowie są coraz bardziej pragmatyczni, jednak
historii nie można poznawać fragmentarycznie. Zdający egzamin maturalny z historii, jak również każdy absolwent szkoły średniej, powinien dostrzegać zmienność
i dynamikę wydarzeń w dziejach oraz ciągłość procesów
historycznych i cywilizacyjnych.
Twórcy zadań i arkuszy egzaminacyjnych mają świadomość, że egzamin maturalny z historii to jeden
z najtrudniejszych egzaminów spośród przedmiotów
wybieranych dodatkowo na maturze. Zdających przeraża
konieczność opanowania ogromu wiedzy ze wszystkich
epok historycznych. Wystarczy porównać liczbę stron
w podręcznikach do historii w szkole średniej z liczbą
stron podręczników do innych przedmiotów. Aby zdający mógł wybrać epokę, którą szczególnie się interesuje,
i mieć pewność, że pogłębiona wiedza na jej temat będzie
procentowała, gdyż na egzaminie zawsze znajdzie temat
wypracowania z tej epoki, wprowadzono od 2015 r. aż
pięć tematów zadania rozszerzonej odpowiedzi do wyboru, po jednym ze starożytności, średniowiecza, epoki
nowożytnej, XIX i XX w.
Ważne jest też wprowadzenie tematów z wyposażeniem źródłowym. Na egzaminie maturalnym w 2017 r.
tematy te cieszyły się ogromnym powodzeniem i dwa –
jeden ze starożytności, drugi z XIX w. – pisała większość
abiturientów. W dobrych i bardzo dobrych pracach
źródła były twórczo wykorzystywane. Zdający, pisząc
wypracowania na temat wyposażony w źródła, analizowali je, wyciągali wnioski, łączyli z wiedzą pozaźródło2

wą. Fragmenty prac maturalnych z 2015 r., z właściwym
wykorzystaniem materiału źródłowego dołączonego
do nich, opublikowała CKE w Sprawozdaniu z egzaminu
maturalnego w 2015 r. (s. 16–25)5. Warto, aby uczniowie
przygotowujący się do egzaminu maturalnego i ich nauczyciele sięgnęli do tego opracowania, gdyż zawiera ono
wiele istotnych wskazówek i podpowiedzi, jak należy prawidłowo konstruować rozszerzone odpowiedzi na tematy, do których dodano źródła.
Można zaryzykować tezę, że zdający nie mają większych kłopotów z napisaniem wypracowania z wyposażeniem źródłowym, jeśli w ich szkołach na lekcjach historii nie dominuje podawczy styl nauczania, a uczniowie
poznają dzieje przez analizę źródeł wiedzy historycznej. Gdy rycina, akt normatywny, fragment kroniki, dane
statystyczne, mapa są traktowane jako źródło informacji,
a nie jako ilustracja do przedstawionego na lekcji problemu, to zdający na maturze z historii nie mają większych
kłopotów z właściwym wykorzystaniem źródeł dołączonych do tematu wypracowania.
Warto zaznaczyć, że pozostawiono część tematów
bez wyposażenia źródłowego, aby uczniowie przyzwyczajeni do klasycznych wypracowań mieli równe szanse
z kolegami, którzy czują się lepiej, realizując temat pisany na podstawie źródła. Należy jednak zwrócić uwagę, że
zarówno dla piszących zadania rozszerzonej odpowiedzi
z wyposażeniem źródłowym, jak i bez tego wyposażenia
problemem jest właściwe formułowanie myśli, brak
umiejętności posługiwania się terminologią historyczną oraz właściwa konstrukcja wypracowania
zawierającego wstęp, rozwinięcie i zakończenie podsumowujące rozważania. Aby maturzyści zdający egzamin
maturalny z historii opanowali te umiejętności, niezbędna jest współpraca nauczycieli uczących przedmiotów
humanistycznych. Cieszy coraz częstsze wykorzystywanie w wypracowaniach na maturze z historii odniesień
do literatury omawianej na lekcjach języka polskiego,
np. zdający piszący na maturze z historii w 2017 r. temat
4. dotyczący Księstwa Warszawskiego powoływali się
na ukazaną przez Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu
atmosferę związaną z przygotowaniem do wojny z Rosją
w 1812 r. Z kolei maturzyści w 2015 r., realizując temat
4. związany z problemem walki o niepodległość w XIX w.
i jej aspektów społecznych, odnosili się do informacji zawartych w utworach Stefana Żeromskiego.
Do wskazówek związanych z właściwym przygotowaniem zdających do egzaminu maturalnego dorzucam
konieczność współdziałania nauczycieli języka polskiego
i historii w dziedzinie kształtowania kompetencji językowych, konstruowania dłuższej wypowiedzi pisemnej
oraz, jeśli to możliwe, korelacji zagadnień poruszanych
na lekcjach historii i języka polskiego.

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2015/formula_od_2015/MHI-R1_1P-152.pdf.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2011/P/historia_pp.pdf.
4
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Historia.pdf.
5
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2015/sprawozdanie/Sprawozdanie_historia_2015.pdf
3

Komentarz do najnowszej podstawy programowej z 2017 r.
Danuta Konieczka-Śliwińska

tym, jak ważne jest kształcenie u uczniów tożsamości regionalnej, nie trzeba przekonywać
ani regionalistów, ani nauczycieli. Przez wiele
lat oba te środowiska zgodnie zabiegały o adaptację idei regionalistycznej do programów
nauczania, zwracając uwagę na potrzebę budowania
więzi z najbliższym środowiskiem, tak ważną dla poczucia identyfikacji młodego człowieka. Wspierali ich
w tym działaniu naukowcy z różnych dziedzin, ukazując dydaktyczne i wychowawcze walory poznawania
własnego regionu, m.in. Stanisław Ossowski wprowadził pojęcie ojczyzny regionalnej1, a poznański socjolog
Krzysztof Kwaśniewski nazwał nawet regionalizm patriotyzmem lokalnym2.
Zwolennikiem nauczania o regionie stało się również Ministerstwo Edukacji Narodowej, które w 1995 r.
opracowało całościową koncepcję edukacji regionalnej pt. „Dziedzictwo kulturowe w regionie – założenia
podstawowe”3. Do szkół ostatecznie edukacja regionalna została wprowadzona w 1999 r. jako obligatoryjna
ścieżka międzyprzedmiotowa na wszystkich etapach
kształcenia. Od tego czasu wraz ze zmieniającą się podstawą programową przeszła kilka istotnych zmian, dlatego warto zastanowić się, jakie możliwości nauczania
o regionie i kształcenia tożsamości regionalnej stwarza
najnowsza podstawa dla szkoły podstawowej, obowiązująca od 2017 r.
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Edukacja regionalna we współczesnej
szkole podstawowej

O

Różne koncepcje edukacji regionalnej
w latach 1999–2016

1

S. Ossowski, Zagadnienie więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, [w:] tegoż, Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła, t. 3,
Warszawa 1967, s. 251.
2
K. Kwaśniewski, Regionalizm, Poznań 1986, s. 3.
3
Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe, [w:] Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w zreformowanej szkole, red. S. Bednarek, Wrocław 1999, s. 11–22.
4
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej [dalej: Dz.U.] 1999, nr 14, poz. 129 oraz Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2002, nr 51, poz. 458.
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Choć aktualnie realizujemy w szkołach podstawowych nową podstawę programową, to jednak trzeba
pamiętać, że w wielu miejscach powiela ona zapisy poprzedniego dokumentu. I choć nie ma w niej wyraźnie
wydzielonej edukacji regionalnej jako odrębnego
przedmiotu czy ścieżki, to zgodnie z zapewnieniami
ministerialnymi nadal uwzględnia wcześniejsze założe-

nia nauczania o regionie. Niestety, w wyniku zmian programowych w 2008 r. i po reformie 2017 r. z pierwotnej
koncepcji edukacji regionalnej niewiele pozostało. Żeby
dostrzec te pozostałości, musimy na chwilę cofnąć się
do pomysłu z 1999 r.
Wizja edukacji regionalnej, jaką wówczas wprowadzono, zakładała poznawanie regionu na wszystkich
etapach kształcenia (w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych), wyznaczając
idei regionalistycznej równorzędne miejsce w całościowym systemie kształcenia i wychowania. Pozostawiając duży zakres swobody doboru treści, to jednak
wyraźnie określiła, jakie zagadnienia regionalne mają
charakter obligatoryjny i muszą być zrealizowane
na danym etapie edukacyjnym, co spowodowało, że
bez względu na to, jaki program autorski realizowała
szkoła i jaki wybrano podręcznik – ten wyznaczony
zakres problematyki regionalnej zawsze był w nich
obecny. Preferowała kreatywność nauczycieli przede
wszystkim w obszarze planowania dydaktycznego, polegającego m.in. na optymalnym doborze form realizacji wytycznych programowych, metod nauczania i materiałów pomocniczych, nie oczekując od nich rozstrzygania, czy uczyć o regionie i w jakim zakresie, bo tego
typu decyzje zostały już podjęte na poziomie podstawy
programowej4.

forum edukacyjne
Wiadomości Historyczne 3/2018

48

Głównym celem edukacji regionalnej na wszystkich
etapach kształcenia było ukształtowanie w uczniu poczucia własnej tożsamości regionalnej, będącej podstawą do osobistego zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska i autentycznego otwarcia
się na inne społeczności i kultury. Jego realizację zapewniały treści kształcenia, które wychodząc od poznania
rodziny i społeczności lokalnej, przez dzieje własnego regionu, ukazane następnie na tle Polski i Europy,
skupiały się początkowo na wymiarze teraźniejszym
(na poziomie szkoły podstawowej), sięgały następnie
w przeszłość (na poziomie gimnazjum), by wrócić ponownie do perspektywy współczesności, ale już z ukierunkowaniem na przyszłość (na etapie szkoły ponadgimnazjalnej).5
Niezaprzeczalną zaletą edukacji regionalnej w latach 1999–2009 było uporządkowanie jej na poziomie
podstawy programowej w formie zwartej, całościowej
koncepcji z wyraźnie sformułowanymi na każdym
poziomie edukacyjnym celami edukacyjnymi, zadaniami szkoły, treściami kształcenia i osiągnięciami
uczniów. Nawet jeżeli edukacja regionalna realizowana
była w praktyce w ramach oddzielnych przedmiotów,
to koncepcja ta stanowiła stały punkt odniesienia, ukazujący cały proces kształcenia wiedzy, umiejętności
i postaw dotyczących środowiska lokalnego i regionu.
Od 2009 r., po wprowadzeniu kolejnej reformy programowej, nastąpiły zasadnicze zmiany w podejściu
do edukacji regionalnej. Zrezygnowano bowiem z odrębnego wydzielania treści kształcenia z jej zakresu,
a tematykę związaną z regionem włączono bezpośrednio do poszczególnych przedmiotów6. Dotychczasową koncepcję edukacji regionalnej z końca lat 90. zastąpiła nowa propozycja, formalnie będąca jedynie jej
„organizacyjną” mody ikacją, niestety w praktyce wprowadzająca całkowitą modernizację treści. Zespoły
przedmiotowe projektujące nowe zapisy w podstawie
bardzo dowolnie zinterpretowały ogólne zalecenie
włączenia treści regionalnych do swojej problematyki.
W konsekwencji powstała niespójna i niejednorodna
wizja nauczania o regionie, którą coraz trudniej było
można nazwać całościową koncepcją.
Przede wszystkim zmody ikowano w znacznym
stopniu nadrzędny cel kształcenia w tym zakresie: choć
nadal w niektórych przedmiotach można było odnaleźć
intencję wcześniejszego kształcenia tożsamości regionalnej, otwartości na inne kultury i zaangażowania
na rzecz własnego środowiska, to jednak w większym
stopniu akcentowano od tej pory kształtowanie u uczniów poczucia tylko więzi lokalnej i przygotowanie
do uczestnictwa (świadomego udziału) w szeroko rozumianej kulturze, w tym także lokalnej i regionalnej. Najbardziej zauważalny brak spójności można było zaobserwować w odniesieniu do podstawowych pojęć uży5

wanych w edukacji regionalnej, opisujących środowisko lokalne i region. Praktycznie w każdym przedmiocie
w inny sposób interpretowano ich znaczenie i używano
w odmiennych kontekstach, począwszy od określeń
„swoja miejscowość”, „własny region”, przez „poziom lokalny”, „skalę lokalną i regionalną”, „miejsce zamieszkania”, „najbliższe otoczenie”, „środowisko lokalne i regionalne”, aż na „społeczności lokalnej” skończywszy. Tylko
na przedmiocie historia i społeczeństwo na poziomie
szkoły podstawowej wprowadzono nigdzie indziej nieużywane pojęcie „małej Ojczyzny”, nie wyjaśniając jego
znaczenia.
Tym, co wyraźnie odróżniało koncepcję edukacji
regionalnej z 2009 r. od tej realizowanej we wcześniejszym okresie, było bardziej praktyczne nastawienie
na przygotowanie ucznia do podejmowania aktywności w swoim środowisku lokalnym i regionalnym.
Zamiast pierwotnego kształcenia tożsamości regionalnej ograniczono się do kształtowania poczucia
więzi ze wspólnotami w nim mieszkającymi, może
mniej ambitnego celu, ale za to bardziej realistycznego
do osiągnięcia. W większym stopniu nastąpiła koncentracja na szeroko rozumianym uczestnictwie w kulturze, a także wyraźne powiązanie idei regionalistycznej z wychowaniem patriotycznym i obywatelskim.
Choć, w przeciwieństwie do poprzedniej koncepcji edukacji regionalnej, znacznie wzmocniono etap organizacyjny (czyli planowanie i przydział zagadnień do poszczególnych przedmiotów), zdecydowanie zabrakło
ponownego przemyślenia na poziomie całościowym,
co z pewnością pozwoliłoby uniknąć tak wielu niespójności i umożliwiłoby nauczycielom jednoznaczne odczytanie podstawowych założeń tej nowej wizji nauczania o regionie.
W efekcie tych zmian programowych edukacja regionalna obecna była w szkole jedynie w formie fragmentarycznej, z różnorodnym natężeniem na poszczególnych przedmiotach, przesunięta ze sfery obligatoryjnej
do fakultatywnej, pozostającej w zakresie „dobrej
woli” nauczyciela. Warto również zauważyć, że równolegle zaczął się bardzo mocno rozwijać nurt edukacji regionalnej pozaszkolnej, realizowanej w formie
działań edukacyjnych podejmowanych przez instytucje kultury (muzea, biblioteki, domy kultury), archiwa
i różnego rodzaju fundacje i stowarzyszenia. Spowodowało to wyraźne przesunięcie akcentu nauczania o regionie z edukacji szkolnej na pozaszkolną, obejmującą
jednak tylko wybrane grupy odbiorców, w różnych wieku i w bardzo zróżnicowanym zakresie oddziaływania.

Edukacja regionalna w podstawie
programowej z 2017 r.
Z żalem należy odnotować to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wykorzystało w pełni szansy, jaką

Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji regionalnej – dziedzictwie kulturowym w regionie. Seria: „Biblioteczka reformy”, z. 24, s. 4.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2009, nr 4, poz. 17.
6

treści kształcenia została ona przypisana zasadniczo
tylko do klasy IV szkoły podstawowej. Na jednej
z pierwszych lekcji historii uczeń ma poznać historię,
tradycje i zabytki swojej okolicy oraz ludzi szczególnie
dla niej zasłużonych, czyli przede wszystkim historię
lokalną13. Z historii regionu w kolejnych latach będzie
poznawał jedynie przykłady architektury i sztuki baroku14 oraz okresu klasycyzmu15. Częściowe wyjaśnienie, dlaczego tak się stało, znajdziemy w „Warunkach
i sposobie realizacji” przedmiotu historia, ponieważ
tam właśnie dopowiedziano, jak należy rozumieć zakres historii regionalnej i powiązanej z nią tożsamości:
przede wszystkim jako „miejsce zamieszkania”, będące
podstawą do poznawania „dziejów ojczystych” i budowania więzi z „krajem ojczystym”16. W praktyce zatem
zredukowano w szkole podstawowej historię regionu do historii lokalnej (a przecież to nie jest to samo)
i znacznie ją ograniczono w czasie realizacji.
Źle się stało, że na przestrzeni całej pięcioletniej edukacji historycznej zaplanowano poznawanie tych zagadnień tylko na pierwszych lekcjach w klasie IV, kiedy brakuje uczniom odpowiedniego przygotowania i ze względu na ich rozwój w tym okresie – będzie musiało mieć
bardzo powierzchowny charakter. Trudno przypuszczać, że nauczyciele będą sami z siebie uzupełniali prezentację dziejów ojczystych w poszczególnych epokach
historią regionalną lub lokalną, kiedy materiału do realizacji jest tak dużo, że czasu wystarczy jedynie na treści obowiązkowe. Mankamentem takiego umocowania
edukacji regionalnej w nauczaniu historii jest także jej
sprowadzenie przede wszystkim do poziomu wiedzy
i zupełne niezauważenie potencjału kompetencyjnego i wychowawczego (szczególnie w tak podkreślanym
kształceniu postaw patriotycznych), jaki ze sobą niesie.
Zdecydowanie inaczej podeszli do edukacji regionalnej autorzy odstawy programowej z zakresu wiedzy o społeczeństwie, konsekwentnie wprowadzając
na poziomie celów i treści kształcenia oraz warunków
i sposobu realizacji podział na społeczność lokalną
i regionalną oraz tak samo tożsamość lokalną i regionalną17. Z zapisów podstawy jednoznacznie wyni-
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dawała kolejna reforma programowa, by kompleksowo
uporządkować założenia edukacji regionalnej i przywrócić jej odpowiednią rangę, o którą postulowało
od wielu lat środowisko regionalistyczne. Niemniej jednak możemy zaobserwować pewną zmianę w podejściu
do nauczania o regionie w najnowszej podstawie programowej dla szkół podstawowych z 2017 r.7
Wprawdzie nie przywrócono w niej edukacji regionalnej w postaci odrębnego przedmiotu lub ścieżki
międzyprzedmiotowej, jak to było w latach 1999–2009,
ale w zdecydowanie większym stopniu niż po 2009 r.
podkreślono znaczenie wiedzy na temat własnego
regionu w ogólnej formacji ucznia. Wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej, aktywny udział w życiu
kulturalnym środowiska lokalnego oraz kształtowanie
postawy otwartej wobec innych ludzi (czyli główny cel
edukacji regionalnej z 1999 r.) wpisano do celów kształcenia w nowej szkole podstawowej.
Różne odniesienia do przeszłości i współczesności środowiska lokalnego i regionalnego oraz do tożsamości regionalnej znajdziemy rzeczywiście w wielu
zapisach podstawy z 2017 r., zarówno na poziomie I etapu edukacyjnego, jak i w klasach IV–VIII. Nie powinno
już zatem budzić wątpliwości, na jakim przedmiocie
i w jaki sposób nauczyciel ma uwzględnić tematykę regionalną w pracy z uczniem. Najwięcej tych zagadnień
odnajdziemy w nauczaniu przyrody, geogra ii, języka
polskiego, plastyki, muzyki, wiedzy o społeczeństwie i historii. Jako plus należy również odnotować
uwypuklenie sławnych postaci z danego regionu, które
wpleciono do zadań różnych przedmiotów szkolnych,
różnicując ich kategorie zgodnie ze specy iką danej
dziedziny, np. poznanie twórców regionu przypisano
zajęciom plastycznym8, twórców lokalnego folkloru
muzycznego – zajęciom muzycznym9, ludzi szczególnie
zasłużonych dla historii i tradycji najbliższej okolicy ucznia – nauczaniu historii10, osoby pełniące ważne funkcje
w samorządzie lokalnym – wiedzy o społeczeństwie11.
W edukacji historycznej problematyka regionalna
została uwzględniona w kilku miejscach. Najważniejszym zapisem w nowej podstawie jest stwierdzenie
zawarte w preambule do przedmiotu historia, podkreślające znaczenie poznawania historii lokalnej i regionalnej jako podstawy do budowania szacunku
wobec innych ludzi i dokonań innych narodów12.
W powiązaniu z rozbudzaniem zainteresowań ucznia
własną przeszłością i jego rodziny właściwie został ulokowany ten zakres re leksji historycznej w budowaniu
tożsamości regionalnej. Jak można to rozumieć, uczeń
powinien poznać zarówno historię swojej najbliższej
okolicy, jak i regionu, by umiejętnie dostrzegać w różnych epokach historycznych elementy historii prywatnej, lokalnej i regionalnej, a także łączyć je z historią
Polski, Europy i świata.
Niestety w dalszych zapisach podstawy, dotyczących
nauczania historii, nie znajdziemy odpowiedniego rozwinięcia tego założenia. Historii lokalnej i regionalnej
nie ma bowiem w wymaganiach ogólnych, a wśród
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ka też, jak rozróżniają te dwa rodzaje wspólnoty, łącząc
społeczność lokalną z obszarem gminy, ewentualnie
miasta lub dzielnicy18, a społeczność regionalną z terenem powiatu i województwa19. Celem przedmiotu wiedza o społeczeństwie jest w ich zamiarze kształcenie
postaw obywatelskich i prowspólnotowych, co powinno sprzyjać zdobywaniu wiedzy i umiejętności (sic!)
dotyczących kolejnych kręgów środowiskowych,
w których porusza się uczeń, od rodziny i szkoły, przez
wspólnotę lokalną i regionalną, aż do wspólnoty narodowej, państwowej i europejskiej20.
Uczeń ma uświadomić sobie współistnienie różnych wspólnot, w których jednocześnie uczestniczy,
i zrozumieć, że można pogodzić różne tożsamości
społeczno-kulturowe (regionalną, narodową/etniczną, państwową/obywatelską, europejską)21. Wymiar
lokalny i regionalny jest, w przypadku wiedzy o społeczeństwie, traktowany równorzędnie, zarówno na poziomie, wiedzy, umiejętności i postaw. Autorzy tej części
podstawy programowej celowo zastosowali w układzie
treści koncepcję kręgów środowiskowych, aby zapewnić określoną kolejność ich realizacji i uwypuklić wagę
„identy ikacji lokalnych i regionalnych”, co w ich przekonaniu „może skutkować podejmowaniem przez uczniów większej liczby działań w tych wspólnotach”22.
Nie można zatem zaprzeczyć, że edukacja regionalna
jest obecna w najnowszej podstawie programowej dla
szkoły podstawowej i choć nie używa się tam wprost
tego określenia, to jednak praktycznie jej kluczowe
zagadnienia są tam uwzględnione. Ministerstwo
wywiązało się więc ze swej obietnicy, że nie będzie
wprowadzać w tym zakresie większych zmian, tylko
inaczej wszystko uporządkuje i zmieni akcenty. I właśnie w tym tkwi sedno interpretacji założeń nauczania
o regionie w świetle nowej Podstawy. Choć literalnie
pozostawiono wszystkie trzy elementy głównego celu
edukacji regionalnej, to jednak przez to, że zostały one
rozdzielone i rozpisane w innych podpunktach, straciły swoje powiązanie i wspólne znaczenie. Kształcenie tożsamości regionalnej włączono do ogólnego
wzmacniania różnych wymiarów tożsamości ucznia,
ale dopiero po tożsamości indywidualnej, kulturowej
i narodowej23, z kolei kształtowanie postawy otwartości wobec przedstawicieli innych kultur (tak jak to było
zapisane w podstawie z 1999 r.) uogólniono jako „postawę otwartą wobec świata i innych ludzi”24, zaś zaangażowanie na rzecz własnego środowiska ograniczono
do „aktywnego udziału w życiu kulturalnym środowiska lokalnego” i wpisano do zestawu umiejętności, rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego25. Który z nauczycieli, szczególnie tych młodszych, będzie pamiętał,
jak w pierwotnym zamiarze był sformułowany główny
cel edukacji regionalnej i że aktualne zapisy podstawy
należy w ten sposób odczytywać?
Zrozumieniu całościowej idei nauczania o regionie
w nowej podstawie nie pomoże też niestety ogólny
brak konsekwencji w stosowaniu licznych pojęć z tą
problematyką związanych. Praktycznie każdy przed-

miot używa innego zakresu rozumienia „najbliższego
otoczenia”, „regionu”, „kultury lokalnej i regionalnej”
czy „tożsamości regionalnej”. Te różnice najbardziej widoczne są w przypadku pojęcia „mała ojczyzna”, które
dla przykładu na plastyce stanowi – jak się można domyślać – coś pośredniego między najbliższym otoczeniem a regionem, bo wszystkie te pojęcia używane są
równolegle26, gdy tymczasem na geogra ii wyraźnie
doprecyzowano, że obszar utożsamiany z „małą ojczyzną” jest symboliczną przestrzenią w wymiarze lokalnym, np. gmina-miasto, wieś, dzielnica dużego miasta27.
Trudno byłoby też odpowiedzieć na pytanie, jak należy
rozumieć, w świetle zapisów tej podstawy, pojęcie tożsamości regionalnej i jak jest ona ulokowana w stosunku do innych kategorii tego rodzaju (np. tożsamości lokalnej lub europejskiej). W niektórych miejscach
zatem autorzy w ogóle zrezygnowali z wyjaśniania tych
niuansów i wpisali ogólnie „tożsamość własna” lub
„rozwijanie w sobie poczucia tożsamości”28.
Nie jest tajemnicą, że cała podstawa programowa z 2017 r. główny akcent położyła na poznawanie
„dziejów ojczystych”, tradycji narodowych i polskiego
dziedzictwa kulturowego, budowaniu tożsamości narodowej oraz kształceniu postaw patriotycznych i obywatelskich29. Wpłynęło to w konsekwencji na sposób
rozumienia samej idei regionalistycznej przez niektóre
zespoły redagujące ten dokument. Wizja regionalizmu w nowej podstawie praktycznie zredukowała go
do wymiaru lokalnego i wspólnoty lokalnej, a wymiar regionalny jedynie do zasięgu terytorialnego,
zamiast do związanej z nim wspólnoty regionalnej30.
Wielka szkoda, że takie ujęcie znalazło odzwierciedlenie w edukacji historycznej, bo – jak pokazuje przykład
wiedzy o społeczeństwie – nie musiało tak wcale być.
Po raz kolejny nie sprawdził się sposób organizacji prac
nad podstawą programową i pozostawienie zespołów
przedmiotowych bez wzajemnych konsultacji. W takiej
sytuacji próba ujednolicenia technicznego czy językowego dokumentu na poziomie redakcji całego rozporządzenia okazała się niewystarczająca.
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Czas mroku, czyli Winston Churchill jak żywy
Dnia 26 stycznia 2018 r. do polskich kin wszedł ilm Czas
mroku w reżyserii Joe Wrighta, twórcy m.in. spektakularnych
ekranizacji znanych powieści takich jak: Duma i uprzedzenie
(2005), Pokuta (2007) czy Anna Karenina (2012). Produkcja opowiada o pierwszych tygodniach Winstona Churchilla na fotelu premiera Wielkiej Brytanii i stanowi w dużym
stopniu teatr jednego aktora. Gary Oldman, który dzięki tej
roli doczekał się wreszcie Oscara za pierwszoplanową rolę
męską, już wcześniej udowodnił, że potra i łączyć mistrzowską grę aktorską z niezwykłą skłonnością do metamorfozy.
Za sprawą kolejnej świetnej roli Oldmana, ale i dzięki znakomitemu scenariuszowi Anthony’ego McCartena możemy
zobaczyć Churchilla jako prawdziwego człowieka, a nie jego
wyidealizowany wizerunek. Na początku ilmu spotykamy
dowcipnego i błyskotliwego męża stanu, kandydata na premiera Wielkiej Brytanii w czasach największych sukcesów
III Rzeszy i tuż po dymisji Neville’a Chamberlaina oraz ostatecznej kompromitacji jego polityki appeasementu. Nowy szef
rządu nie był politycznym debiutantem, lecz 65-letnim weteranem, który pełnił wiele istotnych funkcji już wcześniej, lecz
znany był głównie ze swego trudnego charakteru, bycia opozycją wobec własnej partii oraz ciągnących się za nim od I wojny światowej oskarżeń o odpowiedzialność za katastrofę pod
Gallipoli. Churchill miał przeciw sobie m.in. króla Jerzego VI,
w którego wcielił się Ben Mendelsohn, oraz własnego ministra spraw zagranicznych Edwarda Fredericka Lindley’a Wooda, 1. hrabiego Halifax, przekonująco wykreowanego przez
Stephena Dillanea. Tymczasem przed premierem stanęła za-

pewne najtrudniejsza decyzja w jego życiu. W obliczu klęski
Francji i ewakuacji Dunkierki oraz z pełną świadomością nieuchronnego zbliżania się walki o Anglię musiał wybierać – czy
ma ulec presji i negocjować haniebny pakt z nazistami, czy też
zaryzykować wszystko i utrzymać przyjęty przez siebie kurs
konfrontacji zbrojnej z silniejszym przeciwnikiem.
Ogromnym atutem ilmu jest fantastyczna dbałość
o szczegóły, co dotyczy zarówno warunków pracy premiera
w trakcie wojny, jak i jego niezwykłych relacji z dwiema wyjątkowymi kobietami: żoną Clementine, którą zagrała Kristin Scott Thomas, oraz sekretarką Elizabeth Layton, w którą
wcieliła się Lily James.
Artur Ryszard Jęcka

Anne Applebaum Czerwony głód
Anne
Applebaum,
publicystka
„Washington Post” i autorka nagrodzonego Pulitzerem Gułagu, w swojej najnowszej książce opisuje wielki
głód na Ukrainie z lat 1932–1933. Zainicjonowana przez Stalina w 1929 r.
masowa kolektywizacja wsi wraz
z przymusowymi i nieodpłatnymi kontyngentami doprowadziły do niedoborów żywności i głodu na masową skalę.
W wyniku tej „polityki gospodarczej”
w Związku Radzieckim zmarło 6 milionów ludzi, z czego ponad 3 miliony
było pochodzenia ukraińskiego. W tak
trudnej sytuacji wielokrotnie dochodziło do aktów kanibalizmu, a śmierć
głodowa była codziennym widokiem,
co autorka Czerwonego głodu bez ogródek przywołuje nie tylko w warstwie
słownej (materiały fotogra iczne).
Mimo masowej skali zjawiska, reakcje państw zachodnich na Hołodomor
były znikome. O ile w Polsce zdawano sobie sprawę z tragedii dziejącej

się w Ukraińskiej SRR, to w Stanach
Zjednoczonych celowo ignorowano
problem. W obliczu potencjalnej woj-

ny z Niemcami i Japonią USA liczyły
na sowiecki sojusz, patrząc na politykę
wewnętrzną Kremla przez palce. Dlatego autorka przywraca Hołodomorowi
należyte znaczenie i uznaje go – powołując się na Rafała Lemkina – za akt ludobójstwa, największy po Holokauście
masowy i zaplanowany mord XX w.
Według Applebaum Kreml starał się
celowo wyniszczyć część populacji ukraińskiej, co miało być karą dla
krnąbrnej i nacjonalistycznej ludności
Ukraińskiej SRR, a także jednym z elementów rusy ikacji.
Czerwony głód to rzetelna, oparta
na archiwalnej kwerendzie i znajomości literatury monogra ia naukowa,
a jednocześnie książka, którą przyjemnie się czyta. Dziennikarski styl Applebaum wzbogaca narrację i pozwala
przejść przez apokaliptyczne wydarzenia z najnowszej historii Ukrainy.
Łukasz Wróbel
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Szczyt dwóch Korei
Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej i Mun Dze In, prezydent
Korei Południowej podczas spotkania w strefie zdemilitaryzowanej
w Panmundżomie. Pierwsze od 11 lat spotkanie przywódców obu
krajów poświęcone było denuklearyzacji i budowaniu trwałego
pokoju pomiędzy państwami podzielonymi w wyniku wojny w latach
1950-1953 i pozostającymi od tamtego czasu formalnie w stanie
wojny.
Foto – PAP

