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Wstęp

Przedstawiamy czytelnikowi kolejny tom z serii „Historia III°”.  
zawiera on artykuły słuchaczy studiów trzeciego stopnia na kierunku historia. 
Autorzy reprezentują takie ośrodki naukowe, jak: Akademia im. Jana Długosza 
w Częstochowie, Państwowy Uniwersytet im. Pawła Tyczyny w Humaniu, 
Uniwersytet im. Borysa grinczenki w Kijowie, czy Naukowo-Badawczy 
Instytut Ukrainoznawstwa w Kijowie. Miło nam także podkreślić, iż w tomie 
zaprezentowały swoje artykuły doktorantki z Instytutu Filologii Polskiej Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie.

Niniejszy tom ma charakter przeglądowy. Rozprawy badawcze dotykają 
różnych problematyk związanych z minionymi dziejami. Jak w poprzednich 
edycjach pragniemy dążyć do integracji polsko-ukraińskich kontaktów naukowych. 
Mamy nadzieję, iż poprzez wymianę zasobów, doświadczeń i metod badawczych 
niniejszy materiał – będący przecież elementem szerszego naukowego dyskursu 
humanistycznego – stanowić będzie inspirujące doświadczenie dla początkujących 
miłośników kontaktów z Klio.

Redaktorzy
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Piotr Hendzlik
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

URZĄD HETMAŃSKI W UJĘCIU STANISŁAWA ŁASKIEGO

zmiany w organizacji armii pociągnęły za sobą wykształcenie się urzędu 
hetmańskiego oraz pojawienie się dowódców o mniejszych uprawnieniach. 
Transformacja w strukturze dowodzenia spowodowana została przez wprowadzenie 
wojsk zaciężnych. Rola tychże w kolejnych latach XVI w. stopniowo rosła. Urząd 
hetmański początkowo przypisany był właśnie do wojsk zaciężnych, a osoba go 
sprawująca pełniła funkcję głównego dowódcy, mającego władzę nad oddziałami 
z mandatu monarchy1. Teoretycy starali się określić rolę, jaką odnośnie do spraw 
wojskowych odgrywać miał hetman, rotmistrzowie, a nawet król. w traktatach 
wojennych najwięcej miejsca poświęcano zwykle urzędowi hetmańskiemu, 
rozpatrując jego kompetencje, władzę, ale też określając cechy osobowości, jakie 
powinien posiadać hetman.

Na temat teoretycznych założeń sprawowania urzędu hetmańskiego 
dotychczasowa literatura nie zwracała szczególnej uwagi. Historycy zainteresowani 
teorią wojskowości poświęcali wiele miejsca ogólnym omówieniom poszczególnych 
traktatów. Tu można wskazać artykuł Janusza sikorskiego dotyczący „Ksiąg 
hetmańskich” stanisława sarnickiego2, monografię tegoż autora poświęconą 
całości polskiej myśli teoretyczno-wojskowej od czasów średniowiecza do 
XX w.3. Cenną pracą, dla badań nad polską teorią wojskowości jest powstała, 
jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku, monografia Karola Olejnika, 
poświęcona problematyce rozwoju polskiego piśmiennictwa wojskowego4. 
Karol Olejnik i Janusz sikorski w swych artykułach i monografiach omówili 
dzieło stanisława łaskiego, jednakże ze względu na przekrojowy charakter ich 
prac nie były to badania pełne i wyczerpujące. Oczywistym jest więc, że autorzy 
ci nie przeanalizowali obrazu urzędu hetmańskiego przedstawionego przez 

1 M. Plewczyński, Naczelne dowództwo armii koronnej w latach 1501–1572, „studia i Materiały 
do Historii wojskowości w Polsce”, (dalej : sMHw) 1991, t. 34, s. 35–67; z. spieralski, Geneza 
i początki hetmaństwa w Polsce, sMHw 1960, t. 5, s. 295–348; s. Kempski, Władza buławy, [w:] 
Studia nad staropolską sztuką wojenną, red. z. Hundert, K. Żojdź, J. J. sowa, Oświęcim 2015,  
s. 109–103.
2 J. sikorski, „Księgi hetmańskie” Stanisława Sarnickiego na tle piśmiennictwa wojskowego  
w Polsce XVI wieku, sMHw 1966, t. 12, cz. 2, s. 3–69, „studia i Materiały do Historii wojskowości 
w Polsce” 1967, t. 13, cz.1, s. 3–62.
3 Id., Polskie piśmiennictwo wojskowe od XV do XX wieku, warszawa 1991.
4 K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976.
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łaskiego. Dzieło łaskiego doczekało się też omówień poszczególnych zagadnień 
w opracowaniach niedotykających jedynie kwestii teorii wojskowej. Ciekawe 
uwagi na temat zagadnień okołonormatywnych „Ksiąg o gotowości wojennej” 
znajdujemy w obszernej monografii Karola łopateckiego, poświęconej tematowi 
dyscypliny w wojskach Rzeczypospolitej5. Ciekawy artykuł, podważający rzekomą 
inspirację łaskiego twórczością Machiavellego, napisał zdzisław spieralski. 
Artykuł badacza jest również cenny ze względu na krótką notkę biograficzną  
o życiu stanisława łaskiego w czasie jego zachodnioeuropejskich wojaży6.  
w starszych opracowaniach jedynie Tadeusz Korzon podjął się ukazania 
„Ksiąg…”. w obszernej, bo liczącej sobie trzy tomy monografii poświęconej 
dziejom wojskowości polskiej, omówił wybrane zagadnienia z rzeczonego 
zabytku, obficie cytując jego fragmenty. Należy jednak zwrócić uwagę, że  
w pracy Korzona brak jakichkolwiek samodzielnych analiz, po prostu wskazuje 
on, jednocześnie cytując fragmenty dzieła wojewody sieradzkiego, wybrane przez 
siebie problemy7. 

Bardzo pomocny dla odtworzenia życiorysu stanisława łaskiego był 
wstęp do wydania „Ksiąg…”, napisany przez samego wydawcę Mikołaja 
Malinowskiego. zawiera on liczne tłumaczenia dokumentów z Metryki Koronnej 
i Ksiąg Poselskich, dotyczących bezpośrednio osoby łaskiego, co pozwoliło  
w stosunkowo wiarygodny sposób odtworzyć znaczący okres jego życia8. wśród  
pozycji, dzięki którym zrekonstruowano obraz życia autora omawianego traktatu, 
znalazły się: biogram stanisława łaskiego autorstwa Janusza sikorskiego 
zamieszczony w „Polskim słowniku biograficznym”9, monografia Oskara Bartla 
poświęcona osobie Jana łaskiego jako reformatora10, praca Piotra Tafiłowskiego 
o Janie łaskim-prymasie11, biografia Hieronima łaskiego autorstwa Aleksandra 
Hirscheberga12, artykuł wincentego zakrzewskiego poświęcony rodzinie łaskich13. 
Poza wymienionymi wyżej pracami wykorzystano również tablicę genealogiczną 
rodziny łaskich przygotowaną przez włodzimierza Dworzaczka14, monografię 
Olbrachta łaskiego autorstwa Romana Żelewskiego i Roberta zielińskiego15, 
„Herbarze” przygotowane przez Kacpra Niesieckiego16 i Adama Bonieckiego17, 

5 K. łopatecki, Disciplina militaris w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 
2012.
6 z. spieralski, Niccolo Machiavelli a Stanisław Łaski: przyczynek do „nieobecności” Machiavellego 
w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, t. 18, warszawa 1973, s. 153–165.
7 T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. 1, Lwów-warszawa-Kraków 1923, s. 305–310.
8 M. Malinowski, Wstęp [w:] Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego prace naukowe  
i dyplomatyczne, wilno 1864, s. I–CLXIII.
9 J. sikorski, Łaski Stanisław h. Korab, [w:] Polski słownik biograficzny, [dalej: PsB], t. 18, wrocław 
1974, s. 253–255.
10 O. Bartel, Jan Łaski 1499–1556, cz. 1, oprac. J. Maciuszko, warszawa 1999.
11 P. Tafiłowski, Jan Łaski (1456–1531) kanclerz koronny i prymas Polski, warszawa 2007.
12 A. Hirscheberg, Hieronim Łaski, Lwów 1888.
13 w. zakrzewski, Rodzina Łaskich w XVI wieku, „Ateneum” 1882, t. 4, z. 10–12; w. zakrzewski, 
Rodzina Łaskich w XVI wieku, „Ateneum” 1882, t. 2, z. 5.
14 w. Dworzaczek. Genealogia. Tablice, warszawa 1959, nr 123.
15 R. zieliński, R. Żalewski, Olbracht Łaski. Od Kieżmarku do Londynu, warszawa 1982.
16 K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 6, Lipsk 1841.
17 A. Boniecki, Herbarz polski, t. 15, warszawa 1912.
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artykuły Jana Fijałka „Legenda o Janie łaskim i przysięga jego Krakowska 1542 r.”18 
i Aleksandra Brücknera „Jan łaski”19 oraz monografię Andrzeja wyczańskiego 
poświęconą polityce Francji wobec krajów we władaniu dynastii jagiellońskiej20.

Celem artykułu jest możliwie najpełniejsza analiza refleksji wojewody 
sieradzkiego, dotyczących sprawowania drugiego, po królu, urzędu w hierarchii 
wojskowej w XVI w. w Polsce. za konieczne uznano również zaprezentowanie 
poglądów Jana Tarnowskiego i stanisława sarnickiego, dotykających urzędu 
hetmana, co pozwoliło zarysować intelektualne rozważania dwóch XVI-wiecznych 
teoretyków wojskowości i dało podstawę do zaprezentowania refleksji stanisława 
łaskiego. Celem analizy będzie również próba dotarcia do źródeł inspiracji 
autora „Ksiąg…”, zarówno tych tkwiących w literaturze teoretyczno-wojskowej, 
czytanej przez łaskiego, jak i tych, które wynikały z bezpośrednich doświadczeń 
wojennych autora „Ksiąg…”, przez co niezbędne stało się zaprezentowanie 
krótkiego życiorysu wojewody sieradzkiego.

stanisław łaski herbu Korab urodził się około roku 1500. Był synem 
Jarosława łaskiego i zuzanny z Bąkowej góry. Brat Jarosława, Jan łaski, od 
1510 r. prymas polski, osoba niezwykle można, miał wpływ na rozwój stanisława 
oraz jego braci Hieronima i Jana. Na dworze kanclerza w Krakowie bracia łascy 
rozpoczęli swoją edukację. stanisław podjął naukę na uniwersytecie w Bolonii  
w roku 1514, dołączając do braci i innych polskich szlachciców, pobierających 
nauki na koszt Jana łaskiego od roku 151321. studia w Bolonii trwały do roku 1516, 
kiedy to stanisław przeniósł się do Paryża, aby tam kontynuować nauczanie22. 
Kiedy stanisław wrócił do Polski, poprosił stryja, aby ten pozwolił mu wybrać się 
na pielgrzymkę do ziemi świętej. w podróż udał się około roku 152023. z pobytu 
stanisława w ziemi świętej mamy niewiele informacji, wiadomo jedynie, że  
w czasie podróży został on pasowany na rycerza jerozolimskiego24. Nie do końca 
wiadomo, w którym roku stanisław powrócił do kraju. Jego brat Hieronim był 
już wówczas wojewodą sieradzkim. Urząd ten sprawował od 1523 r.25. Pobyt  
w kraju nie trwał jednak długo. w roku 1524 Hieronim został wysłany w poselstwo 
do króla Francji Franciszka I, a stanisław wyruszył wraz z nim i bratem Janem. 
Oficjalnie zadaniem postawionym przed legatami było nakłonienie walczących 
ze sobą króla Francji i cesarza Karola V do zawarcia pokoju, a także wspólnej 
akcji przeciwko Osmańskiej Turcji26. Instrukcja poselstwa zawierała także tajną 
część. Była nią przychylna odpowiedź na propozycję Francuzów, ożenku dzieci  
walezjuszy i Jagiellonów. Tajnym elementem instrukcji był też plan sojuszu 

18 J. Fijałek, Legenda o Janie Łaskim i przysięga jego Krakowska 1542 r., „Reformacja w Polsce”, 
R. 2, warszawa 1922.
19 A. Brückner, Jan Łaski, „Ateneum“1898, t. 4.
20 A. wyczański, Francja wobec państw jagiellońskich w latach 1515–1529: studium z dziejów 
francuskiej polityki zagranicznej epoki odrodzenia, wrocław 1954.
21 J. sikorski, Łaski Stanisław h. Korab, [w:] PsB, t. 18, wrocław 1974, s. 253; M. Malinowski, 
op. cit., s. XVI; O. Bartel, op. cit., s. 75; A. Hirscheberg, op. cit., s. 5; J. Fijałek, op. cit., s. 26;  
P. Tafiłowski, op. cit., s. 270.
22 z. spieralski, op. cit., s. 155–156.
23 J. sikorski, op. cit., s. 253.
24 w. zakrzewski, Rodzina Łaskich w XVI wieku, „Ateneum” 1882, t. 4, z. 10–12, s. 248.
25 w. Urban, Łaski Hieronim, [w:] PsB, t. 18, warszawa 1973, s. 225.
26 A. wyczański, op. cit., s. 100.
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obu królestw przeciwko Habsburgom27. w drodze do Francji bracia zatrzymali 
się w Bazylei, gdzie poznali Erazma z Rotterdamu. Króla francuskiego odnaleźli 
w Amboise, w czerwcu 1524 r. Opuszczając dwór króla Francji, Hieronim, 
pozostawił na nim stanisława, który służył Franciszkowi jako dworzanin28.  
w tym samym roku stanisław wraz z królem Francji ruszył do włoch, by walczyć 
przeciwko wojskom Karola V. 28 października armia Franciszka stanęła pod Pawią 
i rozpoczęła oblężenie. Uczestnictwo w nim zainspirowało łaskiego do napisania 
kilku fragmentów swego dzieła poświęconego wojskowości29. w przyszłości 
negatywnie odniesie się do decyzji Franciszka, który postanowił oblegać Pawie, 
nie zajmując całego kraju. łaski w swym dziele napisał: „Nie mamy pierwej  
o miasto, o zamek się kusić, ziemie a krainy wszego onego miejsca nie opanujemy, 
o które się chcemy pokusić, bo na tym wiele a nie mało należy. spytaćby nas 
cośmy przy Królu Francuskim pod Pawią doświadczali. Mieć w zanadrzu węża, 
wierz mi nikt nie wie, jeno ów co go nosi”30. Oblężenie trwało niemal do końca 
lutego. Moment kulminacyjny nastąpił 25 lutego 1525 r., gdy wojska habsburskie 
zaatakowały bezpośrednio francuski obóz. Bitwa pod Pawią zakończyła się klęską 
Francuzów31. stanisław dostał się do niewoli32, podobnie jak Franciszek33. łaski 
wykupił się jednak z niewoli. Przez jakiś czas pozostawał przy królu, po czym 
powrócił do Paryża. Na prośbę Ludwiki sabaudzkiej, matki Franciszka, łaski udał 
się do Hiszpanii wraz z Małgorzatą (siostrą króla). Uczestniczył w rokowaniach, 
które doprowadziły do uwolnienia Franciszka. stanisław w grudniu 1526 r. wyruszył 
z misją dyplomatyczną do Polski. Jego celem było doprowadzenie do zawarcia 
sojuszu walezjuszy i Jagiellonów przeciwko Habsburgom. Legacja ta nie odniosła 
jednak skutku. zygmunt nie chciał bowiem wojny34. w roku 1527 zaciągnął się, 
wraz z bratem Hieronimem na służbę u Jana zapolyi, walczącego o tron węgierski. 
Na jego prośbę bracia udali się w podróż dyplomatyczną na zachód Europy, aby 
przekonać księcia Bawarii i królów Francji oraz Anglii do wsparcia zapolyi. Misja 
ta nie zakończyła się pełnym powodzeniem, gwarancje dał jedynie książę bawarski. 
Ostatnim punktem misji była Anglia, gdzie stanisław został pasowany na rycerza 
i pozostał przez jakiś czas na dworze Henryka VIII po wyjeździe Hieronima35.  
w roku 1528 stanisław uczestniczył we francuskiej wyprawie na Neapol  
i oblężeniu samego miasta. wojna zakończyła się dla Francuzów klęską i kapitulacją. 
łaski wrócił z Italii dopiero po podpisaniu pokoju w Cambrai 5 sierpnia 1529 r.36.  

27 A. Hirscheberg, op. cit., s. 26; A. wyczański, op. cit., s. 97.
28 J. sikorski, op. cit., s. 253; M. Malinowski, op. cit., s. XIX.
29 Ch. Oman, Sztuka wojenna w XVI wieku, t. 1, Oświęcim 2013, s. 147.
30 s. łaski, Księgi o gotowości wojennej, [w:] Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego Prace naukowe  
i dyplomatyczne, wyd. Mikołaj Malinowski, wilno 1864 s. 81.
31 Ch. Oman, op. cit., s. 152–153; A. Konstam, Pavia 1525. The Climax of the Italian Wars, Osprey 
Publishing, 1996, s. 55–75.
32 M. Malinowski, op. cit., s. XXII.
33 R. J. Knecht, Renaissance Warrior and Patron: The Reign of Francis I, Cambridge 1996, s. 226
34 w. zakrzewski, op. cit., s. 249; A. wyczański, op. cit., s. 117.
35 M. Malinowski, op. cit., s. XXVI–XXVII; w. Urban, Łaski Hieronim, [w:] PsB, t. 18, warszawa 
1973, s. 226; A. Hirscheberg, op. cit., 55–56, 60–61; A. wyczański, op. cit., s. 132–134; J. s. Brewer, 
Letters and Papers, Foreign and Domestic, Henry VIII, Volume 4, 1524–1530, part II, Londyn 1875, 
s. 1471, 1476, 1480.
36 z. spieralski, op. cit., s.159; J. sikorski, op. cit., s. 253.
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w rok później, wraz bratem Hieronimem posłował z ramienia Jana zapolyi,  
u którego pełnił wojskową służbę do sulejmana37. Również w 1530 r. uczestniczył 
w udanej obronie twierdzy budzyńskiej przeciwko wojskom habsburskiego 
dowódcy wilhelma Roggendorfa38. Dowodów na to, że stanisław brał udział 
w obronie dostarcza on sam pisząc: „Mychmy tego świadomi, cośmy się na 
Budzyniu Regendorfowi bronili”39. wojna na węgrzech była ostatnią w jakiej brał 
udział. wkrótce po tym, jak powrócił do kraju i wziął ślub z Beatą Odrowąż, córką 
wojewody ruskiego, zmarł jego wuj, prymas Jan łaski40. w roku śmierci stryja, 
stanisław i Hieronim postanowili dokonać podziału majątku. stanisław otrzymał 
na własność stryków oraz górę, wziął też w zastaw od Hieronima łask41. w roku 
1534 został kasztelanem przemęckim42. w 1535 r. uczestniczył w odbywającym 
się w Piotrkowie sejmie43. w roku 1539 po raz pierwszy samodzielnie sprawował 
poselstwo w imieniu zygmunta starego do elektora brandenburskiego Joachima 
II Hektora. zadaniem stanisława było dostarczenie odpowiedzi na wcześniejsze 
poselstwo, wysłane do króla przez elektora brandenburskiego. w odpowiedzi 
znajdujemy informację, iż król nie udzielił Joachimowi twierdzącej odpowiedzi 
na jego pytanie odnośnie do objęcia tronu książęcego w lennie pruskim przez syna 
elektora i Jadwigi Jagiellonki zygmunta44. za poselstwo to łaski otrzymał 200 
florenów45. 

stanisław był sprawcą trzech zajazdów. Ofiarami jego awanturnictwa 
stało się dwóch szlachciców, Krzysztof Trzepiński i Maciej łobocki46. Pod 
koniec roku 1542 zmarł Hieronim łaski47. zaraz po jego śmierci stanisław 
rozpoczął starania o urząd wojewody sieradzkiego. Ostatecznie otrzymał go 
w roku 154348. w tym samym roku stał się też sprawcą kolejnego zajazdu, gdy 
napadł i obległ Andrzeja Ciołka w zamku Rytwian, o który toczył z nim spór. 
sprawa dotarła do króla i doczekała się korzystnego dla łaskiego rozwiązania  
w dwa lata po pierwszym powództwie dzięki mediacji samuela Maciejowskiego, 
Piotra Kmity i Jana Tęczyńskiego49. w roku 1547 stanisław otrzymał zadanie 
reprezentowania Królestwa na sejmie Rzeszy w Augsburgu. ściślej rzecz ujmując, 

37 A. Hirscheberg, Hieronim..., s. 67–86, 106–107.
38 M. Plewczyński. Daj nam Boże sto lat wojny. Dzieje niemieckich lancknechtów 1477–1559, 
warszawa 1997, s. 143.
39 s. łaski, op. cit., s. 86.
40 O. Bartel, op. cit., s. 104; Prymas Jan łaski zmarł 19 maja; M. Bielski, Kronika Polska, t. 2, wyd. 
K.J. Turowskiego, sanok 1856, s. 1049.
41 O. Bartel, op. cit., s. 57–59; M. Malinowski, op. cit., s. XLI–XLII.
42 O. Bartel, op. cit., s. 49; M. Malinowski, op. cit., s. XC–XCI.
43 J. sikorski, op. cit., s. 253; M. Bielski, op. cit., s. 1072; O. Bartel, op. cit., s. 49; M. Malinowski, 
op. cit., s. XLVI – XLIX; w. Konopczyński, Chronologia sejmów 1493–1793, Kraków 1948, s. 137.
44 M. Malinowski, op. cit., s. CIII–CV
45 R. Żelewski, Dyplomacja polska w latach 1506–1572, [w:] Historia dyplomacji Polskiej, t. 1: 
połowa X w.–1572, red. M. Biskup, warszawa 1980, s. 770.
46 O. Bartel, op. cit., s. 49; J. sikorski, op. cit., s. 253–254.
47 A. Hirscheberg, Hieronim..., s. 317; w. zakrzewski, op. cit., s. 248.
48 E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Urzędnicy województw Łęczyckiego i Sieradzkiego XVI–XVIII. 
Spisy, red. A. gąsiorowski, Kórnik 1993, s. 176.
49 M. Malinowski, op. cit., s. LXXXVIII, XC–XCI, XCIII–XCVII; O. Bartel, op. cit., s. 50;  
A. Boniecki, op. cit., s. 191.
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miał wynegocjować zdjęcie wyroku banicji z Albrechta Hohenzollerna i uznanie 
praw księcia oraz Korony do Prus Książęcych. Działania jego nie zakończyły 
się jednak powodzeniem50. stanisław umarł w roku 1550 na zamku Książ, żona 
Beata pochowała go w kościele w łasku51. Pozostawił po sobie dwa znaczące 
dzieła literackie: „Napomnienie polskie ku zgodzie do wszech krześcianów 
wobec, a mianowicie ku Polakom uczynione” wydane za jego życia w roku 1545, 
oraz „Księgi o gotowości wojennej” wydane po raz pierwszy w roku 1599, bez 
wspomnienia autora oraz w roku 1864 przez Mikołaja Malinowskiego który 
ustalił, iż autorem tego dzieła jest właśnie stanisław łaski.

Poglądy Jana Tarnowskiego52 i Stanisława Sarnickiego53 na urząd hetmański. 
w „Consilium rationis belicae” urzędowi hetmańskiemu poświęcono 

najdłuższy w całym traktacie rozdział. swe rozważania nad osobą hetmana 
Tarnowski rozpoczął od podania dwóch cech go charakteryzujących, a były 
to czujność i ostrożność. Dalszy wykład to kolejne wyliczanie powinności  
i umiejętności hetmana. Prócz rozeznania w siłach własnej armii miał posiadać 
informację na temat wroga. Poprzez szpiegów dowiadywał się więc, czy przeciwnik 
posiada więcej jazdy czy piechoty, jak był uzbrojony. Dzięki własnej wiedzy  
o wojskowości miał wywnioskować: „którym obyczajem hufy swe szykują (…) 
którym obyczajem zwykli ciągnąć, jakim ordunkiem w jakiej sprawie leżą”54.

Dla własnych żołnierzy miał stanowić dobry przykład. Okazując im 
łaskawość, jednocześnie będąc surowym wobec ich występków, które należało karać 
w celu utrzymania dyscypliny. w kompetencjach hetmana leżało też wydawanie 
artykułów dla rotmistrzów. Ich funkcją było informowanie rotmistrzów, a za ich 
pośrednictwem również żołnierzy, jak należy postępować. złamanie zapisów 

50 M. Malinowski, op. cit., s. CVIII–CLII; J. wijaczka, Stosunki dyplomatyczne Polski z Rzeszą 
Niemiecką w czasach panowania cesarza Karola V: (1519-1556), Kielce 1998, s. 92; w. zakrzewski, 
op. cit., s. 252; R. Żelewski, op. cit., s. 667.
51 M. Malinowski, op. cit., s. CLII–CLIII; J. sikorski, op. cit., s. 254.
52 Jan Tarnowski h. Leliwa (ur. 1488 r., zm. 1561 r.). Jego ojcem był Jan Amor Tarnowski, wojewoda 
krakowski i kasztelan krakowski. Tarnowski edukację poza domem rozpoczął w wieku 12 lat na 
dworze kardynała Fryderyka Jagiellończyka. Następnie Tarnowski kształcił się na zachodzie, 
gdzie zapoznał się z dziełami starożytnych i współczesnych mu teoretyków wojskowości. w kraju 
pełnił liczne urzędy m.in. wojewody krakowskiego i kasztelana krakowskiego. Najbardziej znany 
jest ze swych osiągnięć wojskowych. Pięciokrotnie powoływany przez króla na funkcję hetmana. 
Był twórcą najbardziej cenionego polskiego traktatu teoretyczno-wojskowego. wśród prac 
poświęconych życiu Jana Tarnowskiego wymienić należy: w. Dworzaczek. Hetman Jan Tarnowski. 
Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, warszawa 1985; z. spieralski, Jan Tarnowski 1488–1561, 
warszawa 1977; w. Bogatyński, Hetman Tarnowski, warszawa 1914.
53 stanisław sarnicki h. ślepowron (ur. 1532 r., zm. 1597). Jego ojcem był Jan, burgrabia zamku  
w Turobinie. swą edukację stanisław rozpoczął u Jana z Koźmina, znanego propagatora 
protestantyzmu. Późniejszy etap kształcenia odbył w Królewcu na koszt księcia Albrechta oraz  
w wittenberdze. Dzięki tym studiom zdobył gruntowną wiedzę z zakresu teologii. Po zakończeniu 
studiów rozpoczął działalność religijną, propagował kalwinizm. Piastował urząd wojskiego 
krasnostawskiego. Był twórcą dzieł o charakterze historycznym, teologicznym i wojskowym. Jego 
biogram można znaleźć w obszernym artykule J. sikorskiego poświęconym Księgą hetmańskim:  
J. sikorski, „Księgi hetmańskie” Stanisława Sarnickiego na tle piśmiennictwa wojskowego w Polsce 
XVI wieku, „studia i Materiały do Historii wojskowości” t. 12 cz. 2, 1966, s. 3–69; t. 13 cz.1, s. 3–62.
54 J. Tarnowski, Consilium rationis bellicae, s. 65, 67.
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w nich zawartych przez osobę, którą z nimi zapoznano, groziło ukaraniem. 
Tarnowski zdając sobie sprawę z konieczności zaprowadzania w wojsku pewnych 
norm prawnych, proponował hetmanom nie tylko pisanie artykułów. Dodatkowym 
narzędziem skłaniającym do ich bezwzględnego przestrzegania była propozycja 
wprowadzenia instytucji przysięgi. Dostrzec można w tym zapożyczenie ze 
wzorców zachodnich55. sam Tarnowski pisał zresztą, że instytucja przysięgi jest  
w Polsce obca, aczkolwiek potrzebna: „Przysięgają na takie artykuły w wojskach  
u innych krześcijańskich panów, tu u nas bez przysięgi, tylko rozkazują, a tak 
ma im być powiedziano, gdzie by się w tym posłusznie zachować nie chcieli, 
musiałoby k temu przyść, iżby na takie artykuły przysięgali tak, jako to indzie 
czynią”56.

Oczywiście w traktacie pojawiają się również porady dla hetmana odnośnie 
taktyki. Pierwszą sprawą, zależną niemal wyłącznie od głównego dowódcy, było 
rozstawienie wojska przed starciem: „Ma też [hetman] to na baczeniu mieć, aby 
taki ordung, albo jako zową szyk, uczynił a takiej sprawy użył, aby jedna rzecz 
drugiej nie zawadzał ale pomagała”57. w gestii hetmana leżało też harmonijne 
połączenie różnych rodzajów broni i uzyskanie dzięki temu zwycięstwa na polu 
bitwy: „aby użył dział, strzelby ręcznej, ludzi zbrojnych lekkich, aby kożda rzecz 
z tych ku pożytku przyszła, a iżby się żadna rzecz, gdy już potkanie ma być nie 
zamieszkała”58.

Również stosując nieszablonowe działania, hetman mógł zaskoczyć wroga. 
Do nietypowych rozwiązań na polu Tarnowski zachęcał, pisząc: „a kożda rzecz 
niezwyczajna wiele zamieszania nieprzyjacielomi czyni”. w jego opinii do takich 
niestandardowych działań należało m.in. strzelanie do żołnierzy przeciwnika, 
naprzemiennie kulami „ogniowymi” i zwyczajnymi59.

Bardziej standardowymi zadaniami, jakie w „Consilium…” wyznaczono 
hetmanowi, było postawienie na czele hufców najlepszych ludzi. Przed samą 
bitwą hetman musiał zadbać o morale swoich żołnierzy. Mógł tego dokonać 
„napomnieniem jakim naforemniejszym”, czyli przemową, jak i również własną 
postawą: „A tak ma hejtman ochotną twarz przed ludźmi ukazywać, aby ludzie, 
patrząc na jego ochotę, dobrej myśli a dobrego serca nabywali”60. Inną metodą 
podnoszenia morale było pozwolenie na harce, w tym przypadku hetman powinien 
pamiętać o wysyłaniu do nich właściwych ludzi. śmierć niedoświadczonego 
żołnierza w harcach powodowała bowiem skutek odwrotny do zamierzonego61.

Ponieważ samodzielne kierowanie wojskiem podczas boju byłoby 
niemożliwe, Tarnowski radził wybranie kilku zaufanych ludzi do pełnienia funkcji 
poruczników. Mieli oni sprawować funkcję dowódców poszczególnych oddziałów 
Do ich zadań należało wykonywanie rozkazów hetmana przekazywanych w trakcie 

55 K. łopatecki, Disciplina militaris w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku, Białystok 
2012, passim.
56 J. Tarnowski, op. cit., s. 61–65.
57 Ibid., s. 69.
58 Ibid., s. 69.
59 Ibid., s. 71.
60 Ibid., s. 75.
61 Ibid., s. 77.
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bitwy62. Na równi ze znajomością sił wroga w traktacie zaznaczono potrzebę 
znajomości terenu, po którym hetman prowadził wojsko. szczególną wagę 
Tarnowski przywiązywał do wiedzy o brodach rzecznych. z innych powinności 
hetmana, wyszczególnionych w traktacie, należy wymienić sprawowanie sądu nad 
żołnierzami oraz dopilnowanie, aby żołd wypłacano na czas63.

Tarnowski widział więc hetmana jako człowieka odpowiadającego za 
działanie armii w polu. wymagał od niego talentów taktycznych oraz znajomości 
wielu kwestii przydatnych w czasie działań wojennych, np. znajomości terenu. 
Nie bez znaczenia były też sprawy moralności i religijności hetmana, jego postawa 
wobec żołnierzy, umiejętność sprawiedliwego osądu. wymagania stawiane 
hetmanowi przez Jana Tarnowskiego były więc bardzo wysokie, co nie może 
dziwić, zważywszy na ważność urzędu. Nie bez znaczenia jest też fakt, że autor 
„Consilium…” sam był praktykiem na tym szczeblu dowodzenia. znał więc 
dokładnie omawianą przez siebie tematykę i potrafił dokładnie wskazać istotne 
uwarunkowania osobowościowe oraz zakres wiedzy, pozwalający na sprawowanie 
urzędu. Krótko ukazał również zachodzącą między monarchą a hetmanem 
zależność: „Ma się też Król Jego Miłość o to starać ze wszystką pilnością, aby 
hejtmana obierał co nagodniejszego a najsprawniejszego mieć mógł”64.

Urząd hetmański opisał również stanisław sarnicki w „Księgach 
hetmańskich”. Już w pierwszym akapicie swego dzieła umieścił garść istotnych 
informacji o funkcjonowaniu urzędu w Polsce: „U nas w Polscze są dwa hetmani, 
jednego zwoą koronnem a drugiego polnem, (...) bo on pospolicie żołnierze 
polowe ma w swem poruczeniu, zwłaszcza gdy koronnego hetmana przytomnego 
nie masz. Tenże strażą na sobie dzierży. Tenże szpiegami wie i onych chowa.  
w senacie przedsię miescza nie ma, wyjąwszy by wojewodą albo kasztelanem 
był”65.

w dziele sarnickiego, podobnie zresztą jak u Tarnowskiego, mamy do 
czynienia z prezentacją cech jakimi powinien znamionować się hetman, z tą jednak 
różnicą, że sarnicki wiele razy odnosi się do starożytnego Rzymu jako przykładu. 
Na pierwszym miejscu wśród cech charakteryzujących hetmana postawiono 
pobożność. Przytoczony został tu przykład Jana Tarnowskiego, który przed 
bitwą pod Obertynem miał leżeć krzyżem. sprawowanie omawianego urzędu 
miało wymagać też odpowiednich zdolności umysłowych. sarnicki wysoko cenił 
u hetmana mądrość. w jego zamyśle dzięki mądrości hetman mógł przykryć 
inne swoje niedostatki. Dzięki niej mógł także przechytrzyć wroga, swymi 
poczynaniami wyprowadzając go w pole66. Liczyła się także skromność oraz 
świadomość własnych ułomności. O skromności, która powinna charakteryzować 
hetmana, sarnicki pisze: „I to niepośledniejsza jest cnota, która hetmana zdobi, to 
jest gdy on przegliądając Bożą moc po jednej stronie, a po drugiej stronie fortuny 
odmienność pamięta się, że i podlie dusznej sprawy wewnatrz i po zwierzchu 
takież w mowie swej, w szatach w chodzeniu, w używaniu skromnie się zachowuje 

62 Ibid., s. 77.
63 Ibid., s. 79–85.
64 Ibid., s. 61.
65 s. sarnicki, Księgi hetmańskie, oprac. M. Ferenc, Kraków 2015, s. 20.
66 Ibid., s. 37–40.
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przypominając też sobie swoje niedostatki”67.
z tą cechą wiązało się również nielekceważenie przeciwnika. sarnicki 

podkreślał, iż pogardzanie nawet, jak to określił, „napodliejszem nieprzyjacielem”, 
było nierozsądne i mogło zemścić się na zbyt pewnym siebie dowódcy. swój 
argument sarnicki podbudowywał przykładami z historii starożytnej, podając dzieje 
gajusza Flaminiusza, pokonanego przez Hannibala nad jeziorem Trazymeńskim.  
z bliższych mu czasów autor podaje przykład Pawła Tomoriego, głównodowodzącego 
armii węgierskiej, który zdaniem sarnickiego, zgubił węgrów, ponieważ 
zlekceważył siłę Turków68. Hetman powinien być również szczodry wobec 
żołnierzy, zapewniać im należyty żołd. Jako cechę zupełnie drugorzędną sarnicki 
traktuje posturę hetmana. Owszem docenia siłę fizyczną, lecz stanowi ona wartość 
tylko w połączeniu z innymi cechami, takimi jak mądrość. Aby nie pozostawać 
gołosłownym, sarnicki przytacza kilka przykładów wodzów o niskim wzroście  
i słabym zdrowiu, którzy mimo swych ułomności odnosili zwycięstwa. Tu również 
odwołuje się często do starożytności, wspominając o Aleksandrze Macedońskim 
czy Juliuszu Cezarze. Podaje też przykłady współczesnych mu wodzów. Jednym  
z nich był Antonio de Leyva, który mimo choroby (skazy moczanowej), „znamienite 
zwycięstwa otrzymywał”69. Hetman musiał też być postrzegany przez żołnierzy 
jako autorytet, jako osoba, której bezwzględnie mogli zaufać i powierzyć swoje 
życie. Dowódca miał zyskiwać sobie szacunek żołnierzy mądrym postępowaniem, 
sprawiedliwym osądzaniem win, dobrocią okazywaną żołnierzom, sprawiedliwym 
podziałem łupów oraz łaską wobec pokonanego nieprzyjaciela70. Autor wymagał 
też od hetmana znajomości teorii sztuki wojennej. w tym przypadku sarnicki 
przyrównuje te umiejętności do rzemiosła: „A ktocz się doskonałem, w której 
nauce będzie chciał popisać, musi wszystkie cechowe stuki poznać”. Poza tym 
hetman powinien był się wykazać, gdzie, od kogo i jak długo uczył się wojennego 
rzemiosła. Pomysł ten miał wynikać z faktu, że przedstawiciele innych profesji 
(autor podaje tu lekarzy czy przedstawicieli nauk ścisły), musieli wykazywać 
się wcześniej wymienionymi przymiotami. Propozycję swą sarnicki podpierał 
zdaniem, że „ars militaris”, której znawcą powinien być hetman, była to w pewien 
sposób „opiekunka i obrońca innych nauk”. Oczywiście wiedza teoretyczna nie 
mogła być jedynym przymiotem dobrego dowódcy. znajomość teoretycznych 
zrębów sztuki dowodzenia miała dalece mniejszą wartość u osoby nie mającej 
naturalnych predyspozycji. sarnicki ujął to następująco: „aby był mistrzem 
w tej nauce nie dość jest naukę w sobie mieć, trzeba i po temu natury”. Co do 
prac mogących służyć hetmanowi, jako podręcznik w „Księgach hetmańskich” 
wskazano rozprawę sekstusa Juliusza Frontyna Stategemata, traktujące  
o fortelach wojennych. Co więcej, autor wskazuje właśnie to dzieło jako godne 
przetłumaczenia i rozpropagowania wśród młodzieży. Niemniej jednak sarnicki 
jest świadom odmienności swej epoki w aspekcie militarnym i jej przewagi  
w tej kwestii nad wojskowością wcześniejszą. Dlatego też zastrzega, że na kartach 
swej rozprawy, również stanowiącego rodzaj wykładu dla dowódców, większość 
opisanych forteli będzie wpisana w realia współczesnej mu sztuki wojennej. 

67 Ibid., s. 29.
68 Ibid., s. 29–34.
69 Ibid., s. 40–41.
70 Ibid., s. 42.
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stwierdza również, że „nasz wiek żołnierzów ma wielgi przodek nad one stare”, 
przewaga ta wynikała jego zdaniem z pojawienia i rozpowszechnienia się broni 
palnej71. 

wracając do omawianej kwestii urzędu hetmańskiego, w swym traktacie 
sarnicki zastrzega, że hetman powinien wiedzieć dlaczego prowadzi wojnę, jaki 
jest jej cel. w opinii autora istotna jest również świadomość głównodowodzącego 
odnośnie do sprawy, za którą toczy wojnę: „aby cieszył się, że walczy za kapłany, 
święte dziatki, panienki uczciwe, za starce nabożne, rodzice pobożne i dlia 
zachowania polityjej Reipub[licae], kościałów, skól”. świadomość ta, w opinii 
twórcy traktatu, miała pełnić swego rodzaju funkcję motywacyjną, działając 
mobilizująco nie tylko na osobę hetmana, ale również pośrednio – dzięki zachętom 
tegoż – na żołnierzy mu podlegających. Równie ważna była wiara w walkę  
o słuszną sprawę, przekonanie, że toczona wojna jest sprawiedliwa. głównego 
nieprzyjaciela, przeciwko któremu należało toczyć wojnę obronną sarnicki widział 
w Turkach. Prócz wiedzy, immanentnych cech osobowości oraz przekonania  
w słuszność walki, hetmana powinna była charakteryzować skromność72. sarnicki 
zatem ukazuje hetmana w szczegółach, drobiazgowo, przedstawiając cechy jakimi 
powinien się wyróżniać.

Tak w skrócie prezentują się przemyślenia dwóch polskich teoretyków 
wojskowości odnośnie urzędu hetmańskiego. Omówienie ich poglądów było 
konieczne do odpowiedniego naszkicowania teoretycznej myśli wojskowej XVI w.,  
kształtującej i opisującej prezentowaną instytucję.

Poglądy Stanisława Łaskiego na urząd hetmański.
głównym przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są poszcze-

gólne rozdziały „Ksiąg o gotowości wojennej” stanisława łaskiego, w których 
poruszono zagadnienie sprawowania urzędu hetmańskiego. Rozdziały te ze 
względu na nieregularną strukturę samego traktatu są rozrzucone w całym źródle, 
a ich treść, w części bądź w całości kilkukrotnie się powtarza. Powtórzenia te 
w artykule oczywiście pominięto. „Księgi…” składają się z dwóch ksiąg. Treść 
pierwszej stanowi 65 krótkich rozdziałów napisanych w formie aforyzmów, 
natomiast drugiej to 215 krótkich rozdziałów. Informacje o poglądach łaskiego na 
urząd hetmański znajdują się w obu z nich.

sam początek dzieła wskazuje na zainteresowanie autora sprawą 
głównodowodzącego. stanisław łaski już w drugim rozdziale pierwszej księgi 
zwraca się z bezpośrednią prośbą do potencjalnego hetmana, aby ten prowadząc 
bitwę liczył nie tylko na wielkość swych sił, ale raczej na własne umiejętności 
dowódcze, inteligencje oraz znajomość forteli. Owa wiedza na temat podstępów 
wojennych wynikać miała z oczytania w dziełach autorów starożytnych73.  
Postulat ten występuje również w innych polskich traktatach wojskowych,  
powstałych w XVI w. Można więc założyć, zwracając uwagę na to, iż dzieło  
łaskiego było pierwszym tego typu w Polsce, że ten rodzaj postulatu 
względem najwyższego rangom dowódcy, stanowiły pewnego rodzaju schemat 

71 Ibid., s. 50–51.
72 Ibid., s. 52–59.
73 s. łaski, Księgi o gotowości wojennej, [w:] Stanisława Łaskiego wojewody sieradzkiego Prace naukowe  
i dyplomatyczne, wyd. Mikołaj Malinowski, wilno 1864, s. 3.
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rozpowszechniony wśród innych autorów. Przyczyną tego było z pewnością, 
wspomniane wyżej, inspirowanie się dziełami tych samych starożytnych autorów. 
sprawa tego rodzaju schematyczności w niektórych kwestiach, dotyczyła zresztą 
piśmiennictwa wojskowego w całej Europie. Podobne treści odnoszące się do 
osoby hetmana znaleźć możemy nie tylko w dziele Jana Tarnowskiego „Consilium 
rationis bellicae”, ale również u sancho de Londoño, twórcy niedawno wydanego 
w Polsce traktatu „Rozważania o sposobie przywrócenia dyscypliny wojskowej do 
jej klasycznej i doskonalszej postaci”. Jego autor pisze, iż od naczelnego dowódcy, 
jak określono go Capitanes Generales, wymagano: „wielkiego doświadczenia  
i zrozumienia sztuki wojennej w stopniu wyższym niż od jakichkolwiek innych 
urzędników wojskowych”74. Ten hiszpański traktat wydany po raz pierwszy 
w roku 156875, Londoño spisał już po tym, jak łaski umarł, więc niemożliwe 
jest by ten drugi, podczas swego pobytu w Hiszpanii zapoznał się z dziełem 
Kastylijczyka. Mimo to podobieństwo w obu dziełach, co do poruszanej tu kwestii 
jest zauważalne. w związku z tym musimy uznać istnienie pewnych schematów  
w teorii wojskowej XVI-wiecznej Europy.

Aby lepiej zaprezentować inne wspólne cechy charakteryzujące 
naczelnego dowódcę (hetmana) w myśli twórców XVI w. można też przyrównać 
inny przykład z pracy łaskiego, do przytoczonego już wcześniej hiszpańskiego 
dzieła. w rozdziale dwudziestym szóstym łaski pisze: „A tak to najwyższy 
rozum y pożytek Hetmański, gdy z mądremi a doświadczonemi ludzmi, obecnie 
rozmawia”76. Cytowany fragment dotyczy podejmowania decyzji przed starciem. 
Autor zalecał konsultacje pomiędzy hetmanem i jego wojskowymi podwładnymi. 
Londoño pisze że Capitanes Generales musieli podejmować decyzje dokonując 
przy tym wyboru spośród: „wielu opinii i rad”77.

w tym samym miejscu łaski określił jaki zakres wiedzy o nieprzyjacielu 
powinien posiadać hetman: „co za moc, co za poczet, co za obyczaje ich  
y sprawy ku bitwie”. Chodziło tu więc o sprawę rozpoznania przeciwnika. Dalej 
poruszono temat przeglądu terenu w którym poruszała się armia, a także sprawę 
doboru miejsca na obóz, spoczywającą na naczelnym dowódcy: „A na koniec, iaki 
plac upatrzyć, iakiego nam użyć”78. Równie istotne, co rozpoznanie było zajęcie 
przez dowódcę odpowiedniego miejsca w szeregach armii. Dobór adekwatnego 
stanowiska dowodzenia miał w założeniach ułatwiać jego wykonywanie. łaski 
pisał: „Acz hetmańska rzecz jest być wszędzie, ale zawżdy ma plac y mieysce  
mieć w bitwie, gdzieby mógł dać widzieć”79. Dokładnie opisał też gdzie ów „plac” 
miał się znajdować: „Między iezdnymi, a pieszemi w prawey ręce, bo to iest 

74 s. de Londoño, Spisane przez Maestre de Campo Don Sancho de Londoño Rozważania o sposobie 
przywrócenia dyscypliny wojskowej do jej klasycznej i doskonalszej postaci. Przeznaczone dla Don 
Fernanda Alvareza de Toledo, Księcia Alby Namiestnika i Naczelnego Wodza Jego Królewskiej 
Mości i Gubernatora w Niderlandach, tłum., wstęp i red. P. szadkowski, Oświęcim 2016, s. 40.
75 P. szadkowski, Sancho de Londoño i jego Discurso sobre la forma de reducir la disciplina militar  
a mejor y antiguo estado w badaniach nad XVI – wieczną wojskowością w kontekście teorii 
„Rewolucji militarnej”, [w:] Spisane przez Maestre de Campo..., s. 15.
76 s. łaski, op. cit., s. 11.
77 s. de Londoño, op. cit., s. 40.
78 s. łaski, op. cit., s. 11.
79 Ibid., s. 14–15.
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mieysce, zkąd się może snadnie wszystko obaczyć; a przeto między niemi stoi 
iżby pieszym y iezdnym mógł serca dodać”80.

w przypadku tej porady jasne jest, że została ona zaczerpnięta z dzieła 
wegecjusza. Dokładnie taką samą treść znajdujemy w rozdziale XVIII, trzeciej 
księgi: „stanowisko naczelnego wodza, piastującego najwyższą władzę, znajduje 
się zazwyczaj na prawym skrzydle między konnicą a piechotą”81. widać więc 
wyraźnie, że łaski po prostu przepisał dany fragment z pism wegecjusza do 
swojego dzieła. Przepisując poprzestał jednak na pierwszym akapicie, dotyczącym 
głównego dowódcy, całkowicie pomijając dalszy wywód o podkomendnych 
naczelnego wodza, jako dotykający kwestii właściwych jedynie wojskowości 
rzymskiej. stało się tak prawdopodobnie dlatego, że łaski świadom był tych 
oczywistych różnic w strukturze dowodzenia Rzymian i armii nowożytnych. 
Można więc uznać, że autor „Ksiąg...” – choć czerpał z dorobku wegecjusza – to 
jednak był na tyle rozsądny, by uniknąć kopiowania treści nieprzydatnych.

Również niektóre rozwiązania taktyczne łaski uznał za właściwe 
do przeniesienia na grunt współczesnej sztuki dowodzenia. łączyły się one  
z omawianą wcześniej kwestią usytuowania dowódcy na polu bitewnym. Dzięki 
dogodnemu położeniu mógł on wydawać odpowiednie rozkazy. Taktyka jaką 
proponował łaski – idąc w ślad za wegecjuszem – polegała na oskrzydleniu 
wrogich sił przy pomocy jazdy i piechoty. Istnieje jednak różnica pomiędzy 
propozycjami obu autorów. Otóż, o ile łaski proponuje użycie obu skrzydeł, 
wskazując jedynie lewe jako to, które miało być silniejsze, o tyle wegecjusz 
zakładał atak oskrzydlający tylko z lewej flanki82. warto w tym miejscu zwrócić 
uwagę na to, że w „Księgach…” zaproponowano atak piechotą ze skrzydeł, co 
pozostawało w sprzeczności ze stosowaną w Polsce praktyką używania do tego 
celu lekkiej jazdy83. Przełożenie tej porady na grunt rodzimy zapewne nie byłoby 
możliwe ze względu na brak sił pieszych o wielkości pozwalającej wykonywać 
tego rodzaju zadania jak oskrzydlanie i otaczanie wroga. Możemy przypuszczać, 
że przywołanie tej rady wegecjusza ma związek z wpływem realiów taktyki 
zachodniej na twórczość łaskiego84.

w zakres obowiązków hetmana wchodziło również dobieranie 
odpowiedniego miejsca pod rozstawienie wojska. łaski podkreślał, że doboru 
takiego dowódca powinien dokonać sam, uprzednio upewniając się osobiście  
o jego adekwatności. Jednocześnie hetman – już na podstawie rozpoznania terenu 
– powinien rozplanować rozstawienie hufców, a nawet przewidzieć skąd można  

80 Ibid., s. 15.
81 Flawiusz wegecjusz Renatus, Zarys wojskowości ksiąg cztery. Księga III, „Meander”, R. XXIX, 
nr 4–5, warszawa 1974, s. 221.
82 Ibidem, s. 221; s. łaski, op. cit., s. 15.
83 M. Plewczyński, Wojny i wojskowość polska XVI wieku, t. 1: 1500–1548, zabrze 2011, s. 443;  
z. spieralski, Narodziny staropolskiej sztuki wojennej, [w:] Historia wojskowości polskiej. Wybrane 
zagadnienia, red. w. Biegański i in., warszawa 1972, s. 88 – 89, 93 – 94; K. górski, Historia jazdy 
polskiej, Kraków 1894, s. 35–40; M. Kukiel, Zarys dziejów wojskowości w Polsce, Kraków 1929, 
s. 47; O. Laskowski, Odrębność staropolskiej sztuki wojennej, [w:] Studia nad staropolską sztuką 
wojenną, t. 1, red. z.Hundert, K. Żojdź, J.J. sowa, Oświęcim 2015, s. 50.
84 Ch. Oman, Sztuka wojenna w XVI wieku, t. 1 Oświęcim 2013, s. 31–37; J. sikorski, Zarys historii 
wojskowości powszechnej do końca XIX wieku, warszawa 1975, s. 272–274; taktyka na zachodzie 
Europy charakteryzowała się w XVI w. znacznie szerszym użyciem piechoty.

Piotr Hendzlik



23

się spodziewać ewentualnej zasadzki, czy też gdzie można ową samemu  
zastawić85. Podobną radę podaje łaski w rozdziale czterdziestym pierwszym 
zatytułowanym „Oczom cudzym nigdy ma nie wierzyć Hetman ledwie swym”. 
Tu jednak – prócz powtórzenia rady dotyczącej wyboru placu dla wojska – 
znajdujemy również pewnego rodzaju nakaz autora, odnośnie samodzielnego 
zapoznania się dowódcy z sytuacją na polu bitewnym, czy w czasie oblężenia. 
Dzięki temu hetman miał możliwość zaplanować działania, jak to ujął łaski:  
„a tak mądry Hetman, gdy sam ogląda, snadziey się domyśli, z której strony co 
czynić ma”86. z dwoma poprzednimi zagadnieniami łączy się pośrednio umieję-
tność szybkiej reakcji hetmana na polu bitwy. Chodzi tu oczywiście o dostrzeżenie  
i wykorzystanie dogodnego momentu do zadania decydującego ciosu, co oczywiście 
pozostawało w zgodzie z zasadami staropolskiej sztuki wojennej87. Moment 
kiedy należało przeprowadzić decydujący atak wyznaczać miało zmieszanie się 
nieprzyjacielskich hufców: „wtenczas mądry Hetman ma przeważyć a dostrzec  
y podkać kazać”88. starcie takie, jak teoretycznie zakładał łaski, nie przyniosłoby 
strat stronie nacierającej. w traktacie znajdujemy też zalecenia co zrobić 
miał hetman w sytuacji ustąpienia jednej z rot lub zdrady i przejścia na stronę 
wroga. zamieszczona w dziele dyrektywa wskazywała jako główny problem,  
w takiej sytuacji, spadek morale wśród żołnierzy. w gestii dowódcy leżało więc 
przekonanie podwładnych, że zaistniała sytuacja jest częścią przemyślnego 
fortelu, łaski zalecał więc najkrócej mówiąc oszustwo. Dzięki niemu w opinii 
twórcy „Ksiąg..”. żołnierze „chciwiej się bić będą”. wprowadzenie tej porady  
w życie wymagałoby dużej charyzmy, siły przekonywania i opanowania u hetmana. 
Ten fragment traktatu łaskiego przypomina ostatni rozdział trzeciej księgi dzieła 
wegecjusza. Rzymianin daje jednak inne rozwiązanie problemu rejterady części 
wojsk, niż łaski, proponując nawoływanie do kontynuowania walki obietnicą 
łupów89. Pomocna w wykonywaniu powyżej wymienianych zaleceń była  
z pewnością wiedza praktyczna, nabyta w czasie służby przez dowódcę.

w zakres wiedzy teoretycznej hetmana wchodziła częściowo, bo należy tu 
uwzględnić również osobiste doświadczenie, znajomość spraw wojskowych innych 
krajów. stanisław łaski podjął to zagadnienie w rozdziale „sprawę wziąć przed 
bitwą”, zamieszczonym w księdze drugiej. O potrzebie takiej wiedzy u hetmana 
pisał następująco: „Bitwy hetman zwodzić nie ma, pokąd niewyrozumie sprawie 
y obyczajom nieprzyjacielskim, bo każdy naród inak a inak się biie”. zgodnie 
z tezami prezentowanymi przez łaskiego sposób prowadzenia walki zależał od 
tego z jakim przeciwnikiem miano do czynienia. Hetman mógł w zależności od 
przeciwnika inaczej rozstawić hufce, bądź zdecydować się na użycie piechoty lub 
jazdy. Dalej autor wspomina, zapewne opierając się na własnych doświadczeniach 
że: „z Francuzy, Niemcy y ciężkimi ludźmi, co nadłużej wieść bitwę, a dzierżeć 
ie w sprawie, w trwodze, im dłużej tym nalepiey, harce, utarczki działać,  
a głównej bitwy nie dać, bo są ciężcy y sami ich konie, a sami rozkoszni chłopi 
trwać długo nie mogą”. zupełnie polegając na wiedzy zaczerpniętej ze źródeł 

85 s. łaski, op. cit., s. 50.
86 Ibid., s. 56.
87 M. Plewczyński, op. cit., s. 443–444; z. spieralski, op. cit., s. 94, 98.
88 s. łaski, op. cit., s. 57.
89 Flawiusz wegecjusz Renatus, op. cit., s. 229.
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pisanych, bądź zasłyszanej, łaski napisał, że podobną taktykę zmęczenia wroga 
można zastosować wobec Moskali. Taktyki tej nie doradzał zaś w przypadku starć 
z narodami z południowej Europy (włochami, Hiszpanami) i Bliskiego wschodu 
(Turkami, Arabami) oraz z Tatarami, jego zdaniem tych nacji „nieprzoi polak”90.

Analizując rady jakie w swej pracy dawał dowódcy łaski można zauważyć 
zbieżności z innymi polskimi traktatami powstałymi w drugiej połowie XVI w. 
Czasem jednak autor „Ksiąg...” prezentuje nieco inne podejście do omawianych 
zagadnień. w rozdziale trzydziestym ósmym, księgi drugiej postulował – obok 
zwyczajowych obowiązków hetmana jak dawanie dobrego przykładu żołnierzom 
– przeprowadzanie na rozkaz dowódcy jednego lub dwóch alarmów, które ujmował 
autor jako „zmyśloną trwogę”. Miały one na celu podtrzymanie gotowości bojowej 
w chwilach rozprężenia91. wspomniane wyżej zagadnienie, dawania podwładnym 
dobrego przykładu przez hetmana, było zresztą jedną z tych kwestii jakie łaski 
poruszał kilka razy. Podjął ją np. w rozdziale „Przykład czasem za mowę stoi”: 
„Przykładem a podobieństw wiele się może Hetman y ludzie swe sprawować, 
nawieść, stanowić, a tak, y tym y owym mamy sobie dobrego pomagać. Iako 
słuchamy przysłowie o dwuch koniach sertoryuszowych”92.

wspomnianą tu opowieść o dwóch koniach sertoriusza, znał łaski zapewne 
z żywota równoległego sertoriusza i Eumenesa, pióra Plutarcha z Cheronei93. 
zresztą koresponduje ona, jeżeli idzie o ogólne przesłanie, z cytowanym zdaniem 
łaskiego: „y tym y owym mamy sobie dobrego pomagać”.

Interesujący jest też kolejny rozdział podejmujący sprawę zaufania hetmana 
wobec sojuszników. w razie braku pewności co do wierności zamku, miasta, „abo 
ziemie której” hetman mógł, zdaniem łaskiego poprosić niepewnego sojusznika 
o spełnienie: „czego wielkiego a znacznego y (nadto mówiąc) niegodnego, czego 
by nikt nie uczynił, iedno prawy a cały przyiaciel”. Dzięki temu podstępowi,  
w założeniach łaskiego najwyższy dowódca mógł wywnioskować szczerość 
intencji sprzymierzeńca, bądź też jej brak94.

w rozdziale trzydziestym drugim znajduje się krótka wzmianka, 
poruszająca niespotykaną w innych polskich traktatach z XVI w. kwestię 
spożywania posiłku przed bitwą. Autor „Ksiąg...” stwierdza w niej iż: „mądrzy 
Hetmani ludzi na czczo ku bitwie wywodzą, ale mało podiadszy wsiadają, aby 
trwalszy byli”. Następnie dodaje, iż ten sposób stosują również Turcy i Niemcy. 
wyraża przy tym przekonanie, że praktyka taka czasem odbija się negatywnie 
na sprawności bojowej żołnierzy, którzy: „czasem na nogach stać nie mogą”. 
Aby wyjaśnić kwestię zakazu spożywania posiłków przez żołnierzy przed bitwą, 
musimy zdać sobie sprawę, że każdy posiłek oznaczał wypicie jakiejś dawki 
alkoholu. Chciano więc uniknąć sytuacji odurzenia się podkomendnych przed 
bitwą, o czym może świadczyć wzmianka łaskiego, że przed bitwą to właśnie 
„owi trzezwieyszy” są wyczerpani głodem95. skąd łaski zaczerpnął ów pomysł? 

90 s. łaski, op. cit., s. 50–51.
91 Ibid., s. 55.
92 Ibid., s. 73.
93 Plutarch, Parallel Lives: Volume VIII. Sertorius and Eumenes. Phocion and Cato the Younger, 
tłum. Bernadotte Perrin, Harvard University Press 1919, s. 43–44.
94 Ibid., s. 55.
95 Ibid., s. 12.
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Trudno orzec. zastanawiająca jest jednak wzmianka o stosowaniu tej – należy 
przyznać nie tak bezsensownej, jakby się mogło wydawać – praktyki przez 
wojskowych niemieckich i tureckich. stanisław zetknął się zarówno z pierwszym, 
jak i drugim modelem wojskowości, być może więc są to jego własne obserwacje 
dokonane w czasie uczestniczenia w działaniach wojennych, np. na terenie węgier. 
wątpliwe jest raczej inspirowanie się w tym przypadku wegecjuszem, ze względu 
na rozbieżności w treści, tj. zalecenia spożywania przed bitwą lekkiego posiłku96.   

w stosunku do hetmana wysunięto również pewne zalecenia odnośnie 
traktowania przez niego żołnierzy. Polecano więc, aby wobec do podwładnych 
nie okazywał on – jak to ujęto – „serca złego” niezależnie od zaistniałej sytuacji97. 
Dyscyplinowanie podwładnych, zdaniem łaskiego nie mogło odbywać się jedynie 
za pomocą strachu, choć przewinienia miały być bezwzględnie karane, jednocześnie 
służąc za przykład. Również same kary nie powinny być nadto brutalne: „Kto 
wystąpi w woyszcze, Hetman nie gniewem ma karać, ale rozmyślnie a z łaską”98. 
łaski proponował równocześnie nagradzanie najlepszych żołnierzy: „a dobre 
uczynki męzkie, szczodre ma opłacywać, bo ztąd ludziom serca przybywa”99. 
Rozwiązanie takie, w zamyśle autora, mogło pozytywnie wpływać na morale 
wojska, oraz chęć do walki: „tam gdzie nadzicię, a datek ludzie widzą, sama szabla 
biie”100.

Nie było właściwe też – zdaniem autora – zwracanie się przez hetmana 
do podwładnych jak do służących, ponieważ ci mieli go traktować jak autorytet,  
a co za tym idzie darzyć szacunkiem101. w innym miejscu traktatu spotykamy radę, 
aby wpajał on swym podkomendnym pewne wartości. Oczywiście pada w tym 
miejscu zastrzeżenie, że również i on sam musi być człowiekiem moralnym: „ale 
iako z tego innych uczyć, jeśli sam nie umie, nigdy swey poczciwości nie miłuie 
kto cudzą nie łaskaw”102.

ważnym elementem codziennych relacji hetmana z podwładnymi było 
wykonywanie przez tych drugich rozkazów dowódcy. łaski pisał: „w woyszcze 
ani kładzenie, ani wstawanie nad zapowiedz być nie ma”, a więc rozkazami 
regulowano czas snu żołnierzy, na rozkaz hetmana miano spożywać również 
posiłek103. Tak szczegółowego w swej treści postulatu dyscyplinowania żołnierzy 
nie znajdujemy w innych traktatach napisanych na terenie Polski w XVI w. 
zaskakuje to, że adresatem tego zalecenia jest sam hetman. Tego typu zadania, jak 
budzenie żołnierzy wchodziłyby raczej w zakres kompetencji niżej usytuowanych 
w hierarchii oficerów. Nawet rotmistrz, choć był zobowiązany do utrzymania 
porządku w swym oddziale104, wydaje się do tego zadania osobą nieodpowiednią 
ze względu na swą pozycję. Jak się za chwilę okaże, jest tak tylko z pozoru. 
Należy pamiętać, że traktat łaskiego, jak stwierdził Karol Olejnik: „w całości 

96 Flawiusz wegecjusz Renatus, op. cit., s. 216.
97 s. łaski, op. cit., s. 55.
98 Ibid., s. 72.
99 Ibid., s. 72.
100 Ibid., s. 72.
101 Ibid., s. 66.
102 Ibid., s. 66–67.
103 Ibid., s. 73.
104 K. łopatecki, op. cit., s. 87.
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skierowany jest do naczelnego dowódcy armii”105. Być może dlatego zadania 
te łaski powierzał hetmanowi, choć zmuszałoby to naczelnego dowódcę do 
zajmowania się, relatywnie mniej ważnymi kwestiami. wspomnieliśmy o braku 
takich zaleceń w reszcie traktatów. Podobnej, a nawet większej szczegółowości niż 
w pracy łaskiego, możemy doszukiwać się w aktach normatywnych regulujących 
życie wojska. za przykład mogą nam posłużyć „Floriana zebrzydowskiego 
hetmana artykuły wojskowe”, ogłoszone 10 września 1561 r.106, a dokładniej 
artykuł czternasty szczegółowo omawiający kwestię spożywania posiłku. z jego 
brzmienia wyraźnie wynika, że za czas spożywania posiłku, w tym przypadku 
obiadu, odpowiedzialny był rotmistrz, przy czym miał on dopilnować, aby obiad 
składał się z określonej liczby potraw107. Jak widać łaski jest w swym traktacie 
niemniej szczegółowy niż twórcy norm prawno-wojskowych, przy czym należy 
zwrócić uwagę na podobną zwięzłość w formułowaniu myśli.

za najbardziej istotny moment w relacjach pomiędzy hetmanem, a jego 
podwładnymi należy uznać czas przed bitwą oraz samą walkę. w niezwykle 
ważnej dla przebiegu bitwy chwili poprzedzającej batalię, łaski polecał, aby 
hetman pokazywał się podwładnym, wspierał ich słowem i sprawdzał stan hufców: 
„serca dodawać y u przednich ludzi na przód przed hufy pobiegać”108. Fragment 
przypomina zalecenie wegecjusza, który pisał: „Można oczywiście, wzbudzić  
w żołnierzach męstwo i zapał do walki przez słowa napomnienia i zachęty”109.  
w razie gdyby hetman dostrzegł strach lub zwątpienie w swoich szeregach  
i nie mógł: „serca im uczynić, ani dodać”, wówczas łaski zalecał unikać bitwy. 
Jednocześnie przestrzegał przed prowadzeniem bitwy w sytuacji upadku morale 
we własnych szeregach: „Ma tego strzedz Hetman, aby z ludźmi zwieszonemi nie 
bił się, póki strachu z nich nie wyłudzi”. skutecznym remedium na wyjście z tej 
sytuacji miało być natchnienie podkomendnych wiarą w zwycięstwo, nawet jeśli 
oznaczać to miało okłamanie ich: „niech im wile tuszy, wiele obiecuie y wymyśla, 
a ku temu niech wszystko ciągnie, aby im uczynił otuchę że wygrać maią”110.

Podczas trwającego starcia, istotnym było to, aby dowódca nie pozostawał 
na tyłach. Oczywiście łaski zalecał też niewłączanie się do bezpośredniej walki 
przez hetmana, ale raczej skupienie się na wydawaniu rozkazów i zorientowaniu 
się w sytuacji. Orientacja zaś wodza – w zamyśle autora „Ksiąg...” – utrudniała 
wrogim siłom stosowanie manewrów taktycznych: „aby z tyłu nie zaciągniono, 
aby z boku ludzie nie przyszli, aby zasadzka gdzie nie była”111. wśród powyższych 
instrukcji, za najbardziej charakterystyczną dla wojskowości polskiej można 
uznać tę, zalecającą nie angażowanie się hetmana w bezpośrednią walkę  
z przeciwnikiem. Rada ta wpisana jest głęboko w tradycje polskiej wojskowości 
i bezpośrednio z niej wychodzi. Otton Laskowski w artykule o „Odrębności 
staropolskiej sztuki wojennej” dostrzegł że ten model dowodzenia, wywodzący 

105 K. Olejnik, Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku, Poznań 1976, s. 58.
106 K. łopatecki, op. cit., s. 175.
107 Floriana Zebrzydowskiego hetmana artykuły wojskowe, [w:] Polskie ustawy i artykuły wojskowe 
od XV do XVIII wieku, red. s. Kutrzeba, Kraków 1937, s. 111.
108 s. łaski, op. cit, s. 67.
109 Flawiusz wegecjusz Renatus, op. cit., s. 217.
110 s. łaski, op. cit., s. 69.
111 Ibid., s. 67.
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się z wojskowości tatarskiej, zastosowano po raz pierwszy na gruncie polskim 
podczas bitwy grunwaldzkiej. w tej właśnie bitwie władysław Jagiełło: „zrywa 
całkowicie z dawną tradycją rycerską, nakazujacą wodzowi, po wszczęciu bitwy, 
szukać chwały w osobistym starciu wręcz z nieprzyjacielem, lecz czuwać raczej 
nad jej przebiegiem i nią kierować”112. zdanie Laskowskiego podzielał również 
zdzisław spieralski, pisząc: „Już Laskowski trafnie zauważył, że wprawdzie armia 
polska pod grunwaldem była jeszcze „typowo rycerską, zachodnią”, ale „metoda 
dowodzenia” już „raczej wschodnia”113. widać więc wyraźnie, że łaski swymi 
przemyśleniami wpisywał się w staropolską sztukę wojenną i nie naśladował 
jedynie wzorców obcych oraz antycznych.

Na kartach traktatu znalazło się też zalecenie dotyczące zachowania 
hetmana po zwycięskiej bitwie. zaraz po nim miał hetman: „y twarzą, y datki, 
y upominki, ludzie swe pocieszyć”. Żołnierze którzy odznaczyli się w walce, 
mogli liczyć na nagrodę za zasługi, a dowódca powinien był też: „powiadać przed 
tym komu o tym wiedzieć należy”. słowa te pośrednio oddają miejsce hetmana 
w drabinie dowodzenia, na której szczycie znajdował się oczywiście monarcha. 
To właśnie do króla miał zanosić hetman wieści o szczególnie odważnych 
podwładnych. Co ciekawe łaski zalecał, aby dowódca razem z podkomendnymi 
świętował zwycięstwo: „biesiady z niemi y towarzyskiey czci zaniedbywać nie 
ma, bo tym sobie Hetmani wiele ludzi pomagaią”. wspólne fetowanie sukcesu  
miało być może zacieśnić więzi pomiędzy dowódca i żołnierzami. łaski twierdził 
nawet, zapewne z pewna przesadą, że dzięki takiej więzi podwładni: „w potrzebie 
dla nich [hetmanów] radzi zabić dadzą”114.

Po zwycięskiej bitwie do niewoli dostać się mogli żołnierze wroga. sam 
stanisław łaski znalazł się w takiej sytuacji po bitwie pod Pawią115. Rozdział  
osiemdziesiąty jego dzieła zawiera rozważania na temat jeńców. został on jednak 
napisany jako zalecenia dla naczelnego dowódcy zwycięskiej armii, nie zaś  
z perspektywy żołnierza, który dostał się do niewoli. łaski w pierwszym zdaniu 
zwracał uwagę dowódcy na rozpatrzenie przez niego kwestii, w jaki sposób 
nieprzyjaciel toczył bitwę. zastrzegał jednocześnie, aby nie mordować wroga,  
który nie dopuścił się na polu bitewnym szczególnych okrucieństw. w tej 
sytuacji hetman miał darować nieprzyjacielowi życie. Jedyną przeszkodą – jaką  
dostrzegał łaski w darowaniu pojmanym życia – była sytuacja, w której ich  
liczba byłaby większa niż liczba zwycięzców. w traktacie ujęto przypadek ten 
następująco: „chyba żeby więznów więtszy poczet był niż naszych, to też potrzeba 
mordować”. sam łaski nie pochwalał tego procederu, jednak jego zdaniem nie 
wynikało z humanitaryzmu, raczej z pragmatyzmu i znajomości ludzkich zachowań 
w czasie wojny. Twierdził on mianowicie, że zbytnie okrucieństwo najwyższego 
dowódcy względem jeńców może spowodować, że podczas kolejnej potyczki 
zła sława hetmana przyczyni się do większego oporu ze strony nieprzyjaciela  
i będzie on wywołany strachem przed niewolą. znacznie lepiej było więc zacho-
wać jeńców przy życiu. łaski zalecał również dobre traktowanie „brańców”,  
a nawet wykazywanie przez hetmana w stosunku do nich troski: „Y owszem  

112 O. Laskowski, op. cit., s. 41.
113 z. spieralski, op. cit, s. 84.
114 s. łaski, op. cit., s. 66.
115 J. sikorski, Łaski Stanisław h. Korab…, s. 253–255.
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takich nie wadzi czasem pocieszyć y w poczciwości mieć”. Przestrzegał przed 
surowym karaniem jeńców za lekkie przewinienia. Doradzał też, aby: „pamiętał 
Hetman, iżby tam więcej łaski ukazał, gdzie mniey miał nakładu y przewagi”. 
Chodzi tu, prawdopodobnie o sytuację, w której to pokonany w bitwie przeciwnik, 
miał generalną przewagę w całości działań wojennych. Przede wszystkim w tej 
sprawie łaski polecał zachowanie zdrowego rozsądku i nie uleganie „furiey ani 
iadu”116.

w kilku napisanych po „Księgach...” polskich traktach wojskowych 
występuje motyw szczęścia hetmańskiego. Mamy z nim do czynienia np.  
w „Księgach hetmańskich” stanisława sarnickiego117. zawsze w tym przypadku 
pojawia się przestroga, aby sukcesy nie przesłoniły dowódcy jasności myślenia 
i rzeczywistego stanu rzeczy. Nie inaczej jest w przypadku omawianego dzieła, 
z tą jednak różnicą, że łaski nie tylko przestrzegł przed sprzyjającą „fortuną”, 
ale również zalecał podtrzymanie wiary hetmana w sukces w razie jakiegoś 
niepowodzenia118. Tym czego miał się wystrzegać hetman, były oczywiście 
wszelkie zbytki: „zbytki w szatach, piciu, w iedle, w woyszcze nic dobrego nie 
uczynią, a tak wszyscy mądrzy Hetmani maią i strzedz iako iadu, bluznienia, 
przysięgi, zwad, gier”119.

Bardzo zaskakujący, ze względu na prezentowaną treść jest postulat  
z rozdziału pięćdziesiątego drugiego, w którym zaproponowano, aby hetmana 
który poniósł klęskę skazywać na śmierć. ze sposobu w jaki ujął całą sprawę łaski 
oraz z tytułu rozdziału „Dobry statut, aleby mało Hetmanów było” można poznać, 
że takiej propozycji autor nie traktował zbyt poważnie, choć dostrzegał jej zalety: 
„bez chyby żeć będzie czuynieyszy o sobie, a niezaniedba się y woysko będzie 
miał na dobrey pieczy, abo śmierć, abo porazić”120.

Trudno stwierdzić gdzie łaski spotkał się z tak irracjonalną koncepcją 
zmotywowania naczelnego dowódcy do odnoszenia zwycięstw. Propozycji takiej 
nie spotykamy w żadnym z przedstawionych wcześniej traktatów. Na temat 
podobnych praktyk milczy również literatura przedmiotu.

swoistym podsumowaniem wszystkich przedstawionych obowiązków  
i powinności hetmana sformułowanych przez łaskiego jest rozdział osiemdziesiąty 
drugi. znajdziemy w nim prawie wszystkie wcześniejsze zalecenia, choć 
oczywiście ujęte znacznie bardziej ogólnikowo. Prócz powtórzeń rozdział ten 
zawiera też dwie nowe porady. Pierwsza z nich brzmi: „Ma mniey spać niźli inni”, 
dalej łaski pisze: „Dla snu (…) niech nie zaniedbywa potrzebney sprawy”. Te 
dwa zdania są oczywistym ponagleniem do zachowania niezbędnej u dowódcy 
czujności. Drugą poradą autora było namawianie czytelnika do nieoszczędzania 
pieniędzy na opłacanie szpiegów: „Pieniędzy nie żałować szpiegi aby miał,  
a sprawę aby wiedział co przed się biorą nieprzyjaciele, na każdy dzień, może li  
y na każdą godzinę, aby wieść miał, a szpiegów dobrych w woyszcze nabędzie gdy 
im płacić dobrze, a obietnicami przełomi”121.

116 s. łaski, op. cit., s. 67.
117 s. sarnicki, op. cit., s. 29–34.
118 s. łaski, op. cit., s. 59–60.
119 Ibid., s. 59.
120 Ibid., s. 59.
121 Ibid., s. 68.
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Kwestia istotnego dla prowadzenia wojny, wywiadu, pojawia się na 
kartach omawianego traktatu w kilku miejscach. widać, że autor „Ksiąg...” 
uważał ją za bardzo ważną i nie szczędził słów, aby do swoich przekonań 
namówić odbiorców. zresztą nie tylko łaski uważał, że pozyskiwanie informacji 
o swym przeciwniku jest elementem koniecznym do prowadzenia walki. Na temat 
korzyści wynikających z posiadania szpiegów, pisał też wegecjusz. Również 
i on, podobnie jak łaski, poruszał tę kwestię kilka razy. w rozdziale „w jaki 
sposób unikać wroga, gdy nie ma sprzyjających warunków do bitwy” znajdujemy 
fragment – również skierowany do dowódcy – w którym autor podaje możliwe 
przyczyny poniesionej klęski oraz recepty, które mogły jej zapobiec: „ten który 
dał się napaść lub wciągnąć w zasadzkę, nie ma wytłumaczenia dla swej winy, bo 
mógłby tego uniknąć i wpierw przez odpowiednich zwiadowców o wszystkim się 
wywiedzieć”122.

Tematykę pozyskiwania informacji o przeciwniku poruszono również 
w rozdziale czterdziestym siódmym. łaski zaproponował w nim pewien fortel, 
mający na celu wprowadzenie w szeregi wroga szpiega. Autor ksiąg pisał: „Inak 
gruntowniey nie może, iedno nasadzić iednego abo ich więcey, pod barwą iakiey 
krzywdy, bezprawia abo ucisku aby uciekł do nieprzyjaciela aby miasto zbiega był 
spiegiem, a powoli czasu y mieysca patrzał uyść do swego Hetmana”. Dowódca 
mając pewien – uzyskany właśnie za pomocą szpiega – zasób informacji, może 
podjąć odpowiednie kroki, obmyślić plan który pozwoli mu odnieść zwycięstwo.

łaski rozpatruje też inną sytuację. Odwraca wcześniej przedstawione 
zagadnienie tak, że w roli osoby szpiegowanej stawia hetmana. wyraża też 
przekonanie, że i w takiej sytuacji możliwe jest znalezienie korzystnego rozwiązania. 
Mianowicie proponuje on oszukać wrogiego zwiadowcę, przedstawiając mu 
fałszywe plany: „zwierzyć mu się iedney rzeczy iakiey, wrzkomo takiey na któreyby 
tobie wiele należeć miało, ale wzdy, aby ta rzecz więcey szła ku rozerwaniu mocy 
y sprawy nieprzyjacielskiej, niż twey”. Proponowany podstęp – jak zakładał 
łaski – miał umożliwić wyprowadzenie wroga w pole i trudno jest zaprzeczyć 
użyteczności przedłożonej powyżej propozycji. Jej wykonanie wymagałoby 
jednak od dowódcy dużego doświadczenia, inteligencji oraz znajomości 
własnego otoczenia, bo bez niej nie byłoby możliwe spełnienie pierwszego 
kroku, niezbędnego do przeprowadzenia fortelu, czyli rozpoznania szpiega.  
w refleksji autora „Ksiąg...” nie brak też przewidywań co do skutków, jakie mogłyby 
przynieść wyżej opisane działania względem szpiega. łaski pisał: „wtenczas  
ów nie zatai, ale powie, zwierzy się wyda, nieprzyjaciel się na to ubespieczy,  
a y w tym co innego przedsięwziowszy, możesz co dobrego udziałać”. Mamy tu do 
czynienia z trzecim już elementem fortelu proponowanego przez autora traktatu. 
Pierwszym było wykrycie szpiega, kolejnym wprowadzenie tegoż w błąd. Trzeci 
krok – dopełniający całość podstępu – zakładał wykonanie działań zupełnie 
innych niż te, które zaprezentowano wrogiemu zwiadowcy. łaski postulował, 
aby było to przeciwieństwo fałszywych planów: „gdy się masz wolą sprawić 
powiedz, że się ruszyć, gdy masz wolą uderzyć na nieprzyjaciela, powiedz że 
gdzie indziey ludzie szlesz”123. Tego rodzaju fortel miał zmylić wroga i umożliwić 

122 Flawiusz wegecjusz Renatus, op. cit., s. 226.
123 s. łaski, op. cit., s. 57–58.
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przeprowadzenie niespodziewanych przez niego działań. Proponowany przez 
łaskiego fortel jest bardzo ciekawym rozwiązaniem problemu obecności szpiega 
w armii. Nie zakładał on bowiem likwidacji samego agenta, ale wykorzystanie 
jego obecności dla realizacji własnych celów. Dzięki realizacji fortelu hetman 
mógł nie tylko przekonać wroga, że wszystko idzie po jego myśli, ale nawet  
– poprzez nieświadomego szpiega – w pewien sposób kierować poczynaniami 
strony przeciwnej.

Przedstawione powyżej obowiązki i kompetencje hetmana są oczywiście 
pewnymi założeniami teoretycznymi. stanisław łaski podobnie jak inni teoretycy 
wojskowości starał się skonstruować – w jego przypadku w oparciu o wiedzę 
teoretyczną i własną praktykę – obraz instytucji naczelnego dowódcy. Poglądy 
jakie prezentuje autor wpisują się w pewien schemat z którym mamy do czynienia 
również w innych pracach teoretyczno-wojskowych, o czym świadczą zresztą 
zbieżności z omawianymi wcześniej traktatami Tarnowskiego czy sarnickiego.
stanisław łaski zakładał na przykład, że dowódca powinien posiłkować się przy 
podejmowaniu decyzji zdaniem innych doświadczonych oficerów, których ma 
przy sobie. Rolę doradców podkreślał również wspomniany wyżej hetman Florian 
zebrzydowski124. z omówionej w „Księgach…” tematyce dotyczącej powinności 
hetmana wynika, że posiadana przez niego wiedza praktyczna i teoretyczna 
musiały wzajemnie się dopełniać. Jedynie wykształcony i doświadczony wódz był 
w stanie należycie wypełniać powierzane mu przez monarchę zadania. 

Co ciekawe łaski nie wskazywał króla jako zwierzchnika hetmana, 
a przecież to właśnie w zakres władzy monarszej wchodziło mianowanie 
naczelnego dowódcy125. Autor „Ksiąg…” radził jedynie, aby król scedował całość 
swej władzy nad wojskiem hetmanowi. swoje zdanie wspierał następującym 
argumentem: „bo iesli by inak było, iżby Hetman miał czekać nauki, a bez nauki 
nic nieśmieć działać, upuści wiele dobrych czasow y pogody, bo tam rada z pogody 
a rozumienie z postępków nieprzyjacielskich pochodzi, których w doma siedząc 
nie wyrozumie”126. łaski zakładał więc, że król nie uczestniczył bezpośrednio 
w wyprawie wojennej, chociaż mało prawdopodobne jest, że pisząc te słowa 
miał na myśli zygmunta starego, który niechętnie brał udział w wojnach, często 
ograniczając się jedynie do wysyłania instrukcji wojskowych127. wniosek taki 
można postawić ze względu na podane przykłady dowódców, którzy prowadząc 
wojnę nie mogli działać samodzielnie, byli bowiem zmuszeni do oczekiwania na 
rozkazy od monarchy, przebywającego daleko od działań wojennych. widocznie 
w tym przypadku mamy do czynienia z wpływem osobistego doświadczenia 
łaskiego. wszyscy bowiem trzej wymienieni przez niego dla przykładu wodzowie 
uczestniczyli w tych samych wojnach, w których brał też udział łaski, a byli to 
Marsiglio Torelli128, wilhelm von Rogendorff i Jan Katzianer. zbyt duża kontrola 
ze strony monarchy ograniczała więc – w opinii autora „Ksiąg...” – dowódcę. 
Należy też zwrócić uwagę, że refleksje twórcy traktatu nie idą w ślad za znanym 

124 K. Olejnik, op. cit., s. 236.
125 M. Plewczyński, Naczelne dowództwo..., s. 36, 41.
126 s. łaski, op. cit., s. 111.
127 M. Plewczyński, Wojny..., s. 33.
128 z. spieralski, Niccolo Machiavelli a Stanisław Łaski: przyczynek do „nieobecności” Machiavellego 
w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 18, warszawa 1973, s. 159.

Piotr Hendzlik



31

mu osobiście z kampanii roku 1525 przykładem Franciszka I, który osobiście 
dowodził armią, ale raczej za ogólną, panującą w ówczesnej Europie tendencją, 
zgodnie z którą władcy przerzucali obowiązek sprawowania dowództwa na 
generałów (jak np. robił to Filip II)129.

Reasumujac, hetmana – w ujęciu łaskiego – miały cechować pewne 
umiejętności. Cechami które wybijały się w refleksji autora nad dowódcą były, po 
pierwsze zdolność podporządkowania podwładnych i związana z tym dyscyplina. 
Na drugim miejscu łaski stawiał znajomość forteli, tu niezbędnym elementem 
była podbudowa teoretyczna, a więc oczytanie. Trzecią i być może najważniejszą 
wartością były kierowanie armią w bitwie oraz strategiczne planowanie. 
Kwalifikacje dowódcy były istotne, ponieważ wpływały na przebieg działań 
zbrojnych. Oczywiście stanisław łaski podkreślał osobistą odpowiedzialność 
dowódcy, co więcej zalecał nie przenosić związanych z dowodzeniem ciężarów 
na władcę. Nie bez znaczenia dla niego były pewne wartości humanitarne, takie 
jak poszanowanie życia, nawet jeśli chodzić miało o życie wroga. Charakteryzując 
dowódcę autor traktatu przypisał mu w zasadzie typowy dla idealnego hetmana 
zespół cech osobowościowych. w tym względzie omawiana praca pokrywa się 
w wielu miejscach z „Consilium...” czy „Księgami hetmańskimi”. w związku 
z powyżej przedstawionymi faktami należy stwierdzić, że zaprezentowane 
przemyślenia stanisława łaskiego były nacechowane znajomością tematu, 
a świadczy o tym rozległość podjętych kwestii i ich fachowe ujęcie. Mimo 
stosunkowo niewielkiego doświadczenia autora w praktyce wojskowej  
(w porównaniu np. do Tarnowskiego) łaski wykazywał dużą znajomość sztuki 
dowodzenia. Niewątpliwie nie wynikała ona jedynie z jego oczytania w dziełach 
innych teoretyków, ale również z obserwacji i doświadczenia.

 

129 A. Bołdyrew, Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku, warszawa 2011, s. 42.
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Urząd hetmański w ujęciu Stanisława Łaskiego

Streszczenie: Przedmiotem zainteresowania niniejszego artykułu są informacje 
zawarte w „Księgach o gotowości wojennej” stanisława łaskiego, dotyczące 
urzędu hetmańskiego. Celem tej pracy jest możliwie najpełniejsza analiza 
treści wybranych fragmentów „Ksiąg o gotowości wojennej”, poruszających 
zagadnienie stanowiące przedmiot zainteresowania artykułu, oraz związana  
z tym próba dotarcia do źródeł inspiracji stanisława łaskiego, a także wykazanie 
w jaki sposób i na ile jego doświadczenia osobiste i wiedza teoretyczna wpłynęły 
na kształtowanie się własnych poglądów na temat urzędu hetmańskiego, jego 
kompetencji i powinności. Poniższy artykuł został podzielony na trzy części. 
w pierwszej części przedstawiono krótki biogram stanisława łaskiego. Część 
druga to synteza poglądów Jana Tarnowskiego i stanisława sarnickiego. Na 
temat urzędu hemtmańskiego, jest ona zarazem tłem dla analizy myśli łaskiego.  
w części trzeciej podjęto próbę omówienia i analizy poglądów stanisława  
łaskiego na urząd hetmański. Jego zapatrywań na wymagania jakie powinno się 
stawiać przed osobami sprawującymi ten urząd oraz spostrzeżeń odnoszących się  
do cech osobowościowych jakie miały charakteryzować hetmana. Autor niniejsze-
go artykułu postawił sobie dwa cele. Pierwszym było dotarcie do źródeł, z których 
czerpał stanisław łaski pisząc traktat, porównanie ich z „Księgami...” i ocenienie, 
w jakim stopniu wpłynęły one na kształt pracy. A także odszukanie inspiracji 
wynikających z osobistych doświadczeń wojewody sieradzkiego. Drugim celem 
było stwierdzenie, na ile łaski zaznajomił się z wojskowością staropolską i czy 
można doszukać się w jego dziele śladów wiedzy o urzędzie hetmana.
Słowa kluczowe: stanisław łaski, Jan Tarnowski, stanisław sarnicki, traktat, 
teoria, wojskowość, hetman.
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The commander‘s office in Stanisław Łaski’s perspective

Summary: The subject of interest in this article is the information contained 
in the book ‘Księgi o gotowości wojennej’ by stanislaw łaski concerning the 
commander’s office. The purpose of this work is to analyze the content of selected 
fragments of ‘Księgi o gotowości wojennej’ comprehensively. This is connected 
with trying to reach the source of inspiration of the author and also to show how 
personal experiences and theoretical knowledge have influenced on the shaping 
of his views on the commander-in-chief, its powers and duties. The following 
article has been divided into three parts. The first part presents a short biography 
of stanisław łaski. The second part is a synthesis of the views of Jan Tarnowski 
and stanisław sarnicki on the office of the commander-in-chief. This synthesis is 
also a background for analyzing łaski’s thoughts. In part three, an attempt is made 
to discuss and consider stanisław łaski’s views as a commander, his views on 
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the requirements for people in charge of this office and the perceptions regarding 
personality characteristics that can characterize a commander. The author of this 
article has set himself two goals. The first one was to reach the sources which 
stanisław łaski used to write the treatise, compare them with ‘Księgi...’ and assess 
the extent to which they affected the shape of the tractate. The second objective 
was to find out how far łaski was acquainted with Old Polish military and whether 
the reader can notice the traces of knowledge about the commander-in-chief in his 
work.
Keywords: stanisław łaski, Jan Tarnowski, stanisław sarnicki, treatise, theory, 
military, chief commander
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Бачення гетьманського уряду Станіславом Лаським

Анотація: Предметом зацікавлення автора пропонованої статті є зміст «Книг 
про воєнну готовність» станіслава ласького, які стосуються функціонування
гетьманського уряду. мета дослідження – найповніший аналіз змісту окремих 
фрагментів «Книг…», у яких йдеться про ставлення автора до гетьманського 
уряду. Дослідник робить спробу виявити джерела натхнення станіслава 
ласького, а також простежити, як і в якій мірі його особистий досвід  
і теоретичні знання вплинули на формування поглядів щодо функціонування 
гетьманського уряду, його повноважень й обов’язків. Дослідження налічує 
три частини. Перша частина – це коротка біографія станіслава ласького. 
Друга – синтез поглядів яна Тарновського й станіслава сарніцького 
щодо гетьманського уряду. разом із тим – це тло для аналізу думок самого  
с. ласького. У третій частині зроблено спробу узагальнити й оцінити погляди 
станіслава ласького на діяльність гетьманського уряду, його вимоги до осіб, 
які обіймали керівні посади, а також змалювання особистісних рис гетьмана. 
автор ставить перед собою дві мети. Перша – це опрацювання джерел, якими 
користувався с. ласький, пишучи трактат, порівняння їх з «Книгами…»  
й оцінка їх впливу на характер праці. Другою метою є визначення, наскільки 
с. ласький ознайомився зі старопольською військовою справою і чи можна 
відшукати в його дослідженні сліди знань про гетьманський уряд.
Ключові слова: станіслав ласький, ян Тарновський, станіслав сарніцький,
трактат, теорія, воєнна справа, гетьман.

URząD HETMAńsKI w UJęCIU sTANIsłAwA łAsKIEgO



36



37

Norbert Bociański
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ZACHÓD I JAPONIA WOBEC „CHOREGO CZŁOWIEKA AZJI”

Celem artykułu jest odpowiedzenie na pytanie czy, lub jak zmieniła 
się postawa mocarstw wobec Państwa środka po przegraniu przez nie I wojny 
chińsko-japońskiej (1894–1895 r.). O ile przed wojną chińsko-japońską mocarstwa, 
które zaangażowały się w penetrację Państwa środka, postępowały z Chinami 
powściągliwie, tak by nie budzić „śpiącego olbrzyma”, to w wyniku tej wojny 
ukazała się słabość cesarstwa chińskiego oraz panującej w nim dynastii Qing. 
Miejsce obaw zajęły pogarda, agresja, wręcz swoisty rasizm wobec Chińczyków1. 
Nastąpiła wzmożona ekspansja mocarstw wobec Chin. Jednocześnie stosowano 
wobec Państwa środka tę samą politykę co przed 1894 r. Nadal prowadzono 
ekspansję opartą na dyplomacji i agresji zbrojnej, rywalizując przy tym o wpływy 
w Chinach, od czasu do czasu jednak współpracując między sobą. Interwencja  
w 1895 r. trzech krajów europejskich (Francji, Niemiec, Rosji) w sprawie pokoju 
w shimonoseki stała się punktem zwrotnym na Dalekim wschodzie. Chiny 
musiały zapłacić 230 mln liangów kontrybucji, lecz nie dysponowały wówczas 
nawet ułamkiem tej sumy. Interwenci zobowiązali się udzielić pożyczki na spłatę 
kontrybucji. Od samego początku pojawiły się jednak problemy, czy należy  
w tym celu działać wspólnie, czy też indywidualnie. Najbardziej chętni do 
udzielenia Chinom pożyczki początkowo byli francuscy bankierzy, jednak szybko 
zaczęli się obawiać panującej sytuacji w Chinach, wynikającej ze zwiększo-
nej aktywności berlińskich kół finansowych, zainteresowanych korzyściami 
handlowymi płynącymi z Państwa środka. Bankierom znad sekwany zależało 
na gwarancji, która by zabezpieczała pożyczkę. Rząd Francji wahał się, by 
udzielić tych gwarancji. Jednocześnie nie chciał dopuścić do utraty korzyści 
finansowych, wynikających z niedawno zakończonej wojny chińsko-japońskiej, 
szacowanych przez Paryż na ok 1 mld franków. Obawiano się, że w wyniku braku 
zaangażowania owe korzyści przejmą Niemcy, Brytyjczycy lub Amerykanie. 
Postanowiono więc skorzystać ze współpracy z Rosją. w tym celu polecono 
ambasadorowi Francji w Petersburgu gustavowi Luisowi Montebello, by ten 

1 Rasizm ten objawiał się w różnych formach. Na terenie koncesji cudzoziemskich na wejściach 
do wielu obiektów zamieszczano tabliczki głoszące: „Psom i Chińczykom wstęp wzbroniony”. 
Również u wielu przedstawicieli zachodu tj. pisarzy i naukowców przewijał się w piśmie i mowie 
obraźliwy ton w stosunku do obywateli Państwa środka (np. E. Bard, samuel wells williams oraz 
zwolennicy eugeniki).
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wybadał u ministra spraw zagranicznych Aleksego łobanowa stanowisko 
Rosji w tej sprawie2. zaangażowanie Paryża zostało przychylnie przyjęte przez  
ministra finansów Rosji siergieja wittego, twórcy projektu kolei transsyberyjskiej  
i jednego z najważniejszych zwolenników ekspansji na Dalekim wschodzie.  
witte w 1895 r. przekonał cara Aleksandra III, by w zamian za udzieloną Chinom 
pożyczkę uzyskać koncesję na budowę kolei w Mandżurii i w tym celu postanowiono 
powołać w grudniu 1895 r Bank Rosyjsko-Chiński, który oprócz finansowania 
budowy kolei miał służyć do przekupywania chińskich urzędników. Negocjacje 
toczone w Paryżu zaowocowały porozumieniem pomiędzy Francją, a Rosją 
podpisanym 6 lipca 1895 r. w Petersburgu, na mocy którego Chinom udzielono 
pożyczkę wynoszącą 400 mln franków (100 mln rubli w złocie) oprocentowaną 
na 4%. Cena obligacji wynosiła 94 i 1/8 na 100. spłatę zaś wyznaczono na 36 lat.  
większość sumy, bo aż 250 mln franków wyłożyły banki francuskie, a tylko 
150 mln rosyjskie. Rosja jednak stała się żyrantem pożyczki udzielając Państwu 
środka odpowiednich gwarancji3. Francusko-rosyjska współpraca zapoczątkowała 
wyścig o wpływy w Chinach.

zaniepokojone były zwłaszcza wielka Brytania i Niemcy, które korzystając 
z powszechnej kleptokracji występującej wśród chińskich urzędników za pomocą 
łapówek i dyplomacji, zaoferowały Chinom tzw. „usługi”, które zaowocowały 
udzieleniem 26 marca 1895 r. 100 mln liangów (16 mln funtów) pożyczki 
oprocentowanej na 5%. Ceny obligacji wyznaczono na 94 w stosunku do 100. 
Pożyczkę w imieniu rządów w Londynie i w Berlinie udzieliły banki: Honghong-
szanghaj Bank i Bank Niemiecko-Azjatycki4.

Mocarstwa doprowadziły do tego, że zabezpieczeniem udzielonych 
Pekinowi pożyczek miało być przekazanie zysków i kontroli nad wszystkimi cłami 
Cesarstwa Chińskiego, które powierzono Robertowi Hartowi i kierowanemu przez 
niego Biuru Ceł Morskich. wywołało to protesty niektórych mocarstw, które na 
miejscu R. Harta widziałyby własnego, a nie brytyjskiego przedstawiciela. sam 
Robert Hart aż do 1908 r. był najpotężniejszym Europejczykiem w Państwie środka, 
w którym spędził 40 lat. starał się jak najlepiej służyć zarówno mocarstwom, jak  
i Chinom za co w 1908 r. został odznaczony orderem podwójnego smoka5.

w 1899 r. udzielono Chinom trzeciej pożyczki, wynoszącej 16 mln 
funtów, oprocentowanej na 4,5%. Obligacje ustalono na 83 na 100, a termin spłaty 
miał wynosić 45 lat. Pożyczki udzieliły te same banki co w 1896 r., po uprzednim 
wymuszeniu przez Clauda MacDonalda na Chinach oficjalnego oświadczenia, że 
generalnym inspektorem Ceł Morskich pozostanie R. Hart lub funkcja ta zostanie 
powierzona innemu Brytyjczykowi. Oprócz tego zażądano przekazania dochodów 
z podatku solnego oraz likin, co znacznie pogorszyło sytuację finansową  

2 w. Rojek, Ekspansja mocarstw w Chinach i jej wpływ na rozwój stosunków międzynarodowych  
w latach 1895–1914, warszawa 1996, s. 19–21.
3 w. Rojek, op. cit., s. 21–22; T. Dmochowski, Mandżuria i Przyamurze w okresie zmierzchu dawnych 
potęg, Toruń 2000, s. 44, 68; M. Kałuski, Polacy w Chinach, warszawa 2001, s. 52–54; J. Pajewski, 
Historia Powszechna 1871–1918, warszawa 2001, s. 228.
4 T. Dmochowski, op. cit., s. 44–45; w. Rodziński, Historia Chin, wrocław 1992, s. 482.
5 J. Fenby, Chiny: upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009, s. 122–123; E. Bard, Chińczycy 
u siebie, warszawa 1900, s. 102–107; w. Rojek, op. cit., s. 22–23.
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Mandżurii6. Jednocześnie mocarstwa wykorzystały udzielenie pożyczki do 
pozyskania nowych koncesji. Pierwszymi, którym się to udało, byli Francuzi 
zabiegający o koncesje w rejonie Juanu, ze względu na bogactwa naturalne tego 
regionu oraz bliskość z Francuskimi Indochinami7.

w marcu 1895 r. Paryż uzyskał zgodę na budowę kolei z wietnamskiego 
miasta Langson do chińskiego Lungczou. w czerwcu tego roku Francja i Chiny 
podpisały dwie konwencje o wyznaczeniu granic pomiędzy Chinami, a Indochinami 
oraz zapewnienia, że Francuzi będą mieli priorytet na koncesje eksploatujące 
bogactwa Juanu i okolicznych prowincji. 10 kwietnia 1898 r. Francja uzyskała 
koncesję na budowę kolei Juańsko-wietnamskiej, którą wybudowano w latach 
1903–1909. Kosztowała ona Francuzów 158 mln franków. Kolejnym krajem, 
który uzyskał koncesje była Rosja. władze w Petersburgu skorzystały przy tym 
z faktu, że Li Hung-czang w 1896 r. wyruszył z Chin w podróż do Europy, gdzie 
miał odwiedzić europejskie stolice8.

Korzystając z okazji witte wysłał do suezu statek ze specjalnym 
wysłannikiem, jakim był prezes Banku Rosyjsko-Chińskiego książę Esper 
Esperowicz Uchtomski. Następnie książę oraz Li udali się na koronację Mikołaja 
II na cara Rosji. wybieg ten miał zamaskować przed światem toczące się  
w Moskwie negocjacje jak i zapewnić Rosji przewagę nad innymi mocarstwami. 
w wyniku prowadzonych rozmów 3 czerwca 1896 r. w Moskwie podpisano tajny 
sojusz wojskowy pomiędzy Rosją i Chinami skierowany przeciw Japonii. Traktat 
miał obowiązywać przez 15 lat. w jego rezultacie w wyniku japońskiej agresji na 
Chiny Rosja zobowiązała się wypowiedzieć jej wojnę9.

Traktat sojuszniczy miał przede wszystkim zamaskować 3 milionową 
łapówkę dla Li Hung-czanga, którą dostał w zamian za koncesję budowy kolei 
wschodniochińskiej (KwCh). Koncesja ta oficjalnie wiązała się z artykułem  
4 traktatu sojuszniczego, w myśl którego w trzy miesiące od ratyfikacji traktatu 
Bank Rosyjsko-Chiński miał podpisać stosowną umowę na budowę i eksploatację 
kolei w Mandżurii. Umowę podpisano 8 września 1896 r. wkrótce też powołano 
Towarzystwo Kolei wschodniochińskiej (TKwCh) powstałe 16 grudnia 1896 r., 
które miało zarządzać koleją10.

Udziały w nim mieli mieć Rosjanie i Chińczycy. w momencie rozpoczęcia 
budowy kolei Towarzystwo miało zapłacić Pekinowi 5 mln liangów. suma ta  
była wkładem rządu chińskiego do udziału w TKwCh wpłaconym do Banku 
Rosyjsko-Chińskiego. Prace powinny być zakończone w ciągu 6 lat od rozpo- 
częcia (1897–1903). Ustalono też cła i opłaty. władze chińskie miały prawo 
wykupić całą linię po upływie 36 lat, zaś po 80 latach Chiny zyskałyby ją bezpła-
tnie. TKwCh chciało też pozyskać koncesje na wydobycie węgla w Mandżurii11. 

6 w. Rodziński, op. cit., s. 482; T. Dmochowski, op. cit., s. 44–45; w. Rojek, op. cit., s. 22–23;  
J. Fenby, op. cit., s. 122–124; E. Bard, op. cit., s. 102–109.
7 T. Dmochowski, op. cit., s. 45.
8 Ibid., s. 45–46; http//www.belleindochine/plee/fr. (dostęp: 13.06.2012).
9 w. Rodziński, op cit., s. 483–484; w. wowczuk, Chiny-Japonia, Białystok 2003, s. 56, 61–62;   
T. Dmochowski, op. cit., s. 46.
10 w. Rodziński, op. cit., s. 484–486; T. Dmochowski, op. cit., s. 46–47.
11 T. Dmochowski, op. cit, s. 45–49; w. Rodziński, op. cit., s. 483–486; w. wowczuk, op. cit., s. 56, 
61–62; http//www.belleindochine/plee/fr. [dostęp: 13.06.2012].
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Trasa kolei biegła z syberii przez Charbin do władywostoku. Magistrala miała 
długość 2668 km, a koszt jej budowy wyniósł 500 mln rubli w złocie. większość 
tej sumy została zaciągnięta w bankach francuskich. TKwCh miała własny korpus 
wojskowy ochrony linii, własny urząd pocztowy oraz inne instytucje. Tym samym 
TKwCh była państwem w państwie, służącym do pogłębiania interesów Rosji  
w Mandżurii. Niezbędne do tego było wybudowanie wzdłuż trasy miast  
i miasteczek, będących podstawą infrastruktury całego przedsięwzięcia12. 

Najsłynniejszym miastem powstałym w ten sposób był Charbin, który 
mieścił siedzibę administracji kolei. założony został przez Polaka – inżyniera 
Adama szydłowskiego – kierownika wyprawy, która wyznaczała przebieg trasy 
linii kolejowej. w całym przedsięwzięciu ważną rolę odgrywali Polacy. stanowili 
oni 30% całego wysoko wykwalifikowanego personelu oraz 80% całej obsługi 
kolejowej. Pierwszym burmistrzem Charbinu został Eugeniusz Dynowski. 
Na rozwój miasta istotny wpływ mieli polscy architekci i inżynierowie. Jedna  
z największych koncesji leśnych w Mandżurii należała do władysława 
Kowalskiego, głównego dostawcy wyrobów drewnianych dla TKwCh, a stanisław 
Kierbeż został pierwszym wiceprezesem kolei13.

w 1896 r. również wielka Brytania uzyskała koncesję na budowę kolei 
w Chinach szanghaj-Nankin oraz Pekin-sinmintung-Ninczuang. Ta ostatnia 
wywołała konflikt z Rosją trwający do 1899 r., kiedy to doszło do porozumienia 
zainteresowanych stron (wielka Brytania, Chiny, Rosja) na mocy którego Anglicy 
mogli dokończyć budowę kolei, lecz administrację nad nią mieli sprawować 
Chińczycy. Poza Francją, Rosją i wielką Brytanią koncesję na budowę kolei 
otrzymali również Niemcy, stany zjednoczone oraz Belgia. Ogółem w latach 
1895–1898 w Państwie środka udzielono 19 koncesji na budowę kolei, z czego 
wielka Brytania uzyskała 9 o długości 4507 km, Rosja – 3 o długości 2415 km, 
Niemcy – 2 o długości 1159 km, Belgia – 1 o długości 1207 km, Francja  
– 3 koncesje o długości 676 km a UsA – 1 o długości 483 km14.

Poza walką o koncesje mocarstwa zadbały o krzewienie chrześcijaństwa 
w Chinach, wymuszając na cesarzu guangxu dekret zrównujący chrześcijaństwo 
z innymi religiami występującymi w Państwie środka. Dekret wszedł w życie 
15 marca 1896 r. Regulował on wzajemne relacje pomiędzy władzami chińskimi 
a katolikami, zakazywał prześladowań chrześcijan, ale nakładał na biskupów 
obowiązek układania list zawierających nazwiska księży podległych biskupowi,  
a zajmujących się tzw. „interesami”. Jednocześnie dyskryminował księży 
chińskiego pochodzenia, którzy mieli zakaz porozumiewania się z miejscowymi 
władzami. Przywilej ten mieli tylko Europejczycy15.

Dekret nie położył kresu prześladowania chrześcijan, z czego skorzystali 
Niemcy. Już w 1895 r. przedstawiciele rządu niemieckiego starali się zdobyć 
wojenną bazę morską w Azji. zastanawiano się nad zajęciem w Chinach 
Amoy, prowincji Fukien, lub wyspy Chou-san w pobliżu ujścia Jangcy, a więc 
nieoficjalnie w brytyjskiej strefie wpływów, co niosło za sobą potencjalny konflikt 

12 M. Kałuski, op. cit., s. 54–62.
13 Ibid., s. 54–64.
14 J. Prokopczuk, Historia Powszechna 1871–1939, warszawa 1973, s. 90; T. Dmochowski, op. cit., 
s. 53–54.
15 E. Bard, op. cit., s. 156–160.
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z Londynem. Minister Marynarki, admirał Alfred von Tirpitz zarekomendował 
Berlinowi za radą niemieckiego geografa zatokę Kiauczao i Półwysep szantuński. 
Niemcy wstrzymały się jednak od ekspansji do 1897 r., kiedy to wilhelm II 
powołał na stanowisko ministra spraw zagranicznych księcia Bernarda von 
Büllowa, zwolennika ekspansji kolonialnej Niemiec16. w 1897 r. postanowił on 
bardziej zaangażować się w Kiauczao, co wiązało się z tym, że zatoką zaczęli 
interesować się Rosjanie, którzy uzyskali zgodę na zakotwiczanie tam okrętów.  
w związku z tym Berlin postanowił działać dwufazowo. Po pierwsze sam 
wilhelm II postanowił wybadać stanowisko Mikołaja II do zagarnięcia przez 
Niemców zatoki. w tym celu udał się z oficjalną wizytą do Rosji. Rząd rosyjski 
nie był przeciwny takiemu posunięciu, lecz car uzależniał je od zgody dowództwa 
Floty Pacyfiku. Jednocześnie próbowano uzyskać zgodę Pekinu. starania te  
w październiku 1897 r. podejmował niemiecki ambasador w Pekinie – baron Hay 
King. Niemcy próbowały też sprowokować w Chinach rozruchy antyniemieckie, 
które posłużyłyby za pretekst do agresji. Nieoczekiwanie w szantungu 
zamordowano dwóch niemieckich misjonarzy katolickich Niessa i Henla. 
zabójstwa dokonali zwykli przestępcy, którzy napadli na osadę misyjną. Incydent 
posłużył jednak Berlinowi na wszczęcie działań wojennych na terenie Półwyspu 
szantuńskiego. Pomimo, że rząd chiński nie ustawał w wysiłkach by pokojowo 
uregulować całą sprawę, 14 listopada trzy niemieckie okręty dowodzone przez 
admirała Ottona von Diederichsa wraz z ok. 700 żołnierzami piechoty morskiej 
wpłynęły do Kiauczao, skąd następnie niemieccy żołnierze dokonali desantu na 
wybrzeże chińskie. sześć dni później rząd niemiecki wystosował pierwsze żądania 
tj. prawo monopolu na budowę kolei w szantungu i wypłatę odszkodowania. 
Tego typu roszczenia wynikały z obaw Berlina, jak zareagują mocarstwa na te 
poczynania. wielka Brytania nie reagowała, a Rosja – która początkowo rozważała 
nawet interwencję przeciwko Niemcom – złagodziła swe stanowisko w zamian 
za poparcie przez Berlin swoich poczynań w Port Artur, do którego w grudniu 
1897 r. zaczęły zakotwiczać okręty rosyjskie17. w tej sytuacji do Chin wysłane 
zostały nowe oddziały, a w Kilonii wygłoszono przemówienie, w którym wilhelm 
II głosił; „że każdego kto ośmieli się podnieść rękę przeciwko Niemcom, rozbije 
opancerzona pięść”18.

Niemieckie poczynania w Chinach spowodowały nową spiralę ekspansji 
mocarstw w tym kraju zwanych „krojeniem arbuza” lub „chińskiego placka”. 
Mocarstwa zaczęły dążyć do utworzenia zamkniętych stref wpływów. Rezultatem 
było wymuszenie przez Londyn na Pekinie oświadczenia, że Jangcy miało odtąd 
być zamkniętą strefą wpływów wielkiej Brytanii. w kwietniu 1898 r. Londyn 
zajął weihaiwei, który 1 lipca został jemu wydzierżawiony na analogicznych 
warunkach co Rosji Port Artur. Petersburg 3 marca 1898 r. zażądał dzierżawy 
Półwyspu Liaotuńskiego. w wyniku nacisków Li Fung-czang 27 marca podpisał 
umowę, w której Rosja uzyskała od Chin Liaotung z Port Artur i Dalnyj na okres 

16 M. Czapliński, Niemiecka polityka kolonialna, Poznań 1992, s. 186–190; Nowożytna historia Chin, 
red. R. sławińskiego, Kraków 2005, s. 84–85; P. szlanta, Niemiecki sen o Chinach, „Mówią wieki”, 
1997, nr 3, s. 27.
17 M. Czapliński, op. cit., s. 190–191; Ch. V. Mihajlovic, Historia dyplomacji 1871–1914, t. 2, 
warszawa 1973, s. 333–335; Nowożytna historia..., s. 85; P. szlanta, op. cit, s. 27–28.
18 w.M. Chwostow, op. cit., t. 2, s. 334.
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25 lat19. 6 marca 1898 r. Chiny skapitulowały też wobec Niemiec. Jak zawsze  
w takich przypadkach Pekin robił dobrą minę do złej gry, o czym świadczy ton 
trzech artykułów traktatu chińsko-niemieckiego:

„Art.1.J.C.M. Cesarz Chin, pragnąc utrwalić przyjazne stosunki między 
Niemcami a Chinami oraz wzmocnić pogotowie wojskowe Cesarstwa Chińskiego, 
przyrzeka, zachowując sobie wszystkie prawa zwierzchnicze w strefie 50 km 
(10 chińskich li) wokół zatoki Kiaoczou, przy najwyższym stanie przypływu, 
każdego czasu zezwolić na wolny przemarsz wojsk niemieckich w tej strefie, nie 
wydawać w niej żadnych zarządzeń ani rozporządzeń bez uprzedniej zgody Rządu 
Niemieckiego i w szczególności nie sprzeciwiać się koniecznej regulacji wód 
bieżących. J.C.M. Cesarz Chin zastrzega sobie przy tym możność stacjonowania 
wojsk w tej strefie za zgodą Rządu Niemieckiego oraz wydania innych wojskowych 
zarządzeń.

Art.2.Pragnąc zadośćuczynić uprawnionemu życzeniu J.C.M. Cesarza 
Niemieckiego, aby Niemcy na równi z innymi Mocarstwami mogły posiadać 
na chińskim wybrzeżu miejsce na naprawę i wyekwipowanie okrętów, na skład 
materiałów i zapasów dla nich oraz na potrzebne do tego urządzenia, J.C.M. 
Cesarz Chin oddaje Niemcom oba brzegi wejścia do zatoki Kiaoczou w dzierżawę 
tymczasowo na 99 lat. Niemcy podejmują się wznieść we właściwym czasie na 
przekazanym im obszarze umocnienia dla ochrony projektowanych urządzeń  
i wejścia do portu.

Art.3.Aby uniknąć powstania jakichkolwiek zatargów, Cesarski Chiński 
Rząd w czasie trwania dzierżawy nie będzie wykonywał na wydzierżawionym 
obszarze praw zwierzchnich, lecz przekazuje Niemcom ich wykonywanie”20.

Berlin uzyskał w dzierżawę na 99 lat obszar zatoki Kiaoczou oraz rejon 
Qindao. w kwietniu 1898 r. również Francja uzyskała na 99 lat dzierżawę zatoki 
Kuanczu oraz deklarację, że Juan jest francuską strefą wpływów. w kwietniu strefę 
wpływów w prowincji Fukien uzyskali także Japończycy. Porażką zakończyły się 
tylko działania włoch, które nie uzyskały dzierżawy zatoki saunen, ani żadnej 
koncesji21. Jedynymi mocarstwami nie zaangażowanymi w walkę o strefy wpływów 
w Chinach były Austro-węgry i stany zjednoczone. wiązało się to z tym, że oba 
mocarstwa w tym okresie angażowały swe siły i uwagę w inne rejony świata. 
Austro-węgry – na Bałkanach, a UsA pochłonięte były konfliktem z Hiszpanią, 
przy czym waszyngton początkowo rozważał interwencję w Chinach, która miała 
doprowadzić do uzyskania jakiegoś skrawka tego państwa22.

stanowisko to popierał w rządzie UsA sekretarz Marynarki walter Long, 
który zlecił dowódcy Amerykańskich sił Morskich na Dalekim wschodzie 
komandorowi georgiowi Deweyowi opracowanie w 1898 r. raportu na temat 
dogodnego dla floty portu chińskiego, który można byłoby zagarnąć i przekształcić 
w bazę marynarki UsA w Azji. Dewey był zwolennikiem współpracy pomiędzy 
Londynem i waszyngtonem w Chinach. z kolei twórca terminu „Daleki wschód” 

19 w. Rojek, op. cit., s. 24., Ch. V. Mihajlovic, op. cit., t. 2, s. 340–341; T. Dmochowski, op. cit.,  
s. 51–52; w. Rodziński, op. cit., s. 490–491.
20 A. Bartnicki, Warka o Mandżurię. Z dziejów ekspansji kolonialnej na Dalekim Wschodzie, 
warszawa 1965, s. 31
21 w. Rojek, op. cit., s. 26–28; w. Rodziński, op. cit., s. 492.
22 w. Rojek, op. cit., s. 24.
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– admirał Alfred Thayer Mahan – nie tylko popierał podjęte przez w. Longa 
działania, ale był też pomysłodawcą stworzenia wielkiej koalicji pomiędzy UsA, 
wielką Brytanią, Niemcami i Japonią, skierowanej przeciw Rosji i jej ekspansji  
w Chinach23. 

Od 1895 r. mocarstwa przystąpiły do inwestowania w Chinach 
nagromadzonego w latach dziewięćdziesiątych XIX stulecia kapitału. Do 1902 r.  
zainwestowano 787,9 mln dolarów w wyniku czego w Państwie środka 
otworzono do 1911 r. aż 386 fabryk i kopalń należących do Chińczyków bądź 
Europejczyków24. Nie wszystkie inwestycje w Chinach zakończyły się jednak 
sukcesem. Najbardziej widoczne było to w Qindao i Port Artur. Niemal od razu 
po uzyskaniu przez Niemcy dzierżawy w szantungu przystąpiono do budowy 
niezbędnej infrastruktury, w tym osiedla w stylu europejskim, w którym niemieccy 
osadnicy mogli czuć się jak w domu. wybudowano browar, przystąpiono do 
budowy umocnień wojskowych, rozpoczęto budowę kolei, wydano też wiele 
pieniędzy na germanizację mieszkających tam Chińczyków25.

Podobnie wyglądała sytuacja w rosyjskim Port Artur, w którym 
inwestowano mnóstwo rubli. I tak jak w Qindao były to pieniądze zmarnowane. 
Oba porty zostały przez Niemcy i Rosję utracone. Qindao w 1918 r. na rzecz Chin, 
a w 1905 r. Port Artur przeszedł w ręce Japonii. Ponadto obecność tych krajów  
w Chinach zaniepokoiła waszyngton. Niemcy i Rosja, a następnie wielka Brytania 
i Francja rozpoczęły zamykanie swych stref wpływów na kapitał pozostałych 
mocarstw, co w dalszej konsekwencji zagrażało interesom Ameryki26.

Początkowo rząd UsA nie reagował. Jednak w wyniku nacisków 
amerykańskiej opinii publicznej oraz zaangażowania się amerykańskich organizacji 
tj. utworzonego w Nowym Jorku Towarzystwa Azjatyckiego (członkowie 
Towarzystwa głosili, że Amerykanie będą obecni w Chinach, Japonii i w Korei) jak 
również amerykańskich przedsiębiorców, przedstawiających zyski jakie czerpie 
UsA dzięki obecności w Chinach, amerykańscy politycy zaczęli wykazywać 
inicjatywy zmierzające do obrony wolnego handlu w Państwie środka27.

Urzędnicy Departamentu stanu byli przekonani, że istniejący stan rzeczy 
nie gwarantuje waszyngtonowi handlu w Chinach na tych samych warunkach co 
pozostałe mocarstwa. w tej sytuacji mając poparcie społeczeństwa sekretarz stanu 
John Hay wystosował w sierpniu 1899 r. noty dyplomatyczne skierowane do sześciu 
państw posiadających strefy wpływów w Cesarstwie Chińskim, lub starających się 
o nie. J. Hay proponował, by wielka Brytania, Francja, Niemcy, Rosja, włochy 
i Japonia trzymały się sformułowanych przez niego trzech podstawowych zasad                 
w relacjach z Państwem środka oraz wzajemnych stosunkach:

1) żaden z krajów nie będzie ingerował w sprawy handlu prowadzonego 
przez inne państwa w ramach ich sfer wpływów;

2) taryfy na cła pobierane w portach traktatowych (tzn. ze strefami 
ekonomicznymi mocarstw europejskich) powinny być zgodne z wysokością ceł 
pobieranych przez rząd chiński;

23 Ibid., s. 24–25.
24 E. Brodzianka, Historia krajów Azji i Afryki, warszawa 1980, s. 443–444; J. Prokopczuk, op. cit., s. 90.
25 P. szlanta, op. cit., s. 28–29.
26 J. Fenby, Chiny..., op. cit., s. 124–125; P. szlanta, op. cit., s. 28–29; w. Rojek, op. cit., s. 23.
27 w. Rojek, op. cit., s. 27–28.
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3) wszystkie kraje będą traktowane na tych samych zasadach przy 
korzystaniu z portów w poszczególnych sferach wpływów28.

Owe zasady do historii weszły jako polityka otwartych drzwi. Ani 
jedno państwo nie wypowiedziało się na nie oficjalnie pozytywnie. Jednak brak 
jednoznacznej odpowiedzi został odebrany przez waszyngton jako zgoda. zresztą 
samemu Johnowi nie zależało na niej. sam stosunek pozostałych mocarstw do 
polityki otwartych drzwi przetestowany został podczas powstania Bokserów. 
Oblężenie dzielnicy dyplomatycznej przez wojska rządowe i powstańców oraz 
prześladowania cudzoziemców, na które pozwoliła Cixi, doprowadziły do tego, że 
wszystkie mocarstwa świata zwróciły się przeciwko Chinom29.

stosunek mocarstw do Państwa środka w tym okresie nie był do końca 
sprecyzowany. Rozważano zarówno przywrócenie do władzy cesarza guangxu, 
jak i obalenie dynastii Qing i zastąpienie jej inną. Rozważano też ukaranie 
Chińczyków tylko kontrybucją, zachowując integralność terytorialną Chin, choć 
nie wykluczano rozbioru Cesarstwa30. Pomimo współpracy niektóre mocarstwa 
próbowały realizować oddzielną politykę. Na straży koalicji oraz równych szans  
w Chinach po raz kolejny stanęły stany zjednoczone. J. Hay 3 lipca 1900 r. 
rozesłał po tak zwanych państwach traktatowych kolejne noty, różniące się od 
poprzednich not tym, że o ile w 1899 r. J. Hay prosił, o tyle w nowych notach 
już żądał zastosowania się do zasad opracowanych przez siebie. Tym razem 
zakładających ponadto poszanowania suwerenności i integralności Chin31.

Noty te stały się podstawową polityką Amerykanów w Państwie środka 
i administracji McKinleya, za pomocą których UsA wywierało nacisk na inne 
mocarstwa, a polityka otwartych drzwi sprawdziła się. wyjątek stanowiła Rosja, 
która od września 1900 r. przystąpiła do okupacji Mandżurii. Akcja Petersburga 
spotkała się z ostrą reakcją pozostałych mocarstw. 7 września 1901 r. podpisano 
protokół końcowy, który regulował od nowa relacje pomiędzy Chinami,  
a społecznością międzynarodową. Niemal wszystkie państwa koalicji wycofały  
z Cesarstwa Chińskiego swoje wojska z wyjątkiem Rosji, która zwlekała z tym aż 
do 1902 r.32. 

Przez cały ten czas pozostałe państwa naciskały na Petersburg, by 
ten ewakuował swe oddziały z Mandżurii33. Poczynania Rosji w Mandżurii  
i w Korei stały się zalążkiem konfliktu z Japonią. wszystkie próby pokojowego 
rozwiązania konfliktu kończyły się niepowodzeniem, doprowadzając do wybuchu 
pierwszej wojny pomiędzy mocarstwami o wpływy w Chinach, która zakończyła 
się zwycięstwem Japonii34. Jednocześnie waszyngton będący pośrednikiem                    
w rozmowach pokojowych pomiędzy Rosją a Japonią – toczonych nota bene  
w amerykańskim Portsmouth – prowadził je w taki sposób, by nie wzmocnić 

28 P.w. Nugent, H. Parafianowicz, Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1848–1917, t. 3, 
warszawa 1993, s. 327–328; w. Rojek, op. cit., s. 33–34.
29 J. Fenby, op. cit., s.158, 161.
30 D. Fierla, Powstanie Bokserów 1899–1901, warszawa 2007, s. 38.
31 P.w. Nugent, H. Parafianowicz, op. cit., s. 328; T. Dmochowski, op. cit., s. 93–96.
32 P.w. Nugent, H. Parafianowicz, op. cit., s. 328–329.
33 Ibid.; T. Dmochowski, op. cit., s. 93–97.
34 N. Bociański, U źródeł potęgi. Oblicze japońskiego ekspansjonizmu na przełomie XIX i XX wieku, 
„studencki Biuletyn Historyczny”, 2010, nr 2, s. 85–86.
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zbytnio Japonii, gdyż mogłaby ona zająć miejsce Rosji w Chinach. Dlatego 
zaoszczędzono Petersburgowi ogromnego odszkodowania35. 

sam Theodor Roosevelt jeszcze w marcu 1904 r. podczas rozmowy  
z ambasadorem niemieckim wypowiadał się: „że w interesie UsA leży by obydwa 
te państwa możliwie najbardziej wyniszczyły się wzajemnie i aby po zawarciu 
pokoju nadal pozostawały między nimi w niektórych rejonach sporne problemy. 
Podobnie jak to było przed wojną”36.

z kolei prezes amerykańskiej spółki kolejowej Union Pacific – Edward 
H. Halliman, działając z poparciem waszyngtonu zaraz po wojnie próbował 
nabyć od Japonii uzyskaną przez nią część Kolei wschodniochińskiej. Od 1909 r.  
administracja Roosevelta, a następnie williama Howarda Tafta nie ustawała  
w wysiłkach, by doprowadzić do osłabienia pozycji Rosji i Japonii w Mandżurii. 
w tym celu sekretarz stanu Philander Ch. Knox próbował stworzyć koalicję  
z pozostałymi mocarstwami, aby osiągnąć zamierzony cel. Udało mu się 
nawet nakłonić wielką Brytanię, Niemcy i Francję by wraz z UsA stworzyły  
w Mandżurii nową kolej mającą zniwelować wpływy kolei wschodniochińskiej. 
Dlatego powołano międzynarodowe konsorcjum, którego udziały miały wyżej 
wymienione państwa37.

w 1911 r. udzielono też Chinom pożyczki. w obliczu takiej polityki 
Petersburg i Tokio doszły do porozumienia w kwestii Mandżurii. Określono 
wzajemne strefy wpływów. Umowy w tej sprawie podpisano w latach 1907, 1910 
i w 1912 r. wszystkie mocarstwa od 1905 r. aż do 1911r. nie wykorzystywały 
ekspansji zbrojnej w Państwie środka, zastępując ją ekspansją ekonomiczną38. 
wyjątek stanowiła podpisana w 1906 r. umowa pomiędzy wielką Brytanią, 
a Chinami w sprawie Tybetu. wiązała się ona z wydarzeniami, które miały 
miejsce dwa lata wcześniej, podczas których Brytyjczycy wkroczyli do Tybetu, 
wymuszając na tamtejszych władzach nierównoprawny traktat39. 

Podsumowując moje rozważania należy stwierdzić, iż osłabienie Chin 
pod koniec XIX w. wykorzystały mocarstwa do ekspansji terytorialnej bądź 
ekonomicznej wobec Państwa środka. Ponadto wobec Cesarstwa Chińskiego  
i jego obywateli zaczęto okazywać pogardę oraz politowanie. Chiny stały się przez 
to w Azji tym dla zachodu i Japonii, czym była w Europie Turcja – „chorym 
człowiekiem”.

35 A. Bartnicki, op. cit., s. 44.
36 Ibid.
37 P. w. Nugent, H. Parafianowicz, op. cit, s. 329–330; E. Banasiński, Japonia – Mandżuria: studium 
polityczno – ekonomiczne, warszawa 1931, s. 51–52.
38 P. w. Nugent, H. Parafianowicz, op. cit., s. 329–330; A. Bartnicki, Konflikty kolonialne 1869–1939, 
warszawa 1971, s. 96–97; E. Banasiński, op. cit., s. 51–52, 54–56.
39 Historia nowożytna..., s. 422–424.

zACHóD I JAPONIA wOBEC „CHOREgO CzłOwIEKA AzJI”



46

Bibliografia:
Banasiński E., Japonia – Mandżuria: studium polityczno – ekonomiczne, warszawa 
1931.
Bard E., Chińczycy u siebie, warszawa 1900.
Bartnicki A., Konflikty kolonialne 1869–1939, warszawa 1971.
Bartnicki A., Warka o Mandżurię. Z dziejów ekspansji kolonialnej na Dalekim 
Wschodzie, warszawa 1965.
Bociański N., U źródeł potęgi. Oblicze japońskiego ekspansjonizmu na przełomie 
XIX i XX wieku, „studencki Biuletyn Historyczny” 2010, nr 2.
Brodzianka E., Historia krajów Azji i Afryki, warszawa 1980.
Chwostow w.M. , Historia dyplomacji 1871–1914, t. 2, warszawa 1973.
Czapliński M., Niemiecka polityka kolonialna, Poznań 1992.
Dmochowski T., Mandżuria i Przyamurze w okresie zmierzchu dawnych potęg, 
Toruń 2000.
Fenby J., Chiny: upadek i narodziny wielkiej potęgi, Kraków 2009.
Fierla D., Powstanie Bokserów 1899–1901, warszawa 2007.
Kałuski M., Polacy w Chinach, warszawa 2001.
Nowożytna historia Chin, pod red. R. sławińskiego, Kraków 2005.
Nugent P.w., Parafianowicz H., Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1848–1917, 
t. 3, warszawa 1993.
Pajewski J., Historia Powszechna 1871–1918, warszawa 2001.
Prokopczuk J., Historia Powszechna 1871–1939, warszawa 1973.
Rodziński w., Historia Chin, wrocław 1992.
Rojek w., Ekspansja mocarstw w Chinach i jej wpływ na rozwój stosunków 
międzynarodowych w latach 1895-1914, warszawa 1996.
szlanta P., Niemiecki sen o Chinach, „Mówią wieki”, nr 3, 1997.
wowczuk w., Chiny-Japonia, Białystok 2003.
http//www.belleindochine/plee/fr. 13.06.2012.

Norbert Bociański



47

Norbert Bociański
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Zachód i Japonia wobec „chorego człowieka Azji” 

Streszczenie: Artykuł stara się przybliżyć czytelnikowi losy Imperium 
Chińskiego w XIX i na początkach XX wieku. w szczególności skupia się na 
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Захід і Японія проти «хворої людини Азії»

Анотація: У статті автор намагається наблизити до читача історію Китай-
ської імперії в хіх – на початку хх століття. особлива увага приділяється 
експансії європейських держав у Китай та пов’язаним із нею наслідкам.  
У статті представлено також постаті видатних китайських та міжнародних 
діячів, які вплинули на згадані події.
Ключові слова: Китай, повстання боксерів, експансія, імперіалізм.
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ДОЗВІЛЛЯ ШЛЯХТИ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ХІХ СТ. 
(КОРОТКИЙ ОГЛЯД)

характерною рисою хіх ст. стала поява великої кількості спогадів, 
щоденників, записок. мода на написання мемуарів набирає особливої 
популярності в середовищі шляхти, яка на тлі соціально-економічних, 
політичних та культурних перетворень намагалася залишити слід в історії 
своєї родини, соціальної групи, батьківщини, а то й просто чимось себе 
зайняти довгими вечорами. завдячуючи цьому особливому виду джерел, 
ми можемо докладно пізнати не тільки політичні події, але також щоденне 
життя, яке проходило в будинку, помісті, палаці, селі чи місті.

Проблематика повсякденного життя за останні роки набирає все 
більшої популярності серед істориків, результатом чого є поява праць, 
присвячених щоденності різних соціальних груп та окремих осіб. історія 
повсякдення дає можливість для пізнання ще не досліджених пластів 
людського існування та поглиблення розуміння вже опрацьованих суспільних 
явищ. 

важливим, але малодослідженим аспектом повсякдення шляхти  
є дозвілля. соціолог ж. Дюмазедьє пропонує таке визначення вільного 
часу, дозвілля – це «час, який залишається для людини після виконання 
нею професійних, шкільних та домашніх обов'язків і який призначений для 
відпочинку, розваги та розвитку особистості»1. 

Джерельна база дослідження переважно складається з уже 
опублікованих польських мемуарів хіх століття (з. Котюжинський2,  
Т. бобровський3, е. Тарше4, а. іванський5, а. Тарчевська6, ф. Поплавська7, 

1 ж. Дюмазедье, На пути к цивилизации досуга, „вестник московского университета”, cер. 12: 
социально-политические исследования, 1993, № 1, с. 83–88. 
2 z. Kotiużyński, Pamiętniki 1826–1894, Kraków 1911.
3 T. Bobrowski, Pamiętnik mojego życia, t. 1, warszawa 1979.
4 E. Tarszе, Zamieć w stepach. Opowiadanie obywatela z polskiej, w pierwszych latach XIX wieku, 
Petersburg 1862. 
5 а. Iwańskі, Pamiętniki (1832–1876), red. w. zawadzki, Poznań 1968.
6 а. Tarczewska, Historia mego życia. Wspomnienia warszawianki, wrocław 1967.
7 а. Pachockа, Dzieciństwo we dworze szlacheckim w I połowie XIX wieku, Kraków 2009.
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в. ласоцький8 та ін.), які містять багато цінної та колоритної інформації про 
розваги, відпочинок та інші щоденні справи шляхти.

згідно зі словником брокгауза й ефрона, мемуари є «історичним 
матеріалом першочергової важливості. значна кількість того, що не увійшло 
в офіційні акти, може бути помічене й передане нащадкам у записках 
сучасників й очевидців, в одному рядку мемуарів роз’яснюється інколи 
те, що залишається незрозумілим у цілих фоліантах дипломатичних нот  
й офіційних паперів»9.

як вважає а. Дмитренко, найбільш доцільним на сучасному етапі 
розвитку джерелознавства є використання терміну «мемуарні джерела» як 
узагальнюючого терміну, який охоплює всі різновиди авторських розпо-
відей, що базуються на пережитому досвіді, основою для створення яких  
є пам’ять10. 

суб'єктивність і тенденційність мемуарів ускладнюють роботу 
дослідника11, тому доцільно доповнити їх матеріалами Державного архіву 
Київської області (ДаКо), центрального державного історичного архіву 
України, м. Київ (цДіаК) та відомими працями українських та польських 
дослідників, які проливають світло на приватне життя поляків.

автор пропонованої наукової розвідки ставить за мету проаналізувати 
характерні особливості дозвілля шляхти Київської губернії в хіх ст.  
з урахуванням змін після польських національно-визвольних повстань, що 
призвели до його трансформації.

одразу варто наголосити, що в хіх ст. межа між часом праці та 
вільним часом була доволі розмита. найменш переобтяженими роботою, 
звичайно, були шляхтичі. Привілейоване становище шляхти давало їй 
можливість обирати стиль життя та розпоряджатися часом на свій розсуд. 
При цьому потрібно пам'ятати, що якість та форма проведення дозвілля 
залежала від рівня заможності панів та панянок. найбільше вільного часу 
мали аристократія та багаті землевласники, натомість чиншова шляхта 
мала чітко регламентований час на відпочинок. При цьому остання також 
прагнула до розкішного життя. У «военно-статистическом обозрении 
росийской империи» за 1848 р. вказано, що «дрібні поміщики – взагалі 
безпечні, турбуються тільки про одне, щоб весь наявний хліб перегнати  
в горілку, навіть якщо потім доведеться сидіти на купленому зерні»12. 

більшість мемуаристів в один голос стверджують про одноманітність 
існування шляхти, що часто призводило до депресій та суїцидів13. описати 

8 w. Lasocki, Wspomnienia z mojego życia, t. 1: W kraju, Kraków 1933.
9 Мемуары, [в:] Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона, сПб., 1896, т. 19,  
с. 70. 
10 а.а. Дмитренко, Визначення поняття «мемуарні джерела» в радянській історіографії 
[електронний ресурс], pежим доступу: http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/
issues/36/dmitrenko.pdf.
11 а. Курносов, Мемуари [електронний ресурс], режим доступу: http://vseslova.com.ua/word/
мемуари-63959u.
12 Военно-статистическое обозрение Росийской империи, т. 10, ч. 1: Киевская губерния, 
санктпетербург 1848, с. 77–78.
13 Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – цДіаК України), ф. 442, 
оп. 34, спр. 58, арк. 8.
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один день із життя представника шляхти можна декількома словами: 
прокинулися, одягнулися, поснідали, погуляли в саду, чоловіки зайнялися 
поточними справами, жінки – рукоділлям (у випадку шляхтянок – це один зі 
способів заповнити свій вільний час), пообідали, поспали, а після сну шукали 
способів, чим себе розважити до вечері. 

У вихідні дні дозвілля урізноманітнювалося походом до костелу 
та поїздкою в гості14. гість у культурі шляхти займав почесне місце,  
а гостинність вважалася ознакою шляхетності. в обов’язки господині дому 
входило частування та організація розваг для гостя/гостей на найвищому 
рівні. Пані-господині заздалегідь робили вишукані припаси для очікуваних 
та неочікуваних відвідувачів. із прибуттям гостей у кімнаті для розваг 
з'являлися воскові свічки, вранішня кава з вершками або чорна після обіду, 
вина з-за кордону та домашня наливка. Таке розмаїття частувань було 
навіть у середньозаможних будинках15. вшанування гостей було не тільки 
проявом природної гостинності, а й способом демонстрації матеріального та 
соціального статусу господарів. 

однак у мемуарах знаходимо багато прикладів, що дають підстави 
стверджувати, що не всі господарі радо вітали гостей. Так, Д. бутурлін 
про свої гостини в о. браницької писав, що його пригостили не досить 
вишуканим вином, а освітлення в його кімнаті було дуже тьмяним. він 
ствердився в думці, що о. браницька не була щедрою й гостинною, як думали 
всі інші. У цьому його підтримав і П. граббе. натомість о. булгаков та  
м. бутурлін високо оцінили пані о. браницьку як господиню. наприклад, 
вона одного разу без причини подарувала м. воронцову шубу, котра 
коштувала кругленьку суму16. отже, тільки компаративний аналіз змісту 
спогадів дає можливість повніше й об’єктивніше сприйняти й оцінити об’єкт 
згадок із точки зору гостинності шляхтичів.

Дозвілля шляхти у святкові дні (свята, іменини, хрестини, ярмарки  
й т.д.), як на той час, було досить видовищним. чого тільки варте святку- 
вання дня народження софії Потоцької в травні 1800 р. ця річниця 
запам’яталася сучасникам та нащадкам тим, що пан Потоцький подарував 
дружині на іменини славнозвісний софіївський парк, що є окрасою Умані 
до сьогодні. 

на свято з’їхалися гості з Поділля, брацлавщини, Петербурга та 
навіть із-за кордону. Пізніше згадували, що такого пишного банкету в палаці 
Потоцьких на Двірцевій вулиці ще не було, а таких страв, які подавалися 
на бенкеті, не куштували навіть королі, таких благородних напоїв не пили 
навіть античні боги17. із примхи софії, яка хотіла в травні їхати на санях від 
графського палацу до парку, дорога була посипана сіллю.

П. наніїв у «Тричі проданій» так описує софієні іменини: «Другий 
тиждень бенкетують пани на софіїних іменинах. гульбища переміщуються 

14 Ibid., aрк. 3.
15 а. Iwański, op. cit., s. 31.
16 л.і. лісунець, Матеріали про родину Браницьких на сторінках часопису «Русский 
архив» [електронний ресурс], режим доступу: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream 
/123456789/6291/1/174-189.pdf.
17 П. наніїв, Тричі продана, Київ 1996, с. 202.
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з парку в палац, із палацу – у парк. ллються рікою вина, наливки та солодкі 
меди, ревуть міддю оркестри. Танці, гомін, жарти не вщухають ні вдень, ні 
вночі. Подільська та брацлавська шляхта, офіцери військових поселень, гості 
з Петербурга, варшави, Кракова ласі до чужого меду»18.

місцева шляхта з не меншим розмахом влаштовувала різноманітні 
заходи до приїзду імператора олександра іі в білу церкву восени 1860 р.: 
день розпочався зі святкового сніданку, який плавно перейшов в урочисте 
висадження пам’ятного деревця в александрійському парку імператором, 
далі – знайомство з місцевими дамами, потім грандіозне полювання, обід, 
прогулянка верхи околицями білої церкви, закінчення вечора балом у палаці 
браницьких19. 

Такий розмах організації святкових заходів багатою шляхтою різко 
контрастував з розвагами незаможної. часто для того, щоб назбирати грошей 
для виїзду до міста на ярмарок потрібно було протягом року важко працювати 
та заощаджувати кошти. наприклад, дружина поміщика з-під білої церкви 
наталя олександрівна умудрялася за день контрактів розтратити річні 
збереження, накопичені важкою працею, купуючи собі дюжинами найкращі 
рукавички, парфуми, сукні з Парижа та дорогу білизну20. Така необачне 
марнотратство зрозуміле, адже можливість хоча б один раз на рік дозволити 
собі життя, про яке мріялося, наповнювало сенсом одноманітність буднів 
бідних, але гонорових шляхтичів.

монотонність життя періодично переривали різноманітні родинні 
річниці. шляхта, отримуючи найменший привід, із радістю виїжджала за межі 
дому. наприклад, у предводителя уманського дворянства л. Піонтковського  
в селі охматів (під жашковом) у 1840 р., у великий Піст, у зв'язку  
з іменинами було багаточисельне зібрання шляхти, що супроводжувалося 
танцями та іншими веселощами, і, не дивлячись на таке велике свято, 
продовжувалося декілька днів. на іменинах молодь танцювала, старші 
пані дрімали, діти, об'ївшись солодощів, спали по кутках, а чоловіки грали  
в карти та розмовляли про публічні справи й політику21. 

варто вказати на різницю між чоловічим, жіночим та дитячим 
дозвіллям. Так, польський дослідник Т. епштейн у монографії,  присвяченій 
інтелектуальним та художнім зацікавленням польської шляхти в др. пол.  
хіх ст. на території Київської, волинської та Подільської губерній, вказує, 
що суто чоловічим заняття вважалося колекціонування та формування 
приватних бібліотек. історик, опрацювавши інвентарні описи садиб, 
робить висновок, що свідомим колекціонуванням займалося не так багато 
осіб, більшість колекцій була зібрана шляхом несвідомого накопичення 
предметів22. 

безперечно, найвідомішим колекціонером губернії був леопольд 
бурчак-абрамович із володарки сквирського повіту, який зібрав величезну 

18 Ibid., с. 206.
19 z. Kotiużyński, op. cit., s. 63–64.
20 а.н. макаров, Малая энциклопедия Киевской старины, 2-е изд., Киeв 2000, с. 215.
21 а. Iwański, op. cit., s. 32.
22 T. Epsztein, Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego 
na Ukrainie w II połowie XIX w., warszawa 2005, s. 348.
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колекцію оригіналів, копій та репродукцій картин, портретів, скульптур23. 
Колекціонування книг, на відміну від колекціонування творів 

мистецтва, було більш поширеним захопленням. Причина полягала  
в менших витратах та більшій доступності. наведемо лише декілька прізвищ 
колекціонерів, яким вдалося зібрати доволі репрезентаційну кількість 
друкованих та рукописних зібрань. Так, у П. Копчинського (с. Тележинці, 
Таращанський повіт) було 75 одиниць книг, Ю. Томашевський (с. босівка, 
звенигородський повіт) назбирав понад 177 книг, а в а. Потоцького  
(м. Умань) нараховано 691 книгу в 1414 томах24. захоплення книгами 
було також у вже згадуваного охматівського поміщика л. Піонтковського, 
якому вдалося, їздячи по околицях Умані, назбирати цілу бібліотеку, яка 
користувалася значним попитом серед шляхти, адже її господар дозволяв 
охочим вільно нею користуватися25. 

не меншою популярністю серед чоловічих розваг вважалося 
полювання та гра в карти. відомо, що син с. Потоцького Юрій після смерті 
батька передав управління маєтком підопічним, а сам дні йі ночі проводив 
за грою у «фараона», забувши навіть про свою пристрасть до мачухи26. гра 
в карти, особливо під час київських контрактів, була в неабиякій моді. Пани, 
навіть у віці, сідали до гри, смакуючи при цьому шампанським27.

що стосується полювання, то, як правило, збиралися цілими 
компаніями й виїжджали на 2–3 дні. Полювали з собаками на птицю та звірів, 
у спеціальному одязі та з великою кількістю алкоголю28. 

чоловічий відпочинок неодмінно супроводжувався веденням розмов 
на політичні та публічні теми, тоді як жінки пліткували під час заняття 
рукоділлям про дітей, моду, життя своїх знайомих.

Про різницю між чоловічими й жіночими розвагами згадує  
й а. Тарчевська: «новий день розпочинається так само, як попередній. 
марцелій (чоловік авторки) постійно вирішує якісь нові справи, так як  
і я щоразу щось інше граю, читаю, співаю, та й розваги наші різні…»29.

жінки не мали великого вибору в проведенні свого вільного часу. 
їхня життєва активність дуже часто обмежувалася стінами дому. Для 
розваг використовувалися набуті здібності під час дівоцтва. У залежності 
від особистих задатків, це був спів, гра на музичних інструментах або 
малювання. однак звернемо увагу на те, що ці розваги часто були засобом, 
аби розважити чоловіка та гостей30. жіночий відпочинок часто поєднувався 
з працею. наприклад, коли сім’я збиралася ввечері для читання, гри, розмов, 
то жінка в цей час могла витирати пил, вишивати чи вести якісь господарські 

23 Ibid., s. 355–381.
24 Ibid., s. 77.
25 а. Iwański, op. cit., s. 32.
26 а.л. головцов, Дом над парком, гатчина 2012, c. 12.
27 z. Kotiużyński, op. cit., s. 10.
28 цДіаК України, ф. 442, оп. 813, спр. 113, арк. 2.
29 а. Tarczewska, op. cit., s. 202.
30 в. Bawej-Lisiecka, Różne odcienie codzienności w pamiętnikach i dziennikach kobiecych  
z I połowy XIX wieku, [w:] Życie Prywatne Polaków w XIX wieku, red. M. Korybut-Marciniak,  
M. zbrzeźniak, Olsztyn, 2013, s. 187.
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розрахунки31. 
значною мірою характер відпочинку як чоловіка, так і жінки визначав 

природний календар (тривалість дня, пори року), костельні свята, піст, неділі 
та залежний від них календар господарських робіт. 

особливістю дозвілля дітей шляхти було те, що воно залежало 
від статі. хлопчики мали більше свободи, а їхні ігри й заняття вважалися 
різноманітнішими, аніж дівчачі. Для дівчаток дозвілля було більш обмеженим. 
зате зі спогадів ф. Поплавської про свого батька стає очевидним, що дівчатка 
отримували більше батьківської любові: «ішли до тебе з довірою й без 
страху, навіть якщо щось накоїли, своєю дитячою хитрістю розгадали, що 
твої покарання ніколи не будуть тяжкими…»32. 

Польська дослідниця К. Кабачинська виділяє такі розваги дітей: 
рухові (аркадні, конкуруючі, із переміщенням), розумові (читання, музика, 
спів і т.п.), у світі природи (полювання на мух, метеликів, жучків33 і т.п.), 
ігри, що наслідують реальність (весілля, похорони, танці і т.п.) та гральні 
(карти, кості)34. 

молодь полюбляла проводити свій вільний час за стінами дому на 
свіжому повітрі. часто молоді шляхтичі розважалися в компанії селянської 
молоді. Приємне проводження часу асоціювалося з катанням верхи по 
околицях, прогулянками, маївками, полюванням на птахів, ловлею риби, 
плаванням у річках та ставках, заграванням із селянськими дівчатами35.

окремо виділимо студентське дозвілля, яке також мало свої 
особливості. зі спогадів отця н. хмелевського (із 1821 р. по 1831 р. навчався 
в уманській василіанській школі) дізнаємося, що вихованці василіанської 
школи перебували під тотальним контролем, який здійснювали вчителі, 
репетитори та учні. якщо учень ішов у місто, то репетитор зобов'язаний був 
оглянути його штатний костюм, ґудзики, чоботи й дати йому в руки записку: 
на скільки часу він відпущений, і посилав із ним надійного учня, щоб той не 
запізнився й не був ким-небудь ображений36. 

студентським обов’язком було уміле поєднання навчання та 
відпочинку, але, як свідчать спогади, не всім вдавалася ця складна справа.  
У студентському середовищі була так звана «золота молодь» – представники 
заможних родин, які, забуваючи про навчання, вели розгульне життя, 
заводили заміжніх коханок37, завзято грали в карти, регулярно відвідували 
різні розважальні заходи, бали, танцювальні вечори. найцікавішим було те, 
що така поведінка завжди сходила їм з рук38. 

31 M. Mazan, Obraz życia codziennego szlachcianki na ziemach zabranych w I połowie XIX wieku 
w świetle dzienników Pauliny z Białłozorów Kończyny, „Mrągowskie studia Humanistyczne”, 2014, 
nr 1 (10), s. 150.
32 а. Pachocka, op. cit., s. 49.
33 Державний архів Київської області, ф. 2, оп. 1, спр. 44342, арк. 16.
34 К. Kabacińska, Zabawy i zabawki dziecięce w osiemnastowiecznej Polsce, Poznań 2007, s. 80.
35 E. Tarszе, op. cit., s. 16.
36 в. илляшевич, Из воспоминаний священника о. Никифора Хмелевского об упраздненном 
базилианском училище в г. Умань, „Киевская старина”, 1892, т. 38, с. 162–163.
37 T. Bobrowski, op. cit., s. 327.
38 z. Kotiużyński, op. cit., s. 9–10.
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студенти, які були старанними в навчанні, організовували своє дозвілля  
в стінах навчальних закладів. як згадує в. ласоцький: «студенти Київського 
університету кожну п’ятницю проводили в студентському музичному 
товаристві, яке організовувало концерти раз на місяць, та в польському 
театрі»39. відомі учні василіанської школи в Умані с. гощинський,  
м. грабовський та б. залеський були ініціаторами створення при монастирі 
літературного гуртка, на засіданні якого й були прочитані перші вірші цих 
представників «української школи» в польській літературі40.

окремою сторінкою в дозвіллі шляхти були публічні форми 
проведення вільного часу: ярмарки, «Київські контракти», походи в театр, 
оперу та на концерти, які користувалися неймовірною популярністю. 
неодмінною умовою доступу до такого типу розваг була поїздка в місто, 
яке було не тільки місцем залагодження серйозних справ, а й місцем 
розваг та відпочинку. Проведення вільного часу в місті характеризувалося 
пришвидшеним темпом, збільшеною кількістю та інтенсивністю розваг, 
зустрічей, візитів, балів, концертів41, походів до театру42. 

Крім виїзду до міста на контракти місцева шляхта подорожувала до 
одеси, варшави, вільна, риги43, рима44, азії та інших країн.

однак подорожі до великих міст та за кордон все-таки вважалися 
рідкістю й залишались прерогативою заможних верств. бідна шляхта набагато 
частіше їздила до найближчих містечок або повітових міст – бердичова, 
Умані, сквири та інших. незважаючи на невеликий вибір пропонованих 
атракцій у таких містечках, це було краще, ніж сидіти вдома.

Підкреслимо, що, на жаль, часто відпочинок шляхти закінчувався 
скандалом, бійками та іншими неприємностями. Такі випадки були 
поширені як серед бідної, так і серед багатої шляхти: асоціальна поведінка 
не залежала від соціального статусу. Пияцтво, бешкети, лайка, розгульне 
життя, утримання коханок для багатьох представників шляхти стає нормою 
та стилем життя45.

Траплялися й доволі незвичні спроби урізноманітнення сірих буднів. 
У 1834 р. поміщик с. Пиковця махнівської волості бердичівського повіту 
а. зеленка зі своєю дружиною Юзефою заради розваги перевдягнули 
селянську дівчину а. Ємельянову в чоловіче вбрання й відправив в церкву 
на сповідь46. 

листопадове (1830–1831 рр.) та січневе (1863 р.) повстання призводять 
до трансформації звичного укладу життя шляхти. шляхта як соціальний 
стан зазнає суттєвого поглиблення соціальної неоднорідності внаслідок 
репресивної політики російського уряду, що, безумовно, стає причиною 

39 w. Lasocki, op. cit., s. 175.
40 і. Кривошея, Уманська василіанська школа в період свого розквіту (1796–1830 рр.), 
„історико-педагогічний альманах”, 2005, вип. 1, с. 94.
41 цДіаК України, ф. 442, оп. 803, спр. 104, арк. 2.
42 цДіаК України, ф. 533, оп. 2, спр. 1066, арк. 59.
43 а. Iwański, op. cit., s. 47.
44 T. Epsztein, op. cit., s. 355.
45 цДіаК України, ф. 442, оп. 810, спр. 161, арк. 7, 14.
46 цДіаК України, ф. 442, оп. 150, спр. 915, арк. 1.
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різниці між дозвіллям багатої шляхти, шляхти збіднілої та декласованої 
шляхти. ще одним наслідком польських національно-визвольних повстань 
стало взяття під контроль дозвілля шляхти, за яким вівся таємний нагляд, 
а це зумовило замкнутість та послаблення товариських взаємодій. із цього 
часу дозвілля набирає політичного забарвлення й у ньому з'являється новий 
елемент – конспірація.

відсутність підтримки українським населенням польських повстань 
спричинила до загострення взаємовідносин із поляками47. нерідко взаємні 
претензії на політичному підґрунті траплялися й між самою шляхтою. 
наприклад, власниця приватного пансіону шляхетних дівчат у білій церкві 
галіцька, приїхавши в гості до своєї колишньої вихованки андрущенко, 
звинувачує її в зраді батьківщини, так як остання не носила траурного 
вбрання, веселилася та танцювала під час трауру, розмовляла російською 
мовою. результатом цього конфлікту став донос на галіцьку в поліцію та 
пред’явлення їй звинувачень у політичній неблагонадійності48. 

із 1863 р. російська влада вводить обмеження на полювання. мисливці 
перед тим, як виїхати на полювання, мали попередити владу та отримати 
спеціальний дозвіл від власника лісу на полювання49. Товариські контакти 
шляхти на тлі післяповстанської репресивної політики російського уряду 
занепадають, а розваги набувають сіруватого відтінку50.

У цей період утисків зазнають також студенти, яким урізають вільний 
від навчання час та беруть під контроль їх особисте життя (в Університеті 
святого володимира студентам дозволялося гуляти в ботанічному саду 
лише до 22 год. під наглядом поліцейських)51. Такі заходи мали на меті 
перешкодити організації змов чи ще якихось дій, спрямованих проти уряду.

Після польських повстань змінюється й дозвілля жінки. Після подій 
1830–1831 рр. салони (у яких заправляли жінки) стали осередками скупчення 
тогочасної аристократичної еліти, центрами формування суспільної думки,  
а також традиційним осередком впливу жінок на публічні справи. жінки 
почали відігравати важливу роль в передаванні молодому поколінню 
національних традицій і любові до батьківщини (у рамках дозвілля й не 
тільки).

отже, дозвілля шляхти Київської губернії у хіх ст. визначало багато 
чинників, головними серед яких виділимо економічне становище (багаті-
бідні), місце проживання (місто-село), стать, вік, близькість до Києва як 
духовного, культурного, освітнього та економічного центру (контрактова 
ярмарка, Київський університет, театр і таке інше); на тлі політичних, 
соціально-економічних та культурних перетворень дозвілля зазнає помітних 
трансформацій, які змінюють стиль життя шляхти формований на протязі 
декількох століть.

47 ф.ф. вигель, Записки Филипа Филиповича Вигеля, ч. 1, москвa 1891, с. 200.
48 цДіаК України, ф. 442, оп. 814, спр. 47, арк. 2.
49 цДіаК України, ф. 442, оп. 813, спр. 113, арк. 2.
50 а. Iwański, op. cit., s. 29.
51 цДіаК України, ф. 707, оп. 261, спр. 13, арк. 2. 
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Дозвілля шляхти Київської губернії в ХІХ ст. (короткий огляд)

Анотація: історія повсякдення відкриває перед дослідниками нові 
перспективи, даючи можливість для пізнання ще не досліджених пластів 
людського існування та поглиблення розуміння вже опрацьованих суспільних 
явищ. важливим, але малодослідженим аспектом повсякдення шляхти  
є дозвілля. 

автор пропонованої наукової розвідки ставить за мету проаналізувати 
характерні особливості дозвілля шляхти Київської губернії у хіх ст.  
з урахуванням змін після польських національно-визвольних повстань, що 
призвели до його трансформації.

Дозвілля шляхти Київської губернії у хіх ст. визначало багато 
чинників, головними серед яких виділимо економічне становище (багаті-
бідні), місце проживання (місто-село), стать, вік, близькість до Києва як 
духовного, культурного, освітнього та економічного центру (контрактова 
ярмарка, Київський університет, театр і таке інше); на тлі політичних, 
соціально-економічних та культурних перетворень дозвілля зазнає помітних 
трансформацій, які змінюють стиль життя шляхти формований на протязі 
декількох століть.
Ключові слова: шляхта, хіх ст., Київська губернія, дозвілля, мемуарна 
література.
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Leisure of Kiev province nobility in the XIX-th century (brief overview)

Summary: The history of everyday life opens new retrospective researchers, 
enabling the knowledge yet unexplored layers of human existence and deepening 
understanding social phenomena are processed. An important but unexplored 
aspects of daily nobility is entertainment. 

The author proposed scientific exploration aims to analyze the characteristics 
leisure of Kiev province nobility in the XIX-th century to reflect changes after the 
Polish national liberation uprisings that led to its transformation.
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Leisure of Kiev province nobility in the XIX-th century determined by 
many factors, the main among them are  we distinguish the economic situation 
(rich-poor), location (city-village), sex, age, proximity to Kyiv as a spiritual, 
cultural, educational and economic center (contract fairs, Kyiv University, theater 
and so on etc.); against the background of political, social, economic and cultural 
transformations leisure undergoing significant transformations that alter the 
lifestyle of nobility formed over several centuries.
Keywords: gentry, XIX century, Kiev province, leisure, memoir literature.
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Państwowy Uniwersytet im. Pawła Tyczyny w Humaniu 

Czas wolny szlachty guberni kijowskiej w XIX wieku (krótki przegląd) 

Streszczenie: Historia życia codziennego otwiera przed badaczami nowe 
perspektywy, pozwalając na badanie nieodkrytego jeszcze rezerwuaru 
ludzkiej egzystencji i pogłębienie zrozumienia zjawisk społecznych. ważnym, 
jednocześnie niezbadanym aspektem życia codziennego szlachty jest czas wolny. 
Autorka artykułu postawiła sobie za cel ukazanie wolnego czasu szlachty guberni  
kijowskiej w XIX w. oraz odzwierciedlenie zmian zachodzących w tym względzie 
w okresie polskich zrywów narodowowyzwoleńczych. wypoczynek szlachcica 
guberni kijowskiej w XIX w. zależny był od wielu czynników, m.in. sytuacji 
materialnej (bogaty-biedny), pochodzenia (miasto, wieś), płci, wieku, oddalenia 
od Kijowa jako duchowego, kulturalnego, edukacyjnego i gospodarczego 
centrum (jarmark, uniwersytet, teatr i in.) przemian politycznych, społecznych, 
gospodarczych i kulturalnych, które przyczyniły się do transformacji sposobu 
egzystencji szlachty formowanej przez stulecia. 
Słowa kluczowe: szlachta, XIX w., gubernia kijowska, czas wolny, literatura 
pamiętnikarska

Дозвілля шляхТи КиївсьКої гУбернії У хіх сТ. (КороТКий огляД)
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OD NADZIEI DO ROZCZAROWANIA 
– JÓZEF PIŁSUDSKI W MIĘDZYWOJENNEJ LITERATURZE 

(NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH)

Wstęp
Rok 1918 przyniósł nadzieję na odbudowę zniewolonego przez sto 

dwadzieścia trzy lata państwa polskiego. Po zakończeniu I wojny światowej nowo 
formujący się kraj stanął przed wyzwaniem scalenia lokalnych ośrodków władzy  
i utworzenia silnego rządu centralnego. Najważniejszą rolę w procesie odzyskiwania 
wolności (przynajmniej tę w „mitologii” odzyskania niepodległości), okazał się 
odegrać Józef Piłsudski, który 10. listopada 1918 r. wrócił z Magdeburga, i który 
11. listopada z rąk Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego przejął władzę nad 
wojskiem polskim. Kiedy 14. listopada rozwiązała się Rada, Piłsudski miał już 
pełnię władzy politycznej. Trzy dni później misję sformowania nowego rządu 
otrzymał Jędrzej Moraczewski i zaczęto przygotowania ordynacji wyborczej do 
sejmu Ustawodawczego oraz wprowadzanie reform1.

Tak oto Piłsudski stał się legendą, którą przez długi czas opiewała 
literatura piękna. Literackie portrety Marszałka pojawiały się na kartach zarówno 
prozy, jaki i poezji. Najsłynniejszym jego piewcą był Juliusz Kaden-Bandrowski, 
a pisali o nim również wacław sieroszewski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Maria 
Dąbrowska, zofia Nałkowska i Jarosław Iwaszkiewicz. Do grona sympatyków 
Piłsudskiego należeli także przedstawiciele grupy poetyckiej „skamander” tacy, 
jak Jan Lechoń, Antoni słonimski czy Julian Tuwim2. 

w literackich świadectwach odbioru polityki Piłsudskiego można zauważyć 
pewnego rodzaju ewolucję. Na początku swej władzy w wolnej Polsce uznawany 
był za postać, która jest jedyną nadzieją dla odbudowującego się po latach 
niewoli kraju. wielu określało go nobilitującym mianem „kierownika narodu”3. 

1 Dekret o ordynacji wyborczej do sejmu Ustawodawczego (z dnia 28 listopada 1918.; Dziennik 
Praw Państwa Polskiego Nr 18, poz. 46).
2 O tym, że poeci związani z grupą skamander bliscy byli obozowi Józefa Piłsudskiego świadczy 
choćby fakt, że opiewali w swojej twórczości Marszałka, a także obejmowali niektóre stanowiska 
państwowe. Tak na przykład Julian Tuwim podczas wojny polsko-bolszewickiej pracował w Biurze 
Prasowym Piłsudskiego (V.: P. Matywiecki, Twarz Tuwima, warszawa 2007, s. 343).  
3 M. Pytasz, Poeta i Marszałek, [w:] Skamander. Studia o twórczości Antoniego Słonimskiego, t. 6, 
red. I. Opacki, A. węgrzyniak, Katowice 1988, s. 144.
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z czasem jednak, gdy na osobę Marszałka padł cień niepowodzeń politycznych, 
zaczęto postulować zaniepokojenie i dezaprobatę wobec autorytarności polityki 
przezeń prowadzonej. Tak na przykład Antoni słonimski, który mocno przeżył 
sprawy studzieńca (akty bestialstwa wychowawców wobec dzieci w zakładzie 
poprawczym) oraz łucka i Brześcia (niegodne człowieka metody stosowane 
wobec więźniów politycznych), bardzo wyraźnie wyrażał swój zawód4.  
w artykule „walka z mgłą” opublikowanym w Londynie w latach czterdziestych, 
pisał o swoim stosunku do polityka: „Jak wielu ludzi o przekonaniach lewicowych, 
liberalnych, socjalistów i demokratów, byłem sercem bliski osobie Piłsudskiego. 
Jak wielu ludzi tego pokroju, stosunek mój do Piłsudskiego uległ zmianom. Bliski 
nam był Piłsudski z czasów „Robotnika”, Piłsudski – wódz legionów i wskrzesiciel 
państwa, Piłsudski – towarzysz Daszyńskiego i przyjaciel Narutowicza. w czasie 
wypadków majowych byliśmy całą duszą po stronie piłsudczyków. Pierwszy 
wstrząs, pierwsza zmiana w mych uczuciach, to była sprawa Brześcia (...). Potem 
przyszła sprawa pacyfikacji. Był to wstrząs jeszcze głębszy, jeszcze boleśniejszy. 
Tym bardziej, że byliśmy mimo wszystko wciąż jeszcze pod czarem wielkiej 
postaci Piłsudskiego”5.

swoją dezaprobatę wobec nieludzkiego traktowania jednostek wyraziła 
także Maria Dąbrowska. w wypowiedziach niejednokrotnie podkreślała brak 
zrozumienia dla usprawiedliwiania takiego stanu racjami najwyższymi6. Niemniej 
jednak literaci Dwudziestolecia międzywojennego wspierali i tworzyli legendę 
Marszałka, który w ich opinii był sprawcą wolności Polski, a po jego śmierci  
z sentymentem wspominali czasy świetności rządu sanacyjnego.

Ojczyzna zakwitająca bohaterstwem - Jana Lechonia portret Piłsudskiego
Legenda Piłsudskiego nie zrodziła się w dniu odzyskania przez Polskę 

niepodległości. wacław sieroszewski już w 1905 r. pisał, iż przyszły Marszałek 
„staje się z wolna narodową legendą”7. O szacunku do przywódcy świadczy 
także jedna ze strof sławnej pieśni „My, Pierwsza Brygada”, będącej swego 
rodzaju hymnem I Brygady Legionów Polskich:

   „Krzyczeli, żeśmy stumanieni, 
   Nie wierząc nam, że chcieć – to móc!
   Leliśmy krew osamotnieni,
   A z nami był nasz drogi wódz!”8

Baśń o Piłsudskim rodziła się więc już od początku XX w. silny przypływ 
tekstów sławiących omawianą postać nastąpił jednak po roku 1918, kiedy to 
miejsce miały wydarzenia takie, jak odzyskanie niepodległości, powrót Marszałka 
do warszawy, powołanie go na stanowisko Naczelnika Państwa czy wreszcie 

4 V.: ibid., s. 280.
5 A. słonimski, Walka z mgłą, „wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 1941, nr 9, cyt. wg  
M. Pytasz, op. cit., s. 145.
6 V.: M. Dąbrowska, Dzienniki 1914–1932, t. 1, warszawa 1988, s. 186.
7 Cyt. za: w. wójcik, Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Katowice 1986, 
s. 10.
8 Hymn Pierwszej Brygady, [w:] Józef Piłsudski w poezji, warszawa 1983, s. 5.
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wojna polsko-bolszewicka 1919–19219. Określano go wówczas mianem herosa, 
wodza, rycerza. włodzimierz wójcik zauważa, że: „(...) literackie wyobrażenie 
o Piłsudskim jako o herosie, bohaterze, rycerzu, wodzu, hetmanie zrodziło się 
na gruncie psychicznego zapotrzebowania społeczeństwa polskiego na wielką 
indywidualność, zapotrzebowania szczególnie mocno podsycanego przez nasz 
piśmiennictwo okresu Młodej Polski”10. Taką tezę potwierdzają także słowa Jana 
Lechonia na temat osoby Piłsudskiego: „O samym Piłsudskim mówić oczywiście 
w kategoriach popularności nie można, bo uczucie dla niego niecałej warszawy 
bynajmniej, ale jej lewicy politycznej, robotników, młodzieży, poetycznych kobiet 
– było to zjawisko innego niż popularność wymiaru, było to olśnienie duszy, 
potężna miłość na całe życie.  To nie to, że pisali o nim pięknie sieroszewski 
i Kaden, że go malowali Malczewski, Kossak i wyczółkowski, sprawiło, że 
wszystko, co było młode w narodzie, spragnione piękna i wolności – od razu 
rozpoznawało Piłsudskiego i poszło za nim”11.

Miejscem, które w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości sławiło postać Piłsudskiego, była kawiarnia artystyczna „Pod 
Picadorem”. Pojawiali się w niej nie tylko pisarze i artyści, ale i warszawska 
elita polityczna, do której należeli endecy i belwederczycy. Przy stoliku na 
ziemiańskiej zasiadali najwybitniejsi pisarze oraz generałowie, wśród których 
znajdował się miedzy innymi generał Bolesław wieniawa-Długoszowski. Pod 
Picadorem, a później grupę poetycką skamander, uważa się także za formację 
piłsudczykowską12. Członkowie wspomnianej społeczności redagowali także 
teksty dla prasy związanej z obozem Piłsudskiego. Publikowali w magazynach 
takich, jak „Naród”, „głos Prawdy”, „Droga”, „Cyrulik warszawski”, „Pamiętnik 
warszawski” czy „gazeta Polska”13. 

wspomniany wcześniej Lechoń, także członek grupy skamander, darzył 
Marszałka ogromnym szacunkiem. w wierszu „Polonia Resurrecta” z 1917 r. 
poeta marzył:

  „Da Bóg nam kiedyś zasiąść w Polsce wolnej, 
  Od żyta złotej, od lasów szumiącej, 
  Da Bóg, a przyjdzie dzień nieustający 
  Dla srebrnych pługów udręki mozolnej”.14

Kiedy więc rok później odzyskanie niepodległości było już faktem, stał się jednym 
ze sławicieli bohatera narodowego. Pisał o nim na przykład w wierszu „Piłsudski”:

  „Hej kwiaty na armaty! Żołnierzom do dłoni! 
  Katedra oszalała! ze wszystkich sił dzwoni, 
  Księża idą z katedry w czerwieni i złocie, 

9 V.: w. wójcik, op. cit., s. 26.
10 Ibid., s. 120.
11 J. Lechoń, Portrety ludzi i zdarzeń, oprac. P. Kądziela, warszawa 1999, s. 137.
12 V.: M. Pytasz, op.cit., s. 142.
13 V.: Ibid., s. 146.
14 J. Lechoń, Polonia Resurrecta, http://lo1.sandomierz.pl/biblio/data/uploads/poezja/poezjapatrioty-
czna.pdf, dostęp: (13.12.2016).
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  Białe kwiaty padają pod stopy piechocie, 
  szeregi za szeregiem! sztandary! sztandary! 
  A On mówić nie może! Mundur na nim szary”.15

Cytowany utwór pochodzi z tomiku poetyckiego Lechonia „Karmazynowy 
poemat”, który przepełniony jest patriotycznym tonem i w którym „jawiła 
się młoda ojczyzna, walcząca o istnienie, zakwitająca bohaterstwem, sztuką 
ogłaszającą wolność, poezję tryumfu i radości w państwie o granicach zbroczonych 
krwią Polaków, ale jeszcze nie uznanym”16. Poeta wpisując wiersz o Piłsudskim 
w patriotyczny tomik uczynił tę postać niejako legendą i symbolem polskości. 
Odtwarza w nim także aurę listopada 1918 r.17. Ireneusz Opacki zauważa jednak, 
że skrupulatne prześledzenie źródeł pozwala na stwierdzenie, iż w dniu odebrania 
przez Piłsudskiego władzy z rąk Rady Regencyjnej mieszkańcy warszawy nie 
mogli oglądać tak spektakularnego przedstawienia, jakie Lechoń zaprezentował 
w swoim wierszu: „Dodajmy, iż dość skrupulatne przeszukiwanie źródeł nie 
pozwoliło stwierdzić, że listopadowa warszawa 1918 r. oglądała taką ułańską  
i katedralną paradę; Piłsudski przyjechał do stolicy w przeddzień wyzwolenia, 
przejęcie przezeń władzy od Rady Regencyjnej odbyło się bez rządowych 
manifestacji, na głowę zwaliły mu się kłopoty związane z rozbrojeniem wojsk 
niedawno zaborczych. Tworzyły się, co prawda, pochody — ale organizowane 
samorzutnie przez ludność cywilną, improwizowane”18.

głębsza interpretacja pozwala jednak odnieść wrażenie, iż Lechoń stara się 
odwołać do intronizacji Rady Regencyjnej w Królestwie Polskim w październiku 
1917 r. według „Pamiętnika dziesięciolecia 1914–1925” stanisława Karpińskiego, 
na który powołuje się Opacki, uroczystość była pompatyczna, nastawiona 
na rozmach i załagodzenie nieprzychylnych opinii polskiej społeczności  
i zaspokojenie jego marzenia o wolności19. Tak zarysowana sytuacja kontrastuje 
z postawą Piłsudskiego, który „mówić nie może” i który ubrany jest w szary 
mundur wojskowy. Jest to zachowanie zgodne z oczekiwaniami Polaków, którzy 
nie byli stęsknieni za pompatycznością uroczystości, ale za prawdziwą wolnością, 
której symbolem stali się żołnierze i Marszałek. Oto zwyczajna szarość ubrania 
wojskowego wygrywa z purpurą, karmazynem szat królewskich. Piłsudski był 
bowiem tą postacią, która uosabiała polskość. Jan Lechoń w swym wspomnieniu 
pisał: „(...) To coś tajemnicze, magnetyczne, nie do określenia, była to sama istota 
Piłsudskiego, jego magiczny związek z przeszłością, była to przeszłość w nim 
wcielona, sprawiająca, że kto wszedł w krąg jego czaru, doznawał jakby olśnienia 
ciągłością historii Polski, kto na niego spojrzał, myślał nie o nim tylko, ale 
zarazem o Kościuszce, o nocy listopadowej, o czachowszczykach w powstańczych 

15 Ibid., Piłsudski, [w:] Karmazynowy poemat, warszawa 1930, s. 11–12.
16 R. Malczewski, śpiew, [w:] s. Baliński, Pamięci Jana Lechonia, Londyn 1958, s. 35.
17V.: I. Opacki, Wokół „Karmazynowego poematu” Jana Lechonia, „Pamiętnik Literacki” 1966,  
z. 4, s. 443. 
18 Ibid., s. 445.
19 V.: s. Karpiński, Pamiętnik dziesięciolecia 1915-1924, s. 152-154, http://www.wbc.poznan.pl/
dlibra/docmetadata?id=129347&from=publication (dostęp grudzień 2016 r.), Powołuje się nań  
I. Opacki w cytowanym w pracy artykule „wokół «Karmazynowego poematu» Jana Lechonia”. 
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burkach”20.
Piłsudski stał się zatem kimś, kto odzwierciedlał zapotrzebowanie 

zniewolonych przez przeszło wiek Polaków na bohatera-wyzwoliciela narodu.

Literacka legenda centralizacji władzy po 1918 roku w Generale Barczu 
Juliusza Kadena-Bandrowskiego 

Juliusz Kaden-Bandrowski, autor powieści „generał Barcz”, urodził się  
24 lutego 1885 r. w Rzeszowie. wychowywał się w rodzinie o wielopokolenio-
wych tradycjach naukowych i artystycznych. w swoich dziełach odnosił się do 
sytuacji społeczno-politycznej Polski mu współczesnej. w wydanej w 1911 roku 
powieści „zawody” porusza temat poniżenia i samotności pracowników fizycznych 
i rzemieślników krakowskich, ukazując jednocześnie mechanizmy walki  
o przetrwanie21. w drugim dziele, opublikowanym w 1913 r. oscyluje wokół 
sytuacji politycznej warszawy po 1905 r. Przed wybuchem I wojny światowej 
zaczął pisać powieść „łuk”, którą wydał ostatecznie w maju 1919 r. Kaden-
Bandrowski zajmował się także publicystyką, ale to „generał Barcz”, przyniósł 
mu największy rozgłos i szereg dyskusji na temat dialogu powieści z sytuacją 
polityczną ówczesnej Polski.

Aura polityczna, towarzysząca rozpoczęciu druku odcinkowego „generała 
Barcza”, stanowi ważny kontekst interpretacyjny dla omawianego utworu. Kolejne 
części wydawano w „Kurierze Polskim” od 9 września 1922 roku, natomiast 
całość ukazała się 4 kwietnia 1923 roku w nakładzie 5200 egzemplarzy22. Jest to 
bardzo ważny czas dla formowania się polskiej państwowości. w listopadzie 1922 
roku, czyli ponad rok po uchwaleniu Konstytucji marcowej, odbyły się pierwsze 
wybory do sejmu i senatu. Pojawiło się wówczas dziewiętnaście list wyborczych, 
w których o władzę zabiegali dwaj najwięksi rywale: Chrześcijański związek 
Jedności Narodowej oraz Blok Mniejszości Narodowych23. w wyborach 1922 r. 
wygrało stronnictwo prawicowe, tak zwana Chjena. Uzyskanie stu sześćdziesięciu 
trzech mandatów i przewaga nad Polskim stronnictwem Ludowy „Piastem”– partią 
wincentego witosa z siedemdziesięcioma mandatami – nie zapewniła prawicy 
większości. w wyniku rozmów tych dwóch stronnictw politycznych doszło do 
porozumienia, którego wynikiem stał się pakt lanckoroński oraz stworzenie rządu 
Chjeno-Piasta. Kraj stopniowo pogrążał się w inflacji, natomiast we włoszech 
i Niemczech coraz silnej dawało odczuć się powiew tendencji faszystowskich. 
Udało się jednak wybrać 1 grudnia 1922 r. marszałka sejmu – Macieja Rataja 
oraz senatu – wojciecha Trąmpczyńskiego. 4 grudnia z kandydowania na 
stanowisko prezydenta zrezygnował Piłsudski, a urząd ten kilka dni później 
objął gabriel Narutowicz, reprezentant Polskiego stronnictwa Ludowego 
„wyzwolenie”. władza nowo wybranego prezydenta nie trwała jednak długu, 
bowiem 16 grudnia Narutowicz zginął od strzału wymierzonego przez endeka 
Eligiusza Niewiadomskiego. wobec tak rysującej się sytuacji oficerowie Józefa 
Piłsudskiego w porozumieniu z piłsudczykami znajdującymi się w szeregach 

20 J. Lechoń, Portrety..., s. 137.
21 V.: M. sprusiński, Wstęp, [w:] J. Kaden-Bandrowski, Generał Barcz, wrocław 1984, s. VIII.
22 Informacje opieram na postawie wstępu M. sprusińskiego do wydania Generała Barcza w serii 
Biblioteka Narodowa. 
23 V.: A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, t. 2, cz. 2, warszawa 1989.
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Polskiej Partii socjalistycznej postanowili zapewnić przywódcy sukces. Partia 
Ignacego Daszyńskiego odmówiła jednak współpracy, a 20 grudnia prezydentem 
został stanisław wojciechowski, zaś premierem władysław sikorski24.

Kaden-Bandrowski w „generale Barczu” odnosi się właśnie do tego 
czasu, gloryfikując niejako postać Józefa Piłsudskiego. Intencją autora nie wydaje 
się jednak portretowanie wydarzeń i postaw politycznych ich uczestników, ale 
przedstawienie motywacji psychicznych, kształtujących osobowości bohaterów. 
Poświadcza ową tezę zapowiedź redakcji „Kuriera Polskiego” pierwszego 
odcinka dzieła: „«generał Barcz» jest (...) pierwszą próbą ujęcia współczesności 
i wybitnych jej postaci nie na płaszczyźnie publicystyki, haseł, partii, koterii  
i programów, ale od strony psychiki, intymności i wewnętrznego życia. (...) 
Mniejsza o to, czy rzeczy, które opowiedziano w «generale Barczu» są autentyczne, 
opisane z życia lub zmyślone. Ale na pewno należą one do kategorii artystycznie 
najprawdziwszych i najbardziej fascynujących siłą zobaczenia prawdy o ludziach, 
zdarzeniach, motywach i sprężynach działania. (...)”25.

Powieść Kadena-Bandrowskiego jest bez wątpienia poświęcona 
mitologizacji postaci Piłsudskiego, którego autor darzył ogromnym szacunkiem. 
Jest to także świadectwo tworzenia się polskiej władzy po 1918 r. Przedstawione 
w „generale Barczu” postaci i sytuacje korespondują niejako z rzeczywistą 
polską sceną polityczną okresu dwudziestolecia międzywojennego. Michał 
sprusiński zauważał, że niełatwo jest jednak jednoznacznie odnaleźć w portretach 
literackich ludzi żywych: „«generał Barcz» nie ukazywał portretów ludzi żywych 
przeniesionych ostentacyjnie do powieści, lecz bohaterów literackich, stworzonych 
kadenowską techniką montażu faktu i fikcji, podniesienia ich kompozycji do rangi 
symbolu”26.

Bardzo ważny dla interpretacji powieści jest także kontekst wydarzeń 
lat 1918–1919. To właśnie te lata wydaje się obejmować akcja. Rzecz dzieje 
się w Krakowie, gdzie po cichu tlą się marzenia o niepodległej Polsce. sytuację 
polityczną i przewidywania co do niej snuje bohater utworu, Pyć: „wnet będziemy 
mieli sto Ojczyzn... zaraz wkrótce zrobi się jedna ludowa na prowincji... Druga 
wojskowa legnie się tutaj pod kosmatą piersią jedynego na placu pułkownika, 
Dąbrowy... Trzecia gdzieś między Radziwiłłowem a Przemyślem, w postaci 
naszego Barcza... (...) Czwarta kokosi się w tłustych kłębach wodza wschodu, 
boskiego Krywulta... gdzieś na kresach... Piąta w warszawie... Dodaj do tego byłe 
Koła sejmowe, wszystkie kawiarnie, wszystkie bajzle...”27.

słowa te odnoszą się do wydarzeń takich, jak utworzenie Tymczasowego 
Rządu Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego 7 listopada 1918 r., powołanie 
Polskiej Komisji Likwidacyjnej i objęcie przez nią władzy 31 października 1918 r.  
w Krakowie czy sprawowanie od 23 października 1918 r. władzy przez rząd 

24 V.: A. Chojnowski, P. wróbel, Prezydenci i premierzy Drugiej Rzeczypospolitej, wrocław-
warszawa-Kraków 1992.
25 Powieść „Kuriera Polskiego” – „Generał Barcz” Kaden-Bandrowskiego, „Kurier Polski” 1922, 
nr 246. Cyt. wg M. sprusiński, Wstęp, [w:] J. Kaden-Bandrowski, Generał Barcz, wrocław 1984,  
s. XLIII–XLIV.
26 M. sprusiński, op. cit., s. 50.
27 J. Kaden-Bandrowski, op. cit., s. 11–12.
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Józefa świeżyńskiego, powołanego przez Radę Regencyjną28. Czwartą władzą, 
wymienianą przez Pycia, jest poznańska Rada Żołnierska29 natomiast piątą, 
warszawską – jest sam Piłsudski. w „generale Barczu” pojawia się także miano 
„ojczyzny krywultowskiej”, która symbolizuje ambicje endecji. 

Powieściowa dyskusja na temat wyboru między ustrojem demokratycznym 
a władzą silnej ręki odnosi się do sytuacji politycznej kraju u progu lat 
dwudziestych ubiegłego wieku. Jak wspomniano we wstępie w okresie tym 
najważniejszym celem było bowiem sformowanie silnego, centralnego rządu,  
a takie właśnie napięcia stara się przedstawić w swoim utworze Kaden-Bandrowski. 
Trzeba jednak pamiętać, iż nie jest to obiektywne źródło historyczne, ale literacka 
stylizacja i tendencyjne przedstawienie wydarzeń towarzyszących pierwszym 
latom po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. 

Od demokracji parlamentarnej po autorytaryzm – przewrót majowy 1926 r. 
i jego następstwa oczyma Antoniego Słonimskiego 

II Rzeczpospolita funkcjonowała w okresie międzywojennym jako 
republika. Do 1926 r. mówić można było o istnieniu w Polsce tak zwanej 
demokracji parlamentarnej. Podwaliną, i jednocześnie gwarantem, rzeczonego 
systemu była Konstytucja marcowa z 1921 r.30. Była ustawą wzorowaną na modelu 
francuskim, na kształt której wpływ miała Narodowa Demokracja. Polskiej polityce 
wewnętrznej daleko jednak było do ideału. Ustrój demokratyczny wiązał się   
z pluralizmem partyjnym. Czy była to zaleta, czy też wada, można uznać za kwestię 
sporną, jednakże pewnym jest, iż podstawową trudnością było utworzenie stałej 
i silnej koalicji rządzącej. warto także dodać, że Polska po zakończeniu I wojny 
światowej borykała się z kryzysem gospodarczym. wydatki II Rzeczpospolitej  
w pierwszych latach po jej utworzeniu doprowadziły także do narastającej 
inflacji. wraz z nadejściem 1926 r. Polska znajdowała się w stanie bałaganu 
politycznego i gospodarczego. Bez wątpienia można uznać te wszystkie czynniki 
za punkt zapalny po włączeniu się Piłsudskiego w walkę o władzę w ojczyźnie. 
Do ostatecznego wzrostu popularności Marszałka przyczyniły się jednak sromotne 
skutki złej polityki międzynarodowej polskiego rządu, mianowicie rezultat wojny 
celnej z Niemcami i porażka polityki dyplomatycznej na konferencji w Locarno 
w 1925 r.31.

12 maja 1926 r. Piłsudski wraz z wiernymi sobie oddziałami wojskowymi 
wkroczył do warszawy. Bezowocne okazały się próby negocjacji Marszałka  
z prezydentem wojciechowskim. w mieście rozpoczęły się walki uliczne. Na 
nic zdał się strajk na kolei zainicjowany przez PPs 13 maja 1926 r. Już w dniu 

28 V.: Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” nr 189 z 30 października 
1918; Dekret o utworzeniu Ministerstw: spraw zewnętrznych, spraw wojskowych, Komunikacji  
i Aprowizacji (Dz.U. 1918 nr 14 poz. 30).
29 Por. s. Kubiak, F. łozowski, Rady robotniczo-żołnierskie w Wielkopolsce 1918–1919, Poznań 
1959.
30 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44 poz. 
267).
31 Układy w Locarno podpisane dnia 16 października 1925 r.: pełny tekst protokółu końcowego 
konferencji w Locarno wraz z projektami traktatów i konwencyj, warszawa 1925, [online] Dostęp: 
http://www.pbc.gda.pl/dlibra/plain-content?id=44409.
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kolejnym Piłsudskiemu udało się zająć Belweder, a prezydent złożył urząd  
i zdymisjonował rząd wincentego witosa. wkrótce powołano nowy rząd, na czele 
którego stanął popierany przez piłsudczyków Kazimierz Bartel. 31 maja na urząd 
prezydenta zgromadzenie Narodowe wytypowało Piłsudskiego, który nie przyjął 
nominacji, na swoje miejsce wyznaczając Ignacego Mościckiego32. 

Piłsudski do władzy szedł z hasłem „sanacji”, czyli odnowy, uzdrowienia 
stosunków politycznych w kraju. Po wprowadzeniu 2 sierpnia 1926 r. noweli 
sierpniowej, wzmacniającej rolę prezydenta, a marginalizującą zadania parlamentu, 
Marszałek oraz współpracujący z nim pułkownicy podejmowali najważniejsze 
decyzje w kraju. zmiany, które zapisano w konstytucji dawały prezydentowi 
prawo do rozwiązania sejmu i senatu, wydawania rozporządzeń z mocy ustawy,  
a także pozbawiły sejm prawa do samorządności. wynikiem wprowadzenia noweli 
w życie było ukształtowanie się w Polsce ustroju autorytarnego, którego głównym 
decydentem był Piłsudski oraz popierające go otoczenie polityczne. 

Autorytarny charakter rządów oraz militaryzacja kraju i oddanie części 
mocy decyzyjnej grupie pułkowników piłsudczykowskich nie mogło przejść bez 
echa wśród elity artystycznej i naukowej ówczesnego społeczeństwa. szczególnie 
niepochlebnie wyrażano się na temat ingerowania państwa w sprawy związane 
ze sztuką i cenzury jaką starano się artystom narzucić. w 1927 r. we wpisie 
do „Kroniki tygodniowej” słonimski pisze: „Przy obecnej militaryzacji kraju 
wszystko jest możliwe. Jeśli generałowie wnoszą na wawel trumnę słowackiego, 
nie ma przeszkody, aby wzięli na swe barki całą literaturę. Jak donoszą pisma, 
jeden z generałów objął już dość trudną jak na wojskowego posadę dyrektora 
Banku gospodarstwa Krajowego. Podobno pierwszy budżet roczny będzie przez 
generała góreckiego zameldowany przed pomnikiem księcia Józefa [...]. sądzę, że 
pomnik ks. Józefa przyjmie ten raport bez sprzeciwu, kto wie jednak, czy jego koń 
się przy tym nie uśmiechnie”33.

Prezentowana wyżej wypowiedź pisarza pokazuje jego ironiczny stosunek 
do poczynań autorytaryzmu Piłsudskiego. Ten ostry, ale zarazem dowcipny 
ton, jest wyrazem opinii słonimskiego na temat ustrojów niedemokratycznych  
w ogóle. w kolejnej części swojego felietonu kontynuuje krytykę rządów sanacji, 
zaznaczając przy tym jej absurdalność oraz uwojskowienie życia politycznego, 
społecznego, a zwłaszcza artystycznego: „we wszystkich dziedzinach życia brak 
jest u nas ludzi. generałowie muszą być dyrektorami banków, nie-literacki muszą 
redagować tygodniki literackie i miesięczniki poetyckie, ale wszystko to nie jest 
tragiczne, póki wojskowi robią różne rzeczy za cywilnych. Byłoby znacznie 
gorzej, gdyby cywilom kazano robić w fachu wojskowym”34.

słonimski do śmieszności sprowadza także oddanie członków artystycznej 
społeczności obozowi Piłsudskiego: „(...) Istnieją róże organizacje, ale ludzie są 
ci sami. w lokalu na brackiej 5 o godzinie piątej odbywa się zebranie związku 
zawodowego Literatów. Przewodniczący sieroszewski, a mówi Kaden albo 
goetel. O szóstej w tym samym lokalu odbywa się zebranie Polskiego Klubu 
Literackiego – przewodniczący goetel, a mówi Kaden albo sieroszewski, po czym 

32 V.: J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 9, warszawa 1937, s. 33–34. 
33 A. słonimski, Kroniki tygodniowe 1927–1939, wyboru dokonał i wstępem i przypisami opatrzył 
w. Kopaliński, warszawa, 1956, s. 19.
34 Ibid., s. 19–20.
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idą wszyscy razem do drugiego pokoju, gdzie odbywa się zebranie Towarzystwa 
Literatów i Dziennikarzy. Tam (niewielka to jest rozmaitość) przemawia Dębicki, 
który nie mógł być na zebraniu Polskiego Klubu Literackiego, bo przewodniczył 
w syndykacie Dziennikarzy (...)”35.

Pisarz wspomina tutaj o Kadenie-Bandrowskim i sieroszewskim, którzy 
jak wcześniej już zaznaczono należeli do jednych z najbardziej zagorzałych 
zwolenników Piłsudskiego. Przywołany jest także Ferdynand goetel – literat, prezes 
PEN Clubu (w latach 1925–1930) znany z umiłowania ideologii faszystowskich 
oraz zdzisław Dębicki – poeta i publicysta, redaktor „Tygodnika Ilustrowanego”  
i krytyk literacki „Kuriera Porannego”. 

we wpisie z 1928 r. słonimski ponownie krytykuje zaangażowanie literatów 
w sprawy polityczne, wymierzając równocześnie ostrze swojej publicystyki 
w sposób kształtowania państwa i jego ustroju: „Że państwo mało zajmuje się 
literaturą – to źle. gorzej jest jednak, że literatura chodzi na czworakach przed 
państwem. wolno się pisarzom odgrodzić od życia, nikt nie zmusza poetów 
lirycznych do reformowania ustroju społecznego. Ale tam gdzie poeci stykają się 
z tym życiem - w swoich wystąpieniach, nie podoba mi się, gdy upajają się lichym 
ładem u nas panującym i opiewają nieco wadliwą państwowość”36.

Autor „Kroniki tygodniowej” odnosi się także do głośnego procesu, 
skazującego dyrektora zakładu Poprawczego w studzieńcu za zaniedbania 
i przestępstwa wobec wychowanków. Przemoc stosowana wobec chłopców 
przebywających w zakładzie, zwłaszcza zaś tortury, bicie i znęcanie się nad nimi 
budziły w nim nie tylko niesmak, ale i sprzeciw wobec przyjmowania tego typu 
zachowań. w sposób szczególny artysta krytykuje utajnienie procesu studzieńca 
oraz odczłowieczenie współczesnego mu społeczeństwa: „(...) Dlaczego proces 
studzieńca odbywa się przy pustej sali. gdzież są wszystkie paniusie od opieki 
nad dziećmi, gdzież są dobroczynne, wysoko postawione osoby? gdzie są patrioci 
od piosenek żołnierskich i wierszyków, gdzież te wszystkie ojczyźniaki? Czyż 
za chłopcem Cierpiałą, który zginął w studzieńcu, nie przemówi nikt prócz 
prokuratora i powoda cywilnego? gdzież jest Liga Obrony Praw Człowieka? [...] 
w sprawie studzieńca nie ma nic ludzkiego. Atmosfera sali sądowej – to koszmar 
barbarzyńskiej przeszłości, nie ma tam powiewu cywilizacji, brak współczujących 
i rozumnych oczu publiczności(...)”37.

Autorytaryzm rządów Piłsudskiego budził w słonimskim nierozumienie  
i sprzeciw. Były to pierwsze wydarzenia polityczne, które rzuciły złe światło na 
osobę Marszałka, i które przyczyniły się do stopniowego odchodzenia od obozu 
piłsudczykowskiego, zarówno wspomnianego pisarza, jak i innych artystów 
niegdyś z nim związanych. 

Ciemne karty w historii Piłsudskiego – literaci wobec aresztowań działaczy 
opozycji i sprawy brzeskiej

wielu artystów i ludzi związanych z życiem polityczno-kulturalnym 
warszawy lat dwudziestych ubiegłego wieku, zwłaszcza tych o przekonaniach 
liberalnych i socjalistycznych, popierało i chwaliło poczynania Piłsudskiego. 

35 Ibid., s. 20.
36 Ibid., s. 71.
37 Ibid., s. 115–116.
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wśród nich znajdował się słonimski, który w przypływie euforii po odzyskaniu 
niepodległości w poemacie pod tytułem „Czarna wiosna” wydanym w 1919 r. 
ogłosił:

  „Ojczyzna moja wolna, wolna...
  więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada.
  Ojczyzna w więzach już nie biada,
  Dźwiga się, wznosi, wstaje wolna”38.

wraz z początkiem lat dwudziestych ubiegłego wieku słonimski żarliwie 
popierał Marszałka, podobnie zresztą jak niemal wszyscy członkowie i sympatycy 
kawiarni Pod Picadorem i grupy skamander. z czasem jednak stosunek ten uległ 
zmianie. Pierwsze przejawy jego odchodzenia od obozu piłsudczykowskiego 
odczytać można już w roku 1927, kiedy to polityka rządu sanacyjnego wkroczyła 
w fazę najsilniejszego kontrolowania nie tylko spraw państwowych, ale  
i artystycznych. Opisanie w poprzedniej części opinie pisarza na ten temat nasiliły 
się wraz z nadejściem 1930 r. w artykule „walka z mgłą” opublikowanym  
w Londynie w latach czterdziestych, pisał o swoim stosunku do Piłsudskiego 
w ten oto sposób: „Jak wielu ludzi o przekonaniach lewicowych, liberalnych, 
socjalistów i demokratów, byłem sercem bliski osobie Piłsudskiego. Jak wielu 
ludzi tego pokroju, stosunek mój do Piłsudskiego uległ zmianom. Bliski nam 
był Piłsudski z czasów „Robotnika”, Piłsudski – wódz legionów i wskrzesiciel 
państwa, Piłsudski – towarzysz Daszyńskiego i przyjaciel Narutowicza. w czasie 
wypadków majowych byliśmy całą duszą po stronie piłsudczyków. Pierwszy 
wstrząs, pierwsza zmiana w mych uczuciach, to była sprawa Brześcia [...]. Potem 
przyszła sprawa pacyfikacji. Był to wstrząs jeszcze głębszy, jeszcze boleśniejszy. 
Tym bardziej, że byliśmy mimo wszystko wciąż jeszcze pod czarem wielkiej 
postaci Piłsudskiego”39.

w swojej wypowiedzi pisarz wskazuje na wydarzenia związane  
z aresztowaniem posłów należących do opozycji na polecenie Józefa Piłsudskiego. 
Mowa tutaj o zatrzymaniach dokonanych w nocy z 9 na 10 września 1930 r., 
które naznaczone były brutalnością, a także o osadzeniu działaczy opozycji 
w Brześciu nad Bugiem, gdzie stosowano wobec nich tortury. sytuacja ta  
w oczach słonimskiego podważyła autorytet Marszałka i spowodowała stopniowe 
odchodzenie od obozu sanacji. Przyczyniły się do tego także takie sprawy, jak zdrada 
ideałów socjalistycznych i zawarcie sojuszu z magnaterią. we wpisie do „Kroniki 
tygodniowej” z 1930 r., a więc bezpośrednio po wspomnianych wydarzeniach, 
pisarz krytycznie odniósł się do poczynań rządu, oskarżając go między innymi  
o zakłamanie oraz gorszenie społeczeństwa: „(...) Partia rządząca zdaje się uczyć 
młodzież tzw. „byczochłopstwa”, karności żołnierskiej w życiu prywatnym i braku 
krytycyzmu w stosunku do niezrozumiałych czynów. socjaliści pokazali nam 
mały kurs kompromisowości i brzydkiej polityki łączenia się wbrew interesom 
klasy, którą mają reprezentować, z ludźmi, których wczoraj jeszcze nazywali 

38 Id., Czarna wiosna, [w:] id, Poezje zebrane, warszawa 1970.
39 Id., Walka z mgłą, „wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 1941, nr 9, cyt. wg M. Pytasz, 
op. cit., s. 145.
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„złodziejami grosza publicznego”40. Nie omieszkał także skrytykować stosowania 
przemocy wobec więzionych opozycjonistów: „Cóż się daje młodemu pokoleniu 
prócz tej poglądowej lekcji brutalności i bezkarności? Byliśmy świadkami 
procesu, który okazał w całej jaskrawości zwykłe torturowanie, stosowane wobec 
oskarżonych, i do tego oskarżonych niewinnie. zdawać by się mogło, że ktoś za 
to powinien odpowiedzieć, że ktoś się powinien podać do dymisji i że musi być 
jakaś kara za katowanie bezbronnych i niewinnych ludzi. [...] Ale jaką możemy 
mieć nadzieję poprawy, podobnie wychowując naszych następców, przyszłych 
więźniów, przyszłych żandarmów i przyszłych polityków?”41.

Oburzenie w słonimskim budził także fakt nieudzielania komentarzy 
w sprawie Brześcia przez czołowych piewców Piłsudskiego i sanacji w ogóle 
– Kadena-Bandrowskiego i sieroszewskiego. Nie podobało mu się także to, 
iż wspomniani artyści odmówili udziału w organizacji zbiorowego protestu 
przeciwko takim praktykom politycznym: „w sferach literackich znany jest już 
fakt odmówienia ze strony sieroszewskiego i Kadena Bandrowskiego udziału 
w organizowaniu zbiorowego protestu pisarzy [wobec tortur wobec działaczy 
opozycji w Brześciu – przypis M.U.]. Odmowa ta uniemożliwiła najwłaściwsze dla 
sprawy wystąpienie pisarzy na gruncie czysto ludzkim i ponadpartyjnym. Protest 
bez ich podpisu mógłby się siłą rzeczy stać protestem pisarzy opozycyjnych”42.

Było oczywistym, że słonimski – liberał i patriota, nie mógł się zgodzić 
na tak prowadzoną politykę rządu sanacyjnego. Nie był jednak jedynym artystą, 
który tak żywo reagował na akty bestialstwa wobec przeciwników politycznych. 
Na temat sprawy brzeskiej wypowiedziała się także Maria Dąbrowska, niegdyś 
także zwolenniczka obozu piłsudczykowskiego: „Nikt nie neguje tragicznych 
konieczności racji stanu. I jeżeli Brześć wywołał tak słuszny gniew, to dlatego, 
że choć nie uśmiercono nikogo, stała się tam rzecz gorsza niż wydanie wyroku 
śmierci na przeciwników politycznych. Postępowano tam tak, jakbyśmy nie 
byli narodem nie już rycerzy, a choćby przyzwoitych ludzi, ale jakbyśmy byli 
narodem duchowych ekonomów. Traktowanie, zarówno więźniów w Brześciu, 
jak bitych i upokarzanych moralnie w niesłychanie wymyślny sposób Ukraińców 
przy pacyfikacji Małopolski wschodniej, która to sprawa czeka jeszcze na swoje 
oskarżam, traktowanie to nie przynosi chluby naszej ojczyźnie i pozostawia 
nieuleczalny uraz w duszy każdego, komu się te rzeczy stały wiadome”43.

Pisarka dostrzega, że postępowanie, które zastosowano wobec więźniów, 
nie jest godne i nie może być traktowane jako konieczność wyższa. Przysparza to 
wręcz wstydu dla całej ojczyzny. we wpisie do dziennika z 1934 r. krytykuje także 
politykę zagraniczną Polski: „Myślę o naszych sprawach. O tym, że Polska jest 
dziś nie lubiana i niepopularna w całym świecie, mimo głuszcowego tokowania 
i samoupajania się na wewnątrz i pasowania kanaliowatego Becka na bohatera 
narodowego. Cała nasza polityka zagraniczna zdaje się być czymś, co nawet psu 
na budę się nie zda (obym się myliła!). Jest to polityka na złość robienia to Francji, 
to Czechom – która jeśli nie ma doprowadzić do wojny, co byłoby zbrodnią  

40 Id., Kroniki tygodniowe..., s. 201.
41 Ibid., s. 201–202.
42 Ibid., s. 205–206.
43 M. Dąbrowska, Samuelu, odpuść!, [w:] Maria Dąbrowska. O twórczości Marii Dąbrowskiej, 
oprac. z. Libera, warszawa 1963, s. 161.
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i nieszczęściem, to w ogóle nie ma sensu. Polityka sołdatów. Nasza polityka 
emigracyjna jest skandalem w każdym szczególe – i może doprowadzić tylko do 
zniechęcenia do nas zarówno emigrantów, jak i państw stanowiących tereny naszej 
emigracji”44.

Na temat sprawy brzeskiej wypowiada się w podobnym tonie do 
słonimskiego. Nie popiera bowiem stosowania przemocy i nadużywania władzy 
wobec obywateli społeczeństwa, a w szczególności przeciwników politycznych: 
„(…) I gdy spodem szumnych frazesów mocarstwowych idą (pomijając 
powszechne w całym świecie pogarszanie się spraw gospodarczych) takie rzeczy, 
jak stosowanie z reguły tortur i znęcania się w urzędach śledczych, upadek 
niezawisłości sądów, nadużycia ekspedycji karnych w Małopolsce i wreszcie 
Brześć, gdy obywatel w Polsce może być nie tylko pomału obierany ze swobód, 
ale może być nadto przez każdego uzbrojonego przedstawiciela władzy bezkarnie 
poniewierany (...) – nic dziwnego, że sumienia zaczyna się niepokoić”45.

w publicystycznej twórczości zarówno Dąbrowskiej, jak i słonimskiego, 
pojawiają się wówczas pytania o granice totalitaryzmu, a także o to, czy walka  
o silne państwo nie przeistoczyła się w walkę z wolnością indywiduum, jakim jest 
każdy człowiek. zauważają także zdradę ideałów głoszonych przez piłsudczyków. 
Dąbrowska pyta na przykład: „Czy rząd i jego stronnicy, walcząc z partyjnictwem, 
nie przeobrażają się sami w partię, zdążając nadto ku temu, od czego chcieliśmy 
się pięć lat temu ocalić?”46. z perspektywy czasu pisarka ocenia także przewrót 
majowy 1926 r.: „Niejedno z nas, którzyśmy w 1926 r. zaczynali jakby nowy 
żywot Polski pod hasłem rewolucji moralnej, trwożą dziś w naszym życiu 
publicznym uczynki i dążności, zmuszające do spoglądania z niepokojem w i tak 
już pełną zasadzek i niebezpieczeństw przyszłość. (...) Jedną z tych dążności jest 
zejście na bezdroża sprawy stosunku państwa do obywateli. Kto bacznie patrzy, 
ten z łatwością zauważy, że troską, jaka zaprząta dziś sfery oficjalne, jest troska 
wyłącznie o «trzy główne czynniki życia państwowego»: o prezydenta, sejm 
i rząd. Podobno tych naczelnych czynników powinnoby być cztery, należałoby 
mianowicie brać pod uwagę władzę sądowniczą (...). Być może jednak, że zgodnie 
z faktycznym stanem rzeczy jest ona u nas uważana za część władzy wykonawczej 
(...)”47.

Niejako jest to zgodne z rozważaniami pisarzy późnego Dwudziestolecia 
międzywojennego. Pisarstwo tego czasu odnosiło się bowiem do zapytań o rolę 
człowieka w systemach totalitarnych oraz o systemy niedemokratyczne w ogóle. 
Przykładem takich utworów są poczynania dramatyczne słonimskiego (na 
przykład komedie „Lekarz bezdomny” oraz „Rodzina”) oraz Marii Pawlikowskiej-
Jasnorzewskiej („Mrówki” i „Baba-Dziwo”). Dążenia totalitarne na gruncie 
polskim, a także rodzący się w Niemczech w tym czasie nazizm, zmuszały bowiem 
artystów do refleksji na temat granic zniewolenia obywateli społeczeństwa.

Dąbrowska kończy cykl artykułów publicystycznych dotyczących sytuacji 
Polski w latach trzydziestych ubiegłego wieku gorzką refleksją. zauważa bowiem, 
że Polacy jako naród nie dorośli do wolności, i owej próby nie wytrzymali. wyraża 

44 Ead, Dzienniki 1933–1945, t. 2, warszawa 1988, s. 80
45 M. Dąbrowska, Na ciężkiej drodze, [w:] Maria Dąbrowska. O twórczości..., s. 158.
46 Ibid., s. 158.
47 Ead., O czwarty czynnik państwa, [w:] Maria Dąbrowska. O twórczości..., s. 156.
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jednak nadzieję, że przyjdzie na świat nowe pokolenie, które lepiej spożytkuje ten 
dar48.

wśród polskich literatów, dawnych zwolenników obozu piłsudczy-
kowskiego, dalej jednak istnieli ci, którzy popierali i bronili Marszałka. Należeli 
do nich między innymi Jan Lechoń i Kazimierz wierzyński. wspomniani poeci, 
zwłaszcza zaś Lechoń, utożsamiali się z sanacją i polityką pułkowników z nią 
związanych. Jak wcześniej wspomniano należeli do nich także Kaden-Bandrowski 
i sieroszewski, którzy mimo oczekiwań literackiej społeczności nie opowiedzieli 
się po stronie protestujących wobec polityki partii rządzącej.

Zakończenie
Na przestrzeni lat stosunek literatów należących do generacji między-

wojnia do Piłsudskiego, jak i przezeń prowadzonej polityki, ulegał licznym 
przeobrażeniom. Na wybranych przykładach przedstawiono, jak wraz z upływem 
lat nadzieje i złudzenia wobec odzyskanej w 1918 r. niepodległości dynamicznie 
przenikały siebie nawzajem. Rok 1918 i przejęcie przez Marszałka władzy nad 
Polską stało się niejako cezurą nie tylko historyczną, ale i literacką. Dla wielu była 
to data magiczna. Jan Lechoń w swym „Dzienniku” zanotował: „Ta chwila miała 
w sobie coś z «Nocy listopadowej»– była w tonie naszej wielkiej legendy, w której 
nie można było odróżnić poezji od historii. Następnego dnia rano Piłsudski był 
już w warszawie”49. Poeta dodał także: „Polska stała się wolna. spełniło się to, 
co było zarazem marzeniem, najnamiętniejszą żądzą mej młodości i zdawało się 
szczęściem niedoścignionym, proroctwem, którego wypełnienia byliśmy niegodni 
doczekać”50. Czas ten przyniósł także nadzieję na zmiany w obrębie sztuki. 
Pojawiła się wiara w to, iż literatura została uwolniona od obowiązków narodowo-
martyrologicznych. wierzono w powrót jej uniwersalistycznego charakteru  
i odnalezienie wspólnoty ze sztuką europejską51, co potwierdzają słowa krytyka 
literackiego Artura sandauera: „Nazajutrz po pierwszej wojnie światowej liberalna 
inteligencja polska czuje się dziwnie, można rzec: tragicznie wolna. Nie tylko od 
rządów zaborczych; także od jakichkolwiek tradycyjnych nakazów i skrępowań. 
Obcy jest jej rytuał szlacheckiego dworku, obce – drobnomieszczańskie przesądy. 
Jej styl życia, bardzo nowoczesny i postępowy – kawiarnia, teatr, błyskotliwa 
rozmowa – pozostawia po sobie uczucie ssącej pustki, jak gdyby odzyskanie 
niepodległości otworzyło w jej umysłach wakans ideologiczny, na razie nie 
wypełniony niczym”52.wkrótce jednak doszło do weryfikacji, w wyniku której 
nadzieje na zmianę legły w gruzach. To samo tyczyło się stosunku literatów do 
Piłsudskiego, którzy niejednokrotnie jawnie krytykowali występki sanacji. Trzeba 
jednak pamiętać, że legenda Marszałka, mimo kilku wydarzeń kładących cień 
na jego osobowość polityczną, istniała w świadomości ówczesnych ludzi. Kiedy 
w 1935 r. zmarł, był to wielki szok dla niemal całego polskiego społeczeństwa. 
Rysował się bowiem jako postać wielka, która doprowadziła kraj do niepodległości. 

48 V.: Ead., Natchnienie klęski, [w:] Maria Dąbrowska. O twórczości…, s. 165.
49 J. Lechoń, Dzienniki, cyt. wg s. Marczak-Oborski, Teatr polski w latach 1918–1965, seria Dzieje 
teatru polskiego, red. T. sivert, t. 5, warszawa 1985, s. 11.
50 Ibid., s. 11.
51 V.: J. Popiel, Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 1995, s. 24.
52 A. sandauer, Poeci czterech pokoleń, Kraków 1997, s. 84.
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Kazimiera Iłłakowiczówna w wierszu „serce Marszałka” określiła go mianem 
człowieka bez plam: 

  „wiodły go obie Ojczyzny
  gościńcami wśród brzóz tych samych...
  Każda do niego sie przyzna,
  bo był bez plamy”53.

Rozczarowanie jakie między innymi słonimskiemu i Dąbrowskiej 
przyniosły wydarzenia takie, jak sprawa brzeska, pacyfikacja Małopolski, 
polityka kulturalna Jędrzejewicza czy cenzurowanie sztuki i ograniczanie swobód 
codziennych, nie wyzbywały ich sympatii do Marszałka z czasów, gdy był 
Naczelnikiem państwa. Nie pozwoliło to im także na wymazanie z pamięci tej 
legendy i głoszenia jej w czasach późniejszych.  
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Od nadziei do rozczarowania - Józef Piłsudski w międzywojennej literaturze 
(na wybranych przykładach)

Streszczenie. Niniejszy artykuł przedstawia odbiór osoby Józefa Piłsudskiego  
i jego rządów z perspektywy członków społeczności artystycznej Dwudziestolecia 
międzywojennego. Uwzględniono także kontekst historyczny, który pozwala 
na pogłębioną interpretację dzieł literackich. Przywołane głosy literackie  
i publicystyczne pokazują, jak na przestrzeni czasu zmieniało się podejście do 
polityki sanacji i samego Piłsudskiego. są także obrazem tworzącej się legendy 
odzyskania niepodległości oraz poczynań Marszałka. 
Słowa kluczowe: Piłsudski, legenda, Dwudziestolecie międzywojenne, 
niepodległość.

OD NADzIEI DO ROzCzAROwANIA – JózEF PIłsUDsKI... 



76

Martyna Ujma
Jan Długosz University of Częstochowa

From hope to disappointment - Józef Piłsudski in the interwar literature

Summary. This article presents the perception of Józef Piłsudski and his reign from 
the perspective of artists of the Interwar Years. It includes the historical context 
that supports the interpretation of literary works. Cited literary and journalistic 
opinions shows, over the years, the change of attitude towards the sanation and 
Piłsudski. They also create a picture of the legend of the regaining of independence 
and the Marshal’s actions. 
Kewyworks: Piłsudski, legend, the Interwar Years, independence.

Мартина Уйма
академія ім. яна Длугоша в ченстохові

Від надії до розчарування – Юзеф Пілсудський у міжвоєнній літературі
(на вибраних прикладах)

Анотація: У статті досліджено сприйняття постаті Юзефа Пілсудського  
і його правління членами мистецького середовища міжвоєнного два-
дцятиліття. звернено увагу на історичний контекст, який дозволяє глибше 
інтерпретувати літературні твори. залучені художні та публіцистичні праці 
дозволяють простежити, як із часом змінювався підхід до політики санації 
й до самого Ю. Пілсудського, легендарного борця за незалежність, що 
продовжив справу маршалка.
Ключові слова: Юзеф Пілсудський, легенда, міжвоєнне двадцятиліття, 
незалежність.
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HERMAN GÖRING PODCZAS PROCESU NORYMBERSKIEGO

II wojna światowa w Europie zakończyła się w maju 1945 r. Państwa 
zwycięskie postanowiły, że naród niemiecki poniesie konsekwencje za zbrodnie, 
których się dopuścił. Przede wszystkim chciano rozprawić się z czołowymi 
przedstawicielami III Rzeszy, dlatego ustalano, że główni naziści staną przed 
Trybunałem sprawiedliwości i zostaną osądzeni w świetle ustalonego prawa1. 
Dwudziestu jeden z nich zamknięto w więzieniu norymberskim, gdzie czekali na 
rozpoczęcie procesu. Jedną z osób sądzonych przez Międzynarodowy Trybunał 
wojskowy w Norymberdze był Hermann wilhelm gӧring, najwyższy rangą 
nazista w czasie tego procesu, gdyż Adolf Hitler, Heinrich Himmler, czy Joseph 
goebbels już nie żyli. gӧring także przez wiele lat pełnił funkcję ,,prawej ręki’’ 
i bezpośredniego następcy Hitlera2. Największą zaś zagadkę w całym jego życiu 
budziła niewyjaśniona śmierć.

Autor niniejszego artykułu postanowił zająć się ową problematyką 
mimo, że jest ona dość dobrze znana. Uznał jednakże, że ze względu na swoje 
zainteresowania historyczne, ale również z chęci usystematyzowania informacji 
w tej tematyce w formie krótkiej narracji naukowej, potrzebne jest spojrzenie 
na ową kwestię jeszcze raz. Postać Hermanna gӧringa ponadto jest niezwykle 
interesująca, wskazuje na to całe jego życie, ale także sposób podejścia do procesu 
norymberskiego i jego zachowanie w trakcie odbywania sesji sądowych. Celem 
poniższych badań będzie zatem próba odtworzenia najważniejszych momentów 
Międzynarodowego Trybunału wojskowego, ale z perspektywy głównego bohatera 
tego artykułu. Autor będzie chciał tutaj przedstawić to, w jaki sposób Hermann 
göring oddziaływał swoją osobowością i charakterem na innych oskarżonych, 
tudzież na grono prawników, ale również – jak ta druga strona wobec niego była 
ustosunkowana. Ponadto postara się wykazać, jaką linię obrony podjął oskarżony 
i w jaki sposób próbował uniknąć kary, wykorzystując do tego wszelkie możliwe 
środki. Dlatego też autor podejmując się opisania podawanych zagadnień, szukał 
odpowiedzi na następujące pytania i problemy badawcze: jak przebiegała droga 

1 J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia Rzesza w świetle Norymbergii. Bilans tysiąca lat, warszawa 1979, 
s. 110–111.
2 D. Irving, Wojna Gӧringa. Biografia Marszałka Rzeszy, Kraków 2011, s. 9 i 35. Funkcje te pełnił do 
23 kwietnia 1945 r., kiedy to uznano jego telegram za zdradę i umieszczono w areszcie. Miał zostać 
rozstrzelany, ale niebawem III Rzesza upadła, a on poddał się aliantom.
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Hermanna göringa od momentu jego zatrzymania do wymierzonej mu kary? 
Dlaczego göring podjął się w swojej linii obrony konfrontacji z prokuratorami? 
Co skłoniło go do ucieczki przed wyznaczoną karą? 

Alianci, kiedy III Rzesza chyliła się ku całkowitemu upadkowi, zdołali 
ująć i zatrzymać do 7 maja 1945 r. już kilkoro najważniejszych dygnitarzy 
hitlerowskich. Jako dziewiątego aresztowano Hermanna gӧringa, człowieka 
numer dwa w III Rzeszy Niemieckiej, dowódcę legendarnego Pierwszego Pułku 
Myśliwskiego barona Manfreda von Richthofena w czasach I wojny światowej, 
przywódcę sA, czyli oddziałów szturmowych, ministra lotnictwa i dowódcę 
Luftwaffe, przewodniczącego Reichstagu, premiera Prus, wielkiego łowczego 
i Leśniczego Rzeszy, pełnomocnika do spraw Planu Czteroletniego3, Marszałka 
Rzeszy wielkoniemieckiej, twórcę Tajnej Policji Państwowej – gestapo – oraz 
jednego z założycieli obozów koncentracyjnych, urodzonego 12 stycznia 1893 r. 
w sanatorium Marienbadzkim w Rosenheim w Bawarii 4.

Hermann gӧring zanim trafił do Norymbergii, przeszedł przez różne 
więzienia. Najpierw 7 maja postanowił poddać się 36 Dywizji 7 Armii 
Amerykańskiej. zatrzymano go zgodnie z planami w zamku Fischhorn w Austrii. 
stamtąd trafił do zell am see, później do Kitzbühel. Miano go traktować jako jeńca 
wojennego5. 10 maja 1945 r. przewieziono go do obozu jenieckiego w Augsburgu, 
gdzie pozbawiono go wszystkich odznaczeń oraz insygniów6. Dzień później zaś 
stanął przed dziennikarzami i udzielił wywiadu do prasy, wspominając m.in.  
o porażce niemieckich generałów z 1944 r., którzy chcieli już wtedy przekonać 
Hitlera do tego, że przegrał wojnę i o hitlerowskich obozach zagłady7. Jednak 
pobyt w Augsburgu był tylko etapem przejściowym.

Dnia 21 maja samolotem przetransportowano go do więzienia w Mondorf, 
niedaleko Luksemburga, gdzie spotkał pozostałych zatrzymanych nazistów8. Od 
tego czasu zaczęto oficjalnie zbierać na niego materiał dowodowy. wszelkie 
dowody przeciwko niemu ściągano z różnych, często bardzo osobliwych źródeł9. 
5 sierpnia 1945 r. Amerykanie przekazali Naczelnemu Dowództwu Alianckich sił 
Ekspedycyjnych (sHAEF) oficjalną listę więźniów, którzy mieli odtąd podlegać 
gestii oskarżycieli. Listę otwierało nazwisko gӧring. Niedługo później, bo 12 
sierpnia po południu, został przewieziony do Norymbergii na proces sądowy 
amerykańskim samolotem transportowym typu C-47. Była to jego ostatnia  

3 Plan Czteroletni – to plan rozwoju gospodarczego oraz powiązanej z nim serii zmian w sektorze 
społeczno- gospodarczym. Realizowany był w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1936–1940,  
a na funkcję pełnomocnika wyznaczono Hermanna gӧringa. Plan ten był skierowany m.in. na 
wzbogacenie przemysłu zbrojeniowego, na redukcję bezrobocia, rozwój przemysłu chemicznego 
i pobudzenie samochodowego oraz budownictwo autostrad. Chciano też za jego pośrednictwem 
dokonać rozwoju sił zbrojnych, zwiększając liczebność armii (źródło:http://www.izba.centrum.
zarow.pl/artykuly/439-nazistowski-plan-4-letni-i-rola-syntetycznego-kauczuku-produkowanego-w-
zarowiel, dostęp: 02.10.2016 rok). 
4 D. Irving, op. cit., s. 35; R. Manvell, H. Fraenkel, Gӧring. Człowiek, który miał być następcą 
Hitlera, wrocław 1962, s. 11. 
5 R. Manvell, H. Fraenkel, op. cit, s. 287–289. 
6 Ibid., s. 289.
7 D. Irving, op. cit., s. 636. 
8 R. Manvell, H. Fraenkel, op. cit., s. 290.
9 D. Irving, op. cit., s. 647. 
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w życiu podróż powietrzna10, czego nie był jeszcze świadomy. 
19 października Hermann gӧring i pozostali więźniowie otrzymali akty 

oskarżenia. gӧringowi przypisano winy wszystkich czterech zarzutów: wspólny 
plan, czyli spisek, zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne, zbrodnie 
przeciwko ludzkości11. Od tej chwili wiedząc, że czeka go osobista ,,walka’’ 
procesowa z oskarżycielami, zaczął przygotowywać linię obrony i strategię 
działania. 

20 listopada 1945 r. o godzinie 10.03, rozpoczął swoje obrady 
Międzynarodowy Trybunał wojskowy w Norymberdze w sali sądowej Pałacu 
sprawiedliwości12. ,,250 dziennikarzy pilnie wsłuchiwało się w każde słowo, aby 
nie uronić żadnego z ponurych faktów, które raz po raz z całą swoją brutalnością 
wyłaniały się przed Trybunałem’’13. Proces trwał 10 miesięcy i 10 dni, razem 218 
dni roboczych. w tym czasie na sali sądowej przesłuchano 33 świadków oskarżenia, 
61 świadków obrony i 101 świadków wezwanych przez specjalną komisję14. 
Hitlerowcy zaś mieli swoje stałe miejsca na ławie oskarżonych. Hermann gӧring 
zasiadał w pierwszym rzędzie, pierwszy od lewej. 

gӧring został nazwany ,,primadonną procesu’’15. I to nie tylko dlatego, 
że znajdował się pierwszy w akcie oskarżenia i zajmował pierwsze miejsce na 
ławie oskarżonych. Całym swoim zachowaniem, począwszy od pierwszego dnia 
rozprawy, wysuwał się przed innych, odgrywał główną rolę. O ową pozycję 
walczył i starał się ją utrzymać za wszelką cenę. Na codziennym spacerze  
w więzieniu ściśle przestrzegał odpowiedniej kolejności i jeśli zaistniała taka 
potrzeba, to przywoływał swoich kolegów do porządku. zaczął nawet chodzić do 
kaplicy więziennej na modlitwy i nabożeństwa. wszystko po to, by dać przykład 
reszcie skazanych, że praktyki religijne pomogą zachować odpowiednią postawę 
i odporność16. Często konsultował się ze swoim obrońcą – Ottonem stahmerem, 
którego odgórnie mu przydzielono17. Traktował proces jako gotową sprawę 
polityczną. Uznał, że poniesie wszelkie konsekwencje, bo i tak treść wyroku 
będzie wydana pod wpływem nacisków na sędziów18. Na sali sądowej słuchał 
uważnie każdego słowa rozprawy, robił z tego notatki i przekazywał je swojemu 
obrońcy, ale też innym oskarżonym19. gestykulacją i mimiką twarzy potwierdzał 
odczytywane dokumenty i fakty. Nieustannie próbował zabrać głos, wygłosić 
przemówienie, złożyć sprostowanie, czy też zadać pytanie świadkowi. Najwięcej 
satysfakcji miał wtedy, gdy jego własny obrońca powołał go na świadka. Mógł 
się wtedy wykazać, co też wiele razy uczynił. Odpowiedzi na pytania (ujęte  
w jednym zdaniu), przeistaczał w półgodzinny monolog. zbiór tego wszystkiego 
co powiedział, można uznać za ostatnią w jego życiu wielką polityczną mowę. 

10 Ibid., s. 652. 
11 J. Heydecker, J. Leeb, op. cit., s. 567–574. 
12 Ibid. s. 131.
13 I. Bednarek, Kulisy wielkiej zbrodni, Katowice 1965, s. 5.
14 T. Cyprian, J. sawicki, Ludzie i sprawy Norymbergii, Poznań 1967, s. 98. 
15 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają się do winy, warszawa 1981, s. 164.
16 Ibid., s. 164.
17 D. Irving, Marszałek Rzeszy Hermann Gӧring, warszawa 2001, s. 544. 
18 g.M. gilbert, Dziennik Norymberski, warszawa 2012, s. 22.
19 K. Małcużyński, Norymberga. Niemcy 1946, warszawa 1946, s. 53. 
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Oprócz pytań swojego obrońcy, dostawał pytania od innych mecenasów. Przy 
pulpicie świadka spędził 10 dni20. wykorzystał je tak jak chciał, pokazując 
jednocześnie swoje prawdziwe oblicze. 

Aktywność jego daje się również zauważyć poza salą sądową, gdzie od 
pierwszego momentu chciał podporządkować sobie wszystkich oskarżonych 
i narzucić im wspólną linię obrony. Mało tego, pragnął decydować o tym, 
jakich komu wolno wezwać świadków i jakie zadawać pytania. gdy usłyszał 
głos sprzeciwu, był mocno sfrustrowany. Od razu ustalał porządek i starał się 
przekonywać danego kolegę do swojej racji21. Albert speer (w III Rzeszy pełniący 
funkcję ministra uzbrojeń i amunicji) posunął się nawet do nazwania tego, co 
czynił były Marszałek ,,dyktaturą gӧringa’’22. Były premier Prus potrafił też 
rzucać obelgami w tych, którzy jako świadkowie na sali rozpraw składali zeznania 
obciążające jego osobę, III Rzeszę, czy hitlerowski reżim. Do tych osób zaliczyć 
należy m.in. byłego dowódcę 6. Armii w bitwie pod stalingradem, toczonej od 
sierpnia 1942 r. do lutego 1943 r., feldmarszałka Friedricha von Paulusa, który 
zeznawał w Norymberdze jako świadek sowieckiego organu oskarżycielskiego23  
i generała Ericha von Bacha-zelewskiego, pacyfikatora powstania warszawskiego, 
wyższego Dowódcę ss i Policji na śląsku we wrocławiu. Hermann gӧring 
stosował rozmaite argumenty i metody. wielu świadkom przypisywał miano 
zdrajców, a ich zeznania jako zdradę, za którą powinni być rozstrzelani. słabeuszy 
wykpiwał. Odrzucał całkowicie najbardziej obciążające go zeznania i niezbite 
dowody zbrodni. Tłumaczył je jako fałszerstwa. Używał metod szantażu, 
zastraszania lub przekupstwa i to nie tylko wobec współwięźniów, ale i strażników, 
czy też adwokatów24. Okres posiłków i teren więziennej jadalni wykorzystywał 
dla rozwijania wszelkiej działalności. Umacniał na duchu słabych i wątpiących. 
Całkowicie potępiał tych, którzy się ,,wyłamywali’’. z czasem jednak pułkownik 
Burton C. Andrus (komendant więzienia norymberskiego) za sugestią Alberta 
speera, zmienił regulamin w więzieniu i podzielił oskarżonych na grupy, z których 
każda jadła posiłki przy osobnym stole. gӧringa odizolowano od wszystkich na 
czas spożywania jedzenia25. I tutaj stracił pewną możliwość kontynuowania swojej 
strategii. Nie poddał się jednak i wykorzystywał przerwy w rozprawie, spacery 
więzienne oraz chwile wspólnego siedzenia na ławie oskarżonych do swoich 
dalszych manipulacji. Ale opozycja wobec niego rosła wśród innych oskarżonych. 
wielu uważało, że gӧring traci audytorium26. Tak opracowany schemat stosował 
głównie przez większość spędzonego czasu w Norymberdze. 

głównym jego oponentem był zdecydowanie speer, który bał się  
o nadaktywność byłego premiera Prus, uznając, że wiele prawdy o hitleryzmie  
może pozostać w ukryciu. Jako drugiego ważnego oponenta gӧringa, można 
wymienić Hjalmara schachta (byłego prezesa Banku Rzeszy), głównie  

20 Id., Oskarżeni nie przyznają…, s. 165. 
21 Ibid., s. 165. 
22 J.C. Fest, Oblicze Trzeciej Rzeszy, warszawa 1970, s. 142. 
23 w. Maser, Hitler i Stalin, wrocław 2010, s. 302; cf. K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, 
s. 165. 
24 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 165–166.
25 Ibid, s. 166; cf. g.M. gilbert, op. cit., s. 184–185. 
26 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 166; por. g. M. gilbert, op. cit., s. 184.
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z personalnych i egoistycznych pozycji. schacht nie krył nigdy radości, gdy były 
przewodniczący Reichstagu odnosił jakąś porażkę i wykorzystywał każdą okazję, 
by go publicznie skompromitować lub ośmieszyć27. Próbował przez to także 
przerwać linię obrony göringa. 

wielki łowczy Rzeszy ponadto stosował podwójną taktykę wobec  
oskarżeń największej wagi. Pomniejszał ich rozmiary i znaczenie, a równocześnie 
mawiał, że każdej wielkiej polityce towarzyszyły jakieś zbrodnie. gdy wyświetlono 
film o okrucieństwach jakich dopuszczała się III Rzesza, gӧring stwierdził, że ,,nie 
jest to żaden dokument i że taki film może sobie każdy zrobić’’28. Jeśli chodziło  
o eksterminacje Żydów, tutaj stanowczo były Marszałek Rzeszy całą winę zrzucał 
na Himmlera29. Niwelował też, przy tłumaczeniu się z procesów ekstermi-
nacyjnych, całkowitą liczbę ofiar tego narodu. Jego twierdzenia obalono, gdy 
na pulpicie świadka stanął Rudolf Hӧss – pierwszy komendant niemieckiego  
obozu Auschwitz od 4 maja 1940 r. do 8 listopada 1943 r. – który tłumaczył, że 
zabito tam przy pomocy gazu około 2,5 miliona ludzi30. göring jednak pozostał 
niewzruszony i nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Kontynuował swoją 
taktykę i nie pozwalał po sobie poznać, czy został wyprowadzony z równowagi. 
To skutkowało dalszymi ewolucjami w jego zachowaniu.

Mimo tego wszystkiego niemal do samego końca gӧring pozostał lojalny 
wobec Hitlera. Potępiał wszystkich, którzy śmieli poniżać niemieckiego wodza31. 
swoje mowy starał się opatrywać różnymi anegdotami i sentencjami, a na 
wszystkie postawione mu pytania udzielał odpowiedzi z niezwykłą ostrożnością, 
bystrością i inteligencją. ze sprytem unikał pułapek, wykazywał też przytomność 
umysłu i nieprzeciętną pamięć. gdy na przykład cytowano fragment jakiegoś 
obszerniejszego dokumentu oskarżającego jego osobę, były Marszałek Rzeszy 
żądał przedstawienia mu całego tekstu. Po kilkunastu już sekundach był w stanie 
znaleźć inny fragment, który w mniejszym bądź większym stopniu podważał, 
lub osłabiał zdanie przytoczone na sali sądowej32. Cała loża prokuratorska 
jednomyślnie przyznała, że był to trudny oponent, a jego przesłuchania krzyżowe 
w Norymberdze zaliczyła do najcięższych prób w swojej całej karierze. Trybunał 
pozwolił mu na wszystko, tzn. oskarżony mógł nie tylko udzielać małostkowych 
wyjaśnień, czy też atakować prokuratorów, ale też mógł wysławiać idee hitlero- 
wskie i dezawuować politykę państw sojuszniczych, a ponadto kłamać  
i protestować. Jego linię obrony stanowiło również zwracanie uwagi na 

27 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 166. 
28 Ibid., s. 168. 
29 R. Manvell, H. Fraenkel, op. cit., s. 318.
30 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 168; g.M. gilbert, op. cit., s. 285. Höss także zeznał 
w 1946 r., ale już podczas śledztwa do swojego procesu w warszawie, że: ,,Twórcą niemieckich 
obozów koncentracyjnych był Hermann göring, który jako pruski premier ministrów i pruski 
minister spraw wewnętrznych stanął w roku 1933, bezpośrednio po objęciu władzy przez Hitlera 
na czele policji pruskiej (…) Pod jego kierownictwem i na jego rozkaz więziono wówczas najpierw 
w Prusach przeciwników politycznych w zajętych na ten cel zupełnie przypadkowych budynkach, 
najczęściej nieczynnych fabrykach. (…)’’ – na podstawie: Archiwum Państwowego Muzeum 
Auschwitz - Birkenau, Proces Hössa, sygn. Dpr - Hd/21, tom 21, Protokół z zeznań Rudolfa Hössa  
z dnia 7 listopada 1946 r., k. 47.
31 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 168. 
32 Ibid, s. 169–170. 
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każde niezrozumiałe słowo i złe tłumaczenie translatorów. Ale przez te prawa 
wielokrotnie pobłądził w swoich zeznaniach, wobec czego później musiał się  
z nich wycofywać33.

sam proces norymberski „rozpoczął się długim, obciążającym prze-
mówieniem oskarżycielskim amerykańskiego naczelnego prokuratora Roberta H. 
Jacksona”34. Od samego początku uważał Hermanna gӧringa za swojego głównego 
adwersarza. Jackson był twardym w walce rzecznikiem praw człowieka. To właśnie 
głównie za jego przyczyną powołano trybunał. gdy gӧring zasiadł na swoim 
miejscu, Jackson uważnie wpatrywał się w jego oblicze. gdy prokurator wezwał 
byłego dowódcę Luftwaffe do pulpitu, by ten wypowiedział się, czy jest winny 
czy niewinny w świetle aktu oskarżenia, gӧring chciał, zamiast tego, rozpocząć 
swój monolog polityczny. Przerwano mu natychmiast i ponownie postawiono 
to samo pytanie35. Były premier Prus oznajmił: ,,Nie przyznaję się do winy (…) 
w sensie oskarżenia’’36. Po akcie oskarżenia Jackson wygłosił przemówienie 
oskarżycielskie.

göring napominał wszystkich, żeby nie bali się śmierci, ponieważ 
jak uważał, naród niemiecki za pięć lat uzna ich wszystkich za męczenników 
i bohaterów, a on sam złożony zostanie – jak Napoleon – w marmurowym 
mauzoleum,. Miałby to być grobowiec chwały narodowej37. Również nie przejął 
się słowami seweryny szmaglewskiej, powołanej na proces w charakterze 
świadka. Polka ta przeżyła niemiecki obóz Auschwitz-Birkenau, w którym była 
więziona w latach 1942–1945. Podczas sesji sądowej opowiadała to, do czego 
w tym miejscu dochodziło. Poruszyła zwłaszcza kwestię okrutnego traktowania 
kobiet i dzieci. göring bagatelizując całą sprawę, w ramach osobistego bojkotu, 
zdjął słuchawki, by niczego nie słuchać38. zachowywał się w takich sytuacjach 
standardowo i konsekwentnie, na nic nie zważając. 

Kiedy 8 marca 1946 r. rozpoczęła się jego obrona, zaczęły się dla niego 
najlepsze dni procesu, gdzie mógł pokazać swój polityczny talent. Nie brakowało 
jednak i dni słabszych. Od razu tego pierwszego dnia przesłuchiwano jako świadka 
jego adiutanta generała Bodenschatza, który ,,zeznawał o nieprzygotowaniu 
Luftwaffe w roku 1939 do wojny (…). zaświadczył również o fakcie, że gӧring 
wyciągnął z obozów koncentracyjnych wielu swoich przyjaciół. Próbował w różny 
sposób wykazać, że jego szef był po prostu człowiekiem miłującym pokój’’39. 
göring przeżywał przykrą chwilę, kiedy Jackson podważył to, co powiedział 
Bodenschatz w krzyżowym ogniu pytań. Oskarżyciel w zręczny sposób uzyskał 
wiele faktów, które zdecydowanie ośmieszyły byłego Marszałka. Prokurator ten 
podkreślił wiedzę gӧringa o bezprawnych osadzeniach więźniów w obozach 
koncentracyjnych, o planowaniu wojny napastniczej. wytknął też świadkowi 

33 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 171. 
34 A. speer, Wspomnienia, warszawa 1973, s. 714. 
35 D. Irving, Wojna Gӧringa. Biografia…, s. 658–659.
36 Id., Norymberga – ostatnia bitwa, warszawa 1999, s. 188.
37 Id., Wojna Gӧringa. Biografia…, s. 665, cf. K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają..., s. 168. 
38 g.M. gilbert, op. cit, s. 201; cf. D. Irving, Norymberga – ostatnia bitwa…, s. 264 oraz id, Wojna 
Gӧringa. Biografia…, s. 666. 
39 g.M. gilbert, op. cit., s. 213–214.
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niepewność i zaprzeczanie samemu sobie40. Nie sprawiło to jednak, iż jego obrona 
się załamała. 

Kiedy 13 marca do pulpitu zaproszono samego Hermanna gӧringa, 
prawnik Jackson nie potrafił dać sobie rady z mieszaniną jego bezczelności 
i inteligencji. Przewidywał też, że oskarżony może zwrócić się oficjalnie do 
obywateli narodu niemieckiego, a to z kolei groziło tym, iż proces może wzniecić 
nastroje antyżydowskie i prohitlerowskie. gӧring stał się panem sytuacji. Ozdabiał 
swoje odpowiedzi ciętym i błyskotliwym dowcipem, by później uciszyć słuchaczy 
w odpowiedni sposób, głosząc demonstracyjnie jakieś samooskarżenie41. Jego 
wystąpienie było iście polityczne, poruszające takie kwestie jak: opis własnego 
środowiska i odznaczeń, pierwsze spotkanie z Hitlerem, rolę jaką odgrywał w partii 
i w państwie oraz motywy, którymi się kierował działając politycznie. wspomniał 
o swoim szefostwie w sA, a także o przewodnictwie w Reichstagu. Tłumaczył, 
że powstałe z jego inicjatywy obozy koncentracyjne w Prusach wschodnich, 
były wykorzystywane do internowania komunistów42. Jednak to starcie nie było 
kluczowym momentem. 

Do historycznej chwili doszło 18 marca 1946 r. Odbyła się wtedy 
bezpośrednia konfrontacja gӧringa z Jacksonem. Amerykański prokurator na  
początku chciał zepchnąć oskarżonego do defensywy pytaniami o jego anty-
żydowskie dekrety oraz wspaniałą i dość obszerną kolekcję dzieł sztuki43. zmienił 
jednak strategię działania i „(…) postanowił rozpocząć od przygwożdżenia 
oskarżonego znacznie poważniejszymi, jak mniemał, a zarazem bardziej ogólnymi 
zarzutami natury politycznej”44. gӧring, ku zaskoczeniu wszystkich, wypowiadał 
się z rosnącą pewnością i brał winę na siebie. Przystąpiwszy do wygłoszenia 
swojego monologu, Jackson nakazał mu odpowiadać na zadane pytania „tak” lub 
„nie”. Trybunał sędziowski odrzucił to, twierdząc, że oskarżony ma prawo do 
wyjaśnień. gӧring mógł więc kontynuować linię swojej obrony. Dzień później, 
Jackson zarzucił byłemu Marszałkowi Rzeszy utajnienie nazistowskich planów. 
Na to gӧring odpowiedział, że nie może sobie przypomnieć, ażeby kiedykolwiek 
przed wojną czytał publikacje dotyczące przygotowań mobilizacyjnych stanów 
zjednoczonych45. Był to moment kryzysowy. Prokurator zdjął słuchawki i zażądał 
od loży sędziowskiej przywołania oskarżonego do pełnego porządku. Uznano 
jednak, że nie ma ku temu powodów, ponieważ nie dopatrzono się, aby gӧring 
naruszył procedury sądowe46. Taka sytuacja zdarzała się częściej, ale tylko po to 
aby oskarżony mógł dalej w taki sposób prowadzić dialog.

skuteczniej z nim radził sobie brytyjski prokurator sir Divid Maxwell-
Fyfe oraz z ramienia sowieckiego – oskarżyciel Roman Rudenko. Powodem 
tego był fakt, iż nie rozstrzygała tutaj technika prowadzenia przesłuchania, lecz 
rzetelna dokumentacja potwierdzająca rozmiary zbrodni, za które odpowiadał 

40 Ibid., s. 214; cf. K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 167. 
41 D. Irving, Wojna Gӧringa. Biografia…, s. 668–669. Cf. K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, 
s. 170. 
42 g.M. gilbert, op. cit., s. 223. 
43 D. Irving, Wojna Gӧringa. Biografia…, s. 670. 
44 Tenże, Marszałek Rzeszy…, s. 557. 
45 D. Irving, Wojna Gӧringa. Biografia…, s. 670–671. 
46 Ibid., s. 671.
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m.in. gӧring. Jacksonowi zabrakło wiedzy na temat źródeł hitleryzmu, jego metod 
i praktyk działania w okupowanej Europie47. I tą właśnie słabość wykorzystał 
główny oskarżony. 22 marca 1946 r. zakończyła się jego obrona i przesłuchania 
powołanych przez niego świadków48. Jednak dowody przeciwko niemu zbierano 
w dalszym ciągu. 

5 lipca jego obrońca, Otto stahmer wygłosił swoją mowę. zawierała 
charakterystykę gӧringa. sprowadzała się do hołdu złożonego jego 
średniowiecznemu poczuciu lojalności i jego dumie narodowej. zaprzeczał w niej 
o jakiejkolwiek odpowiedzialności moralnej i prawnej za zbrodnie nazistowskie49. 
Niedługo później 26 lipca oskarżyciel Jackson odczytał podsumowanie delegacji 
amerykańskiej. Tak skomentował byłego Marszałka Rzeszy: ,,Ogromna  
i zróżnicowana rola gӧringa była na wpół żołnierska, na wpół gangsterska. 
wtykał pulchne paluchy we wszystko... Był również biegły tak w masakrowaniu 
przeciwników, jak w knuciu afer dla pozbycia się opornych generałów. Rozbudował 
Luftwaffe i rzucił ją na bezbronnych sąsiadów. Był jednym z głównych sprawców 
wyrzucenia Żydów z kraju...’’50. Proces jednak miał się już ku końcowi. 

31 sierpnia, pozwolono dwudziestu jeden oskarżonym wygłosić swoje 
ostatnie słowo. Hermann gӧring jak zwykle zaskoczył. Nie bronił już Hitlera i jego 
misji dziejowej, nie starał się też kreślić siebie jako wiernego do końca towarzysza 
i jego współpracownika. ,,(…) Chciał dowieść swojej całkowitej niewinności  
i dobrej woli. wzywał Boga i naród niemiecki na świadków, że działał zawsze 
z czystego patriotyzmu i umiłowania ojczyzny’’51. Uznał wojnę za złowieszczy 
czynnik i ją potępił. Powiedział, że nigdy nie wydał nikomu rozkazu mordowania. 
Jednak, kiedy wybuchła wojna, jedynym motywem, który nim kierował, była 
jego gorąca miłość do Niemiec, ich szczęście, wolność i byt52. zmiana podejścia 
göringa wynikała z tego, że bojąc się o własną przyszłość, uległa też przeobrażeniu 
jego skala wartości53. Jego los był jednak praktycznie przesądzony. 

w dniu 1 października 1946 r. odczytano wyroki wraz z uzasadnieniami 
dla oskarżonych nazistów. Był to dzień ostatecznego rozrachunku54. Oskarżeni 
wchodzili grupami na salę, po dwóch lub trzech. Odstępy pomiędzy nimi 
wynosiły jakieś pół minuty. Jako ostatni wszedł Hermann gӧring. Przebieg tej 
sesji był ściśle ustalony: na wstępie zostało odczytane orzeczenie o indywidualnej 
odpowiedzialności oskarżonych wraz z uzasadnieniem. w tej części każdy z nich 
miał się dowiedzieć na podstawie jakich rozdziałów oskarżenia, sędziowie uznali 
ich za winnych lub uniewinnili. Dopiero później, po południu, każdy z osobna 
wysłuchać miał orzeczenia o winie. Początek zaplanowano na godzinę 10.0355.  
I tego się trzymano.

sędziowie zaczęli od Hermanna gӧringa. Oficjalnie oskarżono go  

47 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 170. 
48 R. Manvell, H. Fraenkel, dz. cyt., s. 299. 
49 g.M. gilbert, op. cit., s. 457. 
50 Ibid., s. 468–469. 
51 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 171–172. 
52 J. Heydecker, J. Leeb, op. cit., s. 512–513. 
53 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 172. 
54 D. Irving, Wojna Gӧringa. Biografia…, s. 680.
55 J. Heydecker, J. Leeb, Proces w Norymberdze, warszawa 2009, s. 423. 

Mateusz Pawlak



85

o: przywództwo nad bojówkami sA, bycie następcą Hitlera i osobą numer dwa  
w III Rzeszy, zorganizowanie gestapo, tworzenie pierwszych obozów 
koncentracyjnych, uczestniczenie w przeprowadzeniu czystki w oddziałach sA  
w 1934 r. (,,noc długich noży’’) oraz Anschlussu Austrii56, grożenie prezydentowi 
Czechosłowacji (Emil Hácha) przed zajęciem kraju bombardowaniem Pragi, 
dowództwo w Luftwaffe, organizowanie pracy przymusowej, planowanie 
grabieży terytorium związku sowieckiego, prześladowanie Żydów, a także  
o współorganizowanie ,,nocy kryształowej’’57 z 1938 r., o chęć zabrania Żydom 
własności i o wyparcie ich z życia gospodarczego Europy58.

w ramach konkluzji brytyjski sędzia geoffrey Lawrence, przewodniczący 
Trybunału w Norymberdze zakomunikował: ,,(…) Nie ma tu mowy  
o okolicznościach łagodzących. Jego wina jest czymś niesłychanym w swej 
potworności. Materiał dowodowy nie ujawnia żadnych okoliczności łagodzących 
dla tego człowieka’’59. Na koniec przewodniczący trybunału dodał: ,,Oskarżony 
zostaje uznany za winnego czynów zarzucanych mu we wszystkich rozdziałach 
aktu oskarżenia’’60. To oznaczało w praktyce, że gӧring otrzymał wyrok śmierci. 

Od godziny 15.00 każdy z oskarżonych pojedynczo wysłuchiwał treści 
wyroku. gӧring jako pierwszy założywszy słuchawki, usłyszał: ,,Oskarżony 
Hermann wilhelm gӧring. Międzynarodowy Trybunał wojskowy skazuje pana 
na karę śmierci przez powieszenie’’61. Po tym akcie nie było już widać w nim 
dawnej brawury. Prawdopodobnie uświadomił sobie, że jest jedną z osób idących 
na śmierć62. Ale tutaj też nie podupadł i dalej walczył o swoją pozycję, tyle że  
z innej perspektywy.

Od tego momentu przysługiwała wszystkim oskarżonym możliwość 
odwołania się od orzeczenia sądowego do sojuszniczej Rady Kontroli. Miało to 
nastąpić w ciągu kilku najbliższych dni. Otto stahmer, skorzystał z tego prawa  
i w imieniu göringa złożył prośbę o złagodzenie kary lub inny sposób jej 
wykonania (tzn. stracenie przez rozstrzelanie)63. 9 października 1946 r. odbyło 
się posiedzenie sojuszniczej Rady Kontroli w tej sprawie, która podjęła decyzję  

56 Anschllus Austrii – jest w dosłownym rozumieniu procesem wcielenia Austrii do III Rzeszy. 
wydarzenie to miało miejsce 12 marca 1938 r., kiedy to dywizje niemieckie wkroczyły do tego 
państwa. Kanclerz i prezydent Austrii ustąpili, a nowym szefem rządu został zwolennik Hitlera 
– Arthur seyss-Inquart, który wydał rozkaz niepodejmowania walki z oddziałami niemieckimi. 
Pokłosiem tych wydarzeń było utworzenie Rzeszy wielkoniemieckiej (na podstawie A. Czubiński, 
Historia powszechna XX wieku, Poznań 2011, s. 245). 
57 ,,Noc Kryształowa’’ – to pogrom Żydów niemieckich, zorganizowany w nocy z 9 na 10 listopada 
1938 r. przez hitlerowców. zamordowano wówczas 91 Żydów, spalono 171 synagog i splądrowano 
7,5 tysięcy sklepów. Ponadto około 26 tysięcy Żydów deportowano do obozów koncentracyjnych. 
wydarzenie to rozpoczęło proces zaostrzenia prześladowania nacji żydowskiej w III Rzeszy 
Niemieckiej (na podstawie Historia. Encyklopedia szkolna PWN, pod red. B. Kaczorowskiego, 
warszawa 2007, s. 421).
58 g.M. gilbert, op. cit., s. 492–493; cf. T. Cyprian, J. sawicki, op. cit., s. 282–283. 
59 Ibid., s. 493. 
60 D. Irving, Wojna Gӧringa. Biografia…, s. 680. 
61 Id., Norymberga – ostatnia bitwa…, s. 308; cf.: R. Manvell, H. Fraenkel, op. cit., s. 348 oraz  
J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia Rzesza w świetle…, s. 534. 
62 g.M. gilbert, op. cit., s. 489. 
63 Cz. łuczak, Hermann Gӧring, Poznań 1994, s. 108.
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o odrzuceniu jego apelacji. Było to spowodowane decyzją rządu brytyjskiego, 
który dwa dni wcześniej uchwalił projekt o utrzymaniu w mocy wyroków 
podjętych w Norymberdze. Taką też decyzję zarekomendowano sojuszniczej 
Radzie Kontroli, na co owa Rada przystała. w wyniku tego wyroki norymberskie 
stały się prawomocne. göring dowiedział się o nim następnego dnia64. wszystko 
dla niego stało się jasne. 

Ostatnie dni życia postanowił wykorzystać na rozliczenie swoich spraw 
z Bogiem, spotkanie z członkami najbliższej rodziny oraz napisanie kilku listów 
(datowanych na 11 października). Podjął też decyzję o swojej samobójczej 
śmierci65. Pierwszy z tych listów, skierowany do sojuszniczej Rady Kontroli 
zawierał informacje o tym, że göring był gotowy na śmierć z rąk plutonu 
egzekucyjnego, ale jako Marszałek nie mógł stanąć na szubienicy. wobec tego 
używając pewnej przenośni zasugerował chęć samobójstwa66. w drugim liście, 
nadanym do komendanta więzienia norymberskiego – płk Andrusa, wskazał 
miejsca przechowywania kapsułek z trucizną. Dysponować miał trzema. Jedna 
z nich była w pojemniku z przyborami toaletowymi, druga ukryta w odzieży,  
a trzecia pod wieszakiem67. Trzeci list był adresowany z kolei do pastora gereckego, 
w którym prosił o wybaczenie samobójczej śmierci, podyktowanej względami 
politycznymi68. Ułożył też czwarty list, tym razem do swojej żony – Emmy. 
wspomniał w nim o decyzji o samobójstwie. stwierdził, że gdyby zgodzono się 
go rozstrzelać, to byłby na to gotowy69. Listy te po jego samobójstwie znalazły się 
w jego celi.

Przez lata powstało także kilka teorii na temat tego, w jaki sposób znalazła 
się w jego ręku trucizna. Uwagę przyciągnęła teoria generała Ericha Bacha-
zelewskiego, który zeznał, że osobiście doręczył ,,gӧringowi truciznę w kawałku 
mydła na korytarzu więzienia, jeszcze w czasie trwania aresztu śledczego przed 
rozpoczęciem procesu’’70. Bach przekazując honory Marszałkowi w sposób dość 
groteskowy i usypiając tym czujność strażników, pewnego dnia podał mu dłoń, 
co było zabronione. w tym czasie ampułka zmieniła właściciela71. Inną teorią, 
dotyczącą tej problematyki, była opowieść austriackiego dziennikarza Petermartina 
Bleibtreua. Uważał on, że wykorzystał nieuwagę strażników, wtargnął do pustej 
sali sądowej i umieścił ampułkę z cyjankiem w kawałku gumy do żucia72. Padały 
też koncepcje, że pojemnik z trucizną gӧring ukrywał w swojej fajce (wszystkie 
rzeczy rozdawał strażnikom, a fajkę nie; chciał ją złamać i wyrzucić na zewnątrz 
przez okno). Doktor Ludwik Pflücker, lekarz więzienny, był przekonany, że 
trucizna była ukryta w muszli toaletowej. Prawdę znała jego żona Emma, która 
do końca życia (zmarła w 1974 r.) sekretu nie wyjawiła73. Tajemnica ta więc nie 

64 Ibid., s. 108–109.
65 Ibid, s. 111–112.
66 Ibid, s. 112. Chciał umrzeć idąc drogą starożytnego, kartagińskiego przywódcy – Hannibala. 
67 Ibid., s. 112, cf.: D. Irving, Norymberga – ostatnia bitwa…, s. 332.
68 Cz. łuczak, Hermann Gӧring…, s. 112. 
69 Ibid., s. 112–113. 
70 J. Heydecker, J. Leeb, Proces w Norymberdze…, s. 447. 
71 M. Podkowiński, Norymberga – proces stulecia, warszawa 1996, s. 114.
72 J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia Rzesza w świetle…, s. 544.
73 M. Podkowiński, op. cit., s. 113 oraz J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia Rzesza w świetle…, s. 540. 
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została całkowicie rozwiązana.
w nocy z 13 na 14 października więźniowie słyszeli mocne stukania. 

Były to dźwięki montażu szubienic, które wieczorem tego dnia były gotowe.  
15 października o godzinie 19.30 do celi byłego Marszałka przyszedł ojciec  
gerecke. gӧring prosił kapelana o udzielenie mu ostatnich sakramentów  
i błogosławieństwa wedle obrządku kościoła luterańskiego. Było to zaskakujące 
wydarzenie w oczach ojca, ponieważ oskarżony nigdy wcześniej nie przejawiał 
tym zainteresowania, nie czuł skruchy i nie miał żalu za grzechy74. Kiedy  
o 21.30 przyszedł doktor Pflücker, prawdopodobnie były Marszałek otrzymał od 
lekarza informacje o tym, że owej nocy miał zostać wykonany wyrok. Ponadto 
była to ostatnia osoba, z którą rozmawiał oskarżony75. Były dowódca Luftwaffe 
poinformował medyka o tym, że przed egzekucją odbierze sobie życie (tak 
przynajmniej zeznał później doktor Pflücker, pytany o to przy wyjaśnianiu tej 
sprawy)76. Bywał w tym dniu u niego często, od samego rana. wszystko jednak, 
jak widać na zamieszczonym tutaj opisie, zmierzało ku końcowi. 

Dalsze obrazy tego co się działo w celi göringa, są znane z opisu strażników, 
wartowników, którzy obserwowali co jakichś czas jego celę. Przed 22.00 strażnik 
– porucznik Dowd – zauważył, że gӧring się nie porusza. Ale wiadomo jest 
obecnie, że zauważano go jeszcze aktywnego około 22.30, kiedy to nastąpiła 
zmiana warty. Przy drzwiach stanął starszy szeregowy Harold F. Johnson77. To on 
zaobserwował coś niepokojącego w celi więźnia. Około godziny 22.45 zobaczył, 
że były Marszałek dziwnie poruszał rękami i odwrócił głowę w stronę ściany. 
Przez dwie lub trzy kolejne minuty nękały go drgawki. Nagle przestał się ruszać. 
Po około pięciu minutach do środka wpadł strażnik z oficerem dyżurnym78. za 
nimi kapelan gerecke. Ciało gӧringa było lekko zgięte, oddech miał nieregularny. 
Pastor stwierdził, że więzień jest umierający i nie da się go odratować. Niebawem 
przyszedł doktor Pflücker. Twarz więźnia nagle posiniała. Oddechu już nie było  
i lekarz ostatecznie stwierdził zgon79. Hermann gӧring odebrał sobie życie. 

we wszystko nie dowierzał pułkownik Andrus. Podano mu małą mosiężną 
łuskę, znalezioną na podłodze w celi i to prawdopodobnie w niej była trucizna. 
Następnie wykryto w podniebieniu zmarłego odpryski szkła pochodzące  
z ampułki. Rano 16 października przystąpiono do zbadania tej sprawy. zajęła 
się tym amerykańska policja kryminalna i kontrwywiad. Postawiono sobie trzy 
pytania: w jaki sposób gӧring wszedł w posiadanie trucizny? gdzie ją ukrywał? 
Jak mógł ją zażyć, nie zwracając niczyjej uwagi?80 Do końca tej tajemnicy nigdy 
nie rozwiązano. wybierając jednak samobójstwo, Hermann gӧring dołączył do 
Hitlera, Himmlera i goebbelsa81. Umknął katowi i sprawiedliwości. wszystko 
poszło zgodnie z jego planem. 

Reasumując kwestię związaną z postacią Hermanna gӧringa, jego drogą 

74 K. Małcużyński, Oskarżeni nie przyznają…, s. 172. 
75 Cz. łuczak, Hermann Gӧring…, s. 113; cf.: D. Irving, Wojna Gӧringa. Biografia…, s. 691–692. 
76 D. Irving, Wojna Gӧringa. Biografia…, s. 692. 
77 Tenże, Norymberga – ostatnia bitwa…, s. 324–325; cf. M. Podkowiński, op, cit., s. 112–113.
78 J. Heydecker, J. Leeb, Proces w Norymberdze…, s. 443. 
79 Tenże, Trzecia Rzesza w świetle…, s. 541. 
80 Ibid., s. 542.
81 g.M. gilbert, op. cit., s. 490. 
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do Norymbergii, procesem i okolicznościami śmierci, trzeba przyznać, że była 
to osobowość bardzo intrygująca, ze względu na pełnione funkcje i jego rolę  
w dziejach nazistowskich Niemiec. w związku z tym dokonano tutaj analizy 
nie tylko jego zachowania, ale również sylwetki i ustosunkowania się do nowej 
sytuacji międzynarodowej. Ciekawym faktem dotyczącym osoby gӧringa były 
okoliczności śmierci, która po dzień dzisiejszy nie została do końca wyjaśniona. 
gӧring był człowiekiem skrajnie oddanym hitlerowskim ideom, a dążąc po 
szczeblach kariery, zatracił spojrzenie na wartość każdego ludzkiego istnienia. 

Każdy człowiek ma prawo do życia i żadna idea polityczna nie może 
tego podważyć. Naziści przeprowadzali eksterminację rasową, narodowościową  
i kulturową, a dawali na to przyzwolenie tacy ludzie, jak gӧring. wobec tego to 
on, choć nie bezpośrednio, wykonywał wyroki śmierci na niewinnych ludziach. 

Odpowiadając na pytania badawcze postawione we wstępie należy 
stwierdzić, że Hermann göring przebył nie małą drogę od momentu jego 
zatrzymania przez osadzenie w więzieniu norymberskim do usłyszenia wyroku 
śmierci. Droga ta obejmowała następujące epizody: budynki więzienne, w których 
był umieszczany, zarzuty słyszane przez oskarżonego, nastawienie do jego sprawy 
przez współoskarżonych i loże prawniczą, a także usłyszany wyrok skazujący  
i próby odejścia od niego możliwie jak najlepszą drogą. Nie sposób nie wymienić 
tutaj też jego zaangażowania w obronę, którą ułożył z najwyższym rozmysłem, 
przez co prokuratorzy mieli nie lada problemy. Był to człowiek, który próbował 
złagodzić to wszystko, co mu zarzucano. Chciał zminimalizować zarzucane 
mu czyny lub też oskarżyć o nie kogoś innego. Dążył do tego również, aby 
inni więźniowie brali z niego przykład, tzn. nie załamywali się, a próbowali na 
wszelkie sposoby umknąć temu o co ich oskarżano. Przez to, traktując siebie jako 
najważniejszego nazistę podczas procesu, marzyło mu się, aby być dla innych 
wzorcem, przykładem, autorytetem. 

Prokuratorów traktował jako swoich adwersarzy, z drugiej strony oni także 
widzieli w nim swojego przeciwnika. spierali się między sobą na liczne argumenty 
merytoryczne. göringa traktowano jako trudnego oponenta, który potrafiłby 
obrócić proces w wielką manifestacje polityczną. Jego mowy zaś stanowiły 
kilkunastominutowe monologi, zamiast lakonicznych wypowiedzi na zadawane 
pytania. Był nieugiętym, konsekwentnym niemal do końca orędownikiem 
hitleryzmu, broniącym tej ideologii i widzącym w niej sens całego świata. Byłych 
kolegów po fachu, którzy zeznawali przeciwko niemu, nazywał zdrajcami, a nieraz 
ich wykpiwał. Próba zmuszenia go do odpowiedzi w ,,krzyżowym ogniu pytań’’ 
nie powiodła się, gdyż göring postanowił wypowiadać się ogólnie, przytaczać 
fakty małostkowe lub zadawać ciężkie pytania oskarżycielom, którzy nie dali się 
jednak sprowokować. 

Uciekając przed wyznaczaną mu karą śmierci, a wybierając drogę 
samobójstwa, chciał udowodnić wszystkim, że nie poddaje się do końca,  
a swój cel realizuje konsekwentnie. Jak napisał w liście, był gotów stanąć przed 
plutonem egzekucyjnym, aby zginąć poprzez rozstrzelanie (po żołniersku). 
Forma wykonania wyroku skazującego wydanego przez sędziego w ogóle mu nie 
odpowiadała. Dlatego w ciągu dwóch tygodni w październiku 1946 r. opracował 
plan, w jaki sposób owej sankcji uniknąć, co w rezultacie zakończyło się dla niego 
ostatecznym zwycięstwem. 
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göring także jako człowiek odpowiedzialny za wojnę i zbrodnie, podczas 
jej toczenia łamał podstawowe prawa wolnościowe. wojny były, są i będą, jednak 
powinny toczyć się na frontach. Żadna z nich, nie upoważnia do unicestwiania 
niewinnych, nie usprawiedliwia celowego zabijania ludności cywilnej. Istnieje 
tylko jedna zasada, czyli – równe prawo do istnienia każdego człowieka. Każda 
osoba żyjąca we współczesnym świecie ma zapewnioną wolność, która już zgodnie 
z artykułem IV Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 roku, 
mówiła o tym, że ,,wolność polega na możności czynienia wszystkiego, co nie 
szkodzi drugiemu; w ten sposób wykonanie praw naturalnych każdego człowieka 
nie ma innych granic niż te, które zapewniają korzystanie z takich samych praw 
innym członkom społeczeństwa […]’’82. wszyscy mają prawo do wolności i do 
poczucia bezpieczeństwa. To warunki niezbędne do spokojnej egzystencji każdego 
człowieka. 
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Hermann Gӧring podczas procesu norymberskiego

Streszczenie: w artykule tym autor przedstawił losy Hermanna göringa od 
momentu jego ujęcia przez wojska amerykańskie do chwili jego śmierci. 
zaprezentowano jego dzieje przed Międzynarodowym Trybunałem wojskowym 
w Norymberdze, gdzie otrzymał odpowiednie zarzuty, zastosował stosowną dla 
siebie linię obrony i podjął ,,walkę’’ o uratowanie własnej skóry. Jednak zarówno 
sędziowie jak i grono prokuratorskie jednomyślnie wydali dla niego wyrok śmierci. 
On postanowił umknąć katowi i wybrać drogę samobójczej śmierci przez zażycie 
trucizny – cyjanku potasu, co też miało miejsce. Dokonano tutaj również analizy 
nie tylko jego zachowania, ale również sylwetki i ustosunkowania się do nowej 
sytuacji międzynarodowej. 
Słowa kluczowe: Hermann göring, Międzynarodowy Trybunał wojskowy  
w Norymberdze, proces norymberski, zarzuty, oskarżyciel, linia obrony, 
sojusznicza Rada Kontroli. 
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Hermann Goering at the Nuremberg Trial 

Summary: In this article, the author outlined the fate of Hermann goering from 
the moment of his capture by American troops until his death. He presented 
his life before the International Military Tribunal in Nuremberg where he was 
properly charged. As a consequence, goering applied appropriate for himself 
the line of defence and undertook the fight to save his own life. However, judges 
and prosecutors unanimously sentenced him to death. He decided to escape the 
executioner and commit suicide by taking poison â cyanide of potassium. The 
author made also an analysis not only of the behaviour and the figure of Hermann 
goering but also of his attitude to the new international situation.
Key words: Hermann göring, the International Military Tribunal in Nuremberg, 
Nuremberg Trial, the charges, the prosecutor, the line of defense, the Allied Control 
Council.
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Матеуш Павлак
академія ім. яна Длугоша в ченстохові

Герман Геринг під час Нюрнберзького процесу

Анотація: У статті автор досліджує долю германа геринга від моменту 
його ув’язнення американськими військами до смерті. Представлено його 
участь у нюрнберзькому процесі як обвинувачуваного. г. геринг обрав 
вигідну й продуману лінію оборони на суді, доводячи, що лише намагався 
врятувати своє життя. однак як судді, так і прокурори одноголосно винесли 
йому смертний вирок. Проте нацистський злочинець не дожив до покарання 
– отруївся ціанідом калію. У пропонованому дослідженні здійснено аналіз 
його поведінки, звернено увагу на конформізм і вміння підлаштуватися до 
нової міжнародної ситуації.
Ключові слова: герман геринг, міжнародний військовий трибунал  
у нюрнбергзі, нюрнберзький процес, звинувачення, постраждалий, лінія 
оборони, союзницька рада контролю.
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KOŚCIÓŁ KATOLICKI W PRL WOBEC NOWEJ 
RZECZYWISTOŚCI A POLITYKA WYZNANIOWA PAŃSTWA

Kościół katolicki jest jedną z najliczniejszych organizacji w Polsce. 
Jego roli społecznej i znaczenia nie da się pominąć zwłaszcza w epoce PRL. Po 
zakończeniu II wojny światowej Kościół katolicki znalazł się w nowej sytuacji 
prawnej, albowiem nowe władze poprzez różnego rodzaju zarządzenia i dekrety 
chciały stopniowo ograniczać role Kościoła w życiu politycznym i społecznym. 
w niniejszym artykule autor przedstawił sytuację Kościoła katolickiego w nowej 
rzeczywistości wobec polityki wyznaniowej państwa. Pomimo, iż istnieje wiele 
publikacji na temat Kościoła w PRL zamysłem autora było – na podstawie 
obowiązujących w poprzednim systemie aktów prawnych oraz materiałów 
źródłowych – poznać jak kształtowała się polityka wyznaniowa PRL wobec 
instytucji kościelnej, a także jaki był stosunek samego Kościoła wobec tej polityki. 
Polska Rzeczpospolita Ludowa powstała w wyniku klęski militarnej Niemiec 
hitlerowskich i polityki wielkich mocarstw. Polska Ludowa należała do obozu 
państw socjalistycznych. wraz z powstaniem nowego państwa zaistniała potrzeba 
uregulowania stosunków wyznaniowych. Państwo socjalistyczne było z założenia 
ateistyczne. Nowa władza musiała na nowo ułożyć swoje stosunki z Kościołem 
katolickim i innymi związkami wyznaniowymi. Istota państwa socjalistycznego 
nie sprzyjała ustalaniu przyjaznej polityki wyznaniowej ponieważ wynikała ona 
z materialistycznej koncepcji świata i życia ludzkiego, która była przeciwstawna 
koncepcji idealistycznej głoszonej przez religie1. 

zgodnie z tajnym dokumentem Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej 
zatytułowanym ,,założenia Polityki wyznaniowej Państwa” religia była 
traktowana jako jedna z form świadomości społecznej oraz jako długotrwałe 
zjawisko historyczne, które wyrastało z konkretnych przesłanek społeczno-
ekonomicznych2. Polityka wyznaniowa miała pełnić rolę służebną wobec zadań 
klasowych państwa socjalistycznego3. Na politykę wyznaniową Polski Ludowej 

1 M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, warszawa 2005, s. 154.
2 Archiwum Akt Nowych w warszawie (dalej skrót: AAN), Polska zjednoczona Partia Robotnicza 
Komitet Centralny w warszawie – wydział Nauki i Oświaty, sygn. LVIII/153, ,,Założenia Polityki 
Wyznaniowej Państwa”, s. 1.
3 Ibid.
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miały wpływ dwie główne przesłanki4. Pierwszą z nich była oficjalnie głoszona  
i akceptowana ideologia marksizmu-leninizmu. z powyższej przesłanki wynikała 
materialistyczna koncepcja świata i życia ludzkiego przeciwstawna koncepcji 
idealistycznej głoszonej przez religie. wrogość ta wynikała stąd, iż uznawała 
ona religię za czynnik, który wspierał władze burżuazji i osłabiał wolę walki 
proletariatu o wyzwolenie społeczne. według teoretyków marksizmu-leninizmu 
partia socjalistyczna powinna prowadzić bezwzględną walkę z religią przy 
pomocy środków propagandowych. Partia powinna propagować światopogląd 
materialistyczny. Państwo socjalistyczne powinno zagwarantować wszystkim 
obywatelom wolność sumienia i wyznania, traktując religię jako sprawę prywatną 
jednostki. stosunek państwa do związków wyznaniowych powinien być oparty 
na zasadzie rozdziału Kościoła i państwa. Przy ustalaniu polityki wyznaniowej 
państwa trudno było pogodzić ze sobą dwa przeciwstawne zadania, jakimi było 
propagowanie i wspieranie światopoglądu materialistycznego i jednoczesne 
zagwarantowanie wolności sumienia i wyznania. Drugą przesłanką polityki 
wyznaniowej państwa były zmieniające się przyczyny i względy polityczne5. 
Przyczyny te decydowały o rozwiązaniach normatywnych w konstytucji  
i ustawach zwykłych. Konstytucja określała postępowanie władz państwowych 
wobec związków wyznaniowych6. Kierownictwo Polskiej zjednoczonej Partii 
Robotniczej wyznaczało bezpośrednią politykę wyznaniową PRL. Polityka ta 
oscylowała między opcją dogmatyczną i opcją realistyczną7.

Opcja dogmatyczna dążyła do ukształtowania państwa i społeczeństwa 
socjalistycznego, które miało być wolne od inspiracji i wpływu religii. zwolennicy 
tej opcji chcieli wykorzystać przepisy prawne i środki przymusu państwowego 
w celu ograniczenia swobody i działalności związków wyznaniowych. według 
ich zdania treści religijne powinny być całkowicie wyeliminowane z życia 
społecznego. zadaniem laicyzacji społeczeństwa należy obciążyć instytucje 
i organy państwowe. zwolennicy opcji dogmatycznej organizowali walkę  
z wpływami Kościoła katolickiego, ponieważ upatrywali w jego działalności źródło 
wielu niepowodzeń władzy komunistycznej. Opcja realistyczna uwzględniała 
stan świadomości społeczeństwa, przywiązanego w swej większości do zasad  
i wartości religijnych. Przedstawiciele opcji realistycznej wyrażali pogląd, 
że religia w społeczeństwie polskim ma charakter trwały. według ich zdania 
przemiana świadomości jednostki może nastąpić tylko w warunkach swobodnej 
wymiany poglądów i przy zachowaniu pełnej dobrowolności. Opowiadali się oni za 
liberalizacją polityki wyznaniowej państwa, poszanowaniem wolności wyznania8. 

Ustawy wyznaniowe z 17 maja 1989 r. były efektem zwycięstwa tej 
opcji w kierownictwie Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej9. Na politykę 

4 M. Pietrzak, op. cit, s. 154.
5 Ibid., s. 154.
6 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. Dz. U. 1952, Nr 33, poz. 232., 
http://isap.sejm.gov.pl, (dostęp dn. 04.06.2017r.).
7 M. Pietrzak, op. cit., s. 156.
8 Ibid.
9 Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego W Rzeczpospolitej 
Polskiej. Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz. 154; Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, Dz. U. 1989 Nr 29 poz.155, , http://isap.sejm.gov.pl, (dostęp dn. 04.06.2017 r.).
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wyznaniową partii i władz państwowych miała również wpływ polityka 
wyznaniowa realizowana w związku sowieckim. Polityka ta w zsRs stanowiła 
wzorzec do naśladowania i była źródłem inspiracji dla przywódców PzPR. wizja 
państwa i społeczeństwa socjalistycznego, jaką realizowała partia komunistyczna 
była realizowana w konkretnych warunkach społeczno-politycznych, jakie istniały 
w powojennej Polsce. warunki te oddziaływały w sposób istotny na politykę 
wyznaniową, a także na tempo i zakres realizacji założeń modelu państwa 
socjalistycznego. warunkami tymi były takie elementy jak: skład wyznaniowy 
ludności, tradycje historyczne, potrzeby religijne społeczeństwa, dotychczasowa 
rola religii i związków wyznaniowych10. 

Owe warunki miały bardzo duży wpływ na programowanie i realizację 
polityki wyznaniowej. Politykę wyznaniową partii i państwa, której źródła tkwiły 
w marksistowsko-leninowskiej teorii państwa i prawa warunkował socjalistyczny 
charakter Polski Ludowej11. Podstawę polityki wyznaniowej partii i państwa stanowi 
artykuł 70, punkt 1 Konstytucji. Mówi on: „Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia 
obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne związki wyznaniowe 
mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Nie wolno zmuszać obywateli 
do niebrania udziału w czynnościach lub obrzędach religijnych”12. Powyższa 
zasada miała iluzoryczne znaczenie, ponieważ niemożliwe było do pogodzenia 
ze sobą wspieranie i szerzenie światopoglądu materialistycznego i jednoczesne 
zagwarantowanie wolności sumienia i wyznania13.

Przepisy prawa wyznaniowego nie mogły spełniać funkcji gwarancyjnych 
wobec wolności sumienia i wyznania z powodu braku niezawisłego sądownictwa, 
które mogło być zdolne do kontroli legalności decyzji wydawanych przez organy 
administracji wyznaniowej. ważną przesłanką polityki wyznaniowej PzPR był 
postulat rozdziału Kościoła od państwa. Postulat ten został wyrażony w artykule 
70 Konstytucji14. w przesłance tej chodziło w głównej mierze o to, aby oddzielić 
instytucje religijne od sfery działalności państwa15. założenie to charakteryzowało 
się rozerwaniem sojuszu politycznego pomiędzy Kościołem, a państwem  
i oddzieleniem sfer ich działalności16.

Przesłanki i założenia polityki wyznaniowej, jakimi kierowała się Polska 
zjednoczona Partia Robotnicza miały na celu ukształtowanie światopoglądu 
materialistycznego. Powyższe założenia polityki wyznaniowej były sprzeczne  
z założeniami, jakimi kierował się w swojej pracy Kościół katolicki i inne związki 
wyznaniowe.

1. Konstytucyjne podstawy ustawodawstwa wyznaniowego PRL
Konstytucja PRL została uchwalona 22 lipca 1952 r. Określiła ona 

podstawowe zasady prawa wyznaniowego17. zasady te normowały sytuację prawną 

10 M. Pietrzak, op. cit., s. 157.
11 E. grzelak, U Podstaw polityki wyznaniowej, Warszawa 1980, s. 212.
12 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej…, s. 365–366.
13 E. grzelak, op. cit., s. 212.
14 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej …, s. 366
15 J.M. Majchrowski., Wybrane zagadnienia polityki wyznaniowej, Tarnobrzeg 1986, s. 20.
16 Ibid., s. 19.
17 M. Pietrzak, op. cit., s. 161.
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jednostki ze względu na wyznanie i położenie prawne związków wyznaniowych. 
stanowiły one dyrektywy polityki wyznaniowej państwa. Jako podstawowe 
zasady prawa wyznaniowego konstytucja zaliczała: wolność sumienia i wyznania, 
swobodę wypełniania funkcji religijnych przez związki wyznaniowe, rozdział 
Kościoła i państwa, równouprawnienie obywateli bez względu na wyznanie, 
ustawową formę regulacji prawnej związków wyznaniowych. wolność sumienia  
i wyznania wyrażona została w art. 70, który stwierdzał, że „Polska Rzeczpospolita 
Ludowa zapewnia obywatelom wolność sumienia i wyznania. Kościół i inne 
związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swoje funkcje religijne. Nie 
wolno zmuszać obywateli do nie brania udziału w czynnościach lub obrzędach 
religijnych18. Kościół jest oddzielony od państwa. zasady stosunku państwa do 
kościoła oraz sytuację prawną i majątkową związków wyznaniowych określają 
ustawy19. Nadużywanie wolności sumienia i wyznania dla celów godzących  
w interesy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej jest karane”20. Artykuł ten 
zabraniał zmuszania obywateli do uczestnictwa w obrzędach religijnych, a także 
powstrzymywania ich od brania udziału w takich obrzędach. zabraniał również 
nadużywania tej wolności w celach sprzecznych z interesami PRL, a także 
szerzenia nienawiści i pogardy, wywoływania waśni lub poniżania człowieka ze 
względu na wyznanie. Nikt też nie mógł być uprzywilejowany albo ograniczany  
w prawach obywatela z powodu swojego wyznania. Konstytucja zaliczyła te 
wolności do swobód obywatelskich. w praktyce jednak wolność sumienia  
i wyznania nie była przestrzegana. O swobodzie wypełniania funkcji religijnych 
przez związki wyznaniowe, mówi art. 70, który stwierdza, że „kościół i inne 
związki wyznaniowe mogą swobodnie wypełniać swe funkcje religijne”21.

Kościoły i związki wyznaniowe według konstytucji są to organizacje 
społeczne powoływane przez wyznawców do zaspokajania ich potrzeb 
religijnych. są wiec one odrębnymi podmiotami, którym została przyznana 
swoboda prowadzenia działalności religijnej. Owa swoboda była gwarancją 
uprawnień indywidualnych, które uzyskali obywatele w ramach wolności 
sumienia i wyznania. Pojęcie funkcji religijnych nie zostało dokładnie określone 
w konstytucji, brak również wskazania na zakres tego pojęcia oraz uprawnień, 
jakie ono obejmuje. Uprawnienia wynikające ze swobody wypełniania 
funkcji religijnych, i ich zakres były określone przez przepisy ustawodawstwa 
wyznaniowego. Konstytucja jedynie częściowo określała granice wypełniania 
funkcji religijnych przez związki wyznaniowe. Równouprawnienie obywateli bez 
względu na wyznanie zostało zagwarantowane w art. 69 Konstytucji. Artykuł ten 
gwarantował wszystkim obywatelom bez względu na ich wyznanie równe prawa 
we wszystkich dziedzinach życia politycznego, państwowego, społecznego, 
kulturalnego i gospodarczego22. Konstytucja nie wprowadzała jednak żadnych 
gwarancji formalnych i instytucjonalnych, które by nadawały tej zasadzie realną 
wartość. 

18 Ibid., s.162.
19 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Dz.U.1989, Nr. 29, 
poz. 155, s. 4, http://isap.sejm.gov.pl,
20 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej…, s. 36.
21 Ibid.
22 Ibid.
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Podstawową zasadą prawa wyznaniowego był rozdział Kościoła  
i państwa wprowadzony w art. 70 Konstytucji. zasadę tą należało rozumieć 
jako prawne i instytucjonalne zagwarantowanie wolności sumienia i wyznania23. 
Państwo traktowało wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe według tych 
samych kryteriów. Rozdział Kościoła od państwa gwarantował suwerenność 
władzy państwowej w dziedzinie ekonomicznej i politycznej. Kościoły i związki 
wyznaniowe miały być suwerenne w dziedzinie nauczania wiary i moralności, 
wszystkie organizacje wyznaniowe miały być równe w prawie24.

Następną podstawową zasadą zawartą w Konstytucji, była: Ustawowa 
forma regulacji sytuacji prawnej związków wyznaniowych. Konstytucja stanowiła, 
że „zasady stosunku państwa do kościoła oraz sytuacje prawną i majątkową 
związków wyznaniowych określają ustawy”. Mówi o tym art. 7025. sytuacja 
prawna i majątkowa związków wyznaniowych została określona w formie ustawy. 
Normowanie sytuacji prawnej i majątkowej związków wyznaniowych mogło się 
odbyć tylko w trybie przewidzianym ustawą26. 

Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zagwarantowała wszystkim 
obywatelom równe prawa we wszystkich dziedzinach życia społecznego, 
państwowego, gospodarczego, a także kulturalnego. zasady prawa wyznaniowego 
zawarte w konstytucji stanowiły dyrektywy polityki wyznaniowej, jakie 
realizowało państwo.

2. Sytuacja Kościoła Katolickiego w PRL 
22 lipca 1944 został ogłoszony manifest Polskiego Komitetu wyzwolenia 

Narodowego27. PKwN deklarował, że będzie działał na podstawie konstytucji 
marcowej z 1921r., która zachowała swą moc, dopóki nie został zwołany przez naród 
sejm Ustawodawczy. Owa Konstytucja była przedwojennym ustawodawstwem, 
dawała ona Kościołowi duża swobodę oraz możliwość odbudowania własnych 
struktur. Konstytucja Marcowa gwarantowała każdemu Polakowi zgodnie z art. 
111, prawo wolnego wyznania zarówno publicznie i prywatnie swojej religii, 
a także prawo do zbiorowych i publicznych nabożeństw, prowadzenie spraw 
wewnętrznych oraz nabywania i posiadania majątku ruchomego i nieruchomego. 
Art. 114 Konstytucji dawał Kościołowi katolickiemu naczelne stanowisko wśród 
równouprawnionych wyznań28. 

Nowe władze Polski zdawały sobie sprawę, że jeśli chcą pozyskać 
większość społeczeństwa, to muszą mieć dobre stosunki z Kościołem. Komuniści 
chcieli, aby ich władza została uznana przez Kościół katolicki nawet nieformalnie, 
ponieważ wtedy ich działania mogły być poparte przez większość narodu. Dlatego 
też początkowe poczynania i posunięcia rządu świadczyły o braku przeszkód 
w rozwoju i działalności Kościoła. Przykładem takiej postawy rządu może być 

23 A. Piekarski, Wolność sumienia i wyznania w Polsce, warszawa 1979, s. 75.
24 Ibid., s. 75.
25 Ibid.
26 Konstytucja Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej …, s. 366.
27 A. Kozłowska, T. Markiewicz., J Piasecka., Stosunki miedzy państwem a kościołem rzymsko-
katolickim w czasach PRL, warszawa 1998, s. 13.
28 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r. Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 267; Nr 79, 
poz. 550; Nr 101, poz. 935.
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wydane zezwolenie na reaktywowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
oraz wyłączenie z reformy gruntów należących do Kościoła. Owe zezwolenie 
zostało wydane 2 sierpnia 1944 r. przez Polski Komitet wyzwolenia Narodowego29.

Pierwsze oficjalne spotkanie przedstawicieli władzy ludowej i Kościoła 
odbyło się w Krakowie. w marcu 1945 r. doszło do spotkania arcybiskupa Adama 
sapiehy z wojewodą krakowskim Adamem Ostrowskim. w późniejszym terminie 
miało miejsce spotkanie arcybiskupa z ministrem obrony narodowej gen. Michałem 
Rolą-Żymierskim. Efektem tego spotkania była zgoda na możliwość ukazywania 
się pierwszego pisma katolickiego, jakim był „Tygodnik Powszechny”30.

zmianą polityki względem Kościoła Katolickiego było ogłoszenie 
utraty mocy funkcjonującego od 1925 r. konkordatu31. 12 września 1945 r. 
rząd stwierdził jego nieważność. Jako przyczynę unieważnienia stwierdzono 
naruszenie przez watykan jego 9 art. który mówił, że „żadna część terytorium 
podlegająca suwerennej władzy państwa nie może zostać poddana władzy 
biskupa, którego siedziba znajduje się na terytorium podległym władzy innego 
państwa32”. władza jako przyczynę naruszenia art. 9 podała powierzenie diecezji 
chełmińskiej i gnieźnieńsko-poznańskiej biskupom niemieckim – Karolowi Marii 
splotowi i Hilariuszowi Bretingowi. z kolei watykan twierdził, że konkordat 
został zerwany przez działania nowych władz Polski, które naruszyły art. 10 i 22 
konkordatu, przetrzymując biskupów i księży w więzieniach oraz nie wypłacając 
osobom i instytucjom kościelnym subwencji według ustaleń art. 24 i aneksów do 
konkordatu33.

spór o to, która ze stron zerwała konkordat, nie został rozstrzygnięty. 
Rządowi Polski Ludowej wystarczył pretekst, z kolei papież Pius XII nie czuł się 
winny zarzucanych mu czynów. Oficjalny ustęp uchwały zrywającej konkordat 
stwierdzał, że władza zapewnia Kościołowi katolickiemu swobodę działania  
i realizacje swoich celów w granicach obowiązujących ustaw. Unieważnienie  
12 września 1945 r. konkordatu nie miało dla Kościoła w Polsce natychmiast-
owych skutków negatywnych34. Ale w owym czasie zaczęły narastać jednak 
rozbieżności i zaczynało się kurczyć pole wspólnych manewrów. Komunikat 
z konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się 3 i 4 października 1945 r., 
nawoływał katolików do wzięcia udziału „przy odbudowie Rzeczypospolitej 
w zdrowym duchu demokracji, nakazując trwać niewzruszenie przy swych 
poglądach religijnych i w ścisłej łączności z Ojcem świętym i stolicą Apostolską 
jako powszechnym i jedynym ośrodkiem Kościoła”35. ów komunikat był 
wskazaniem moralnych granic aktywności katolickiej w świeckim państwie oraz 
był odpowiedzią na krytykę papieża.

15 grudnia 1948 r. zaczął się kongres zjednoczeniowy PPR i PPs, a tym 
samym był to koniec pierwszego etapu formułowania się systemu komunistycznego 

29 Katolicki Uniwersytet Lubelski w latach 1944–1952. Wspomnienia i relacje, , red. J. ziółek, Lublin 
1999, s. 7.
30 A. L. sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011, s. 67.
31 Konkordat Polski 10.02.1925, Dz. U. z 1925 r., Nr 72, poz. 501 i poz. 502.
32 Ibid., s. 1086.
33 Ibid.
34 A. Kozłowska, op. cit., s.19.
35 Ibid.
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w Polsce. Na stanowisku sekretarza generalnego KC PPR stanął Bolesław Bierut. 
Utworzenie Kominformu dało pewność sojuszy. Przegranej w szeregach opozycji 
dopełniła ucieczka Mikołajczyka. Nowa władza w tym momencie posiadała 
wszystkie możliwości i aparat potrzebny do wprowadzania swojej ideologii. 
Przeciwwagę dla nowej doktryny filozoficznej stanowił Kościół, który pragnął 
przez swą ideologię jawnie kształtować społeczną świadomość i moralność. 
List, który został ogłoszony w kwietniu 1948 r. przez Piusa XII do biskupów 
niemieckich, posłużył propagandzie reżimowej jako dowód antypolskiego 
nastawienia watykanu. Krytykowano papieża, ale również polską hierarchię 
Kościoła. Kampania antyreligijna i antykościelna została skierowana przeciw 
kapłanom wszystkich szczebli, zakonnikom oraz praktykującym i zaangażowanym 
katolikom. Nasilały się aresztowania osób mniej lub bardziej związanych  
z Kościołem. w lipcu 1948 r. zlikwidowano „Tygodnik warszawski”. zamykano 
obiekty sakralne. w 1951 r. została powołana przez sejm Komisja Konstytucyjna. 
27 stycznia 1952 r. Komisja ogłosiła projekt ustawy zasadniczej i wezwała naród 
do przedyskutowania go. Biskupi sformułowali swoje postulaty konstytucyjne  
w dniu 8 maja 1953 r. i podpisali obszerny memoriał przeznaczony dla prezydenta 
Bieruta. w owym memoriale krytykowali represyjną linię władz wobec Kościoła, 
stwierdzając: ,,A gdyby się zdarzyć miało, że czynniki zewnętrzne będą nam 
uniemożliwiały powoływanie na stanowiska duchowne ludzi właściwych  
i kompetentnych, jesteśmy zdecydowani nie obsadzać ich raczej wcale, niż 
oddawać religijne rządy dusz w ręce niegodne. Kto by odważył się przyjąć 
jakiekolwiek stanowisko kościelne, skądinąd wiedzieć powinien, ze popada tym 
samym w ciężką karę kościelnej klątwy (…). Rzeczy Bożych na ołtarzach Cezara 
składać nie można. Non possumus!”36.

wielu członków Kościoła katolickiego było dyskryminowanych ze 
względu na swoją wiarę. Mieli oni ogromne trudności w dostępie do wyższych 
stanowisk państwowych z powodu dekretu o obsadzaniu duchowych stanowisk 
kościelnych, który został ogłoszony przez Radę Państwa w dniu 9 lutego 1953 r.  
Jego postanowienia wymagały zgody organów państwowych na tworzenie, 
przekształcanie i znoszenie stanowisk kościelnych. Dodatkowo duchowni zostali 
zobowiązani do składania ślubowania na wierność PRL37.

w 1953 r. kardynał stefan wyszyński skierował do rządu memoriał ,,Non 
Possumus”. w owym memoriale przeciwstawił się ograniczeniom Kościoła, które 
stale narastały oraz zaprotestował przeciwko ingerencji naruszającej niezależność 
organizacyjną Kościoła38. Postawa prymasa była przyczyną jego internowania na 
okres 3 lat39. wyszyński bronił skutecznie niezależności kształcenia w seminariach 
duchownych. w 1950 r. zawarł porozumienie z rządem. Owo porozumienie 
pozwoliło Kościołowi przetrwać najtrudniejszy okres represji i ograniczeń, tj. 
lata 1950–1956. Koniec roku 1956 zaowocował cofnięciem licznych ograniczeń 
działalności Kościoła. zrehabilitowano bezpodstawnie skazanych księży. 
Kościół zapewnił sobie możliwość udzielania posługi religijnej w państwowych 

36 A.L. sowa, op. cit., s.188.
37 Ibid., s. 187.
38 M. Pietrzak, op. cit., s. 157.
39 s. zachariasz, Jasnogórskie Kalendarium Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
Częstochowa 2002, s. 28.
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zakładach karnych i służby zdrowia. Koniec 1957 r. zaowocował sporem między 
władzami państwa, a Kościołem. spór dotyczył interpretacji dekretu z 8 marca 
1946 r. Przedmiotem sporu była kwestia osobowości publicznoprawnej Kościoła  
w dniu wejścia w życie dekretu z 1946 r. Chodziło głównie o nabycie majątku 
po niemieckich związkach wyznaniowych. Urząd do spraw wyznań w piśmie  
z 3 czerwca 1957 r. oraz sąd Najwyższy w orzeczeniu z 19 grudnia 1959 r. stwierdził, 
że Kościół katolicki oraz inne związki wyznaniowe nie stały się właścicielami 
majątku po związkach wyznaniowych niemieckich, ponieważ nie posiadały 
w 1946 r. osobowości publicznoprawnej40. Dopiero przetasowania polityczne 
wpłynęły na zmianę stanowiska władz państwowych. Ustawa z 23 czerwca 1971 r.  
o przejściu na osoby prawne Kościoła katolickiego oraz innych Kościołów 
i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych 
na ziemiach zachodnich i północnych uznała, że nieruchomości będące w dniu 
1 stycznia 1971 r. we władaniu wyznaniowych osób prawnych stały się w dniu 
wejścia w życie ustawy ich własnością41. 

Budownictwo kościelne przechodziło zmiany. Odzwierciedlały one 
stosunki między Kościołem a państwem. Kiedy zakończyła się wojna dzięki 
pomocy finansowej władz odbudowano wiele kościołów. Do roku 1956 zezwolenia 
na budowę były udzielane sporadycznie. Ich liczba zwiększyła się po roku 1956. 
Były one pod kontrolą centralnych organów administracji i były reglamentowane. 
stwarzano takie przeszkody jak np. unieważnianie decyzji, utrudnianie nabywania 
gruntów budowlanych i materiałów potrzebnych do budowy. Owa praktyka 
zmieniła się dopiero po roku 1970.

Jeśli chodzi o sytuacje prawną duchownych to prawo państwowe w Polsce 
nie określiło pojęcia duchownego. Na status prawny duchowieństwa rzutowała 
zasada rozdziału Kościoła i państwa. Na kapłanach ciążyły takie same obowiązki, 
jak na osobach świeckich. Przysługiwało im czynne prawo wyborcze, które 
gwarantowało udział w głosowaniu do sejmu i rad narodowych. Jeśli natomiast 
chodzi o bierne prawo wyborcze to nie wykluczało ono możliwości kandydowania 
duchownego na posła lub radnego. Księża mieli zagwarantowaną tajemnicę 
spowiedzi w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Kodeks postępowania 
karnego zabraniał przesłuchiwania duchownego jako świadka, co do faktów,  
o których dowiedział się podczas spowiedzi art. 161 kpk. Art. 179 § 1 kpk zabraniał 
duchownemu bycia biegłym, co do faktów, o których dowiedział się podczas 
spowiedzi42. Podobnie kodeks postępowania administracyjnego wykluczał 
możliwość zeznawania duchownego, co do faktów, o których dowiedział się 
podczas spowiedzi (art. 76 kpa)43. Co do postępowania cywilnego duchowny mógł 
odmówić zeznań w zakresie faktów powierzonych mu na spowiedzi (art. 261 § 2 
kpc)44.

40 Ibid., s. 190.
41 Ustawa z dnia 23 czerwca 1971 r. o przejściu na osoby prawne Kościoła Rzymskokatolickiego 
oraz innych kościołów i związków wyznaniowych własności niektórych nieruchomości położonych 
na Ziemiach Zachodnich i Północnych, Dz.U. z 1971 nr 16 poz. 156.
42 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 1969 nr 13 poz. 96
43 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. z 1960 r.  
Nr 30, poz. 168.
44 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296.
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w sprzeczności z konstytucyjnym nakazem równego traktowania 
wszystkich obywateli był fakt, iż do roku 1989 władze nie objęły obowiązkowym 
ubezpieczeniem społecznym wszystkich osób duchownych i zakonnych45.

współistnienie Kościoła katolickiego i „ludowego państwa” nie mogło 
być bezkonfliktowe. Na skutek politycznych gestów nowej władzy niemożliwe 
było ułożenie przyjaznych stosunków między tymi dwoma siłami. według 
Polskiej zjednoczonej Partii Robotniczej doktryna Kościoła katolickiego 
wspierała opozycje w walce z rządem i przede wszystkim była przeciwstawna 
filozofii marksizmu-leninizmu. Kościół katolicki stał na przeszkodzie w realizacji 
światopoglądu materialistycznego, dlatego władze komunistyczne – poprzez 
różnego rodzaju akty prawne – chciały ograniczyć jego rolę społeczną i znaczenie 
nie tylko w aspekcie politycznym, ale przede wszystkim starały się ograniczyć 
oddziaływanie Kościoła na zwykłego obywatela. Kościół zdołał jednak przetrwać  
i umocnić swoje znaczenie, czego nie można powiedzieć o władzy komuni-
stycznej, która ostatecznie upadła w 1989 r.
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Streszczenie: w niniejszym artykule autor przedstawił sytuację Kościoła 
katolickiego wobec polityki wyznaniowej Polski Ludowej. Przedstawione również 
zostały konstytucyjne podstawy ustawodawstwa wyznaniowego PRL. Autor 
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Католицька церква в Польській Народній Республіці:
нова дійсність та релігійна політика держави

Анотація: У статті представлено релігійну політику Польської народної 
республіки щодо Католицької церкви. Досліджено також конституційне 
підґрунтя релігійного законодавства Пнр. автор змальовує й духовну 
ситуацію в Пнр.
Ключові слова: Пнр, Католицька церква, Конституція, релігійне законо-
давство, релігійні зв’язки.
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ZAPOCZĄTKOWANIE ZMIAN W PRL – PRZED, W TRAKCIE 
ORAZ PO VIII PLENUM KC PZPR

w drugiej połowie lat pięćdziesiątych w narodzie polskim coraz 
powszechniejsza stawała się konieczność dokonania głębokich zmian. Tyczyło 
się to zarządzania gospodarką, jak i systemu politycznego kraju. wzrastające 
niezadowolenie mocno uwidaczniało się w kręgach inteligencji, a szczególnie wśród 
studentów. w sposób żywiołowy dyskutowano nad sprawami dotyczącymi tradycji 
narodowych, nad stosunkiem ruchów studenckich do partii (pozytywy działalności 
i zagrożenia) oraz rolą i miejscem inteligencji w tym co nazywano „odnową 
życia społecznego kraju”1. Oprócz tego już wówczas społeczeństwo w sposób 
zdecydowany domagało się poszerzenia swobód obywatelskich, pociągnięcia do 
odpowiedzialności osób z kierownictwa partyjno-państwowego za wszelkiego 
rodzaju naruszenie praworządności, za błędy w polityce społeczno-gospodarczej2. 
To naród stawał się krytyczny w stosunku do rządzących i coraz to silniejsze 
były dochodzące od niego sygnały krytyki. społeczeństwo w sposób widoczny 
próbowało zweryfikować istniejące stosunki polsko-radzieckie. we wszystkich 
środowiskach rozważano w dyskusjach i polemikach sprawy suwerenności, 
niepodległości i równego partnerstwa w stosunkach międzypaństwowych3. 

Autor powyższego artykułu po analizie części dostępnej literatury jak 
i dokumentów publikowanych, doszedł do wniosku, że choć temat został już 
wielokrotnie opisany przez grono naukowe, to warto zająć się nim ponownie. 
Niewiele (w opisywanym okresie) było wszak sytuacji we wszystkich krajach 
„bloku radzieckiego”, gdzie społeczeństwo w otwarty sposób domagało się zmian 
i wyrażało swe niezadowolenie ze sposobu sprawowania rządów i władzy przez 
ekipę rządzącą. Całkowitym novum była próba współdziałania partii z legalną 
opozycją w sejmie w postaci posłów katolickich „znak.” Istotnym było uwolnienie 
Kardynała stefana wyszyńskiego4. Tym wszystkim zmianom początek miało dać 
VIII Plenum KC PzPR, z którym to społeczeństwo polskie wiązało wiele nadziei5. 

1 „sztandar Młodych” 1956, nr 203 z 25 sierpnia.
2 M. Tarniewski, Porcja Wolności. Październik 1956, warszawa 1989, s. 35.
3 P. Machcewicz, Polski rok 1956, warszawa 1993, s. 60. 
4 A. K. zyskowska, „Idę z Wami”. Dzieje Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, Częstochowa 2013,  
s. 118–119.
5 K. Kersten, Rok 1956 – punkt zwrotny, „Krytyka” 1993 (40), s. 133.
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Przypieczętowaniem tego był powrót władysława gomułki, który miał sprostać 
oczekiwaniom niezadowolonego społeczeństwa i poradzić sobie z wewnętrznym 
kryzysem6.

Celem poniższych badań będzie zatem próba odtworzenia najważniej- 
szych wątków związanych z opisywanym okresem. Autor – według swoich 
zamierzeń – postara się odtworzyć sytuację, która skłoniła głównych rozgry-
wających w PRL do zmian, które wydawały się – ówczesnej społeczności  
– mało realne. ważna będzie także próba spojrzenia na wydarzenia z perspektywy 
„szarego” obywatela, członka partii jak i „tych”, którzy najbardziej mogli na 
przemianach zyskać, ale też stracić. Podjęte przez autora analizy mają dopro-
wadzić do znalezienia odpowiedzi na kilka problemów badawczych: jak było 
możliwe (w czasie cenzury) zainteresowanie społeczeństwa tematem dotyczącym 
potencjalnej rehabilitacji więzionych niesłusznie osób (mowa o ok. 70 tysiącach 
więźniów)? Czy aż tak silnym było negatywne odbieranie partii ze strony  
obywateli, że odsunięty na bok władysław gomułka mógł zostać wzięty pod 
uwagę jako ten, który pomoże doprowadzić do pozytywnej zmiany nastrojów 
społecznych? Czy ten sam mógł w trakcie wystąpienia na VIII Plenum krytyko-
wać np. plan 6-letni? Dlaczego istniały tak silne podziały w kierownictwie PzPR? 
Jak przyjmowała władza do wiadomości to, że w zorganizowanych wiecach 
wyrażających sprzeciw ludności kraju (np. na Politechnice warszawskiej oraz  
w zakładach/fabrykach) brało udział tysiące ludzi? Czy aż takie obawy 
powodowała sytuacja w państwie, że zsRR zdecydowało się przeprowadzić ruchy 
wojsk radzieckich na terytorium Polski i czemu one miały służyć? Co skłoniło 
rządzących do uwolnienia Kardynała stefana wyszyńskiego, porozumienia 
się z nim (Kościołem katolickim) oraz możliwości wprowadzenia do sejmu 
niezależnych posłów katolickich, którzy w sposób legalny mieli stworzyć 
opozycję? Odpowiedzi na te i inne pytania oraz opis ówczesnej sytuacji zostały 
umieszczone w poniższym tekście.

Różnego rodzaju nastroje opinii publicznej w kraju, spowodowane były 
publikowaniem wiadomości o rehabilitacji osób niesłusznie aresztowanych  
i osadzonych w więzieniach podczas niesprawiedliwych procesów. zaczęły być 
one „wyciągane” na światło dzienne i w coraz to większy sposób interesowały 
społeczeństwo. 13 października w sejmowej Komisji wymiaru sprawiedliwości  
i Administracji Publicznej Minister sprawiedliwości, generalny Prokurator, 
Prezes Najwyższego sądu wojskowego i Naczelny Prokurator wojskowy, 
składali sprawozdania z wykonania ustawy amnestyjnej7 i z przebiegu rehabili- 
tacji skazanych8. ze sprawozdania zofii wasilkowskiej9 tj. Ministra  
sprawiedliwości, można było dowiedzieć się, że: „(…) spośród przebywających 
w więzieniach na dzień 1 maja blisko 70 tys. więźniów śledczych i więźniów  
po wyrokach, na 20 maja pozostało w wyrokach już tylko niespełna 30 tys.  

6 R. łoś, Wokół VIII Plenum KC PZPR (19–21 października 1956 r.), „studia Polityczne” 1996 (6), 
s. 123–124.
7 D. Maksimiuk, Rok 1956 w Polsce. Sądy, prokuratury, prawo karne, Białystok 2016, s. 301–303.
8 Dz. U. 1956 nr 11 poz. 57
9 zofia wasilkowska (1910–1996) – pierwsza w historii Polski kobieta, która objęła stanowisko 
ministra (minister sprawiedliwości w rządzie Józefa Cyrankiewicza). Przez 23 lata pełniła funkcję 
sędziego sądu Najwyższego; T. Mołdawa, Ludzie władzy: 1944–1991, warszawa 1991.
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więźniów, czyli w wyniku amnestii połowa więźniów odzyskała wolność. 
spośród ogólnej liczby korzystających z amnestii 5.847 osób było podejrzanych 
lub skazanych za przestępstwa polityczne, a 1.063 osoby były skazane, 
względnie pozostawały pod zarzutem kolaboracji z okupantem lub faszyzacji 
kraju w okresie przedwrześniowym. Olbrzymia większość spraw dotycząca 
wykonania amnestii została załatwiona w maju, reszta w czerwcu i mały 
odsetek w lipcu”10. z danych przytoczonych przez Mariana Rybickiego11 
(Prokuratora generalnego PRL) wynikało, że w ostatnich miesiącach 1956 r. 
wpłynęło 1.708 spraw o rehabilitację, z czego do 1 października 1956 r. zbadano 
852 sprawy. w 364 przypadkach wnioski uznano za słuszne i wystąpiono  
o rewizję procesów. Rybicki przedstawił ponadto mechanizm naruszania zasad 
praworządności. Dominującą rolę odgrywały w nim takie czynniki jak: brak 
niezawisłości sądów, brak jawności działania i kontroli prac organów śledczych 
oraz organów ścigania. Podał on przykłady przebywania w więzieniach ludzi 
po 3–7 lat bez wyroków sądowych. wśród niesłusznie aresztowanych wymienił 
między innymi generałów Mariana spychalskiego12 i wacława Komara13,  
a wśród niesłusznie skazanych wymienił generałów: stanisława Tatara14, Jerzego 

10 „Trybuna Ludu” 1956, nr 287 z 15 października.
11 Marian Rybicki (1915–1987) – profesor zwyczajny nauk prawnych, działacz państwowy. w latach 
1956–1957 pełnił funkcję prokuratora generalnego, a w latach 1957-1965 ministra sprawiedliwości; 
z. Rykowski, w. władyka , Polska próba Październik ‘56, Kraków 1989, A. Kochański, Rybicki 
Marian, [w:] Polski Słownik Biograficzny , t. 32/2, z. 137, wrocław-warszawa-Kraków 1991,  
s. 312–314.
12 Marian spychalski (1906–1980), działacz ruchu robotniczego. w latach 1928–1930 członek 
zNMs „Życie,” od 1931 członek KPP, działacz związku zawodowego Pracowników Przemysłu 
Budowlanego. 1940 1941 członek grupy Biuletynu radiowego i współorganizator związku walki 
wyzwoleńczej. Członek PPR od 1942 r. szef sztabu głównego gwardii Ludowej i Armii Ludowej. 
w marcu 1944 przedstawiciel KC PPR i członek delegacji KRN na rozmowy z władzami radzieckimi 
i CBKP. Po wyzwoleniu pierwszy prezydent wyzwolonej warszawy, szef sztabu głównego wP, 
następca naczelnego dowódcy, 1945–1949, I wiceminister obrony narodowej. w latach 1944–1949 
członek biura politycznego PPR i PzPR, w 1949 usunięty z KC i aresztowany. w latach 1956–1971 
członek KC PzPR, 1959–1970 członek Biura Politycznego. Minister Obrony Narodowej 1956–1968. 
Od 1963 marszałek Polski, zastępca naczelnego dowódcy sił zbrojnych Układu warszawskiego. 
Przewodniczący Rady Państwa 1968–1970. Poseł do KRN oraz na sejm 1947–1950 i 1957–1972; 
J. Królikowski, Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943−1990, t. 3, Toruń 2010,  
s. 495-501.
13 wacław Komar (1909–1972) – w latach 1939–1940 był żołnierzem wojska Polskiego we Francji. 
Po powrocie do kraju w 1945 roku objął stanowisko szefa Oddziału II sztabu generalnego, 
wieloletni funkcjonariusz komunistycznych służb; J. Królikowski, Generałowie i admirałowie 
Wojska Polskiego 1943−1990, tom 2, Toruń 2010, s. 214–218.
14 stanisław Tatar (1896–1980) – generał brygady Psz i ludowego wP, Po przyjeździe aresztowany 
i w 1951 skazany na dożywocie na podstawie sfałszowanych dowodów. w 1956 został zwolniony 
i zrehabilitowany. Nie powrócił do służby wojskowej; z. siemaszko, Działalność generała Tatara 
1943–1949, Londyn 1999; 
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Kirchmayera15, Jana Mazurkiewicza „Radosława”16 oraz pułkownika Jana 
Rzepeckiego17. Ponadto poinformował, że wydanie wyroków na 19 oficerach 
wojska Polskiego w związku ze sprawą Tatara, a następnie ich wykonanie, 
było niesłuszne. Doszło do tego, że ich rodziny otrzymały w konsekwencji akty 
rehabilitacji18. 

Mające coraz to żywsze działania napięcia społeczne we wrześniu  
i na początku października 1956 roku, wymagały szybszych i zdecydowanych 
działań, umożliwiających odzyskanie przez partię jedności oraz sukcesywnie 
traconej pozycji w społeczeństwie. w tym celu miano posłużyć się władysławem 
gomułką i jego powrotem do kierownictwa partyjnego, jak również zwołaniem 
kolejnego posiedzenia plenarnego KC PzPR. Dla ówczesnego kierownictwa 
partii kwestia związana z gomułką rzeczywiście nie była łatwą, zwłaszcza, że 
gomułka, który znalazł się wcześniej na wolności, nie chciał zaaprobować ocen 
sformułowanych wcześniej przez I sekretarza KC PzPR. gomułka wystosował 
ostry list do Biura Politycznego. Napisał w nim: „z przemówienia I sekretarza 
KC PzPR wygłoszonego na naradzie aktywu partyjnego stolicy i województwa 
warszawskiego i ogłoszonego w «Trybunie Ludu» z dnia 7 kwietnia br. 
dowiedziałem się o rehabilitacji, o oczyszczeniu mnie z oszczerczych zarzutów 
wrogiej i dywersyjnej działalności. Dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili, 
mogę czuć tylko wdzięczność. w stosunku zaś do tych, którzy wobec mnie 
świadomie stosowali metody oszczerstwa i prowokacji, mam prawo domagać 
się wyciągnięcia wszystkich konsekwencji”19. Członkowie kierownictwa partii  
tj. Edward Ochab i Józef Cyrankiewicz przeprowadzali rozmowy z gomułką,  
które miały na celu doprowadzenie do jego powrotu. Partii był w tym czasie 
potrzebny autorytet moralny i polityczny, ponieważ działająca ekipa kierownicza, 
w znacznej części opinii społeczeństwa była pozbawiona zaufania i nie była  
w stanie zapanować nad kryzysem w kraju. Owym powszechnym autorytetem 
w partii i wśród społeczeństwa cieszył się władysław gomułka i już od lata 
1956 r. przenikały do polityków partyjnych pogłoski o możliwości jego powrotu 
do czynnego życia politycznego. Mowa była również o powrocie Mariana 
spychalskiego i Ignacego Logi-sowińskiego, tj. wszystkich tych, którzy zostali 

15 Jerzy Kirchmayer (1895–1959) – w trakcie II wojny światowej walczył w szeregach zwz,  
a następnie AK. Po wojnie został szefem Oddziału Historycznego sztabu generalnego wP.  
w 1948 r. został usunięty z wojska a w 1950 r. aresztowany. w 1955 został zwolniony z więzienia,  
a rok później zrehabilitowany, M. R. Bombicki, Zbrodnie prawa. Wyroki sądów wojskowych  
w latach 1944–1954, Poznań 1993.
16 Jan Mazurkiewicz (1896–1988) – generał wP, podczas powstania warszawskiego dowódca 
zgrupowania AK „Radosław”. w 1949 roku został aresztowany, a w 1953 roku skazany na dożywocie. 
w 1956 roku w wyniku amnestii opuścił więzienie, a następnie został zrehabilitowany; A. Chmielarz, 
Gen. bryg. Jan Mazurkiewicz – „Zagłoba”, „Socha”, „Sęp”, „Radosław” 1896–1988, „wojskowy 
Przegląd Historyczny”, Nr 3 (125), warszawa 1988, s. 318–320.
17 Jan Rzepecki (1899–1983) – w trakcie wojny działał w zwz. Następnie pełnił funkcję szefa Biura 
Informacji i Propagandy w AK. Po powstaniu warszawskim trafił do niewoli niemieckiej. Jesienią 
1945 roku założył konspiracyjną organizację zrzeszenie wolność i Niezawisłość, A. K. Kunort, 
Jan Rzepecki, [w:] Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1945 t.1. warszawa 1987,  
s. 137–138.
18 „Trybuna Ludu” 1956, nr 287 z 15 października.
19 E. syzdek, B. syzdek, Polityczne dylematy Władysława Gomułki, warszawa 1985, s. 140.
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wcześniej odsunięci od władzy i oskarżeni o tzw. odchylenie prawicowo- 
nacjonalistyczne20. 

Kwestię ową omawiano na posiedzeniu BP. 19 kwietnia 1956 roku do 
rozmów z gomułką wyznaczono Franciszka Mazura i zenona Nowaka. spotkali 
się z nim 9 maja. Do kolejnej rozmowy, tym razem z udziałem Franciszka Mazura 
i Aleksandra zawadzkiego, doszło 19 maja. Nie dały one żadnych rezultatów. 
gomułka (29 maja) wystosował list do BP – było to nawiązanie do prowadzonych 
rozmów. Domagał się w nim ostatecznego wyjaśnienia stosunku władz partii 
do formułowanych wcześniej zarzutów dotyczących „odchylenia prawicowo-
nacjonalistycznego”. Chciał również umożliwienia wystąpienia przed KC  
i przedstawienia własnego stanowiska. Odszedł od swojej wcześniejszej 
samokrytyki z lat 1948–1949. Pisał: „(...) oświadczam, że moją samokrytykę 
przekreśliło życie, że krytykowałem siebie za to, za co krytykować nie należało, 
że stanowisko jakie zajmowałem w podstawowych zagadnieniach poddanych 
krytyce i samokrytyce, w świetle późniejszych wydarzeń okazało się słuszne”21. 
zastosował formułę: „spiesz się powoli” i nie okazywał entuzjazmu a propos 
tego co go spotkało ze strony rządzących. Początkowo chciano zaoferować mu 
stanowisko I sekretarza partii we wrocławiu. Następnie miał się stać członkiem 
KC. Później zastanawiano się, aby powierzyć mu stanowisko wicepremiera 
i członka Biura Politycznego. Jednak owe propozycje nie satysfakcjonowały go. 
Miał świadomość, że kryzys polityczny i nieukrywane niezadowolenie przyniesie 
u rządzących wolę zmian i że czas działa na jego korzyść22. 

Już od 8 października 1956 r. stał się uczestnikiem Biura Politycznego. 
Kilka dni później, tj. 17 października poinformowano o tym opinię publiczną 
za pośrednictwem oficjalnego komunikatu prasowego. Nie będąc więc jeszcze 
członkiem BP, gomułka brał czynny udział w jego posiedzeniach, a tym samym 
uczestniczył w przygotowaniu materiałów na VIII Plenum KC. w związku  
z powyższym, 15 października odbyło się posiedzenie BP w sprawie przygotowania 

20 Odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne – formuła oskarżenia skierowanego wobec w. gomułki 
i jego najbliższych współpracowników (z. Kliszko, I. Loga-sowiński, w. Bieńkowski) wysuniętego 
przez grupę działaczy komunist. wywodzących się z Centralnego Biura Komunistów Polski, dążących 
do całkowitego przejęcia władzy w PPR i rozprawienia się z koncepcją pol. drogi do socjalizmu; spór 
pomiędzy grupami rozpoczął się w czasie II wojny świat., gdy gomułka, zmierzając do pozyskania 
jak najszerszych kręgów społ. dla komunist. koncepcji ustrojowych, wystąpił z projektem powołania 
KRN; po wojnie gomułka nie popierał wszechwładzy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publ., krytycznie 
oceniał rolę KPP, opierał się narzuceniu kierunków reform społ.-gosp. (m.in. kolektywizacji) przez 
Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych, w sporze sowiecko-jugosłowiańskim 
próbował odgrywać rolę mediatora; 31 VIII–3 IX 1948 na plenarnym posiedzeniu KC PPR  
B. Bierut wygłosił referat O odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznym w kierownictwie partii  
i sposobach jego przezwyciężenia, zarzucając gomułce nieufność wobec zsRR, błędną ocenę tradycji 
niepodległościowej pol. ruchu robotn., uchylanie się od walki z „elementami kapitalistycznymi” na 
wsi, zaściankowość i tendencje nacjonalistyczne w podejściu do problemów globalnych; gomułkę 
zmuszono do uznania swych rzekomych błędów i złożenia samokrytyki, odsunięto od pełnionych 
funkcji wraz z jego współprac.; rozpoczął się proces przyspieszonej sowietyzacji Polski, źródło: http://
www.sztetl.org.pl/pl/term/1247,odchylenie-prawicowo-nacjonalistyczne/, [dostęp dn. 19.06.2017].
21 P. Machcewicz, Władysław Gomułka, warszawa 1995, s. 38.
22 M. Tarniewski, op.cit., s. 42–45.
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plenum23, którego ostateczny termin zwołania wyznaczono na 19 października.  
w obradach brał udział również sam władysław gomułka. zamiarem kierownictwa 
partii miało ono przyczynić się do przerwania kryzysu politycznego w partii  
i państwie oraz zapoczątkować proces skutecznego wychodzenia z owego impasu. 
Był to czas, gdzie niezadowolenie osiągnęło niewątpliwie wyżyny. Pogłębiały się 
rozbieżności w kierownictwie partii, które paraliżowały jej działanie. zdecydowaną 
większość wysiłków kierowano na walkę wewnątrz partii24. 

zaistniałą sytuacją wewnątrz partii oraz jej wpływem na życie społeczno-
polityczne kraju zajęli się publicyści redakcji „Po prostu” tj. Ryszard Turski 
i Eligiusz Lasota. w swym artykule pt. „Polski Październik” z 28 października 
1956 r. ostro potępili grupę natolińską za jej poglądy oraz dążenie za wszelką cenę 
do utrzymania istniejącego modelu sprawowania władzy. Przedstawili program 
grupy natolińskiej jako skrajnie antydemokratyczny, wsteczny, wynikający  
z przywiązania do metod stalinowskich, dający jednocześnie tej grupie określone 
zaszczyty i przywileje25. ówczesny publicysta Jerzy Urban w swym artykule 
pt. „wyjąć konserwę z puszki” określił grupę natolińską „konserwą partyjną, 
nie potrafiącą zrozumieć, iż biegu historii nie można odwrócić a stare metody 
sprawowania władzy nie odpowiadają już polskiemu społeczeństwu”26.

Na podziały w kierownictwie PzPR reagowało też społeczeństwo. 
Interesujący charakter niezadowolenia społeczeństwa przybrały wystąpienia na 
wyższych uczelniach m. st. warszawy, gdzie wywieszano karykatury natolińczyków 
oraz opowiadano dedykowane im dowcipy. Domagano się wyeliminowania ich  
z władz. Miały miejsce również inne wiece27. z nich najgłośniejszymi były trzy. 
Odbyły się one na Politechnice warszawskiej. Jako pierwszy, zapowiadający się 
groźnie i nieskutecznie odwołany, przeprowadzono w przeddzień Plenum. Odbył 
się on w miarę spokojnej atmosferze. Kolejnym był zwołany na dzień rozpoczęcia 
obrad, tj. 19 października. zgromadził ok. 5 tys. osób. Przybyły na niego delegacje  
z warszawskich zakładów pracy, także delegacje studentów z Krakowa  
i pracowników Nowej Huty. Na wiecu miano poprzeć przyjętą poprzedniego 
dnia rezolucję. w rezultacie stał się manifestacją poparcia dla samego gomułki. 
Największym był jednak ten trzeci. Odbył się w sobotę 20 października. zgromadziło 
się na nim około 20–30 tys. osób. wśród przybyłych osób byli również członkowie 
KC: Jerzy Albrecht, Helena Jaworska, stefan staszewski i Janusz zarzycki. 
wśród obecnych byli między innymi: redaktor naczelny „Po prostu” – Eligiusz 
Lasota i sekretarz FsO – Lechosław goździk28. Na wiecu odczytywano fragmenty 
wygłoszonego tego samego dnia przemówienia gomułki z VIII Plenum. wiecowano 
również w warszawskich fabrykach. zaczęła się pozbawiona kontroli rządzących 
akcja wyładowania skumulowanych od wielu lat emocji. Komitety zakładowe 

23 Protokół z posiedzenia Biura Politycznego z dnia 15 października 1956 roku, nr 126, KCPzPR, 
ANN
24 A. Korzon, Protokół obrad Biura Politycznego KC PZPR w dniach 19–21 października 1956 r., 
„Dzieje najnowsze” 1996, Rocznik XXXVIII, (3–4), s. 129–130.
25 „Po prostu” 1956, nr 44 z 28 października.
26 górski M., Urban J., Wyjąć konserwę z puszki, „Po prostu” 1957, nr 4 z 27 stycznia.
27 M. sokolnicki, Przełom 1956 roku w Płocku, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” 
2016, nr 8, s. 141.
28 J. Eisler, Polskie miesiące, czyli kryzysy w PRL, warszawa 2008, s. 25–26.
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partii przejęły władzę, ogłosiły pogotowie załóg. Duża ich część zadecydowała  
o niewychodzeniu z fabryk. wprowadzono powszechnie akceptowany zakaz picia 
alkoholu29. Na Żeraniu została utworzona milicja robotnicza, którą wyposażono 
w biało-czerwone opaski. większości wieców w stolicy przewodził Lechosław 
goździk. swą popularnością dorównywał samemu gomułce. studenci na 
krakowskim przedmieściu wywiesili transparent: „goździk to gwóźdź do 
trumny stalinizmu”. wraz z nim i jego ekipą wiece prowadzili młodzi gniewni  
z Uniwersytetu, redakcji „Po prostu” i „sztandaru Młodych”. Entuzjazm udzielał  
się całemu krajowi. Ciągle słuchano radia z nadzieją, że będą nadawane wiadomości 
z obrad Plenum. Czytano komunikaty ze ściennych tablic, przekazywano  
nawzajem informacje z wieców i zebrań. Powszechnie wzmagała się atmosfera 
oczekiwania na efekty z dawna wytęsknione. zastanawiano się, czy Plenum spełni 
oczekiwania narodu, czy wyjdzie naprzeciw trudnej sytuacji w kraju? Podgrzanie 
ówczesnej atmosfery spowodowała bez wątpienia nagła wizyta w warszawie 
kierownictwa KPzR oraz fala plotek, która ogarnęła kraj30. „Prognozowano” 
np. na temat ruchu wojsk radzieckich w kierunku warszawy. wiele z tych 
zupełnie nowych problemów znalazło odbicie na Plenum. w najbliższych dniach 
rozstrzygnąć się również miała, trwająca od kilku miesięcy, walka w kierownictwie 
partii pomiędzy dwoma orientacjami: puławską i natolińską. Ta pierwsza liczyła 
na większy sukces w potencjalnym starciu. sam gomułka był po jej stronie. Miała 
ona też za sobą większość społeczeństwa i prasę, w której nie ukrywano tendencji 
reformatorskich. Odpowiedzią i nadzieją na wszelkiego rodzaju pytania miało być 
owe VIII Plenum KC PzPR. w trakcie jego trwania planowano rozwiązać wiele 
kwestii i pytań. Miano się nareszcie porozumieć i doprowadzić do przynajmniej 
czasowego złagodzenia kursu partii. Miało ono dać nadzieję, że nie wszystko 
stracone, że rząd ma szanse rozwikłać spory i wejść na właściwą i zrozumiałą dla 
społeczeństwa nutę. Plenum przewodniczył I sekretarz KC PzPR Edward Ochab, 
który miał wygłosić referat wprowadzający. Jednak stwierdził: „(…) sytuacja, 
która się wytworzyła w ostatnim okresie w kierownictwie, nie pozwoliła mi na 
czas przygotować referatu”31. Ograniczył się on zatem do zreferowania decyzji 
Biura Politycznego KC. wspomniane BP postanowiło włączyć w skład KC: 
władysława gomułkę, Mariana spychalskiego, zenona Kliszkę oraz Ignacego 
Logę-sowińskiego. Planowano też dokonać zmian w składzie BP i zmniejszyć jego 
liczebność do 9 osób. Miało to zapewnić jedność oraz większą i szybszą strategię 
działania. zaproponowano wybór władysława gomułki na I sekretarza KC Partii. 
Oznajmiono także o przybyciu do warszawy delegacji Prezydium KC KPzR  
w składzie: Nikita Chruszczow, łazar Kaganowicz, Anastas Mikojan, wiaczesław 
Mołotow, która chciałaby przeprowadzić rozmowy z BP KC PzPR32.

Niewiele później, bo w styczniu 1957 r. władysław gomułka w czasie 

29 M. Tymiński, Na huśtawce nastrojów. Robotnicy Warszawy i działacze partyjni 1954–1957, [w:] 
Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy. Postawy robotników wielkich ośrodków przemysłowych  
w PRL, pod. red. J. Neja, warszawa 2005, s. 18–20.
30 J. Eisler, op. cit., s. 28–29.
31 „Nowe Drogi” 1956, nr 10, s. 14.
32 P. Machcewicz, Polski rok 1956, warszawa 1993, s. 72–74.
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rozmowy z Czou En-Laiem w warszawie33, tak mówił o nowej sytuacji: 
„Towarzysze radzieccy, a szczególnie tow. Chruszczow zrobił demonstrację od 
razu na lotnisku (…). Chruszczow przy wyjściu z samolotu przywitał się najpierw 
z generałami radzieckimi i marszałkiem Rokossowskim ignorując członków 
Biura Politycznego KC PzPR i przedstawicieli rządu. Następnie podszedł do 
delegacji polskiej i podniesionym głosem zaczął krzyczeć na tow. Ochaba, że 
«etot nomer nie projdziot», wygrażając mu palcem w sposób karczemny. Myśmy 
zareagowali na to w sposób bardzo spokojny, nie chcąc dawać w oczach generałów 
radzieckich i kierowców, gorszącego widowiska publicznego. Uznałem jednak 
za konieczne zaprotestować przeciwko napaści na tow. Ochaba i wziąłem go  
w obronę. Towarzysze radzieccy zaraz na lotnisku zażądali odroczenia Plenum. 
Było to niemożliwe, gdyż wszyscy członkowie KC byli w tym czasie zebrani w sali  
i oczekiwali na otwarcie plenum. Odrzuciliśmy więc żądania odroczenia Plenum 
i poprosiliśmy delegację radziecką, by udała się razem z nami do Belwederu, 
gdzie rozpoczęliśmy rozmowy”.34 Tam też „(…) odbyło się wielogodzinne 
spotkanie, w tym dwugodzinna nocna rozmowa osobista między władysławem 
gomułką i Nikitą Chruszczowem. Lider polskich komunistów przekonał swego 
radzieckiego „towarzysza”, iż PzPR kontroluje wydarzenia, a planowane zmiany 
nie podważą kwestii najważniejszych. Rano delegacja powróciła do Moskwy. 
wojska otrzymały rozkaz wycofania się do koszar. Informacja ta chwilę wcześniej 
wzbudziła żywe reakcje u niektórych członków KC. Michalina Tatarkówna-
Majkowska, I sekretarz Komitetu łódzkiego PzPR postulowała nie rozpoczynać 
rozmów z delegacją radziecką do momentu załatwienia spraw organizacyjnych”35. 
Helena Jaworska, przewodnicząca zg zMP, pytała o skład delegacji polskiej do 
rozmów z towarzyszami KPzR. Na pytanie Romany granas o przedmiot rozmów 
polsko-radzieckich, Edward Ochab odpowiedział: „zagadnienia stosunków 
polsko-radzieckich.” Nie była to zdecydowanie odpowiedź wyczerpująca. Takie  
i inne pytania oraz postulaty kierowane pod adresem członków kierownictwa partii 
powodowały zwiększenie napięcia związanego z obradami Plenum36. 

29 października tj. w sobotę, Aleksander zawadzki przedstawił informacje 
o wynikach rozmów kierownictw partii polskiej i radzieckiej. Poinformował on 
zebranych, że goście byli zaniepokojeni propagandą antyradziecką, podawali 
jej przykłady i cytaty, „Towarzysze interesowali się też – jak mówił zawadzki 
– projektami nowego składu kierownictwa, które ma wyłonić VIII Plenum 
KC Partii. wskazywali na to, że proponowany skład tego kierownictwa znany 
jest wszędzie, a myśmy towarzyszy radzieckich, przy takich stosunkach jakie 
nas łączą, o tym nie poinformowali”37. z relacji zawadzkiego dowiemy się, że 
strona radziecka potwierdziła, że projekty składu nowego kierownictwa traktuje 
jako sprawę wewnętrzną PzPR i jej Komitetu Centralnego. Dzięki odbytym 
rozmowom, opracowano wspólny komunikat, w którym obie strony podkreśliły 
wolę utrzymania i rozwoju przyjaznych stosunków między obiema partiami. 

33 A. werblan, Rozmowy Władysława Gomułki z Zhou Enlaiem w 1957 roku, „Dzieje Najnowsze” 
1997/29/4, s. 124.
34 A. Paczkowski, Tajne dokumenty Biura Politycznego PRL- ZSRR, Londyn 1998, s. 8–9.
35 „Nowe Drogi” 1956, nr, s. 15.
36 J. Tazbir, Polska na przestrzeni wieków, warszawa 1995, s. 689.
37 „Nowe Drogi” 1956, nr 10, s. 17–18.
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zapowiedziano również, iż niebawem udadzą się do Moskwy przedstawiciele 
kierownictwa PzPR w celu pełnego wyjaśnienia wzajemnych relacji między 
Polską a zsRR38. 

Po oświadczeniu Aleksandra zawadzkiego wystąpił Artur starewicz, 
poparty przez Antoniego Alstera i zofię wasilkowską. Domagali się oni od 
marszałka Konstantego Rokossowskiego, członka BP i Ministra Obrony Narodowej 
PRL, aby ten wyjaśnił kwestie ruchów wojsk radzieckich, jakie miały miejsce 
podczas obrad pierwszego dnia Plenum. Poruszały się one w kierunku warszawy 
jak i w rejonie wrocławia oraz zachodniej granicy Polski. Artur starewicz starał 
się uzyskać odpowiedź, jaki był cel tych ruchów jak i o autorów owej decyzji. 
Dawał niejako przestrogę na przyszłość, że skutki polityczne takiej decyzji, które 
wywołują zaniepokojenie w społeczeństwie polskim, mogą mieć bardzo poważne 
konsekwencje, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami39. w odpowiedzi 
Rokossowski miał odpowiedzieć: „Rzeczywiście wojska radzieckie poruszały się. 
Przeprowadziliśmy jesienne manewry na terenie, gdzie rozlokowana jest grupa 
wojsk radzieckich. wojska te poruszały się w kierunku Bydgoszczy i w kierunku 
łodzi. w związku z tym zgłosiłem się do marszałka Koniewa, który kierował 
tymi ćwiczeniami o to, żeby posuwanie się wojsk północnej grupy na wschód 
zatrzymać i zarządzić powrót tych oddziałów do miejsc rozlokowania”40.

starewicz stawiając takie pytanie, chciał uzyskać konkretną odpowiedź, 
która pozwoliłaby zrozumieć cel owego działania zsRR. Jak należy przypuszczać, 
już wówczas dążył do tego, co miało się rozegrać w trakcie obrad Plenum tj. 
walki w składzie kierownictwa partii. Kolejnym punktem porządku dziennego 
była dyskusja nad dwoma projektami uchwał: o zadaniach politycznych  
i zadaniach gospodarczych partii. Projekty te wcześniej rozesłano członkom KC. 
wprowadzeniem do dyskusji miało okazać się obszerne wystąpienie władysława 
gomułki, które obok krytycznej oceny przeszłości – stanowiło własną propozycję 
wykładni dotychczasowego prowadzenia polityki przez partię, jej rozwinięcia 
oraz niezbędnego uzupełnienia. zostało ono rozwinięte w przyjętej uchwale  
w sprawach politycznych41.

w krytycznej analizie rezultatów planu 6-letniego gomułka głosił:  
„Daleki jestem od pomniejszania jakiegokolwiek osiągnięcia naszego kraju. Nas 
wszystkich, podobnie jak cały naród, cieszy zwiększenie i pomnażanie produkcji 
naszego przemysłu. Nie mam podstaw do kwestionowania podanych wskaźników 
wzrostu produkcji przemysłowej. Przyjmuję je za odpowiadające rzeczywistości.  
są jednak pewne „ale”, które zmuszają do rewizji oceny naszych osiągnięć 
gospodarczych w minionej sześciolatce”42. Przytoczył przykłady z górnictwa 
węglowego, wskazując, iż wzrost wydobycia węgla w naszym kraju z 74 mln 
ton w 1949 r. do 94,5 mln ton w roku 1955 dokonał się kosztem zwiększonego 
wysiłku załóg górniczych, pracujących w godzinach nadliczbowych i w niedziele 

38 A. skrzypek, Stosunki polsko-radzieckie w latach 1956–1957, “Kwartalnik Historyczny” 1986,  
R. 93, nr 4, s. 1050–1051.
39 J. Ptasiński, Pierwszy z trzech zwrotów, czyli rzecz o Władysławie Gomułce, warszawa 1983, s. 15.
40 „Nowe Drogi” 1956, nr 10, s. 10.
41 Ibid., s. 21–46
42 Przemówienie wygłoszone na VIII Plenum KC PZPR „W sprawie wyników planu sześcioletniego,” 
warszawa 1956, s. 4.
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oraz przy wykorzystaniu pracy żołnierzy i więźniów. w tych latach wydajność 
pracy w górnictwie spadła z 1.328 kg węgla na jednego zatrudnionego do 1.163 
kg. gomułka przyznał ponadto, że wiele inwestycji w okresie realizacji planu 
6-letniego było chybionych, jak np. Fabryka samochodów Osobowych na 
Żeraniu, produkująca samochody drogie, przestarzałe i nieekonomiczne, „takich, 
jakich chyba dzisiaj nikt już na świecie nie produkuje”43. Przyznał ponadto, 
że polityka kredytowa spowodowała ogromny wzrost zadłużenia za granicą. 
„Na rozbudowę przemysłu zaciągnęliśmy poważne kredyty inwestycyjne, 
a kiedy nadeszły terminy spłat pierwszych rat, znaleźliśmy się w położeniu 
niewypłacalnego bankruta. Trzeba było zwracać się do wierzycieli o moratorium. 
Kierownicy naszej gospodarki narodowej nie potrafili widocznie pojąć tego 
prostego faktu, że tak należy gospodarzyć kredytami, to znaczy tak je inwestować, 
aby w ustalonych terminach spłacać je wierzycielom wytworzoną przy pomocy 
tych kredytów produkcją. Tymczasem poważna część tych kredytów w postaci 
maszyn i urządzeń nie znalazła dotychczas zastosowania w produkcji i przez 
długie lata zastosowania takiego nie znajdzie, a część w ogóle należy uważać za 
bezpowrotnie przepadłą”44. w dalszym ciągu swego wystąpienia, mówca zarzucił 
twórcom uchwały VII Plenum znaczną ogólnikowość i bycie nierzetelnymi  
w sprawach związanych z polityką ekonomiczną. skrytykował KC, iż ten w żaden 
sposób nie potrafi wyciągnąć konsekwencji wobec winnych popełnionych błędów 
w polityce gospodarczej. Jeszcze bardziej surowo potraktował bilans polityki 
rolnej minionego okresu. Przypominając, że od 1949 r. w Polsce powstało ok.  
10 tys. spółdzielni produkcyjnych skupiających 6% gospodarstw chłopskich, 
dokonał analizy skutków polityki rolnej partii, szczególnie w sektorze 
uspołecznionym. z analizy tej wynikało, iż w 1955 r. gospodarka indywidualna, 
skupiająca 78,8% użytków rolnych, dawała produkt globalny w wysokości 83,9%. 
spółdzielnie produkcyjne posiadające 8,6% użytków rolnych produkowały 
7,7% płodów rolnych, a PgR, gospodarując na 12,6% użytków rolnych, 
dawało tylko 8,4 produktu globalnego. Działo się to wszystko pomimo dotacji 
dla sektora uspołecznionego oraz bardzo poważnych obciążeń i faktycznego 
niedoinwestowania gospodarstw indywidualnych. Kończąc tę część wypowiedzi, 
gomułka powiedział: „ogólnie oceniając, po zakończeniu planu sześcioletniego, 
który według założeń miał podnieść wysoko poziom życiowy klasy robotniczej 
i całego narodu, znaleźliśmy się dzisiaj, w pierwszym roku nowego planu 
pięcioletniego, w obliczu olbrzymich zaległości gospodarczych, które z dnia na 
dzień ciągle narastają”45.

Kolejną kwestią omówioną przez gomułkę w swym referacie 
programowym, były wnioski z wydarzeń poznańskich. Omawiając je stwierdził: 
„Klucz do rozwiązania spiętrzonych trudności posiada w swoich rękach klasa 
robotnicza. Od jej postawy zależy wszystko. I dzień dzisiejszy, i perspektywy na 
przyszłość. Postawa zaś klasy robotniczej zależy od polityki partii, wytyczanej 
przez jej kierownictwo. Od umiejętności kierowania państwem przez rząd 

43 Wystąpienie tow. Władysława Gomułki na dyskusji na VIII Plenum KC PZPR, [w:] Październik  
1956, pod. red. M. Jaworskiego, warszawa 1987, s. 149–150.
44 Przemówienie wygłoszone na VIII Plenum KC PZPR „W sprawie wyników planu sześcioletniego,” 
warszawa 1956, s. 5–6.
45 w. gomułka, Przemówienia, warszawa 1957, s. 10.
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i wszystkie naczelne organy państwa”46. I dalej: „Robotnicy Poznania nie 
Robotnicy Poznania nie protestowali przeciwko Polsce Ludowej, przeciwko 
socjalizmowi, kiedy wyszli na ulicę miasta. Protestowali oni przeciwko złu, jakie 
szeroko rozkrzewiło się w naszym ustroju społecznym i które ich również boleśnie 
dotknęło, przeciwko wypaczeniom podstawowych zasad socjalizmu, który jest ich 
ideą”47. gomułka zarzucił nieudolność polityczną twórcom uchwały VII Plenum,  
w której przedstawiono tragedię poznańską jako dzieło „agentów imperialisty-
cznych i prowokatorów”. stwierdził on również: „władza w Polsce będzie miała 
charakter dyktatury proletariatu” – a sens tego systemu widział w tym, że „jest to 
najszersza demokracja dla klasy robotniczej i mas pracujących”48. Mówił ponadto: 
„Nie pozwolimy nikomu wykorzystywać procesu demokratyzacji przeciwko 
socjalizmowi. Na czele procesu demokratyzacji staje nasza partia i tylko ona, 
działając z innymi partiami Frontu Narodowego może pokierować tym procesem  
w takim kierunku, aby proces ten doprowadził rzeczywiście do zdemokratyzowania 
stosunków we wszystkich dziedzinach naszego życia, do wzmocnienia podstaw 
naszego ustroju, a nie do ich osłabienia”49. Poruszył kwestię wykorzystania 
wolności krytyki na łamach prasy, mówiąc, aby „każda krytyka była twórcza  
i sprawiedliwa, aby pomagała przezwyciężyć trudności obecnego okresu, a nie 
przyczyniała się do ich piętrzenia”50. wystąpił z zarzutem do kierownictwa partii, 
że nie potrafiło po XX zjeździe KPzR wyjść do klasy robotniczej z pełną prawdą 
o sytuacji w kraju. Do tego motywu powrócił kilkukrotnie w sposób zdecydowany 
w dalszej części wystąpienia. Przykładem może być postulat przedstawienia 
rzeczywistych możliwości płacowych państwa i zaopatrzenia rynku. w tym 
kontekście odnosił się ponadto do idei, którą był samorząd robotniczy. Nawiązał 
do konieczności wprowadzenia usprawnień w zarządzaniu i planowaniu, których 
realizacji w szerszym zakresie radził dokonać powoli i z rozwagą. zajął się próbą 
nakreślenia propozycji zmian w polityce rolnej, które rzuciły nowe światło na to 
zagadnienie. w sposób zdecydowany określił swój pogląd w sprawie stosunku 
partii do KPzR i związku Radzieckiego. Opisał go jako generalnie niezmienny, 
ale oparty na równości praw, wzajemnej przyjacielskiej pomocy i krytyce, na 
„rozumnym i wynikającym z ducha przyjaźni i ducha socjalizmu rozwiązywaniu 
spornych spraw (…). Tak być powinno – i powiedziałbym – tak zaczyna być.  
w przeszłości niestety nie zawsze tak było... ”51.

Część swego wystąpienia poświęcił gomułka kultowi jednostki. 
zaproponował powołanie komisji do zbadania dotychczas prowadzonych spraw  
o rehabilitację celem wyjaśnienia, czy przyczyną ich powstania nie było świadome 
działanie i prowokacja, co musiało podlegać przepisom karnym. wyniki badań 
komisji powinny ostatecznie zamknąć „kartę spraw związanych z działalnością 

46 Przemówienie wygłoszone na VIII Plenum KC PZPR „W sprawie wyników planu sześcioletniego,” 
warszawa 1956, s. 8–9.
47 w gomułka, op. cit., s. 18.
48 z. Landau, Polska Gomułki, warszawa 1995, s. 22.
49 Ibid., s. 22–23.
50 w. gomułka, op. cit., s. 51.
51 „Nowe Drogi” 1956, nr 10, s. 39.
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polskiej odmiany beriowszczyzny”52 – oświadczył. wyjaśnił ponadto, iż: „(…) 
kultu jednostki nie można sprowadzać tylko do osoby stalina. Kult jednostki to 
pewien system, który panował w związku Radzieckim i który tym samym został 
przeszczepiony do wszystkich bodaj partii komunistycznych, jak też do szeregu 
krajów obozu socjalizmu, w tym i do Polski. Istota tego systemu była znana  
i polegała na tym, że wytworzona została jednostkowa, hierarchiczna drabina 
kultów. Każdy taki kult obejmował określony obszar, na którym funkcjonował.  
w bloku państw socjalistycznych na szczycie tej drabiny stał stalin. Przed nim 
chylili głowy wszyscy, którzy zajmowali niższe szczeble drabiny. Chylili głowy 
nie tylko inni przywódcy KPzR i kierownicy związku Radzieckiego, lecz tak samo 
kierownicy partii komunistycznych i robotniczych krajów obozu socjalistycznego 
(…). Ich kult promieniował jednak tylko na obszarze ich krajów, gdzie stali na 
szczycie krajowej drabiny kultów a można było go nazwać tylko odbitym blaskiem, 
zapożyczonym światłem. świecił podobnie, jak świeci księżyc. Tym niemniej na 
obszarze całego działania był wszechwładny. I tak w każdym kraju ciągnęła się ta 
drabina kultów od góry do dołu”53. Mówił również: „Kult jednostki to określony 
system sprawowania władzy, to określona droga dążenia do socjalizmu przy 
stosowaniu metod sprzecznych z socjalizmem, z socjalistycznym poczuciem 
wolności człowieka, z socjalistycznym poczuciem praworządności”54. Mówiąc  
o skutkach tego zjawiska, wspominał, że: „doszło i u nas do tragicznych faktów, 
że niewinnych ludzi posłano na śmierć. wielu innych więziono, niewinnie nieraz 
przez długie lata, w tym również i komunistów. wielu ludzi poddano bestialskim 
torturom. siano strach i demoralizację”55. gomułka, będąc dobrym mówcą, 
w tej kwestii nie starał się zbytnio upiększać mówiąc: ”system kultu jednostki 
kształtował mózgi ludzkie, kształtował sposób myślenia działaczy partyjnych 
i członków partii”56. Na zakończenie powiedział: „z tym systemem skończyliśmy, 
względnie kończymy raz na zawsze. Należy wyrazić słowa wielkiego uznania dla 
XX zjazdu KPzR, że tak walnie dopomógł nam do likwidowania tego systemu”57.

Przy końcu zajął się omówieniem stanowiska partii, wobec prób 
wykorzystania procesu liberalizacji przeciw państwu, sprawom partii oraz 
sejmowi, który powinien stać się faktycznie najwyższym organem władzy. Po tym 
odbyła się rozmowa dotycząca tejże kwestii58. 

Na podsumowanie tego, czego dotyczyła dyskusja podczas obrad 
VIII Plenum KC PzPR, można uznać, że toczyła się ona wokół problemów 
przedstawionych przez gomułkę i obfitowała w wiele nieprzewidzianych acz 
dramatycznych momentów. 

Procentowo najwięcej kontrowersji wzbudziły zagadnienia wspomnianej  

52 Uchwała VIII Plenum KC PZPR „O aktualnych zadaniach politycznych i gospodarczych partii”, 
warszawa 1956, s. 40.
53 R. Kupiecki, Od VIII Plenum do VIII Plenum 1953–1956. Odchodzenie od kultu Stalina w Polsce, 
“Kwartalnik Historyczny” 1992, R. 99 nr 2, s. 87–90.
54 K. Kersten, Historia polityczna Polski 1944–1956, warszawa 1986, s. 104
55 z. Landau, op. cit., s. 20–21.
56 Uchwała VIII Plenum KC PZPR „O aktualnych zadaniach politycznych i gospodarczych partii”, 
warszawa 1956, s. 38.
57 Ibid., s. 39.
58 R. Kupiecki, op. cit., s. 92–93.
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już powyżej oceny kultu jednostki w Polsce, codziennych spraw wewnątrz 
partyjnych, wyborów do BP i sekretariatu KC PzPR oraz kwestii związanych ze 
stosunkami polsko-radzieckimi. sporo uwagi w dyskusji poświęcono problemom 
budownictwa w kraju, doskonaleniu gospodarki i systemu politycznego, co 
znalazło swój wyraz w uchwale plenum.59

Oceny ówczesnego okresu historii PzPR dokonał spychalski. stwierdził 
on, iż: „(...) w naszej partii konkretnie zaistniał i urządził sobie wygodne życie 
nurt ideologiczno-partyjny i administracyjno-gospodarczy, którego wyrazem 
jest administrowanie zamiast gospodarowanie w ekonomice, dogmatyzm 
w teorii, niewykonalność w praktyce, brak zasad w ideologii, służalstwo  
w polityce, sprzeczność między słowami a czynami w moralności, naśladownictwo  
i komenderowanie w kulturze. zmaterializowanym wyrazem tego nurtu jest 
narośl kastowo-mafijnego charakteru w aparacie władzy, wykrystalizowana 
wokół niektórych członków kierownictwa, którzy faktycznie traktowali partię 
jako własny folwark, uważając, że nie obowiązują ich ani normy statutowe  
i obyczaje życia politycznego, ani ustawodawstwo ludowe, ani wymagania  
mas.”60 wartą przytoczenia jest wypowiedź Leona wudzkiego, który powiedział: 
„partia jest dla członków, nigdy odwrotnie. w systemie kultu jednostki jednak 
człowiek przestawał się liczyć i nie było sposobu, ażeby udowodnić, że ludzie  
cierpią niewinnie, a wszelkie próby interwencji u członków kierownictwa 
partyjnego, które podejmował np. u Bieruta, Bermana, zambrowskiego nie 
dochodziły do skutku”61. Leon wudzki ostro polemizował z oświadczeniem 
Bermana z 30 września 1956 r. w sprawie odpowiedzialności tego ostatniego 
za sprawy w resorcie bezpieczeństwa w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych 
(podobnie uczynił Mieczysław Moczar). zarówno wudzki, jak Moczar wskazywali 
jak bardzo kłamliwe i tchórzliwe były wyjaśnienia Bermana, jak fałszował on 
kwestię ewidentnej przecież swojej odpowiedzialności. Berman musiał doskonale 
wiedzieć, jako członek BP odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa, o metodach 
śledztwa, jakimi posługiwali się w sposób brutalny i nieludzki niektórzy np.  
z przesłuchujących. za to jak uważano, Berman powinien ponieść odpowiedzialność. 
w trakcie obrad Plenum toczyła się zawiła dyskusja pomiędzy walczącymi ze 
sobą orientacjami natolińską i puławską. wybijający się przedstawiciele grupy 
natolińskiej tj.: Bolesław Rumiński, stanisław łapot, wiktor Kłosiewicz, zenon 
Nowak, stefan Matuszewski oraz Kazimierz Mijal w swoich wystąpieniach 
poruszali w sposób zdecydowany problematykę odpowiedzialności. zajęto się  
w szczególności osobą Bermana, który oprócz spraw bezpieczeństwa odpowiadał 
także za sprawy zagraniczne, ideologię i kulturę. łapot przypomniał przeszłość 
Bermana i atakując powiedział: „Miał on wyjątkową zdolność i bystrość umysłu, 
jeżeli chodzi o ideologiczne uogólnienie stanowisk czy poglądów, choćby 
odrobinkę różniących się od tych, które głosił tow. Berman. Nawoływał do 
samokrytyki, gromił tych co jej nie składali, ale sam jak się zachowuje? (…), 
on w owym czasie był szarą eminencją w kierownictwie partii. Bezpieczeństwo 
– on, kultura – on, ideologia – on, sprawy zagraniczne – on, więc chyba mamy 
prawo wymagać, żeby zechciał powiedzieć partii całą prawdę, a nie jak to próbuje  

59 J. Kossak, R. Turski, w. wirpsza, Za, czy przeciw socjalizmowi, „Po Prostu” 1956, nr 40.
60„Nowe Drogi” 1956, nr 10, s. 106.
61 Ibid., s. 59–64.
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w swym oświadczeniu dowieść, że nie ponosi tyle winy ile przypisują mu rzekomo 
niektórzy towarzysze krytykujący jego działalność”62.

łopot i Kłosiewicz podkreślali wielki ogrom odpowiedzialności, jaki 
ciążył na Hilarym Mincu. Ten oto bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad  
VIII Plenum złożył rezygnację z funkcji członka BP. Członkowie grupy  
natolińskiej próbowali ukazać, że wielu działaczy partyjnych i państwowych,  
którzy nie tak dawno wykonywali polecenia, stali się nagle orędownikami  
odnowy i liberalizacji63. Takowe ukazywanie prawdy przez członków grupy 
natolińskiej spotkało się z gwałtowną ripostą działaczy orientacji zwanej  
puławską. Próbowali oni wykazać, ze walka w partii to skutek obrony przez 
natolińczyków przestarzałego sposobu rządzenia oraz antyinteligenckich  
i antyliberalnych nawyków. wypominano też natolińczykom, że działalność 
ich grupy zmierza do rozbudzenia sporów narodowościowych. Natolińczycy 
popierali w sposób zdecydowany kandydaturę Rokossowskiego. Obawiali się, iż 
jeżeli nie wejdzie on do BP i sekretariatu KC, może wpłynąć to na ochłodzenie 
relacji polsko-radzieckich. sam Rokossowski, któremu przeciwna była cała grupa 
puławska wraz z gomułką, ostatecznie nie dostał się w wyborach, uzyskując  
23 głosy na 73 możliwych64. Do nowo wybranego BP weszli następujący działacze 
z ilością głosów, jakie na nich przypadły: J. Cyrankiewicz – 74; w. gomułka – 74; 
s. Jędrychowski – 72; I. Loga - sowiński – 74; J. Morawski – 56; E. Ochab – 75;  
A. Rapacki – 72; R. zambrowski – 56; A. zawadzki – 68. Oprócz K. Rokossowskiego, 
w skład BP nie wszedł również z. Nowak, który otrzymał 1 głos. Natomiast do 
sekretariatu KC weszło 7 działaczy, którzy uzyskali następującą ilość głosów: 
Jerzy Albrecht – 73; w. gomułka – 74; Edward gierek – 75; witold Jarosiński  
- 74; E. Ochab – 75; władysław Matwin – 68; R. zambrowski – 5765.

wyborcy zadecydowali, że do BP i sekretariatu KC na stanowisko  
I sekretarza KC jednomyślnie wybrano gomułkę. Miał on niekwestionowany 
autorytet i popularność w społeczeństwie. Przemiany październikowe według 
ówczesnego pojmowania spraw związane były bardziej z jego osobą niż  
z kimkolwiek innym. gomułka miał być gwarantem przede wszystkim 
suwerenności kraju. Rozumiano przez to wprowadzenie samorządu robotniczego 
oraz odrzucenie koncepcji kolektywizacji rolnictwa. Dobitnie myślano  
o umocnieniu praworządności, naprawieniu krzywd i usunięciu z władz ludzi 
niekompetentnych i znienawidzonych przez ogół społeczeństwa. Chciano też 
doprowadzić do znormalizowaniu stosunków między państwem a kościołem66.

Na zakończenie dyskusji została podjęta uchwała o aktualnych zadaniach 
politycznych i gospodarczych partii. Projekt zgłoszony przez BP uzupełniono  
i poprawiono, zaaprobowano zmiany w polityce partii, które zostały nakreślone 
w przemówieniu gomułki. Dotychczas zaś – jak podkreślano główną przeszkodą 
w tym względzie były przepychanki i problemy pomiędzy członkami partii,  

62 w. ważniewski, Walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR 1944–1964, Toruń 1991, s. 102.
63„Nowe Drogi” 1956, nr 10, s. 75–76.
64 Protokół z posiedzenia Biura Politycznego z dnia 24 października 1956 r., nr 131, AAN, KC PzPR.
65 Protokół z posiedzenia komisji wybranej na VIII Plenum KC PZPR w dniu 21 października 1956. 
Wyniki wyborów do Biura Politycznego, Sekretariatu i jawne wybory na I sekretarza: stenogram VIII 
plenarnego posiedzenia KC PzPR, VI Oddział AAN, 237/II -17, k. 307–309. 
66 R. łoś, Przełom 1956. Od protektoratu do ograniczonej suwerenności, „więź” 1995, nr l. 
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a co za tym szło mniejsze poświęcanie uwagi na główne sprawy dotyczące ogółu 
społeczeństwa. To stanowiło punkt wyjścia do określenia głównego kierunku 
działań partii oraz decyzji Plenum w sprawie zaistniałych zmian w kierownictwie 
KC. gwarancja nowych kierunków działania partii i państwa, przeprowadzone 
zmiany, zapowiedzi konsekwentnego rozliczenia się z systemem kultu jednostki 
w Polsce spotkały się z aprobatą i poparciem zdecydowanej większości 
społeczeństwa. spowodowało to liczne manifestacje i wiece w całym kraju. 
Bardzo aktywni jako grupa wiekowa i intelektualna w popieraniu ustaleń VIII 
Plenum przejawiali między innymi studenci z warszawy. Przypieczętowaniem 
poparcia dla VIII Plenum był olbrzymi wiec. Miał on miejsce na Placu Defilad 
24 października 1956 r. Uczestniczyło w nim 300–400 tys. osób. wzięły  
w nim udział pracownicy fabryk, przedsiębiorstw, studenci, żołnierze i liczni 
mieszkańcy warszawy67. Przemówienie wygłosił na nim I sekretarz KC PzPR 
– władysław gomułka, który przedstawił zasadnicze kierunki działania partii  
i rządu, zmierzające do wyprowadzenia kraju z istniejącego impasu. sporo uwagi 
poświęcił stosunkom polsko-radzieckim, jak również budownictwu w kraju.  
w sposób zdecydowany nakreślał konieczność zachowania dobrych stosunków 
ze związkiem Radzieckim. Podkreślał również konieczność uregulowania tych 
stosunków na nowych acz odmiennych zasadach. „(...) Każdy kraj winien posiadać 
pełną niezależność i samodzielność, a prawo każdego narodu do suwerennego 
rządzenia w niepodległym kraju winno być w pełni i nawzajem szanowane”68. 
Duże znaczenie nabrało zakończenie wiecu. Mówił o zakończeniu wiecowania 
i manifestacji: „Dzisiaj zwracamy się do ludu pracującego warszawy i całego 
kraju z wezwaniem: dość wiecowania i manifestacji! Czas przejść do codziennej 
pracy, ożywionej wiarą i świadomością, że partia zespolona z klasą robotniczą  
i narodem poprowadzi Polskę po nowej drodze do socjalizmu.”69 

zaraz po przejęciu władzy, gomułka przystąpił do jej znacznego umacniania. 
Delegował osoby do prowadzenia rozmów z ciągle jeszcze więzionym stefanem 
Kardynałem wyszyńskim. Ich celem było ustalenie „Modus Vivendi” między 
Kościołem a rządzącymi w Polsce. wynikiem tych negocjacji było uwolnienie 
wyszyńskiego, gdzie 29 października rozpoczął swe urzędowanie „(..) prymas 
stefan wyszyński popierał nową ekipę, a do sejmu wchodzi grupa niezależnych 
posłów katolickich („znak”), pełniąc w praktyce funkcję o niespotykanej w krajach 
bloku sowieckiego legalnej opozycji.”70

Zakończenie
Rok 1956 w Polsce był czasem szczególnie ważnym dla polskiego 

społeczeństwa i historii państwowości, ale i nie tylko. Miało się okazać, że 
zastraszeni mieszkańcy potrafią upomnieć się o swe prawa i dążyć do zmian, 
które miały wpłynąć korzystnie na poprawę ich życia. Rosnące niezadowolenie 
spowodowane brakiem przemian jak i wewnętrznych sporów ekipy rządzącej 
spowodować miało stanowczy sprzeciw i domaganie się przemian. Ludność nie 
pragnęła zmiany ustroju, a jedynie zwrócenia większej uwagi na regres, który się 

67 Idem, Wokół VIII Plenum..., s. 136.
68 z. Landau, op. cit., s. 21.
69 Źródło: http://instytut-brzozowskiego.pl/?p=910, [dostęp dn. 18.06.2017].
70 A. Chwalba, Dzieje Polski, Kalendarium, Kraków 1999, s. 752.
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tworzył i którego końca nie było widać. Powodów było więcej, wśród nich na  
uwagę zasługują: sytuacja więźniów niesłusznie skazanych, brak samodecydowania 
o kierunku obranej polityki państwa, przetrzymywanie więzionego stefana 
Kardynała wyszyńskiego i wiele innych. To właśnie spowodować miało narastającą 
chęć usunięcia ze sprawowanych funkcji ludzi, którzy takową sytuację wytworzyli. 
władysław gomułka miał być gwarantem, że socjalizm i jego idee wciąż mogą 
funkcjonować, lecz na innych warunkach i zasadach. system miał stać się ludzki 
a rządzący dostępni dla ogółu społeczeństwa. strona rządząca widząc zaistniały 
ferment początkowo nie chciała zbyt wiele utracić, lecz obserwując narastające 
zagrożenie, ugięła się i do swych szeregów przyjęła powszechnie oczekiwanego, 
wspomnianego już gomułkę. Ten we właściwy dla siebie sposób potrafił ugrać 
tyle, ile było możliwe, a po otrzymaniu swego urzędu, zajął się umacnianiem swej 
pozycji, która to miała się okazać odmienną niż oczekiwano. 

Podsumowując moje rozważania należy stwierdzić, iż jak się wydawało VIII 
Plenum KC PzPR stanowiło zwrotny moment w likwidacji kryzysu politycznego 
w Polsce. Było ono pewnego rodzaju zamknięciem okresu szczytowego 
napięcia, w jakim znalazło się społeczeństwo między wydarzeniami poznańskimi  
a październikiem 1956 r. Dawało nadzieje społeczeństwu na utrzymanie  
i pogłębienie procesu odnowy w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym kraju. 
Niewiele osób jednak wówczas zdawało sobie sprawę z tego, że zwrot polityczny, 
dokonany na VIII Plenum nie zakończył jeszcze walki o jedność partyjną. 
Obywatele chcieli mieć wgląd w nowy program partyjny. głosy te pochodziły 
głównie z kręgów niedawnych dogmatyków i stalinowców, choć nie tylko. 
Tendencje te miały stać się jednym z głównych zadań partii w październikowym 
przełomie 1956 r.
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Zapoczątkowanie zmian w PRL – przed, w trakcie 
oraz po VIII Plenum KC PZPR

Streszczenie: w artykule autor przedstawił szczególny okres w historii powojennej 
Polski, który miał doprowadzić do przemian ustrojowych, gospodarczych, 
politycznych oraz społecznych w Polsce. Niezadowolenie było tak duże, że nawet 
brutalna władza musiała to zauważyć i ugiąć się przed obliczem społeczeństwa. 
To zaś miało doprowadzić do wzbudzenia na nowo zaufania względem władzy. 
Rehabilitacja więźniów politycznych, powrót w. gomułki, coraz śmielsze 
artykuły na łamach „Po prostu,” wewnętrzne podziały w partii, wiece wyrażające 
sprzeciw obywateli oraz uwolnienie Kardynała stefana wyszyńskiego miały być 
tego przykładem. Przypieczętowaniem wszelkich zmian miało się okazać VIII 
Plenum KC PzPR i to co na nim nastąpiło. w artykule dokonano również analizy 
postępującego niezadowolenia Polaków, jego przebieg oraz próbę załagodzenia 
i uspokojenia sytuacji przez partię wraz z przybyłymi członkami KC KPzR ze 
związku Radzieckiego oraz dające wiele do myślenia ruchy wojsk radzieckich na 
terytorium Polski.
Słowa kluczowe: rehabilitacja więźniów politycznych, wiece, „Po prostu” 
Uwolnienie Kardynała stefana wyszyńskiego, VIII Plenum KC PzPR, 
niezadowolenie społeczeństwa, ruchy wojsk radzieckich.

Rafał Terszak



123

Rafał Terszak
Jan Długosz University of Częstochowa

Initiating changes in the PRL - before, during and 
after the VIII-th plenary session of the PUW’ Party 

Summary: In the article the author described the special period in the history of 
post-war Poland which was supposed to lead to constitutional, economic, political 
and social transformations in Poland. Dissatisfaction was so great that even the 
brutal power had to notice it and bow to the face of the society. As a consequence, 
it was meant to renew confidences with regard to the power. Rehabilitation of 
political prisoners, return of w. gomułka, more and more bolder articles on the 
pages of “Po prostu”, internal party’s divisions rallies expressing the opposition 
of citizens and the release of cardinal stefan wyszyński were supposed to be 
a distinctive example of it. The VIII-th plenary session of the CC of the PUw’ 
Party (PzPR) was supposed to set the seal on all these changes. In the article the 
author also made an analysis of the progressing dissatisfaction of Poles, its course 
and the attempt to appease and calm the situation by the party along with arrived 
members of the CPsU from the soviet Union. The article touched also the aspect 
of unexpected movements of soviet troops on the territory of Poland.
Keywords: rehabilitation of political prisoners, rallies “Po prostu”, release 
of cardinal stefan wyszyński, the VIII-th plenary session of the Polish United 
workers’ Party (PzPR), dissatisfaction of the society, the movements of soviet 
troops.
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Початок змін у ПНР – до, протягом і після VIII пленуму ЦК ПОРП

Анотація: У статті автор простежив основні етапи в історії повоєнної 
Польщі, виявив суспільно-політичні й економічні причини, що зумовили 
зміни в устрої, господарстві, політиці та суспільному житті. незадоволення 
було настільки сильним, що навіть брутальна влада мусила звернути на нього 
увагу та піти на певні поступки: приклад цього – реабілітація політичних 
в’язнів, повернення в. гомулки, щораз сміливіші статті на шпальтах 
«Просто», внутрішні поділи партії, право на вираження незадоволення 
громадянами, звільнення кардинала стефана вишинського та ін. це, у свою 
чергу, мало відродити довіру до владних структур. VIII пленум цК Пор 
П. повинен був дати старт суспільним перетворенням і демократичним 
змінам у державі. У статті здійснено аналіз причин і передумов зростаючого 
невдоволення поляків, простежено спроби партії разом із новоприбулими 
членами цК КПрс із срср залагодити і розрядити ситуацію. особлива 
увага зосереджена на пересуванні радянських військ територією Польщі, що  
є багатим матеріалом для роздумів.
Ключові слова: реабілітація політичних в’язнів, віче, «Просто», звільнення 
кардинала стефана вишинського, VIII пленум цК Пор П, незадоволення 
суспільства, маневри радянських військ.
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MASKI PROWINCJI: PRZYCZYNEK DO ŻYCIA 
I TWÓRCZOŚCI JERZEGO DUDY-GRACZA

    „Sztuka pozwala zajrzeć głębiej w życie drugiego
    człowieka niż jest to możliwe w potocznych kontaktach;
    pozwala też uczestniczyć w doświadczeniach, których
    nie posiadło się samemu”1.

Jerzy Duda-gracz urodził się 20 marca 1941 r. w Częstochowie, zmarł  
5 listopada 2004 r. podczas pleneru malarskiego, który odbywał się w łagowie2. 
swoje pierwsze kroki malarskie stawiał w Częstochowie, która wywarła ogromny 
wpływ na jego twórczość. właśnie to miasto, otoczenie klasztoru jasnogórskiego 
ukształtowało tego młodego artystę. Jak sam mówił3: „Jasna góra była moim 
pierwszym plenerem i poligonem ćwiczebnym. Tam powstawały studia z pejzażu  
i architektury. Notatki typów, ubiorów, pielgrzymów z nabożeństw i odpustów.  
Tam próbowałem szkiców do kompozycji historycznych, rodzajowych, sakralnych, 
według portretów trumiennych i kościelnego barokowego malarstwa…”4. Rok 
1950 był dla niego trudny, ponieważ skazano jego ojca na trzy lata więzienia,  
a majątek rodzinny został skonfiskowany. Artysta opisał te wydarzenia  
w następujący sposób: „Rok 1950. Bardzo ważny i trudny w życiu naszej rodziny. 
w tym roku, w maju, nastąpiło aresztowanie ojca. Rozprawa była we wrześniu. 
Dowiedziałem się tylko tyle, że ojca nie zobaczę przez trzy lata. Nastąpiła również 
wyrokiem sądu „konfiskata mienia”, czyli domu. Po upływie jakiegoś czasu 
pojawili się u nas obcy ludzie i z całego jednopiętrowego budynku został nam do 
użytku pokój z kuchnią”5. Niestety aresztowany został również jego brat, który był 
uczniem liceum plastycznego6. Artysta w tym okresie był bardzo rozgoryczony 
zaistniałą sytuacją, którą zafundowała jego rodzinie władza totalitarna. Jego ojciec 
był ofiarą PRL-u. Był to czas pełny niepowodzeń, szczególnie dla jego matki, która 

1 M. gołaszewska, Człowiek w zwierciadle sztuki, warszawa 1977, s. 9.
2 J. gondowicz, Jerzy Duda-Gracz (1941–2004), warszawa 2006, s. 91–92.
3 E. Hak, Pojęcie prowincji w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza [w:] Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія» Серія «Філологічна». Випуск 61, 2016, s. 212.
4 J. Duda-gracz, Kalendarium Golgoty Jasnogórskiej, Częstochowa 2011, s. 3.
5 Cyt. za: A. Matynia, Jerzy Duda Gracza, Toruń 1990, s. 5.
6 Ibid., s. 5.
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próbowała walczyć z biedą. Trzy lata później Jerzy Duda-gracz poznał nauczyciela 
rysunku w Państwowym Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie (obecna 
nazwa zespół szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego), Edwarda Mesjasza7. 
Kilka lat później ukończył wydział grafiki katowickiej filii Akademii sztuk 
Pięknych w Krakowie8. w 1976 r. rozpoczął pracę na tej uczelni, objął stanowisko 
wykładowcy malarstwa i rysunku9. Od 1969 r. przynależał do związku Polskich 
Artystów Plastyków10. Pozostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny, 
między innymi „Motywy i Portrety Polskie” (1968–1979), „Tryptyk polski”, 
„Częstochowianeczka” (1972), „Jeźdźcy Apokalipsy czyli Fucha” (1977), „Hamlet 
polny” (1977), „Babel 2” (1977), „Motywy, Tańce, Dialogi Polskie” (1980 –1983), 
„Obrazy Jurajskie” (1984–1986), „Obrazy Arystokratyczno-Historyczne” (1985–
1991). w 1986 r. zapoczątkował prace nad cyklami „Pejzaże Polskie” i „Obrazy 
Prowincjonalno-gminne”. w latach 1999–2003 powstał ostatni cykl obrazów 
artysty zatytułowany „Chopinowi”. zainspirowany muzyką Fryderyka Chopina 
stworzył 295 obrazów11. Tytuły dzieł nawiązują do utworów muzycznych:  
„Ballady”, „Etiudy”, „Impromptu”, „Mazurki”, „Nokturny”, „Polonezy”, „Preludia”, 
„Ronda”, „sonaty”, „walce”, „wariacje”.

Jerzy Duda-gracz w swojej twórczości ukazał stereotyp Polaka, 
wykorzystał groteskę, karykaturę oraz parodię. Nie bez powodu krytycy opisywali 
jego twórczość jako groteskową, często drwiąco komentującą PRL-owską 
rzeczywistość12, która momentami wykrzywiona została do granic możliwości. 
Dlatego wyznacznikiem jego dzieł jest krytyczne spojrzenie na świat, który został 
zdeformowany. Artysta w swej twórczości ukazał również fenomen polskiego 
katolicyzmu. stworzył kronikę codzienności, sam mówił, że najcudowniejszym 
i najciekawszym studium natury były dla niego dawne odpusty i pielgrzymki 
częstochowskie. Codzienność stała się tematem przewodnim, obnażył wady 
człowieka na tle smutnej prowincji, tak bardzo okaleczonej ówczesnym systemem 
politycznym Polski. Dlatego pojęcie prowincji będzie tutaj traktowane jako główny 
element jego malarstwa. zasadnicze wydają się pytania, które może postawić 
każdy odbiorca jego dzieł: jaka jest prowincja i dlaczego artysta zaprezentował 
ją w groteskowy sposób? Czy użyte stereotypy i motywy maski są uzasadnione13? 
Istotne są również przesunięcia estetyczne, a mianowicie przechodzenie piękna  
w brzydotę. Prowincja zaprezentowana przez artystę jest zaniedbana i szara. 
Można ją nazwać kroniką codziennych wydarzeń, biografią każdej sportre- 
towanej postaci, jej sfery lokalnej i prywatnej. Pojęcie prowincji odsyła do sfery 
mentalnej, czyli do filozofii życia14 (sposobu spędzania wolnego czasu wszystkich 
bohaterów, ich wyglądu, ubioru i podejścia do obowiązków zawodowych  
i stosunku do wiary): „A na gębach to pan profesor się znał. Przede wszystkim 
dlatego, że zawsze najbardziej intrygował go człowiek z jego bogatym lub  

7 J. gondowicz, op. cit., s. 91.
8 Ibid., s. 91.
9 J. gondowicz, op. cit. s. 91.
10 I.J. Kamiński, Duda Gracz, warszawa 1997, s. 234.
11 Chopinowi Duda Gracz, pod red. M. sroki, warszawa 2005, s. 5.
12 L. Lameński, Jerzy Duda-Gracz-artysta osobny [w:] http://akcentpismo.pl [dostęp: 06.01.2017].
13 E. Hak, op. cit., s. 211.
14 Ibid., s. 211.

Elżbieta Hak 



127

ubogim światem wewnętrznych przeżyć i zewnętrznych doświadczeń. A dalej 
sposób, w jaki ten świat objawia się w twarzy, ciele, w wyborze ubrania i ideałów, 
w postępowaniu wobec innych i w kształtowaniu bezpośredniego otoczenia”15. 
Artysta odsyła odbiorcę do świata PRL-owskich wydarzeń, w których główną 
rolę odgrywa robotnik. Przykładem jest dzieło „Babel 2” z 1977 r., które nasuwa 
na myśl motyw Breuglowski. Niestety, został on przez Jerzego Dudę-gracza 
zdegradowany, bowiem nie nawiązuje do biblijnego pomieszania języków. 
Jest tylko współczesną wersją ilustrującą brak współpracy majsterkowiczów. 
Artysta przerobił wieżę Babel, włożył ją we współczesne realia i dlatego nie 
jest zaprezentowana w patetycznym tonie. Na pierwszym planie umieścił trzech 
robotników, którzy „udają”, że pracują. są niezdolni do wykonywania czynności 
służbowych, reprezentują PRL-owskie czasy. Obijają się zamiast budować 
więżę, ich praca jest socjalistycznym kieratem. Robotnicy nie mają motywacji do 
działania, są pogrążeni w marazmie, a na ich twarzach widać niezadowolenie. są 
charakterystycznie ubrani w bereciki i waciaki, a obok ich nóg leżą jakieś graty, 
które są symbolem braku harmonii. Ich ciała zostały ukazane w sposób groteskowy, 
są uwypuklone, zdeformowane i rozrośnięte. Definicję „ciała groteskowego” 
zaproponował Bachtin, który napisał16: „groteskowe ciało (…) samo siebie 
przerasta, wyrasta poza swoje granice. Podkreślone zostają te części ciała, które 
są otwarte na świat zewnętrzny – którędy świat wchodzi w ciało lub jest z ciała 
wydalany …”17. Postacie są brudne, zmęczone i pozbawione schludnego wyglądu, 
dlatego definicja Bachtina doskonale odzwierciedla użycie ciała groteskowego 
rozumianego jako zabawę formą, która wypiera z postaci wszystko to, co jest  
w nich ludzkie. 

Kolejnym interesującym przykładem jest obraz zatytułowany „Chory 
fachowiec” (1973 r.), w którym widoczny jest motyw pijaka: „o zapuchniętych 
ślepkach na nieogolonym obliczu, zdradzającym ciężkiego kaca, zwiesza subtelne 
rączki damy z renesansowego portretu. Na palcu prawej – pierścień, w paluszkach 
lewej – pecik. Nigdy te rączki nie zaznały pracy. Istna zatem hybryda, istota dwoista 
i niemożliwa, a jednak jawiąca się w całej okazałości – chimera socjalizmu”18. 
Fachowiec niezdolny jest do pracy, próbuje tylko „odbębnić” swoje godziny  
i czeka aż jego zmiana się skończy. Nieruchomo siedzi, trzyma w ręku papierosa 
– jest odzwierciedleniem socrzeczywistości. Jest chimerą socjalizmu, czyli 
potworem należącym do tej rzeczywistości, z lekkim dąsem na twarzy i nierealnym 
wyglądem19. Podobną sytuację ukazuje dzieło „Jeźdźcy Apokalipsy czyli Fucha” 
(1977 r.), przy czym artysta ukazał trzech mężczyzn w ruchu: „…pustą jezdnią 
gnają, wprzęgnięci w betoniarkę, w bereciku, z ręką w bandażu, drugi starszy, 
ziający spazmatycznie, w resztkach uszanki, trzeci – dziadyga w gumiakach”20. 
Postacie ciągnące za sobą betoniarkę będą to robić do końca życia, bo tylko tym 
się zajmują i do tego są stworzone. Nie bez powodu w tytule dzieła znajduje się 

15 N. Kruszyna, Gęby. Jerzy Duda-Gracz. Portrety i autoportrety, Muzeum Historii Katowic 2007, 
s. 5.
16 E. Hak, op. cit., s. 214.
17 Cyt. za: T. gryglewicz, Groteska w sztuce polskiej XX wieku, wyd. Literackie 1984, s. 20.
18 J. gondowicz, op. cit., s. 52.
19 Słownik wyrazów obcych, pod red. E.sobol, warszawa 1997, s. 172.
20 J. gondowicz, op. cit., s. 61.
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słowo „fucha”, które oznacza pracę niedbale i nielegalnie wykonywaną21. 
Najbardziej intrygującą postacią z obrazów Dudy-gracza jest „Hamlet 

polny” z 1977 r. za jego pomocą artysta ukazał motyw chama, którego ciało jest 
przerośnięte, wygląda prymitywnie i odpychająco. Istotny jest także motyw maski, 
który widoczny jest nie tylko we wspomnianym dziele. Maska nawiązuje do 
ludowych obyczajów i jej zadaniem jest ukrycie prawdziwego oblicza człowieka. 
Nałożona na twarz Hamleta, symbolizuje jego nieszczerość i sprowadza go do 
roli oszusta, kłamcy i prymitywnego prostaczka siedzącego w polu. Tytułowy 
bohater ma zasłoniętą twarz, jest postacią przebraną i jednocześnie karykaturalną: 
„Hamlet polny (1977), będący także Hamletem polskim z racji łowickich portek 
i krakuski z piórem, medytuje, jak się należy, czy być, czy może nie być – ale 
czyni to na kanapie, ustawionej na polu kapusty. sam zaś stanowi okaz daleko 
posuniętej abnegacji: nieogolony, rozmemłany, znoszony podkoszulek rozpycha 
mu sflaczałe brzucho. widać, że to jeden z tych od taczki, a nie od myślenia”22.  
wygląda jak pijak na ciężkim kacu z obwisłym brzuchem. siedzi swoim wielkim 
dupskiem w polu i sprawia wrażenie jakby był wrośnięty w glebę, z której jak 
wampir pochłania wszystko, co mu podaruje. Nie wiadomo czy myśli nad swoim 
życiem i czy w ogóle jest zdolny do myślenia? Jest tylko chamem, którego cechy 
plebejskie ujawnił malarz. Jego egzystencja ogranicza się tylko i wyłącznie do 
życia biologicznego, ponieważ wszystkie uwypuklone elementy ciała wskazują na 
brak jakiejkolwiek motywacji do pracy, działania i dalszego sensu istnienia.

Jeźdźcy Apokalipsy czyli Fucha, 1977
olej, płyta pilśniowa, 75 x 150 cm

Źródło: J. gondowicz, Jerzy Duda-Gracz (1941–2004), warszawa 2006, s. 52.

Na uwagę zasługuje „golgota Jasnogórska”. Prace nad tym dziełem artysta 
rozpoczął w 2000 r., a rok później podarował je Paulinom z klasztoru jasnogórskiego. 
składa się z osiemnastu stacji, a głównym tematem jest umieranie: „Bo przecież 
«golgota Jasnogórska» to na pierwszym planie samotna walka Chrystusa za 
nas wszystkich, podczas gdy na drugim – w tle – jesteśmy my i nasi święci (od 
wczesnośredniowiecznego św. stanisława począwszy, a na wyniesionych na 
ołtarze przez papieża Jana Pawła II męczennikach XX wieku skończywszy),  

21 Słownik wyrazów obcych…, s. 368.
22 J. gondowicz, op. cit., s. 57.

Elżbieta Hak 



129

a także anonimowi bohaterowie, żołnierze wojen światowych, powstańcy i jeńcy, 
więźniowie obozów koncentracyjnych, chromi i zdrowi, księża i zakonnicy, 
dzieci, dorośli i starcy, jednym słowem całe polskie społeczeństwo, pełne obaw 
i wątpliwości, polska codzienność ukazana w somnambulicznym pochodzie ku 
przyszłości. Tak typowa i charakterystyczna dla warsztatu Jerzego Dudy-gracza 
narracja, z potworkowatymi dziećmi, tłumem dorosłych o szarych, kartoflowatych 
twarzach oraz masą akcesoriów sytuacyjnych (m.in. krzyży, świec i feretronów) 
już nie niepokoi jak niegdyś”23. Na pierwszym planie znajduje się Chrystus, który 
przedstawiony został jako zwykły, oszpecony i osamotniony człowiek24. w tle 
widoczne są postacie o zdeformowanych kształtach, a otaczająca ich rzeczywistość 
nawiązuje do współczesnej historii Polski i nie jest odległa odbiorcom. Dzieło 
możemy nazwać współczesną Drogą Krzyżową, ukazaną w karykaturalny sposób, 
pozbawioną patetycznego tonu. „stacja IX – Jezus Chrystus po raz trzeci upada”, 
w której zaprezentowane zostały oszpecone dzieci, doświadczone przez życie, 
ponieważ na własnej skórze przekonały się czym jest wojna, były krzywdzone 
oraz zabijane. widoczna z daleka drabina Jakuba występuje tutaj jako symbol 
„wymiany”25 pomiędzy światem żywych, a niebem. Może być interpretowana 
jako ratunek przed złem. „stacja XI – Jezus do krzyża przybity” ukazuje historię 
narodu polskiego. Na pierwszy plan wysuwa się samochód, widnieje na nim 
podobizna ks. Jerzego Popiełuszki. Jest to nawiązanie do systemu politycznego 
naszego kraju. Postać księdza była niewygodna dla władzy PRL, dlatego musiał 
zginąć śmiercią męczeńską26. Pomagał środowiskom robotniczym, stał na straży 
wolności i sprawiedliwości. zamieszczony samochód, a na nim wizerunek księdza  
jest symboliczny, ma za zadanie przypominać o historii naszego narodu. 

Nawiązania i dialogi
Jerzy Duda-gracz w swojej twórczości zaprezentował również znane 

motywy z obrazów cenionych artystów, m.in. Józefa Chełmońskiego i władysława 
Podkowińskiego. Chełmoński był wybitnym reprezentantem realizmu w Polsce27, 
a Duda-gracz wykorzystał „Babie lato”. z delikatnej dziewczyny odzianej  
w białą suknię, zrobił rubensowskie babsko w jeansowej spódniczce. Parodię 
tego obrazu opisał Jan gondowicz w następujący sposób: „A skoro babie lato, 
to i baba: monstrualne kłęby, opięte ciasno mini-jupką, biała bluzka, przez którą 
prześwituje biust, kozaki ze skaju, u głowy tranzystor. Na chłopskiej strawie  
i przy robotach rolnych nie sposób się tak upaść. Chyba, że jest się sklepową  
w gs-ie czy kucharką w stołówce PgR-u. Tak oto z wiejskiej idylli zostaje tylko 
niebo, krowy i wyżarta przez nie łąka. «Przekład z Chełmońskiego» znów ukazuje 
hybrydę”28. Twarz dziewczyny z rumieńcami na policzkach i delikatną cerą 
zastąpiona została monstrualną głową. Blond włosy zamienione na rude, a usta bez 
wyrazistych czerwonych kolorów. Monstrualna kobieta nie zachwyca się nitkami 

23 L. Lameński, op. cit.
24 E. Hak, op. cit., s. 212.
25 M. wańczowski, M. Lenart, Księga żałoby i śmierci, warszawa 2009, s. 94.
26 E. Hak, op. cit., s. 213.
27 Galeria sztuki. Najsłynniejsze dzieła mistrzów malarstwa – Józef Chełmoński, 2005,  
nr 16, s. 26.
28 J. gondowicz, op. cit., s. 54.
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babiego lata, zajęta jest słuchaniem muzyki i nie zwraca uwagi na otaczają ją 
naturę. w jej wizerunku brakuje subtelności, nie jest harmonijnie zaprezentowana: 
„Ten pastisz «Babiego lata» patroszono na różne sposoby, w perspektywie historii 
sztuki, kultury, bodaj moralności, nie zwracając jakoś uwagi, że korzystając  
z realistycznego wzoru mistrza, Duda gracz realistycznie namalował współczesną 
dziewczynę wiejską i tyle! Tyle i więcej: przywołując na pomoc klasyka sztuki 
polskiej, on tę dziewczynę wprowadził do galerii klasycznych postaci plebejskiego 
rozdziału polskich dziejów najnowszych”29.

Kolejnym przykładem jest obraz pt. „Mały szał” i nawiązuje do dzieła 
władysława Podkowińskiego „szał uniesień”. Opisany został za pomocą 
wiersza wacława wolskiego w następujący sposób: „Na wściekłej bestyi – 
kobiece zwierzę/ Płomiennych włosów żarem się pali…/ Naga, rozkoszy pożąda 
szczerze/ I w przepaść wali!”30. Erotycznie zaprezentowana naga kobieta, która 
zatopiona jest w pożądaniu u Jerzego Dudy-gracza, nie jest obezwładniająca. Nie 
sprawia wrażenia dojrzalej kobiety, raczej jest młodą dziewczynką pochodzącą 
ze wsi. głowa ogiera z obrazu władysława Podkowińskiego sprawia ekspresyjne 
wrażenie, z jego pyska wycieka ślina i widać w nim energię. Niestety zapożyczony 
temat został przekształcony i w wersji współczesnej ogier jest ukazany jako okaz 
bezwładności, podobnie jak dziewczynka, która pogrążona jest w smutku.

Hamlet polny, 1977
Olej, płyta pilśniowa, 55 x 55 cm

Źródło: J. gondowicz, Jerzy Duda-Gracz (1941–2004), warszawa 2006, s. 6.

29 I. J. Kamiński, op. cit., s. 183.
30 Galeria sztuki. Najsłynniejsze dzieła mistrzów malarstwa – Władysław Podkowiński, 
2005, nr 26, s. 18.
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Wnioski
w malarstwie Jerzego Dudy-gracza głównym tematem jest kronika 

codzienności, czyli prezentacja prowincji, która związana jest z regionalizmem, 
lokalnością, parafiańszczyzną, jej społeczeństwem, rytuałami i ceremoniami. 
Artysta zaprezentował świat, który leży na peryferiach, czyli przedindustrialne 
widoki i pejzaże. Twórczość Jerzego Dudy-gracza krótko opisała Natalia Kruszyna 
w następujący sposób: „Był jednym z nielicznych twórców, których sztuka budziła 
i wciąż budzi gorące emocje. Obok jego obrazów nie da się przejść obojętnie, 
jednych zachwyca treść i przesłanie, inni oburzają się na literaturę w malarstwie lub 
nadmierną graficzność, bywają tacy, którzy zarzucają autorowi epigonizm i brak 
własnej drogi, czego by jednak nie wymyślić większość docenia wysublimowaną 
kolorystykę, charakterystyczny dukt i rozpoznawalny na pierwszy rzut oka styl…
”31. Postacie przypominają rubensowskie grubasy, są nimi przede wszystkim 
robotnicy, robole, towarzysze, złodzieje, baby, grzesznice i dewotki. Żyją własnym 
tempem i wolni są od nowinek i wpływów „wielkiego świata”. Podążają za swoimi 
lokalnymi zwyczajami, które pielęgnują albo niszczą. Człowiek z jego obrazów 
wygląda na zmęczonego, brudnego i wyniszczonego życiem. wszechobecny jest 
marazm, czyli niezdolność do pracy każdego przedstawionego robotnika, a ową 
problematykę szczególnie widać w obrazach „Babel 2”, „Hamlet polny”, „Jeźdźcy 
Apokalipsy, czyli Fucha”, „Chory fachowiec”. Brak porozumienia i chęci do pracy 
są przyczyną braku harmonii. Niewątpliwie twórczość Jerzego Dudy-gracza 
zasługuje na uwagę, ponieważ za pomocą zdeformowanych form wyraził swoje 
poglądy i idee na temat polskiego społeczeństwa. zaprezentował świat, którego 
już nie ma, który w sposób znaczący ukształtował jego program estetyczny.
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Maski prowincji: przyczynek do życia i twórczości Jerzego Dudy-Gracza

Streszczenie: Jerzy Duda-gracz pozostawił po sobie ogromny dorobek 
artystyczny, w którym zaprezentował brzydotę ludzi prowincji. sparodiował 
wzniosłość sztuki za pomocą nawiązań do malarstwa Józefa Chełmońskiego  
i władysława Podkowińskiego. Ukazał pejzaże prowincjonalno-gminne, czyli 
świat przedindustrialny, w którym na pierwszym planie znajduje się postać chama, 
robotnika, pijaka, kobiety przypominającej rubensowskiego grubasa i dewotki 
pozornie wierzącej. Pozostawił po sobie ważne dzieła malarskie, które zasługują 
na uwagę. Jego twórczość można nazwać kroniką codzienności, której już nie ma 
i nigdy nie powróci.
Słowa kluczowe: Jerzy Duda-gracz, malarstwo, prowincja
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The masks of province: the contribution to life and work of Jerzy Duda-Gracz

Summary: Jerzy Duda-gracz has left a great artistic output in which he presented 
the ugliness of people from the province. He parodied the sublimity of art using 
references to the painting of Józef Chełmoński and władysław Podkowiński. He 
also presented provincial and municipal landscapes, that is to say, the pre-industrial 
world where in the foreground there is character of a boor, a worker, a drunk,  
a woman resembling Ruben’s fat lady and a devotee who apparently believes in 
god. He has left important paintings that deserve particular attention. His work can 
be called a chronicle of everyday life that no longer exists and will never return.
Keywords: Jerzy Duda-gracz, painting, province

Елжбета Гак
академія ім. яна Длугоша в ченстохові

Маски провінції: нарис життя й творчості Єжи Дуди-Грача

Анотація: Єжи Дуда-грач залишив по собі величезний цікавий і неодно-
значний мистецький спадок, у якому закарбував прояви мерзенності  
в провінції. він спародіював піднесеність мистецтва шляхом звернень до 
праць художників Юзефа хелмонського й владислава Підковінського. 
змалював провінційні пейзажі, тобто доіндустріальний світ, у якому на 
першому плані знаходиться постать хама, працівника, пияки, жінки, що 
нагадує рубенсову пишнотілу даму, дівку із сороміцькою поведінкою. його 
творчість можна назвати хронікою щодення, якого вже немає і яке ніколи не 
повернеться.
Ключові слова: Єжи Дуда-грач, живопис, провінція.
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POLsKO-UKRAIńsKIE sPOTKANIA z KLIO

Іван Пасічник
Київський університет імені бориса грінченка (Київ)

ШІСТЬ НАЙБІЛЬШ ВІДОМИХ ІСТОРИЧНИХ МІФІВ 
ПРО ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО

гетьман Української Держави П. скоропадський – одна з найбільш 
суперечливих постатей в історії України. Починаючи з 1917 р., коли він 
пов’язав свою долю з українським національним рухом, і до сьогодення про 
цю непересічну особистість було написано сотні праць публіцистичного 
та наукового характерів. а разом із цим поширено про гетьмана чимало  
й неправдивої інформації, яка десятиліттями використовувалась дослідниками 
для позитивного чи негативного зображення П. скоропадського. об’єктивний 
розгляд цих так званих історичних міфів дасть змогу по-новому подивитись 
на постать цього відомого державного діяча. Тим більш, що у 2017 р. 
виповнюється 100 років Українській революції 1917–1921 рр., учасником 
якої також був і П. скоропадський.

мета – виявити та проаналізувати шість історичних міфів про 
П. скоропадського, підтвердити чи спростувати їх. 

окремі аспекти історичних міфів, пов’язаних із гетьманатом 
П. скоропадським, досліджувались відомими українськими вченими: 
я. Калакурой, г. Папакіним, р. Пирогом, в. солдатенко 1та ін.

Перший міф: П. скоропадський – свояк генерал-фельдмаршала 
германа фон ейхгорна. відразу після гетьманського перевороту 1918 р. 
політичні опоненти почали поширювати про П. скоропадського чимало 
чуток, які стосувалися його родини, поглядів, обставин приходу до влади 
тощо. Так, серед населення ширилася інформація, що П. скоропадський 
був обраний німцями на роль гетьмана, тому що був свояком (чоловіком 
сестри дружини) командувача німецькими окупаційними військами в Україні 
г. фон ейхгорна. наприклад, голова центральної ради м. грушевський, 
критикуючи очільника Української Держави на шпальтах газети «свобода»2, 

1 я. Калакура, Три образи Гетьманату П. Скoропадського в українські історіографії, 
Національна та історична пам’ять, Київ., 2013, вип. №7, с. 56–66.; г. Папакін, Павло 
Скоропадський: патріот, державотворець, людина, Київ., 2003, 283 с.; р. Пиріг, Українська 
гетьманська держава 1918 р., Київ 2011, 336 с.; в. солдатенко, Українська революція: 
концепція та історіографія (1918–1920 рр.), Київ 1999, 508 с.
2 м. грушевський, Світова війна і революція. Українська Народна Республіка, «свобода», 
1919, ч. 113, с. 3.
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наголошував на цій спорідненості. звісно, ці відомості були справжньою 
нісенітницею, оскільки олександра Петрівна скоропадська (Дурново) ніяких 
родинних зав’язків із німецьким вищим військовим керівництвом не мала. 
водночас гетьман позитивно ставився до старого генерал-фельдмаршала, 
вважаючи його другом. Утім цікаво те, що навіть, вірогідно, знаючи, про 
давно відоме спростування міфу про «свояцтво» гетьмана, деякі історики 
продовжували поширювати цю неправду. наприклад, відомий дослідник 
Української революції П. феденко ще в 1952 р.3 укотре у своїх працях на 
цьому наголошував. але якщо врахувати, що П. феденко був послідовним 
українським соціал-демократом та делегатом центральної ради, то стає 
цілком зрозумілим політичний бік таких тверджень. 

Другий міф: Т. г. шевченко у своїй поезії критикував батька Павла 
скоропадського. окрім чуток про німецьке «свояцтво» політичні опоненти 
гетьмана десятиліттями піддавали дискредитації й увесь рід скоропадських. 
При цьому часто проводились паралелі гетьманування Павла та його далекого 
предка івана скоропадського, який нібито зрадив і. мазепу та діяв лише  
в інтересах москви. Утім найбільше негативу діставалося на адресу батька 
очільника Української Держави Петра івановича скоропадського. лідер 
українських соціалістів-федералістів с. Єфремов на сторінках популярної 
газети «нова рада» 3 січня 1919 р. писав так: «шевченко одного з нащадків 
його (івана) мало не Павлового батька назвав не дуже ввічливо “потомком 
гетьмана дурного”»4. а лідер українських есерів м. шаповал зазначав, що 
скоропадські – це зросійщений рід, проклятий Т. шевченком за панщину та 
поневолення селянства5. У 1934 р. с. Доленга в брошурі «скоропадщина» 
вказував, що конкретно про батька Павла скоропадського славетний поет 
писав такі слова: «У себе з причетом гуляє, оцей годований кабан, оце 
ледащо щирий пан, Потомок гетьмана дурного…»6. однак показово те, що 
на той час уже було доведено, що Т. шевченко у своєму вірші «П.с.» мав на 
увазі зовсім не батька очільника гетьманського руху, а його далекого родича 
Петра Петровича скоропадського, котрий жив у 1805–1848 рр. та особисто 
знав великого Кобзаря. більше того, батьку Павла скоропадського на момент 
написання вірша (1848 р.) було всього 14 років, і він аж ніяк не міг підходити 
на ту роль гуляки, відведеної у шевченковій поезії. звичайно, широкий 
загал цих фактів не знав, а тому такі інсинуації зі словами шанованого  
в українському народі поета, безперечно, впливали на позицію людей.

Третій міф: П. скоропадський ще до революції виступав проти 
українського національного руху. відразу після появи П. скоропадського на 
політичній арені його опоненти почали шукати різні докази, які б свідчили 
про антиукраїнські погляди гетьмана. центральна більшовицька газета 
«известия вциК» стверджувала в травні 1918 р., що генерал-лейтенант 
П. скоропадський за своїми політичними поглядами – переконаний 
чорносотенець і германофіл, який після революції негайно вийшов  
у відставку. видання наголошувало, що до українського національного руху 

3 П. феденко, Український рух у ХХ ст., лондон 1959, с. 145.
4 с. Єфремов, Скоропадщина. ІІ., «нова рада», 1919, № 3, с. 1.
5 м. шаповал, Велика революція і українська визвольна програма, Прага 1927, с. 111.
6 с. Доленга, Скоропадщина, варшава, 1934, с. 17.



135

шісТь найбільш віДомих ісТоричних міфів....

він завжди ставився негативно й навіть ніби виступав публічно в 1911 р. 
разом з лідером російських октябристів м. родзянко, що український рух – 
це плід австрійської інтриги»7. 

Проте навіть поверхневий аналіз наведених матеріалів «известия 
вциК» явно засвідчує підміну понять та факти фальсифікації інформації. 
Так, П. скоропадський ніколи не був ні октябристом, ні кадетом і його раніше 
не помічали в приналежності до чорносотенців, хоча деяких друзів із їх 
числа він мав. і взагалі, аж до 1917 р. генерал ніколи не робив публічних 
заяв, тим більше з політичних питань. Проте все ж є особа, яка підпадає під 
даний опис, також чернігівський поміщик із прізвищем відомого гетьмана 
України. це скоропадський геннадій васильович – російський громадський 
та політичний діяч, учасник білого руху. якраз цей троюрідний брат 
гетьмана, який представляв чернігівську губернію в Державній Думі 1907 та 
1912 рр., належав до октябристів, так само як і м. родзянко, та не визнавав 
українського національного руху і, відповідно, мав усі можливості публічно 
оголошувати свою позицію з цього. не дивлячись на це, чимало газет, зокрема 
«заря россии», «наш век», «День», продовжували поширювати недостовірну 
інформацію про антиукраїнські погляди П. скоропадського. Дійшло до 
того, що в політичній характеристиці П. скоропадського, розробленій 
міністерством закордонних справ німецької імперії, були наявні факти, 
узяті з цих сумнівних джерел. зокрема, йому вкотре приписувався спільний 
антиукраїнський меморандум із м. родзянко, але вже не під 1911 р., а під  
1914 р8. значно пізніше цей німецький документ дав підстави говорити 
радянським історикам, що П. скоропадський сумнівався в існуванні 
українського народу. 

Четвертий міф: один із найбільш відомих – гетьман проголосив  
в Україні монархію. Уже друге століття ведуться дискусії поміж  
дослідниками щодо форми правління, започаткованої П. скоропадським. 
відомо, що революційні політичні сили як в Україні, так і в росії, сприйняли 
державний переворот 29 квітня 1918 р. як відновлення монархії та повернення 
старих порядків, про що промовисто свідчать їхні численні резолюції, заяви, 
публічні виступи, статті в періодиці, пропагандистські брошури тощо. 
Так, більшовицький керманич ленін називав прихід гетьмана до влади 
«реставрацією буржуазно-поміщицького монархізму»9, а творець Угорської 
радянської республіки бела Кун улітку 1918 р. на шпальтах газети «Правда» 
міркував, що прихід до влади гетьмана є спробою німецької імперії в Україні 
не відновити стару монархічну династію романових, а навпаки створити 
нову, так як це вже робилося в деяких окупованих нею країнах. Тому він 
вбачав у П. скоропадському, по суті, заступника монарха, який мав усі 
особливості не конституційного, а самодержавного монарха10. У подібній 
манері про гетьманат як реставрацію монархії, окрім більшовиків, говорили 

7 Гетман Скоропадский, «известия вциК», 1918, № 90 (354), с. 3.
8 Крах германской оккупации на Украине (по документам оккупантов), ред. м. горький, 
и. минц, р. Эйдеман, москва 1936, с. 124.
9 в. ленин, Полное собрание сочинений, 5 издание, т. 36 (март–июль 1918), москва 1969, с. 322.
10 б. Кун, Питомник монархий, «Правда. орган центрального и московского Комитета 
рКП(б)», 1918, № 150, с. 1.
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й меншовики, російські есери, бундівці, анархісти та ін. не відставали від 
них і відсторонені П. скоропадським від влади українські соціалісти. Так, 
м. шаповал називав гетьманат російською монархією «під фальшивим гаслом 
гетьманщини»11, а П. христюк говорив про «цілком монархічний лад, на чолі  
з новопостриженим і помазаним гетьманом»12. і таких прикладів можна  
знайти чимало. згодом такі твердження про гетьманат як про період монархії 
плавно перейшли в наукове русло. якщо не вдаватись в подробиці, то треба 
сказати, що й сьогодні відбуваються подекуди бурхливі дискусії відносно цього 
питання. Так, значна частина сучасних українських науковців, вагаючись дати 
точне визначення, доходить висновку, що гетьманський режим був однією  
з форм диктатури, що поєднувала в собі монархічні та республіканські засади. 
натомість знаний історик в. савченко з такою позицією колег абсолютно не 
погоджуються. він використовує щодо гетьманату такі словосполучення, як 
«тимчасова абсолютна монархія», «середньовічна європейська монархія», 
«гетьман-монарх» тощо. в. савченко не сумнівається, що вже тоді гетьман 
мріяв про встановлення при владі нового монархічного роду скоропадських, 
але озвучити це в нього випала можливість лише в еміграції13.

на нашу думку, такі твердження в. савченка є неприйнятними. По-
перше, у жодному нормативно-правовому акті Української Держави нічого 
не сказано про монархію. По-друге, гетьманська влада носила тимчасовий 
характер до скликання сейму. По-третє, згідно з прийнятим у серпні 1917 р. 
закону, у разі непередбачуваних обставин, пов’язаних із гетьманом (смерть, 
важка хвороба або перебування поза межами держави), влада переходила 
до колегіального органу з трьох осіб14, що йшло всупереч монархічним 
принципам. 

П’ятий міф пов’язаний з попереднім – гетьман планував відродити 
самодержавну росію. Для більшості сучасних істориків не є секретом, 
що в 1918 р. у своєму ставленні щодо майбутнього України та росії 
П. скоропадський стояв на федеративних позиціях. При чому можливу 
федерацію він трактував досить широко – це було схоже більше на 
конфедерацію, суб’єктами якої виступили б росія, Українська Держава, Дон, 
Кубань, грузія та ін. П. скоропадський у своїх спогадах зазначав: «я не 
приховую, що я хочу лише широко децентралізовану росію, я хочу, щоб жила 
Україна та українська національність, я хочу, щоб у цьому найтіснішому 
союзі окремих областей та держав Україна займала гідне місце і щоб ці всі 
області й держави зливались в одному могутньому організмі, названому 
велика росія, як рівні з рівним.»15. Такі погляди П. скоропадського з огляду на  
1918 р. не видавались чимось дивним, оскільки ідеї федералізму були 
притаманні й більшості провідних українських політичних сил. різниця  
в поглядах на федерацію полягала лише в тому, на якій основі – 

11 м. шаповал, Велика революція і українська визвольна програма, Прага 1927, с. 115.
12 П. христюк, Замітки і матеріали до історії української революції 1917–1920 рр., відень 
1921, с. 8.
13 в. савченко, Павло Скоропадський – останній гетьман України, харків 2008, с. 146–148.
14 Уряди України у ХХ ст.: науково-документальне видання, відп. ред. в. м. литвин, Київ 
2001, с. 127.
15 П. скоропадський, Спогади. Кінець 1917–грудень 1918, Київ-філадельфія 1995, с. 267.
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капіталістичній чи соціалістичній –  базувався б утворений союз?! Утім деякі 
вчені, аналізуючи, у першу чергу, різні російські наративні джерела, доходять 
до думки, що П. скоропадський прагнув відновити імперію романових, а не 
утворювати децентралізовану російську федерацію.

головними поширювачами таких міфів є переважно російські 
історики, які бачать у П. скоропадському одного з діячів білого руху. 
однак і серед українських вчених є прибічники цієї точки зору. зокрема, 
Д. бондаренко представляє П. скоропадського патріотом росії, який боровся 
за її єдність під монархічним скіпетром романових. стати гетьманом та піти  
на співпрацю з німцями він був вимушений, оскільки за умов окупації  
в Україні міг запанувати режим, який ще більше зашкодив би  
загальноросійській справі. на думку Д. бондаренка, уже перші кроки  
гетьмана, такі як ліквідація міністерств у справах національностей, 
скасування закону Унр «Про національну-персональну автономію», 
зупинення насильницької українізації школи, відновлення дореволюційних 
адміністративних та судових органів свідчать про його наміри розпочати 
з України відновлення монархічної росії. Д. бондаренко переконує, що 
незалежний статус України носив лише тимчасовий і ситуативний характер, 
так само як на Донщині чи сибіру й був направлений не проти російської 
державності, а конкретно проти більшовицької влади16. 

Також історик заявляє, що в жовтні 1918 р. на ст. скороходово 
П. скоропадський та донський отаман П. Краснов планували відродити 
монархію та єдність росії17. Проте дане твердження Д. бондаренка, як  
і деякі його інші, аж ніяк не відповідає істині. П. Краснов згадував, що на 
тій зустрічі гетьман його запевнив, що він як флігель-ад’ютант і генерал 
почту його величності не може бути щирим українцем і говорити про 
вільну Україну. але в той же час саме він, завдяки своїй близькості до царя, 
зауважив, що микола іі сам занапастив справу імперії й сам винен у своєму 
падінні. гетьман зазначив: «не може бути тепер і мови про повернення до 
імперії та відновлення імператорської влади. Тут, в Україні, мені довелося 
вибирати: або самостійність, або більшовизм, і я вибрав самостійність.  
і справді, у цій самостійності нічого лихого немає. надайте народу жити так, 
як він хоче. я не розумію Денікіна. Душити, душити все – це неможливо. яку 
треба мати силу для цього? цієї сили ніхто не має тепер. Та й чи добре це? 
не треба цього! Дайте самим розвиватися, і, їй-богу, сам народ влаштує це 
все не гірше від нас із вами»18. як бачимо, у словах П. скоропадського немає  
й натяку на можливе повернення імперії романових.

У той же час в мемуарах різних російських «білих» можна натрапити 
на інформацію про П. скоропадського, яка лише більше заплутує сучасних 

16 Д. бондаренко, Гетман Скоропадский: патриот, обреченный на коллаборационизм, 
[электронный ресурс], «русские на Украине: русский мир», 2010, № 31 (235), режим доступа: 
http://subscribe.ru/archive/country.ua.rdu/201004/27192020.html
17 Д. бондаренко, Гетман П. П. Скоропадский и атаман П. Н. Краснов: взаимоотношения 
Украинской Державы и Всевеликого Войска Донского, «Донские казаки в борьбе  
с большевиками», 2010, вып. 4, с. 97.
18 П. Краснов, Всевеликое Войско Донское [електронний ресурс], режим доступу: http://militera.
lib.ru/memo/russian/krasnov_pn2/index.html.
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науковців. російський монархіст никанор савич перед своєю поїздкою на 
переговори з антантою до м. ясси у листопаді 1918 р. вперше зустрівся  
з П. скоропадським. 

він після розмови з гетьманом констатував, що їхні монархічні погляди 
в основному збігалися. П. скоропадський, як і н. савич, прагнув бачити на 
чолі визвольної російської армії авторитетного у військових та політичних 
колах князя миколу миколайовича романова, а не керівника Добровольчої 
армії а. Денікіна, якому гетьман не бажав підкорятися. російський діяч 
вважав, що вони обидва розуміли, що постать князя приведе до закінчення 
періоду «смути», відновлення монархічного режиму під скіпетром романових 
та відродження оновленої великої росії, у якій би не було місця ніякому 
самостійництву. У самому ж П. скоропадському цей монархіст не розгледів 
ніякого самостійництва, а лиш побачив російського гвардійського офіцера, 
який ставився з повагою до ореола, що колись оточував царську династію. 

беззаперечно: ця розмова показує наявність у П. скоропадського 
певних монархічних переконань та сентиментів по відношенню до 
романових. начальник штабу гетьмана генерал-хорунжий борис стелецький 
згадував, що коли скоропадський дізнався про знищення більшовиками 
царської родини, він заплакав, «як мала дитина»19. наступного дня він був 
в самотності на скромній панахиді, де знову ніби лив сльози, переживаючи 
велику особисту трагедію. Поряд із цим П. скоропадський ще в 1917 р. 
показав себе реалістом, який ясно усвідомлював, що повернення до старих 
часів уже не можливо.

в одному з тогорічних листів до дружини (вже після лютневої 
революції) генерал-лейтенант П. скоропадський, співчуваючи колишньому 
самодержцю миколі іі, дає зрозуміти, що саме царська родина стала причиною 
нещасть в імперії. Тому він радіє, що влада передалася не радикальним силам, 
таким як рада робітничих та солдатських депутатів, а Тимчасовому уряду, 
якому він відданий усією душею. він писав: «Усі ці панова родзянко, львов, 
гучков, Керенський і компанія розсудливі люди, і ми, і вся росія повинні 
дякувати долі, що влада захоплена ними, і дай бог нашій багатостраждальній 
батьківщині, щоби вони утримались при владі»20. 

П. скоропадський переконував дружину, що швидше за все в державі 
не буде конституційної монархії, а настане дуже ліберальна республіка. але 
він і висловлював побоювання, що якщо Тимчасовий уряд не втримається, 
то влада перейду до натовпу й почнеться анархія, яка переросте в певну 
форму деспотичної диктатури. Тому генерал-лейтенант радив дружині:  
«…виховуй своїх дітей у ліберальному, але чесному культурному напрямі, 
не пережовуй старе, воно пішло, іди не з натовпом, а з кращими розумними 
людьми держави... якщо в даний час зупинитися, ти духовно пропадеш. 
еволюціонуй, і швидко»21.

Таким чином, ці свідчення ще раз вказують, що П. скоропадський не 
прагнув відродження самодержавної росії на чолі з романовими, оскільки 

19 центральний державний архів вищих органів влади України, ф. 4547, оп. 1, спр. 1, арк. 149–150.
20 центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі: цДіаК), ф. 1219, оп. 2., 
спр. 694, арк. 4.
21 цДіаК, ф. 1219, оп. 2, спр. 694, арк. 5.
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розумів нереальність цього. він мав друзів серед багатьох російських 
монархістів (герцог георгій лейхтенберзький, князь олександр Долгорукий, 
федір безак та ін.) та допомагав фінансово та організаційно російському 
монархічному руху. але, на нашу думку, це робилося для створення протидії 
більшовизму, а не з віри в перемогу монархії.

Шостий міф: гетьман – німецька маріонетка. існує великий масив 
досліджень, у яких саме так описано очільника Української Держави. і для 
цього, звісно, є багато підстав. хоча б австро-угорські та німецькі документи, 
які показують величезну залежність гетьманської влади від центральних 
Держав. маршал людендорф згадував, що в особі гетьмана скоропадського 
німці отримали людину, із якою можна було працювати, оскільки  
в нього була рішучість забезпечити в країні порядок та йти їм на зустріч. 
він констатував: «верховне командування могло бути лише задоволене 
такою зміною київського уряду, оскільки він відповідав інтересам ведення 
війни. я надіявся, що формування військ та викачування хліба складуться 
успішніше»22. а посол фінляндії в Україні герман гуммерус зауважував: 
«Україна скоропадського була васальною державою, і щодо цього не можна 
було сперечатись. безумовно, вона мала власне міністерство закордонних 
справ, але про незалежну зовнішню політику не могло бути й мови»23.

виходячи з цих слів та багатьох інших фактів, аж ніяк не дивно, 
чому не лише українські, російські чи німецькі, а й американські – Пітер 
Кенез24, річард Пайпс25, британські – орландо файджес26, канадські – Девід 
марплес27 та багато інших істориків вживають щодо П. скоропадського 
терміни «маріонетковий режим» та «німецька маріонетка». Проте, мабуть, 
твердження про маріонетку є найбільш несправедливим та стереотипним 
щодо очільника Української Держави.

якщо розуміти під «маріонеткою» людину, яка є слухняним знаряддям 
у чужих руках, то вкажемо, що тоді, згідно з багатьма фактами, гетьман не 
підпадає під це визначення. наприклад, активні зусилля П. скоропадського 
щодо приєднання до Української Держави Кримського півострова, що йшли 
в розріз із планами німецької імперії. а проведення відомої митної війни  
з «самостійним» Кримом, незважаючи на протести німецької сторони, також 
не говорять про його слухняність. 

безумовно, залежність України від центральних держав у 1918 р.  
є очевидною. водночас за останні десятиліття все менше вітчизняних 
науковців застосовують стосовно гетьманської влади термін «маріонетка», 
тим самим намагаючись відійти від простих та стереотипних підходів. щодо 
цього відомий історик р. Пиріг слідом за діаспорним вченим о. федишиним 

22 Э. людендорф, Мои воспоминания о войне 1914–1918, москва 1924, с. 191.
23 г. гуммерус, Україна в переломні часи: шість місяців на чолі посольства у Києві, Київ 1997, 
с. 71.
24 P. Kenez, Civil War in South Russia, 1918: The First Year of the Volunteer Army, Berkley-Los 
Angeles-London 1971, p. 135, 144.
25 R. Pipes, Rosja bolszewikow, przekład w. Jeżewski, warszawa 2005, s. 162.
26 O. Figes, A People’s Tragedy. The Russian Revolution 1891–1924, London 1996, p. 449. 
27 D. Marples, Motherland: Russia in the 20th Century, London-New-York 2014, p. 53.
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вважає за доцільніше використовувати термін «сателіт»28, який має набагато 
ширше тлумачення: покірний виконавець чужої волі, поплічник, прибічник.

на думку в. рум’янцева29, П. скоропадський, щоб не втратити 
рештки суверенітету та зберегти українську державність для подальшого 
незалежного розвитку, змушений був рахуватися з військовою присутністю 
центральних держав. інакше, якби він не погодився на протекторат німців та 
австро-угорців, то Україну могли офіційно окупувати з подальшим відвертим 
пограбуванням її. за таких обставин аж ніяк не можна вважати гетьмана 
маріонеткою, тим більш, що іноземні війська в Україну запросив не він,  
а його попередники – центральна рада. 

отже, протягом 100 років про П. скоропадського було поширено 
чимало неправдивих відомостей. міфи, які стосувалися родини гетьмана 
та певних біографічних фактів, через кілька десятиліть через свою явну 
абсурдність зникли з поля зору дослідників. Тоді як міфи про «маріонетку», 
«монархію» та «підтримку самодержавної росії» і досі стають предметом 
жвавого обговорення вчених. як би там не було, ці всі повідомлення, які 
показували П. скоропадського з антиукраїнських позицій, зіграли свою 
важливу роль в інформаційній війні, яку вели різні політичні сили проти 
гетьмана та гетьманського руху. Певна річ, у нашому дослідженні не вказано 
багато й інших відомих історичних міфів («грамота про федерацію», 
«вирішальний вплив масонів на долю гетьмана», «співпраця з фашистами» 
тощо), що й зрозуміло, оскільки про кожен із них можна написати значні за 
обсягом монографії. Природно, П. скоропадський робив вагомі прорахунки 
як державний та політичний діяч і ми його аж ніяк не виправдовуємо. 
головне ж показано, як можна шляхом різних маніпуляцій та фальсифікацій 
дискредитувати людину на століття.
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Шість найбільш відомих історичних міфів про Павла Скоропадського

Анотація: У 2017 році на державному рівні в Україні буде відзначатися 
сторіччя Української революції 1917–1921 років. Українські державні, 
політичні, громадські та військові діячі, які брали активну участь у цих подіях, 
укотре привертають увагу суспільства та вчених. серед них виділяється 
Павло скоропадський – аристократ, генерал-лейтенант імперської російської 
армії, який став гетьманом Української Держави 29 квітня 1918 р. ця постать  
є однією з найбільш суперечливих в історії України. Під час свого правління 
Павло скоропадський нажив чимало ворогів, які поширювали неправдиву 
інформацію про нього з метою його дискредитації. із часом ця ненадійна 
інформація стала історичними міфами й поширювалася протягом десятиліть 
різними дослідниками.

У дослідженні обговорюються шість міфів про сім’ю, діяльність 
та погляди П. скоропадського: 1) гетьман – родич фельдмаршала германа 
фон ейхгорна; 2) батько Павла скоропадського та поезія Тараса шевченка; 
3) П. скоропадський напередодні революції та український національний 
рух; 4) гетьманат і монархія; 5) плани гетьмана відродити царську росію;  
6) гетьман – німецька маріонетка.
Ключові слова: П. скоропадський, гетьман, гетьманат, Українська Держава, 
Україна.

Ivan Pasichnyk
Borys grinchenko Kyiv University

The six most famous historical myths about Pavlo Skoropadsky 

Summary: In 2017 100 years of the Ukrainian revolution of 1917-1921 will 
be celebrated at the state level in Ukraine. Ukrainian state, political, public and 
military figures who took an active part in those events once again attract the 
attention of the society and scientists. 
Among them stands out Pavlo skoropadsky – aristocrat, Lieutenant-general of 
Imperial Russian Army which became Hetman of the Ukrainian state on April 29, 
1918. This leader is one of the most controversial in the history of Ukraine. During 
his reign Pavlo skoropadsky was able to amass a lot of enemies who spread false 
information about him in order to discredit. Over time, this unreliable information 
became historical myths and spread over the decades by different researchers.

six myths about family, activity and views are discussed in study:  
1) P. skoropadsky – a relative of Field Marshal Hermann von Eichhorn; 2) father 
of Pavlo skoropadsky and the poetry of Taras shevchenko; 3) P. skoropadsky 
before the revolution and the Ukrainian national movement; 4) the Hetmanate 
and monarchy; 5) the Hetman planned to revive the tzarist Russia. 6) Hetman  
– german puppet.
Keywords: P. skoropadsky, hetman, Hetmanate, Ukrainian state, Ukraine.
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Sześć najbardziej znanych historycznych mitów na temat Pawła 
Skoropadskiego

Streszczenie: w 2017 r. przypada setna rocznica ukraińskiej rewolucji lat 1917–
1921. Będzie ona upamiętniona na Ukrainie uroczystościami państwowymi. 
sytuacja państwa ukraińskiego okresu rewolucyjnych przemian oraz sylwetki 
polityków i wojskowych biorący w nich aktywny udział zwracają uwagę 
społeczeństwa i naukowców. wśród takich sylwetek wyróżnia się postać Pawła 
skoropadskiego – arystokraty, generał-lejtnanta armii rosyjskiej, który 29 kwietnia 
1918 r. został hetmanem państwa ukraińskiego. Postać ta jest jedną z najbardziej 
kontrowersyjnych w historii Ukrainy. Panowanie Pawła skoropadskiego przyniosło 
mu wielu wrogów, którzy rozpowszechniali nieprawdziwe o nim informacje w celu 
jego dyskredytacji. z biegiem czasu, te nieprawdziwe informacje – przeistaczające 
się w historyczny mit – były analizowane przez różnych badaczy. w artykule 
omawiane jest sześć mitów na temat skoropadskiego dotyczących rodziny, 
aktywności i poglądów: 1) skoropadski – krewny marszałka polowego Hermanna 
von Eichhorna; 2) ojciec Pawła skoropadskiego i poezja Tarasa szewczenki;  
3) skoropadski przed rewolucją i wybuchem ukraińskiego ruchu narodowego;  
4) Hetmanat i monarchia; 5) plany hetmana ożywienia carskiej Rosji. 6) Hetman 
– marionetka niemiecka.
Słowa kluczowe: P. skoropadski, hetman, Hetmanat, Państwo Ukraińskie, 
Ukraina.
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центр українських військових традицій та патріотичного виховання науково-
дослідного інституту українознавства

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ ХХ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ 
ЛІНЕАРНОЇ ТИПОЛОГІЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

(ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ) 

Українська історія є важливим полем вивчення типології цивілізації 
в контексті лінеарної концепції. основні постулати цієї концепції 
передбачають наявність лінійного впорядкованого розвитку певних великих 
соціокультурних спільнот, які проходять послідовні етапи у своєму розвитку. 
Причому такий розвиток може бути як прогресивним, так і регресивним. 
військова історія України є наочним свідченням цивілізаційних впливів  
і змін, яких зазнав український народ упродовж хх століття. Тому вивчення 
історичних подій у контексті лінійної або лінеарної типології цивілізаційного 
розвитку стимулює віднаходження науково осмисленої картини військово-
політичного розвитку України.

Питання військової історії України хх століття розроблялися 
багатьма вітчизняними істориками. серед них можна виділити наукові 
праці в. Короля1, о. салати2, в. смолія3, а. чайковського4, і. Патриляка5, 
с. литвина6, Т. снайдера7 та ін. Питання цивілізаційної динаміки української 

1 в.Ю. Король, Трагедія військовополонених на окупованій території України в 1941–1944 
роках, Київ 2002, 128 с.
2 о.о салата, інформаційна війна Німеччини та СРСР на окупованих німецькою армією 
територіях України (1941 – 1944 рр.), „наукові праці історичного факультету запорізького 
національного університету”, 2009, № 27, c. 181–186.
3 Київ: війна, влада, суспільство (1939–1945 рр.). За документами радянських спецслужб 
та німецької окупаційної адміністрації, pед. кол. B.A. смолій, O.B. бажан, г.в. боряк, Т.в. 
вронська та ін., Київ 2014, 864 с.
4 а.с. чайковский, Плен. За чужие и свои грехи (Военнопленные и интенированные в Украине 
1939–1953 гг.), Київ 2005, 970 с.
5 і.К.  Патриляк,  «Перемога або смерть»: український визвольний рух у 1939–1960-х роках, 
львів 2012, 512 с.
6 C. литвин, Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана, Київ 2001, 640 с., іл.
7 Т. снайдер, Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным, пер. с англ. л.зурнаджи, 
Київ 2015, 584 с.
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історії висвітлювалося в працях в. рубеля8 тощо. окремі аспекти військової 
історії України розглядаються в статтях й. Дюльфера9 та К. хартмана10 та  
в книгах К. беркгофа11, ш. Датнера12. загальні теорії типології та розвитку 
європейської цивілізації розглядаються у творах м. Данилевського13, 
о. шпенглера14 та х. арендт15. важливими історичними джерелами  
у контексті вивчення доби Другої світової війни є матеріали міжнародного 
військового Трибуналу в нюрнберзі16, а також спогади г. гілберта17 та 
а. Кузнєцова18. водночас на сьогоднішній день не існує узагальненого до-
слідження з питання лінійного розвитку українського народу в контексті вій-
ськово-історичних подій. більшість авторів розглядає узагальнені форми та 
прояви цивілізаційних трансформацій або конкретно-історичний розвиток 
українського суспільствах у його різноманітних аспектах. 

Пропоноване дослідження має на меті з'ясування основних 
особливостей і результатів цивілізаційного розвитку України у хх столітті. 
завданнями статті є аналіз основних суспільно-політичних трансформацій 
із погляду цивілізаційної теорії в контексті лінійного розвитку, з'ясування 
цивілізаційних результатів важливих військово-політичних подій і вивчення 
взаємовідносин східно-християнського та західно-християнського світів 
упродовж динамічного хх сторіччя в контексті військово-політичних 
аспектів історії України. 

варто визначити основні ознаки та відмінності західноєвропейсько-
північноамериканської та східноєвропейської цивілізаційних спільнот. 
західний світ називають індивідуалізованим. Для нього є характерними такі 
принципові цивілізаційні риси: індивідуалізм, громадське самоврядування, 
пріоритет інтересів особи над державним началом, плюралізм у релігійній 
сфері, десакралізація та структурна фрагментація політичної влади, 
прагматизм, високий рівень підприємницької культури, гедонізм, наявність 
соціальної мобільності, потяг до інновацій19.

8 в.а. рубель, Нова історія Азії та Африки. Постсередньовічний Схід (ХVIII – друга половина 
XIX ст.). Навч. Посібник, Київ 2007, 560 с.
9 J. Dülffer, Der Deutscher Ostkrieg. 1942, [in:] Mitteilungen der Gemeinsame Kommіssion die 
jüngeren Geschichte der russische-deutsch Beziehungen, red. C. Hartmann, München 2005, s.17–21.
10 C. Hartmann, Der Krieg und das Verbrech, [in:] Mitteilungen der Gemeinsame Kommіssion die 
jüngeren Geschichte der russische-deutsch Beziehungen, München 2005, s. 21–31.
11 К. беркгоф, Жнива скорботи. Життя і смерть в Україні під нацистською владою, пер.  
з англ.Т. цимбал, Київ 2011, 455 с.
12 ш. Датнер, Преступления немецко-фашистского вермахта в отношении военнопленных во 
Второй мировой войне, пер. с пол. M. виноградова, москва 1963, 487 с.
13 н.я. Данилевский, Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения 
Славянского мира к Германо-Романскому, москва 2003, 640 с.
14 о. шпенглер, Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Гештальт  
и действительность, пер. с нем. К.а.свасьяна, москва 2007, 800 с.
15 х. арендт, Джерела тоталітаризму, пер. з англ. в.верлок і Д.горчаков, 2-ге вид, Київ 
2005, 584 с.
16 Нюрнбергский процесс. Военные преступления и преступления против человечности. 
Сборник материалов в 7 томах, под. oбщ. pед. р.а. руденко, т. 3, москва 1958, 815 с.
17 г.м. гилберт, Нюрнбергский дневник, пер. с англ. а.л. Уткина, москва 2012, 480 с.
18 а. Кузнєцов, Бабин Яр, пер. з рос. C. батурин, Київ 2009, 352 с., іл.
19 н. Дейвіс, Європа. Історія, пер. з англ. П. Таращук, о. Коваленко, Київ 2008, c. 1286.
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східноєвропейська цивілізаційна спільнота жила в умовах 
централізованої деспотичної державності, бюрократично структурованого 
суспільства, системи соціальних гарантій для всього населення, переважання 
консервативних цінностей у побуті та в технологічній сфері, підкорення 
особи колективним началам (домінуючій релігійній системі, державі, родині), 
централізованої регульованої торгівлі, сакралізації правителя та політизації 
релігії. Така спільнота прямувала шляхом колективістської моделі розвитку. 
суспільний ранг особи в східноєвропейській або візантійській цивілізаційній 
спільноті визначав зміст і рівень її життя. соціальна мобільність була вкрай 
ускладненою, адже існували замкнуті соціальні групами з набором певних 
довічних прав і обов'язків – стани. на межі XVII–XVIII століть країни сходу 
почали відставати від заходу в економічній, військовій і технологічній 
сферах20.

на початку 1900-х років українські етнічні землі були розділені між 
двома європейськими імперіями: австро-Угорською та російською. австро-
Угорщина належала до країн західно-християнського світу. російська 
імперія типологічно наближалася до країн східно-християнської або 
Православної цивілізаційної спільноти. австро-Угорщина розвивалася як 
класична європейська країна, натомість імперія романових тяжіла до східних 
соціополітичних традицій. визначний дослідник микола Данилевський 
відносив імперію романових до слов'янського світу, який є оригінальним  
і несхожим на германо-романський21. 

водночас суспільство російської імперії на початку хх століття 
поступово вестернізувалося. Території даної країни переживали процес 
індустріалізації, зростало значення великих промислових центрів  
і залізничної мережі. Унаслідок територіального розділення український 
народ зазнавав різноманітних соціокультурних впливів з боку столичних 
адміністративних центрів та домінуючої імперської культури. Дві країни на 
сході Європи по-різному ставилися до існування та розвитку української 
національної культури. австро-угорська влада дозволяла обмежене публічне 
функціонування українських культурно-освітніх осередків, зокрема  
в народних школах дітей зі східної галичини та Північної буковини учителі 
навчали українською мовою. на теренах російської імперії громадське та 
державне використання української мови з 1876 до 1905 р. було заборонене 
тодішньою владою. австро-Угорщина була конституційною монархією,  
а російська імперія – абсолютною або самодержавною монархією (до 
1905 р.). Перша світова війна зруйнувала імперії габсбургів і романових,  
а український національний рух отримав можливість створити власну 
державу та свою військову організацію. 

У 1917 р. під російські землі України почали політичний рух до 
заходу у формі національно-демократичної революції. військові підрозділи 
Української народної республіки (Унр) були визнані світом збройними 
силами незалежної країни, адже дана країна мала широке дипломатичне 
визнання. Українська політична еліта не могла домовитися про спільні 

20 в.а. рубель, op. cit., c. 15.
21 н.я. Данилевский,, op. cit., c. 24.
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шляхи розвитку держави. Діячі Унр недооцінили роль війська в захисті 
української національної державності. головний отаман армії Унр симон 
Петлюра одного разу сказав: «військо завжди було і, поки воно буде, завжди 
зостанеться плоттю від плоті й кров'ю від крові народу. свою роль у державі 
армія виконує доти, доки в цій боротьбі гору беруть державні моменти  
й не захитується самий пріоритет державності»22. водночас пацифістські 
та соціалістичні ідеологеми в. винниченка, м. грушевського та м. Порша 
сприяли неухильному розпаду українських збройних формувань. 
Деструктивну роль для утвердження стабільної державності відіграли 
анархістські бойові походи махна, антиукраїнська діяльність Денікіна та 
наступ більшовицьких військових підрозділів. спроба Павла скоропадського 
зупинити наступ Директорії свідчила про глибокий розбрат у середовищі 
тодішніх патріотичних військово-політичних сил України.

національне піднесення сприяло визнанню українців окремим 
народом Європи. Проте в 1922 році Україна була розділена між сусідніми 
політичними утвореннями. чехословаччина, Польща та румунія намагалися 
розвивати свій внутрішній устрій у відповідності до західних культурних 
традицій. більшовицькі політичні лідери створили залежне від них державне 
утворення – Українську соціалістичну радянську республіку (Усрр). 
радянський союз став утіленням східної держави, яка протистояла будь-якій 
вестернізації. Причому східний колективістський режим у формі радянської 
ліворадикальної ідеології відкинув православні релігійні цінності та почав 
пропагувати власну ерзац-релігію – комунізм. 

срср став частиною незахідного світу, країною інтернаціонального 
соціалізму. Тому можна стверджувати, що впродовж 1922–1939 рр. україн-
ський народ зазнавав подвійного цивілізаційного впливу зі сходу та заходу. 
відомий філософ і політолог освальд шпенглер називав радянську полі-
тичну систему «провідником кольорової революції», тобто цивілізаційного 
підйому неєвропейських народів23. радянська політична система передбачала 
одержавлення промисловості та сільського господарства, а також повний 
контроль однопартійного комуністичного апарату управління над життям 
суспільства. Причому такий контроль мав спиратися на багатоманітну та 
розгалужену систему репресивних органів. У час існування радянської влади 
Україна пережила три голодомори: 1921–1922, 1932–1933, 1946–1947 років. 
вони були породжені швидкою примусовою колективізацією та недовірли-
вим ставленням до приватновласницького типу сільського господарювання 
в середовищі центрального ленінського-сталінського політичного керівни-
цтва. ненависть до слабшого члена суспільства, дискримінацію, безкарність 
і ксенофобію справедливо вважають супутниками будь-якого тоталітарного 
політичного режиму.24 

Друга світова війна була зіткненням нацистського світу із ліберально-
демократичним. з вересня 1939 р. до червня 1941 р. радянський союз  
і німеччина діяли в повній координації одне з одним. срср опинився  
в антигітлерівському блоці в червні 1941 р. фактично східна автократична 

22 C. литвин. Суд історії: Симон Петлюра і петлюріана, Київ 2001, c. 47.
23 о. шпенглер, op. cit., c. 216
24 х. арендт, op. cit., c. 112.
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комуністична держава об'єдналася з західним ліберальним світом для 
подолання націонал-соціалізму і його союзників. У 1941–1942 рр. українські 
етнічні землі потрапили під контроль нацистської німеччини 25. Уже в 1941 
р. український народ побачив негуманне ставлення збройних сил німеччини 
до полонених радянських військовослужбовців. фактично, нацистська 
німеччина перетворила військовий полон на продовження війни, на помсту 
для військовополонених. 

розпорядження верховного головнокомандування збройних сил 
німеччини «Про поводження з радянськими військовополоненими в усіх 
таборах військовополонених» передбачало використання штика, палиці 
та вогнепальної зброї з боку конвоїрів при найменших ознаках непокори 
з боку полонених червоноармійців. ситуація ускладнювалася тим, що 
срср не ратифікував женевську конвенцію 1929 р. «Про поводження  
з військовополоненими»26.

німецька окупаційна адміністрація здійснювала політику 
примусового трудового вербування працездатних українців, німецькі 
каральні загони знищували населені пункти, які підозрювалися в співпраці 
з партизанами. німецькі чиновники зберегли колгоспи та радгоспи у формі 
громадських господарств і державних маєтків. Про суть нацистської влади 
добре висловився митрополит Української греко-Католицької церкви 
андрій шептицький у листі до Папи римського Пія хіі від 31 серпня 1942 р.: 
«німецький режим є на рівні може й вищім, як режим большевицький, 
лихий, майже диявольський»27. водночас німеччина намагалася схилити 
на свій бік населення Україна шляхом методів інформаційної війни. можна 
говорити про створення цілої системи обробки громадської думки через 
газети, плакати, кіно та радіо28.

У 1944 р. унаслідок політичних розрахунків комуністичного 
керівництва значення Української радянської соціалістичної республіки  
в зовнішній політиці зросло, хоч і в суто декларативному розумінні.  
Причому Україна у формі радянської державності в той час намагалася 
заявити про себе як рівноправного гравця на міжнародній арені. Упродовж 
післявоєнного періоду срср дедалі більше потрапляв під вплив західної 
цивілізації. Початок їм поклав відхід йосифа сталіна з політичної арени 
в 1953 році. Такі фактори повільної вестернізації досягли апогею під час 
політичного процесу Перебудови. Упродовж 1985–1991 рр. радянська  
соціокультурна система зазнала повного руйнування внаслідок ліберальних 
реформ, які були ініційовані м. горбачовим. 

У 1991 році Україна стала самостійною державою. У її суспільному 
житті відбувається взаємне переплетення східних і західних культурно-
цивілізаційних цінностей. східні напрями української ментальності 
проявляються в патерналізмі, конформізмі, певних формах соціального 
нейтралітету, пасивній громадській діяльності, перебільшенні в суспільній 
свідомості значення держави (етатизм) тощо. західні цінності виявляють 

25 J. Dülffer, op. cit., s. 17.
26 а.с. чайковский, op. cit., c. 62.
27 і.К. Патриляк, op. cit., c. 89.
28 о.о. салата, op. cit., c. 186.
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свій вплив на українське суспільство у вигляді гуманізму, демократичних 
традиціях у родині, поваги до людини та громадянина, прагматизму, 
раціоналізму, зростанні ролі самоорганізації, запровадженні культу 
споживання, поступовій деструкції великих патріархальних родинних 
зв'язків. 

згідно з теоретичними поглядами історика та філософа арнольда 
Тойнбі (які можна екстраполювати на сучасність), Україна є серед категорії 
тих держав, які отримали цивілізаційний виклик, на який ще потрібно дати 
належну відповідь.29 слід зауважити, що українським громадянам слід 
відмовитися від буквального копіювання американського, китайського, 
німецького, канадського або ще якого-небудь шляху історичного розвитку. 
Україна має оригінальну та потужну духовно-культурну традицію та 
розвинену мережу освітніх, мистецьких і наукових осередків. Просто 
цю мережу треба зберігати та удосконалювати, що вимагає наявності 
раціональної позиції суспільства.

зміни наприкінці хх століття зачепили й мілітарну сферу. лише  
з 1991 р. Україна має власний військово-промисловий комплекс. збройні сили 
України стали першим національним стабільним військовим формуванням 
українського народу впродовж усього хх століття. важливою перевагою 
українського військово-промислового комплексу впродовж останнього 
десятиліття минулого століття стала наявність підприємств літакобудівної  
та ракетобудівної галузей, які належать до високотехнологічних 
індустріальних сфер. 

за будапештським меморандумом 1994 р. Україна отримала світові 
гарантії зовнішньої безпеки й можливість мирного розвитку у просторі між 
військово-політичними блоками заходу та сходу. варто зауважити, що 
Україна добровільно відмовилися від певних видів зброї масового знищення. 
У 1996 р. наша країна повністю позбулася надзвичайно дорогої в обслуго-
вуванні та вкрай небезпечної ядерної зброї. Таке рішення було складним, 
проте з наукового погляду його варто назвати однозначно адекватним  
і правильним. Технології масового знищення навряд чи принесли б Україні 
користь на межі хх та ххі віків. на підтвердження даної позиції можна 
навести слова неординарного мислителя анатолія Кузнєцова на основі 
його підліткового досвіду 1939–1945 рр.: «якщо у хх столітті нашої ери 
можливі епідемії невігластва й жорстокості у світових масштабах, якщо 
можливі справжнісінькі рабовласництво, геноцид, тотальний терор, якщо 
на створення смертовбивчих приладів світ витрачає більше зусиль, аніж на 
освіту та охорону здоров'я, то, справді, про який прогрес ми говоримо?»30. 

Досягненнями 1996 року також стало прийняття основного закону 
– Конституції та запровадження української національної валюти – гривні, 
подолання гіперінфляції. саме останнє десятиліття минулого сторіччя стало 
часом утвердження суверенітету та певного повільного відходу українського 
суспільства від східної цивілізаційної моделі.

отже, впродовж хх століття український народ пережив три важливі 

29 Д.а. Тойнбі, Дослідження історії. Скорочена версія I-VI томів Д.Ч.Сомервелла, пер. з англ. 
в.шовкун, т. 1, Київ 1995, c. 109.
30 A. Кузнєцов, op. cit., c. 193.
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військово-політичні трансформації: українську національно-демократичну 
революцію 1917–1922 років, Другу світову війну 1939–1945 рр. та здобут-
тя Україною політичної самостійності в 1991 році. Український національ-
ний рух у період розпаду австро-Угорської та російської імперій спробу-
вав вибороти незалежність, проте зазнав поразки внаслідок військового та  
геополітичного тиску радянської росії, Польщі та румунії. Друга світова  
війна призвела до тимчасової активізації українського визвольного руху 
у формі інтегрального націоналізму. радянське ідеологічне та політичне 
домінування на території України 1921–1991 рр. призвело до ствердження 
норм і правил східної колективістської цивілізації у формі тоталітарного  
інтернаціонального соціалізму.

Процеси Перебудови (1985–1991 рр.) розхитали державну структуру, 
економічне життя та цивілізаційну стабільність срср. народи соціалістич-
ної держави дедалі більше заявляли про самостійний шлях розвитку, який не  
збігався з консервативною позицією владного центру та обережними  
діями президента радянського союзу м. горбачова. У 1991 р. Україна  
здобула державну незалежність й отримала шанс на переорієнтацію на західні 
цивілізаційні стандарти. цивілізаційний результат вищезгаданих подій 
полягає у поступовому наближенні України до системи цінностей західної 
цивілізації, найголовнішими елементами якої є індивідуалізм, демократичний 
устрій та товарно-ринкова ліберальна економіка. Україна є органічною 
частиною світового співтовариства, яке існує у формі цивілізаційних спільнот. 
Такі спільноти не є ізольованими й розвиваються лінійно. складно говорити 
про прогресивність або регресивність загальних закономірностей світового 
лінійного розвитку, адже прогрес в одній цивілізації часто пов'язаний із 
регресивними явищами в іншій соціокультурній спільноті.

Подальші дослідження української історії в напрямку цивілізаційних 
студій можуть бути спрямовані на вивчення соціокультурних процесів 
України в ххі столітті. це питання потребує глибокого дослідження внаслідок 
необхідності подальшого з'ясування сутності процесів глобалізації, науково-
технологічного розвитку та геополітичних конфліктів новітнього часу. 
важливо ввести до наукового обігу аналіз цивілізаційного геостратегічного 
положення та перспектив України та спробувати побудувати прогностичну 
програму на основі таких досліджень. цивіліологія дозволяє ученим 
ґрунтовно проаналізувати та з'ясувати закономірності розвитку сучасного 
світу, невід'ємною частиною якого є українське суспільство.
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Українська історія ХХ століття в контексті лінеарної типології 
цивілізаційного розвитку (військово-історичні аспекти проблеми)

Анотація: стаття присвячена дослідженню військово-політичного аспекту 
історії України в хх столітті. Події минулого були досліджені з погляду 
цивілізаційної динаміки. Джерелами статті є наукові праці з історії та 
філософії. автор проаналізував цивілізаційні трансформації українського 
суспільства впродовж 1901–2000 рр. у контексті військово-політичного 
розвитку. військові формування українського народу відображали ментальні 
та соціокультурні зміни вищезгаданого періоду та вплив глобальних 
економічних і політичних процесів. цивілізаційні студії в поєднанні  
з військовою історією сприяють глибокому розумінню логіки історичного 
процесу.
Ключові слова: цивілізація, цивілізаційні студії, західно-християнський 
світ, східно-християнський світ, Україна, лінійний розвиток.
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Ukrainian history in XXth century in the context of the linear’s typology 
civilization development (military and historical aspects of the problem)

Summary: The article deals with the research of the military and political aspect of 
Ukrainian history during twentieth century. The past events have been researched 
in the context of the civilization dynamics. The sources of the article are scientific 
works in History and Philosophy. The author has analyzed the civilization 
transformations of Ukrainian society during 1901-2000 years in the context of the 
military and historical development. The Ukrainian people’s military formations 
reflected mental, social and cultural changes at that time and an influence of the global  
economic and political processes. Civilization studies and military history  
stimulate the serious understanding of the historical process logic. 
Keywords: civilization, civilization studies, western Christian world, Eastern 
Christian world, Ukraine, the linear development.

ДУховні семінарії в сисТемі освіТи XIX – ПочаТКУ XX сТ.



154

Wołodymyr Połuda
Centrum Ukraińskich Tradycji wojskowych i Patriotycznej Edukacji Naukowo-
Badawczego Instytutu Ukrainistyki 

Ukraińska historia XX wieku w kontekście linearnej typologii rozwoju 
cywilizacyjnego (aspekt wojskowo-historyczny)

Streszczenie: Artykuł przedstawia badania wojskowego i politycznego aspektu 
historii Ukrainy w XX wieku. wydarzenia z przeszłości analizowane były 
pod względem dynamiki przemian cywilizacyjnych. Źródłami pracy były 
dzieła naukowe z historii i filozofii. Autor dokonał analizy cywilizacyjnej 
transformacji społeczeństwa ukraińskiego w latach 1901–2000 w kontekście 
rozwoju wojskowego i politycznego. wojskowy aspekt formowania narodu 
ukraińskiego odzwierciedla psychiczne i społeczno-kulturowe zmiany zaszłe  
w wyżej wymienionym terminie oraz wpływ globalnych procesów gospodarczych 
i politycznych. Badania cywilizacji, w połączeniu z historią wojskowości 
przyczynić się mogą do zrozumienia logiki procesu historycznego.
Słowa kluczowe: cywilizacja, studia cywilizacji, świat zachodnio-chrześcijański, 
świat wschodio-chrześcijański, Ukraina, rozwój liniowy.
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TEORETYCZNY ZARYS RELACJI MISTRZ-UCZEŃ  
W HISTORII MYŚLI PEDAGOGICZNEJ ORAZ W DOBIE 

NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII EDUKACYJNYCH

     „Jak długo istnieć będą społeczności, tak długo  
     istnieć też będą Mistrzowie i ich podopieczni,  
     nauczanie i uczenie się: znane nam życie nie  
     może się bez nich toczyć”1

George Steiner

Wstęp
Na wstępie moich rozważań przybliżę etymologiczne znaczenie słowa 

„Mistrz”. Jak powszechnie wiadomo tytuł zawodowy magistra jest kojarzony  
z formalnym ukończeniem studiów II stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich. Niemniej jednak sam termin magister, pochodzi z łaciny i oznacza: 
„nauczyciela”, „mistrza”, „przewodnika”. w dawnych czasach określenie to 
oznaczało osobę szanowaną i godną posłuchu. Jednostka taka mogła posiadać 
swoich uczniów (podopiecznych). Tomasz Mońko uważa, że Nauczyciel-Mistrz 
jest to każda osoba przekazująca wiedzę, wychowująca i kształtująca, która może 
stanowić wzór do naśladowania dla swoich uczniów. Jest to przede wszystkim 
osobistość, która poza umiejętnością przekazywania wiedzy stanowi wzór do 
naśladowania dla swojego wychowanka. według powyższego autora podstawową 
cechą dobrego nauczyciela jest jego moralny lub/i prawny obowiązek ponoszenia 
odpowiedzialności za swoje czyny2.w związku z powyższym prawidłowa postawa 
Nauczyciela-Mistrza przejawia się w umiejętności ponoszenia konsekwencji za 
brak zamierzonych efektów uczenia. Owy mentor w takich sytuacjach winien 
ponieść karę, która nie jest karą w rozumieniu prawa karnego, lecz dolegliwością 
wywołaną dyskomfortem psychicznym, niezadowoleniem lub poczuciem winy3. 
Co zrozumiałe jest on człowiekiem, a więc istotą omylną. Tak więc umiejętność 
rozumienia własnych błędów może zaowocować polepszeniem własnych 
umiejętności w przyszłej pracy zawodowej, także w relacjach stanowiących 

1 g. steiner, Nauki Mistrzów, Poznań 2007, s. 188.
2 T. Mońko, Psychologiczny profil nauczyciela-mistrza, http://www.mono.org.pl/upload/media/
tomasz_monko-psychologiczny_profil_nauczyciela _mistrza.pdf [dostęp: 6.11.2016 r.].
3 Ibid.
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przedmiot niniejszego artykułu.

Zarys historycznych wybranych relacji Mistrz-uczeń
Relacje zależności między mentorem i uczeniem znane były od 

najdawniejszych czasów. Już w starożytności mogliśmy zaobserwować 
Arystotelesa będącego najzdolniejszym podopiecznym Platona, który z kolei 
był najwybitniejszym uczniem sokratesa. Byli to trzej prawdopodobnie 
najwięksi filozofowie starożytni, którzy pomimo pozostawania ze sobą  
w relacjach „pionowych” niejednokrotnie znacząco się od siebie różnili  
w poglądach filozoficznych, politycznych, prawnych itd. zuzanna Leliwa-
Pruszek, analizując poglądy sokratesa spisane przez Platona w dialogu „Menon”, 
twierdzi, że wielkiemu greckiemu filozofowi w kwestii nauczania chodzi nie tyle  
o uświadomienie możliwości umysłowych ucznia, lecz o wydobycie ukrytej  
w danym uczniu wiedzy. Mistrz z jednej strony stawia fundament wiedzy oraz jest 
przewodnikiem, a z drugiej jest autorytetem, na którym ludzie chcący zgłębiać 
wiedzę, opierają swoje umiejętności intelektualne, życiowe oraz moralne4. Jak 
powszechnie wiadomo sokrates niczego nie napisał, lecz znamy jego poglądy  
z zapisów Platona. Można więc stwierdzić, że gdyby nie właściwa relacja między 
starożytnymi filozofami, to słowa sokratesa mogłyby być dla nas dzisiaj nieznane.

w średniowieczu relacje Mistrz-uczeń wyglądały nieco inaczej niż  
w starożytności. Część studentów przemierzało całą Europę, w celu pobierania 
nauki od różnych mentorów pochodzących z wielu często znacząco różniących się 
od siebie kulturowo krajów. w uproszczeniu można stwierdzić, że aż do XVIII w.  
ludzie jeździli po starym kontynencie w poszukiwaniu nauczycieli, którzy 
odpowiadaliby ich zainteresowaniom naukowym.

Relacje Mistrza i ucznia pojawiają się także w literaturze różnych epok,  
w tym także w okresie średniowiecza. zdaniem george’a steinera przykład owych 
interakcji można zaobserwować w „Boskiej Komedii” Dantego. według badacza 
mają one kluczowe znaczenie w odczytaniu sensu powyższego dzieła5.

w historii myśli pedagogicznej zaobserwować można fakt, iż społeczeństwa 
Europy w czasach wczesnonowożytnych odnosiły omawiane relacje (Mistrz-
uczeń) do celów życia, Boga, a od XVIII w. do natury i cywilizacji.

zdarza się również, że omawiana relacja jest kultywowana w domu 
rodzinnym. John stuart Mill uchodzi za jednego z praojców wolnego rynku. 
Jego poglądy na tę kwestię do dnia dzisiejszego są cytowane przez licznych 
zwolenników liberalizmu gospodarczego, zwanego także przez wiele środowisk 
prawicowych leseferyzmem. Na myśl, twórczość oraz postawę J. s. Milla znaczny 
wpływ miała filozofa i wychowanie jego ojca Jamesa Milla, również znanego  
i uznawanego filozofa6.

Tradycyjne podejście do omawianych relacji można było również 
zaobserwować w historii na przykładzie organizacji pracy rzemieślniczej.  
w tym „fachu” przyuczenie się do zawodu wymaga permanentnego kopiowania 

4 z. Leliwa-Pruszak, Relacja mistrz – uczeń, , „Katolik.pl”, http://www.katolik.pl/relacja-mistrz---
uczen,23411,416,cz.html?s=2 [dostęp: z 6.11.2016 r.].
5 g. steiner, op. cit., s. 56.
6 V.: J. s. Mill, Autobiografia, przeł. M. szerera, warszawa 1931, s. 56–65.
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zachowań swojego mistrza7.
Omawiane relacje między Mistrzem i swoim podopiecznym w historii 

nie zawsze układały się w sposób właściwy. Niejednokrotnie bywało tak, iż 
na początku znajomości Nauczyciele-Mistrzowie byli zafascynowani swoimi 
uczniami, jednakże z czasem zupełnie zmieniali zdanie na skutek różnych zdarzeń 
(zmiana podejścia naukowego lub krytyka dotychczasowego stanu badań przez 
jedną lub drugą stronę, złe rozeznanie możliwości intelektualnych wychowanka 
itd.). Dobitnym przykładem rozczarowania w interakcjach pionowych była 
postawa Edmunda Husserla względem Martina Heiddegera. Filozofowie poznali 
się w 1917 r., wówczas o 30 lat młodszy niemiecki myśliciel wywarł ogromne 
wrażenie na swoim Mistrzu. w 1919 r. Heiddeger rozpoczął wykłady jako asystent 
swojego guru, a w semestrze zimowym roku akademickiego 1924/1925 prowadził 
seminarium, pt. „Logische Untersuchungen” Husserla. w miarę upływu lat 
coraz liczniej pojawiały się metodologiczne i naukowe różnice między dwoma 
wielkimi filozofami. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ nigdy uczniowie 
nie są idealnymi odzwierciedleniami swoich nauczycieli. Niemniej jednak kryzys  
i rozczarowanie zaczęły się pogłębiać wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną 
w Niemczech. w 1933 roku Husserl jako Żyd, dodatkowo żonaty z Żydówką 
otrzymał zakaz działalności akademickiej, a Heidegger w tym samym roku został 
wyznaczony na rektora uniwersytetu. Jego ówczesne stanowisko, legitymacja 
partyjna oraz fascynacją nowym reżimem wzięły górę nad poniżonym Husserlem, 
który był niezwykle rozczarowany duchową przyjaźnią oraz filozoficzną i osobistą 
zdradą przez swojego ucznia8.

w kontekście niniejszych rozważań warto zaznaczyć, iż na Dalekim 
wschodzie wzajemne opisywane interakcje znacznie odbiegają od tych 
praktykowanych w kulturze zachodu. w drugiej połowie XX w. obraz  
tradycyjnych (konfucjańskich) relacji nauczyciela i podopiecznego zaczął 
stopniowo zanikać. Nastąpiła swoista pogoń na rzecz „numeru” noszonego pasa. 
Chodzi przede wszystkim o to, że współcześnie coraz częściej relacje nauczyciel-
podopieczny w krajach Dalekiego wschodu postrzega się przez pryzmat sztuk 
walki. Dawid Piątkowski twierdzi, że owe relacje są ściśle powiązane nie tylko 
z rozwojem intelektualnym, ale również z osobistym i duchowym. Obecnie – 
według badacza – klasyczne tego typu interakcje nie występują. Twierdzi on, że 
współcześnie nikomu nie zależy na ich kultywowaniu. Niemniej jednak dodaje, 
że niespotkanie na swojej drodze odpowiedniego Mistrza zmniejsza szanse na 
szczęśliwsze życie9. Trudno się nie zgodzić z pierwszym twierdzeniem dotyczącym 
rozwoju osobistego i duchowego, lecz wątpliwości budzi twierdzenie z pełną 
stanowczością, iż takowe relacje we współczesnym świecie już nie występują.

Cechy nauczyciela-Mistrza w kontekście współczesnej edukacji
w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż żeby nauczyciel był 

autorytetem dla swoich uczniów, powinien posiadać silną osobowość. Jest ona 
konieczną cechą, niezwykle cenną w celu zapewnienia prawidłowych omawianych 

7 V.: B. D. gołębiak, Nauczanie i uczenie się w klasie, [w:] Pedagogika, red. z. Kwieciński,  
B. śliwerski, warszawa 2003, s. 161.
8 s. steiner, op. cit., s. 89, 92–94.
9 D. Piątkowski, Niemożliwe. Pokonaj ego. Żyj bez granic, Olsztyn 2014, s. 7.
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relacji. T. Mońko twierdzi, że silna osobowość przejawia się w pewności 
przekazywania swoich przekonań i może z powodzeniem dążyć do osiągnięcia 
rezultatów postawionych przez siebie10.

Nasuwa się pytanie, czy każdy nauczyciel jest Mistrzem dla swoich 
uczniów? wydaje się, że nie jest to prawdą, ponieważ choćby działanie na 
szkodę swoich podopiecznych dyskwalifikuje nauczyciela z pozycji Mistrza,  
a jak powszechnie wiadomo nierzadko takie przypadki się zdarzały. Oczywiście 
dyskwalifikujące będzie wyłącznie działanie umyślne, ponieważ nieumyślność  
w postaci popełnianych błędów może się zdarzyć nawet najlepszemu 
nauczycielowi. widać wyraźnie, że między tymi dwoma określeniami (nauczyciel 
i mistrz) zachodzi logiczna relacja nadrzędności nauczyciela nad Mistrzem. Każdy 
Mistrz jest nauczycielem, lecz nie każdy nauczyciel jest Mistrzem.

Istotna w omawianych relacjach wydaje się również kwestia wychowania. 
Pojęciem tym posługują się nie tylko pedagodzy, ale również przedstawiciele 
innych nauk, w tym m. in. socjologowie, psychologowie, historycy, politolodzy itd. 
wychowanie jest terminem polisemantycznym posiadającym różnorakie tradycje 
w zależności od danej nauki11. Do niniejszych rozważań przyjąłem definicje Otto 
speck’a, który określa je jako „bezpośrednie, inicjowane z zewnątrz formowanie 
obiektu działań pedagogicznych”12. Jest ono rozumiane w ten sposób, który 
nierzadko zostaje odzwierciedlony w powiedzeniach „tak sobie wychowałem 
swoich uczniów, że wiedzą jak się zgłaszać do tablicy”, bądź „tak wychowałem 
swoje dzieci, że wiedzą jak się zachować w określonych okolicznościach”.  
w relacjach Mistrz–uczeń także występują kwestie wychowawcze. wręcz 
uważam, iż są one nieodłącznym elementem omawianych interakcji. Nauczyciel 
siłą rzeczy będzie nie tylko osobą przekazującą wiedzę merytoryczną, lecz także 
wychowankiem przekazującym określone postawy. stając się autorytetem ponosi 
on ogromną odpowiedzialność za wszelkie wypowiedziane przez siebie słowa 
oraz za dokonane czyny. wychowanie w omawianych relacjach jest widoczne 
częściej w szkołach różnego szczebla, niż na studiach. Jest to spowodowane 
oczywistym faktem, iż w akademiach czy uniwersytetach mamy do czynienia  
z ludźmi dorosłymi, którzy powinni zostać odpowiednio ukształtowani przez 
swoich wychowanków, z którymi mieli do czynienia na niższych szczeblach 
edukacji.

w świecie postępującej globalizacji i multikulturowości pojawia się 
pytanie, czy bariera kulturowa oraz niekiedy także religijna może mieć negatywny 
wpływ na zagwarantowanie prawidłowych relacji Mistrz–uczeń. Olga Krasuska 
w artykule, pt. „Uczeń z Kaukazu w polskiej szkole” pokazuje kwestie konfliktu 
kulturowego dzieci pochodzących z krajów należących do obcych kultur, które 
podjęły naukę w polskich szkołach. Autorka zwraca między innymi uwagę na fakt, 
iż dzieci obcokrajowców nierzadko muszą zastanawiać się nad tym, co wolno im 
powiedzieć, bądź zrobić, żeby nie urazić pozostałych osób stanowiących większość. 
Jest oczywiste, że znajdując się w danej kulturze (w której np. dominuje religia 

10 T. Mońko, op. cit.
11 A. Paszkiewicz, Pojęcie procesu wychowania – jego struktura i dynamizm, [w:] Nauczyciel  
i uczniowie w dyskursie edukacyjnym, red. g. Koć-sieniuch, A. Cichocki, Białystok 2000, s. 68.
12 O. speck, Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, 
przeł. E. Cieślik, gdańsk 2005, s. 179.
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katolicka) człowiek nie musi każdego swojego kroku szczególnie analizować, 
ponieważ wszyscy postępują tak samo13.

współczesne relacje mentora i podopiecznego w systemie szkoły wyższej 
– poza wieloma bardziej zinstytucjonalizowanymi formami nauczania oraz 
nowoczesnymi technologiami służącymi tym czynnościom – mają w sobie wiele 
podobieństw z tymi, które miały miejsce w starożytności. Katarzyna Olbrycht 
w swoim artykule przytacza władysława stróżewskiego, który wymienia 
kilka niezbędnych kryteriów wymaganych do tego, żeby zostać Mistrzem  
w szkole wyższej. Po pierwsze – przekazywanie hierarchii wartości, po drugie 
– przekazywanie metod postępowania przez zgodę na podpatrywanie i udział 
uczniów, po trzecie – nie narzucanie poglądów i rozstrzygnięć, po czwarte – 
nie aspirowanie do bycia życiowym guru dla uczniów, i po piąte – życzliwość 
i gotowość do udzielania pomocy, przede wszystkim możliwość poświęcania 
własnego czasu14.

Mistrzem nie jest łatwo zostać i przypuszczalnie nie każdy nim zostaje. 
Jednakże tacy mentorzy istnieją a ich działalność względem swoich uczniów 
pozytywnie wpływa na cały proces ich kształcenia. Niewątpliwą zaletą w omawianych 
interakcjach w systemie szkoły wyższej jest pozytywny aspekt psychospołeczny. 
Omawianego nauczyciela nierzadko traktuje się jak charyzmatycznego przywódcę, 
któremu ufa się z racji tego, iż jest autorytetem15. w omawianym wymiarze 
traktujemy go w kategoriach władzy, której dobrowolnie się podporządkowujemy. 
Relacja ta ma także niekwestionowany aspekt samego spotkania obu podmiotów. 
Po jednej stronie występuje osoba młoda, niedoświadczona, często poszukująca 
sensu życia, natomiast drugą stronę reprezentuje osoba doświadczona, najczęściej 
już ustabilizowana naukowo i społecznie oraz o czym już była wcześniej mowa 
– posiadająca autorytet moralny. warto jednak pamiętać, że do tzw. pełnego 
spotkania wymagana jest wzajemna rozporządzalność, nadzieja i zaufanie16.

Kolejnym pozytywnym zjawiskiem w powyższych relacjach jest sytuacja 
funkcjonowania w roli wzoru osobowego oraz osoby naśladującej. Na tej 
płaszczyźnie podopieczny (student) przyjmuje wartości uznawane przez swojego 
mentora. Ponadto w razie konieczności uczeń broni w sposób bezkompromisowy 
racji prezentowanych przez swojego „guru”.

Kolejną ważką kwestią jest posiadanie autorytetu. Mistrz nie musi 
stosować żadnych nagród lub kar pedagogicznych, wystarczy po prostu, że jest. 
Na tej podstawie stosunek ucznia do autorytetu można określić jako:

1) liczenie się z (inaczej podporządkowanie),
2) uznanie dla,
3) oparcie w (świadomość, że można na mistrza zawsze liczyć),
4) szacunek dla,
5) zaufanie do17.

13 O. Krasuska, Uczeń z Kaukazu w polskiej szkole, [w:] Szkoła w integralnym rozwoju ucznia  
i nauczyciela. stan faktyczny i postulowany, Lublin 2012, s. 153.
14 K. Olbrycht, współczesne pytania wokół relacji „mistrz-uczeń” ,„gazeta Uniwersytecka Uś” 
http://gazeta.us.edu.pl/node/194851 [dostęp: 6.11.2016 r.].
15 Ibid.
16 Ibid.
17 E. Chlebowska, Wychowanie. Najtrudniejsza ze sztuk pięknych, gliwice 2013, s. 30.
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Jeżeli chodzi o kwestie wychowawcze, to odgrywają one mniejszą rolę  
w systemie uniwersyteckim, niż ma to miejsce w szkołach różnego szczebla. 
Jest to spowodowane oczywistym faktem, że studenci z mocy prawa są ludźmi 
dorosłymi, którzy świadomie podjęli decyzję o kierunku swoich studiów.

Obecne relacje Mistrz-uczeń można zaobserwować przede wszystkim 
na linii promotor-seminarzysta. w porównaniu do uczestnictwa studenta  
w ćwiczeniach lub wykładach, gdzie uczestników jest niekiedy kilkadziesiąt lub 
nawet kilkaset, uczeń na seminariach ma bezpośredni kontakt ze swoim mentorem. 
Jest to wymuszone indywidualną edukacją cechującą seminarium dyplomowe 
(licencjackie, magisterskie)18.

warto zaznaczyć, że kształtowanie relacji będących przedmiotem 
niniejszego tekstu nie musi koniecznie się ograniczać do nauczyciela 
akademickiego i studenta (doktoranta). Jedna z polskich szkół wyższych 
Collegium Mazovia przygotowała atrakcyjny projekt „Mistrz i uczeń – model 
kształcenia praktycznego”. Polega on na nawiązywaniu kontaktów studentów 
z przedsiębiorstwami w trakcie trwania studiów. Niewątpliwą jego zaletą jest 
wcześniejsze poznanie potencjalnego pracodawcy oraz możliwość nawiązania  
z nim trwałych relacji jeszcze przed formalnym ukończeniem danego kierunku19. 
współcześnie wielu naukowców, w tym m. in. Czesław grabarczyk, twierdzi, 
iż lepsze rezultaty w szkole uzyskuje się, gdy relacje Mistrz – uczeń zastąpimy 
relacją uczeń – szkoła20.

Relacja Mistrz-uczeń wobec nowoczesnych technologii edukacyjnych
współczesna pedagogika wyodrębnia wiele alternatywnych metod  

uczenia się, nierzadko zupełnie odbiegających od tradycyjnej relacji Mistrz-
uczeń. Jedną z nich są metody uczenia się kooperatywnego polegające na tym, 
że uczniowie ucząc się są jednocześnie uczącymi. Jedną ze znanych tego typu 
metod jest studencki zespół Uczenia (ang. student Team Learning), w którym 
to niezwykle silnie uwypuklona została kwestia grupowa. Dany uczeń (student), 
który osiągnął ponadprzeciętne wyniki w stosunku do ustalonego kryterium, 
zostaje nagrodzony dyplomem21. sabina Lucyna zalewska z Uniwersytetu 
stefana Kardynała wyszyńskiego twierdzi, że nasza rzeczywistość nie sprzyja 
poszanowaniu tradycji, czy też zachowaniu ciągłości. w związku z powyższym 
według autorki wielką rolę we współczesnym świecie odgrywa Uniwersytet. 
Osoby mądre, które pracują w szkole wyższej będą autorytetami dla swoich 
podopiecznych i będą jednocześnie ustanawiały hierarchię wartości22.

18 w. Cudny, B. gosik, M. Piech, R. Rouba, Praca dyplomowa z turystyki. Podręcznik akademicki, 
łódź 2011, s. 19.
19 Mistrz i uczeń, http://www.mazovia.edu.pl/projekty/mistrz-i-uczen [dostęp: 6.11.2016 r.].
20 C. grabarczyk, Rozwój klasyfikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych, 
Kraków 2012, s. 98.
21 V.: M. Niesiąbecka, Metody uczenia kooperatywnego jako źródło tworzenia nowych relacji 
nauczyciel – uczeń (prezentacja wybranych technik, inspiracje teoretyczne i wyniki badań), [w:] 
Nauczyciel i uczniowie w sytuacjach szkolnych. Wybrane problemy do zajęć konwersatoryjnych  
z pedagogiki, red. g. Koć-seniuch, Białystok 1995, s. 207.
22 s. L. zalewska, Relacje Mistrz-uczeń we współczesnych realiach uczelni wyższej. Rzeczywistość 
i oczekiwania http://www.sabinazalewska.pl/wp-content/uploads/2013/09/13-Miedzyzdroje_2009.
pdf [dostęp: 6.11.2016 r.].
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Jedną z alternatywnych metod nauczania stosowanych we współczesnej 
szkole jest „tutoring”. Polega on na spotkaniach uczniów ze swoimi tutorami. 
w ramach owych spotkań uczniowie samodzielnie przygotowują eseje, które 
następnie są omawiane (oraz poprawiane) z tutorem23.

Kolejną nowoczesną metodą utrzymania relacji Mistrz-uczeń może być 
e-learning. Jest to metoda polegająca na nauczaniu przy wykorzystaniu sieci 
komputerowych i Internetu. w omawianej formie dydaktycznej tradycyjny 
list zostaje zastąpiony przez e-mail. Nie ma obaw o zmniejszenie efektów 
dydaktycznych przez zlikwidowanie fizycznego kontaktu z Mistrzem. Nowoczesny 
e-learning – jeżeli jest odpowiednio wykorzystany – może owe relacje znacznie 
wzbogacać. Przykładami wzbogacenia relacji dydaktycznych mogą być prezentacje 
multimedialne, łatwo dostępne e-booki oraz wszelkie inne środki dydaktyczne 
dostępne w Internecie.

współcześnie promuje się także programy edukacji rówieśniczej 
odbiegające od tradycyjnych relacji Mistrz-uczeń. Owe techniki początkowo 
polegały na edukowaniu uczniów mających problemy z nauką przez uczniów 
zdolnych. z czasem programy te rozszerzyły się z obszaru nauczania na 
obszar wychowawczy. Obecnie tego typu koncepcje nauczania angażują całe 
społeczeństwa do uczestnictwa w nich (każdy z nas może być opiekunem  
i podopiecznym). Następuje permanentna zmiana ról. Uczenie się jest potęgowane 
przez samo nauczanie. Pomoc owego kolegi jest niezwykle skuteczna z uwagi na 
swoją wielopłaszczyznowość i wielowymiarowość24.

zjawisko kiedy nauczyciel z uczeniem zamieniają się rolami Agnieszka 
staroń nazywa „Mentorningiem odwróconym”. w wydziale przeprowadzonym 
dla polskiego radia tłumaczy, że owe zjawisko może wystąpić kiedy nauczyciel 
i swój podopieczny korzystają, np. z nowoczesnych technologii. Ta sama osoba, 
która czerpie wiedzę na dany temat może stać się jednocześnie nauczycielem. 
Autorka dodaje, iż rolą Mistrza jest nie tylko dawanie przykładu, ale również 
informacji zwrotnych25.

Wnioski końcowe
Dane statystyczne z 1999 r. wskazują, iż na jednego nauczyciela 

akademickiego przypadało pięciu studentów (uczniów), natomiast dziesięć lat 
później liczna ta wzrosła aż do dwunastu. Dysproporcje te są jeszcze większe, gdy 
weźmiemy pod uwagę samych wykładowców-profesorów. wówczas na jednego  
z nich w 1999 r. przypadało 26 studentów, a z kolei w 2009 roku prawie 8526.

Na podstawie powyższym danych statystycznych nasuwa się 
pesymistyczny wniosek. Tradycyjne omawiane interakcje zostają zaburzone 
przez nieproporcjonalnie dużą liczbę studentów w stosunku do nauczycieli 

23 Tutoring– poznaj innowacyjną metodę, [w:] Szkoła Tutorów. Collegium Wratislaviense, http://
tutoring.edu.pl/tutoring_definicja_innowacyjna_metoda,page,46 [dostęp: 6.11.2016 r.].
24 z. B. gaś, Profilaktyka w szkole, warszawa 2006, s. 177.
25 Wracają relacje mistrz-uczeń, http://www.polskieradio.pl/9/306/Artykul/1233675,wracaja-
relacje-mistrzuczen [dostęp: 6.11.2016 r.].
26 K. Cyran, B. Przywara, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kariery naukowej w Polsce, [w:] 
Kariera naukowa w Polsce, Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, red. s. waltoś, A. Rozmus, 
warszawa 2012, s. 183-184.
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akademickich. Niemniej jednak omawiane relacje od zawsze pozostawały ważne. 
Pomimo niekorzystnych statystyk należy starać się dalej kultywować tradycję 
mistrzostwa w nauczaniu i wychowaniu.

Tradycyjne relacje Mistrz-uczeń często kojarzą się z Nauczycielem-
Mistrzem przekazującym wiedzę swoim czeladnikom. Jest to skojarzenie 
obrazujące owe relacje zaczerpnięte wprost ze średniowiecza. Niemniej jednak nie 
są one pozbawione sensu, gdyż jest to pewien model idealny, który w konfrontacji 
ze współczesnymi najnowszymi technologiami może okazać się albo trudny do 
osiągnięcia albo jeszcze bardziej wzmocniony.
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Teoretyczny zarys relacji Mistrz-uczeń w historii myśli pedagogicznej 
oraz w dobie nowoczesnych technologii edukacyjnych

Streszczenie: Tradycyjne relacje Mistrz-uczeń znane były już od czasów 
starożytnych. Nader często wspomina się o ich szczególnej roli istniejącej  
w średniowiecznych uniwersytetach. Nasuwa się pytanie, czy przetrwały one po 
dzień dzisiejszy? wydaje się, że współcześnie omawiane relacje istnieją, lecz 
w zmodyfikowanej postaci, nader często zupełnie odbiegającej od tradycyjnej. 
Jednym z istotnych determinantów wpływających na przewartościowanie 
stosunku Mistrza do ucznia i odwrotnie jest rozwój nowoczesnych technologii. 
w związku z powyższym niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia ewolucji 
myśli pedagogicznej dotyczącej omawianych relacji oraz ich istnienia w dobie 
współczesnych nowoczesnych technologii.
Słowa kluczowe: Mistrz, uczeń, pedagogika, relacje, myśl, technologie.
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The theoretical outline of the Master – student relationship 
in the history of educational (pedagogical) thought in the era 

of modern educational technology

Summary: Traditional Master – disciple relationships are often associated with a 
Teacher – a Master who conveys knowledge to his journeymen. This association is 
based on relations prevalent in the Middle Ages. They are not, however, devoid of 
sense but they have a modified form, very often different from the traditional one. It 
is a kind of an ideal model which, in the confrontation with the latest technologies, 
may appear either difficult to achieve or, on the contrary, even more reinforced. 
This paper is an attempt to present pedagogical thought concerning the Master – 
disciple relationships changing over the centuries. 
Keywords: Master, student, pedagogy, technology, Middle Ages.
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Давид Дзюрковський
академія ім. яна Длугоша в ченстохові

Теоретичний нарис стосунків «учитель – учень» в історії
педагогічної думки та в добу сучасних освітніх технологій

Анотація: Традиційна схема взаємин «учитель – учень» була відома ще  
в стародавньому світі. особливо часто її роль згадується в середньовічних 
університетах. з’являється запитання: чи існує вона сьогодні? здається, так, 
але в змодифікованому вигляді, який часто мало подібний до традиційного. 
одним із важливих чинників, що вплинув на переоцінку ставлення 
«учителя» до навчання та навпаки є розвиток сучасних технологій. У зв’язку 
з вищевикладеним пропонована стаття є спробою змалювання еволюції 
педагогічної думки, що стосується описаних схем взаємин та їх існування  
в добу сучасних новітніх технологій.
Ключові слова: майстер, учень, педагогіка, відносини, думка, технології.
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СПІВРОБІТНИЦТВО УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

З НАУКОВО-ОСВІТНІМИ УСТАНОВАМИ РЕСПУБЛІКИ 
ПОЛЬЩА: ІСТОРИЧНИЙ НАРИС

вища освіта в Україні впродовж останнього десятиліття знаходиться 
в стані безперервного вдосконалення й модернізації. рушійними силами 
процесів, що відбуваються у вищій школі, є її прагнення до оновлення 
та намагання ввійти в загальноєвропейський освітній простір. модель 
педагогічної освіти ххі століття, яке оголошено ЮнесКо «століттям 
освіти», Уманський державний педагогічний університет імені Павла 
Тичини формує в рамках вимог концептуальних засад розвитку педагогічної 
освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір та болонський 
процес1. здобуття освіти за кордоном стало складовою частиною програми 
навчання в українських вишах це відчутно допомагає підвищенню 
кваліфікації фахівців у контексті сучасних світових освітніх та наукових 
процесів і конкурентоспроможності на ринку праці. 

вимоги болонського процесу, євроінтеграційні процеси в Україні, 
сучасний освітній та науковий поступ визначили пріоритетні напрями 
міжнародного співробітництва Уманського педагогічного університету, які 
реалізуються, зокрема, за допомогою академічної мобільності. це інтеграція 
закладу у всесвітній освітній простір, розвиток нинішніх контактів із 
міжнародними партнерами, а також встановлення нових, комплексне 
співробітництва з міністерством освіти і науки України, дипломатичними 
представництвами, державними й громадськими організаціями зарубіжних 
країн, організація заходів міжнародного рівня2. УДПУ імені Павла Тичини 
має досвід міжнародної співпраці з різними країнами світу (сша, Канада, 
франція, німеччина, Данія, білорусія та інші), проте саме в республіці 
Польща має найбільше партнерських науково-освітніх установ, із якими 
підписано угоди про співробітництво.

Польсько-українські освітні взаємини розвивалися протягом багатьох 

1 Концепція міжнародної діяльності Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, http://nauka.udpu.org.ua/kontseptsiya-mizhnarodnoji-diyalnosti/.
2 р. Кирей Реформа. Академічна мобільність прискорює інтеграцію, „Урядовий кур’єр”, 2016, 
8 червня: ukurier.gov.ua/uk/articles/akademichna-mobilnist-priskoryuye-integraciyu/.
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століть. цьому, насамперед, сприяло історичне минуле, географічне 
розташування, етнічна спорідненість та врешті родинні зв’язки. здобуття 
Україною незалежності сприяло встановленню міждержавних контактів  
у галузі освіти між двома народами.

співпраця в галузі освіти між Україною та республікою Польща 
здійснюється у відповідності до положень Угоди між Урядом України  
й Урядом республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки 
та освіти, укладеної 20 травня 1997 р., та Угоди про співробітництво між 
міністерством освіти і науки України та міністерством національної 
освіти республіки Польща, підписаної 2 липня 2001 р., оновлена у 2015 
р. відповідно до цих угод сторонами здійснюється обмін студентами, 
аспірантами та науково-дослідними працівниками, пряме співробітництво 
між вищими навчальними закладами. очевидно, чимале значення має й те, 
що все більше українських університетів стають учасниками двосторонньої 
співпраці з польськими вишами. однією з найбільш сталих форм співпраці  
є партнерство на довготривалій основі.

Україна та Польща не лише сусіди, але й партнери, що спільно 
працюють, обмінюючись досвідом та знаннями. У рамках такої співпраці 
розроблені й реалізуються численні проекти співробітництва. Підґрунтям для 
встановлення контактів між Уманню та польськими містами стало спільне 
історичне минуле, перше поріднене місто – ланьцут, закономірним наслідком 
чого було підписання партнерських угод і між навчальними закладами.

Питання наукового та освітнього польсько-українського 
співробітництва залишається малодослідженим питанням, дотично ним 
цікавляться науковці, що розглядають питання польсько-українського 
культурного співробітництва. У цьому контексті важливим є дисертаційне 
дослідження ж. Тоценко «співпраця в галузі культури як складова українсько-
польських гуманітарних відносин»3. співробітництво між Уманським 
державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (далі УДПУ 
імені Павла Тичини) на польськими науково-освітніми установами знайшло 
своє висвітлення в наукових статтях і.і. Кривошеї та о.а. заболотної4. Досвід 
УДПУ щодо реалізації двох програм академічної мобільності («3 дипломи 

3 ж.м. Тоценко, Співпраця в галузі культури як складова українсько-польських гуманітарних 
відносин: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 26.00.01, Київ 2012, 16 с.
4 і.і. Кривошея, о.а. заболотна, П’ять років партнерства Умань (Україна) – Гнєзно (Польща): 
спільна європейська перспектива, [в:] Наукові записки Вінницького державного педагогічного 
університету імені Михайла Коцюбинського, вип. 19. серія: історія: збірник наукових праць, 
заг. ред. П.с. григорчука, вінниця 2011, c. 161–165; і.і. Кривошея , о.а. заболотна, Співпраця 
з Польщею як шлях інтеграції в Європейський Союз: Уманський державний педагогічний 
університет на ниві польсько-української співпраці (2005–2009 рр.) [w:] Polska-Ukraina. 
Dziedzictwo i współczesność, red. R. Drozd, T. sucharski, słupsk 2012, s. 348–354; і.і. Кривошея, 
O.A. заболотна, Партнерство Гнєзно – Умань: 10 ключів успіху,  [w:] Ukraina-Polska-Unia 
Europejska: polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy, red K. Jędraszczyk, 
O. Krasiwski, w. sobczak, Poznań 2012, s. 387–398; „gnieźnieńskie studia Europejskie”. seria 
monografie, t. 7; і.і. Кривошея, о.а. заболотна, Сім років партнерства: Уманський державний 
педагогічний університет і Університет імені Адама Міцкевича в Познані, [w:] Cum reverentia, 
gratia, amnicitia… Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red.  
J. Migdał, A. Piotrowska-wojaczyk, Poznań 2013, s. 515–521.
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– ключ до професійної мобільності» та міждисциплінарні індивідуальні 
гуманітарні студії (мігус)) розглядаються в статті Ю. музиченко5. 
інформацію про міжнародні програми та участь у них студентів і викладачів 
університету вміщують статті газети УДПУ імені Павла Тичини «Педагогічні 
вісті»6. Про польсько-український молодіжний обмін та програми й проекти, 
у яких бере участь місто Умань і, зокрема, УДПУ імені Павла Тичини йдеться 
в статтях Є. Пилипенка в газеті «Уманська зоря»7. окремі відомості про 
партнерство та спільні проекти подаються в статтях вище згаданих науковців, 
що стосуються партнерських контактів між містом Умань та польськими 
містами8. Проте за останні кілька років це питання наукового висвітлення 
не мало, тому існує необхідність актуалізації вказаної теми для надання їй 
більш глибокого рівня дослідження. 

Джерельну базу теми співробітництва УДПУ з польськими науково-
освітніми установами формують такі групи джерел: угоди про міжнародне 
співробітництво та співпрацю; опубліковані звіти ректорів УДПУ; 
опубліковані звіти з міжнародної діяльності та наукової роботи УДПУ імені 
Павла Тичини; публікації української та зарубіжної преси; видані збірники 
матеріалів звітно-наукових, науково-методичних та науково-практичних 
конференцій; електронні ресурси та інші.

УДПУ імені Павла Тичини впродовж багатьох років підтримує дружні 
зв’язки з навчальними закладами Польщі. особливо важливим напрямом 
міжнародного співробітництва між польськими партнерськими вишами 
та УДПУ імені Павла Тичини є здійснення цільових освітніх проектів.  
У польських внз стажуються наші викладачі, навчаються студенти.

Представники польських вишів є частими гостями в УДПУ імені 
Павла Тичини, що сприяє розвиткові дружніх стосунків та розширенню 
співпраці. зокрема цьогоріч делегація університету на чолі з ректором 
професором олександром безлюдним відвідала такі польські партнерські 
навчальні заклади: Державну вищу школу професійної освіти імені 
іполіта цегельського в м. гнєзно, інститут європейської культури 
Познанського університету імені адама  міцкевича та Державну вищу школу 
професійної освіти імені яна амоса Коменського в лєшно.

Під час перебування в Державній вищій школі професійної освіти 
імені іполіта цегельського відбулося підписання угоди про співпрацю, 
яка передбачає участь викладачів та студентів у програмах академічної 
мобільності, зокрема в програмах Erasmus+, спільне проведення наукових 
заходів, а також навчання студентів УДПУ імені Павла Тичини за програмами 

5 Ю. музиченко, Організаційні засади функціонування програм академічної мобільності  
в українських університетах (на прикладі Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, „Порівняльно-педагогічні студії”:  http://www.nbuv.gov.ua/ old_jrn/ soc_
gum/Ppstud/2009_2/FILEs/83_89.pdf.
6 н. бріт, о. заболотна, Міжкультурні порівняння під час літньої практики? Так! Якщо ви 
учасник міжнародних програм, „Педагогічні вісті”, 2011, травень.
7 Є. Пилипенко, Польсько-український молодіжний обмін, „Уманська зоря”, 2009, 20 травня.
8 і.і. Кривошея, о.а. заболотна, Рух міст-побратимів в контексті польсько-українського 
співробітництва: партнерство Умані з Ланьцутом і Гнєзном, „наукові записки національного 
університету «острозька академія»”. серія: Політичні науки, 2010, вип. 4, c. 178–187.
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подвійного диплому в цьому партнерському навчальному закладі.
Підписання угоди про співпрацю з Державною вищою школою 

професійної освіти імені іполіта цегельського в м. гнєзно створює можливості 
для студентів УДПУ імені Павла Тичини природничо-математичного напряму 
ефективно поєднувати навчання у двох навчальних закладах одночасно.

за підтримки Президента міста гнєзно Томаша будаша у 2015–
2016 навчальному році п’ятеро студентів УДПУ імені Павла Тичини 
навчаються за програмою подвійного диплома в інституті європейської 
культури Познанського університету імені адама міцкевича, отримують 
стипендії Президента міста в розмірі 550 злотих.

Познанський університет імені адама міцкевича, який уже майже 
10 років є партнерським навчальним закладом УДПУ імені Павла Тичини 
презентував можливість безкоштовного навчання для студентів університету 
на бакалаврських та магістерських програмах подвійного диплому. Така 
унікальна можливість проходження стажування для аспірантів терміном не 
менше 3-х місяців з’явилася у зв’язку зі змінами в законі «Про вищу освіту» 
республіки Польща9.

із 2008 р. на факультеті української філології започатковано підготовку 
студентів зі спеціалізації «польська мова». Тоді ж для викладання польської 
мови було запрошено носія мови, фахівця з Польщі пані вєславу свєщ. зараз 
в університеті за направленням міністерства науки й вищої освіти Польщі 
викладає польську мову доктор Пьотр Пизель. восени 2016 року він узяв 
участь у щорічні зустрічі викладачів, учителів польської мови та керівників 
центів польської мови та культури, що працюють на території Київського 
Консульського округу. захід відбувся в Посольстві республіки Польща  
в м. Києві. Представники Посольства Польщі вручили книги, альбоми та 
брошури для осередків польської мови та культури України, у тому числі для 
польського культурно-освітнього центру УДПУ імені Павла Тичини.

У жовтні 2016 року делегація УДПУ імені Павла Тичини на запрошення 
польських партнерських вищих навчальних закладів взяли участь у святкових 
заходах до початку нового навчального року в академії імені яна Длугоша 
в ченстохово, в інституті європейської культури Познанського університету 
імені адама міцкевича в гнєзно та Державній вищій школі професійної 
освіти в місті лєшно.

У ході зустрічі було запропоновано розширити домовленості 
про співробітництво з нашим університетом. Підписано додаткові угоди 
щодо участі студентів УДПУ імені Павла Тичини в програмах подвійного 
диплому – можливість для бакалаврів і магістрів безкоштовно пройти курс 
паралельного навчання в польських вузах, отримати диплом про другу вищу 
освіту з забезпеченням проживання10.

а з чого все починалося? Першим офіційним документом про 
співробітництво стала підписана 3 жовтня 2005 р. угода між Уманським 
державним педагогічним університетом імені Павла Тичини та знаним у світі 
Університетом ім. адама міцкевича (м. Познань, Польща), у якій закладено 

9 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: http://udpu.org.ua/.
10 Польський культурно-освітній центр (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини): http://pkoc.udpu.org.ua/.
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перспективи співпраці в підрозділах університету. основними формами 
співпраці, які були закріплені в цій та наступних угодах є:

- обмін студентами, стажерами, професорсько-викладацьким складом;
- проведення лекцій та практичних занять на базі другої сторони;
- спільна робота над підручниками, науковими матеріалами, моно- 
   графіями тощо;
- спільне проведення наукових досліджень і конференцій;
- організація заходів науково-методичного спрямування11.

У рамках реалізації цієї угоди в листопаді того ж року відбулася робоча 
зустріч із делегацією з Європейського колегіуму в гнєзно, очолюваною 
директором, професором александером миколайчиком. результатом робочої 
зустрічі стало підписання декларації намірів про створення міжнародних 
студій «Європейський культурний туризм» із Європейським колегіумом 
університету адама міцкевича та його міжнародними партнерами12.

У 2006 р. студенти й викладачі УДПУ імені Павла Тичини брали участь 
у літній школі з вивчення польської мови («Полонікум», вересень 2006 р., 
гнєзно), міжнародній літній школі «Університети в розбудові демократі 
у Європі» (вересень 2006 р., гнєзно – чоха – Краків), у якій брали участь 
представники болгарії, Польщі та України. У жовтні того ж року викладачі 
університету брали участь у міжнародному колоквіумі «Дороги і перехрестя 
міжкультурного діалогу», що пройшов у гнєзно. 

У 2007 році партнерські контакти вийшли на якісно новий рівень. 
У травні представники університету працювали в рамках міжнародного 
симпозіуму «міхал Тишкевич. життя і діяльність на польсько-українській 
ниві». завдяки підтримці Європейського колегіуму й особисто його директора, 
доктора, професора александра миколайчика, один доктор і два аспіранти 
отримали можливість пройти наукове стажування в Польщі. вони здобули 
наукові стипендії центру досліджень античної традиції в центрально-
східній Європі варшавського університету.

УДПУ ім. Павла Тичини виступив партнером міського уряду гнєзно  
і Європейського колегіуму імені яна Павла іі аУм у реалізації міжнародного 
проекту «гнєзно-Умань: польсько-українські кадри для Європи» в межах 
масштабної програми «Польська допомога», що фінансувався міністерством 
закордонних справ Польщі й був реалізований із вересня до грудня 2007 
року13.

21 листопада того ж року в рамках угоди УДПУ імені Павла Тичини 
й Університетом імені адама міцкевича в м. Познань (підписаної 2005 року) 
з метою створення сприятливих умов для проведення крос-дисциплінарних 
досліджень на теренах Польщі й України між УДПУ ім. Павла Тичини та 

11 Угода про наукове співробітництво між Уманським педагогічним університетом імені 
Павла Тичини та Поморською академією в Слупську 28.09.2016 р., [в:] відділ наукових 
досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва Уманського державного університету 
імені Павла Тичини.
12 і.і. Кривошея, о.а. заболотна, Рух міст-побратимів …, c. 181.
13 Звіт з міжнародної діяльності Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини, Умань 2007, c.  1–4.

сПівробіТницТво УмансьКого Державного ПеДагогічного...



170

Європейським колегіумом у м. гнєзно Уам була підписана угода про  
створення й спільну координацію діяльності Польського культурно 
-освітнього центру з осередком в УДПУ імені Павла Тичини. метою цієї 
угоди було зміцнення зв’язків між цими внз, посилення спеціалізованої 
спрямованості науково-дослідного процесу, усебічний облік результатів 
наукових досліджень з історії, культурології, педагогіки, філології, 
літературознавства на теренах Польщі й України; покращення якості 
підготовки спеціалістів14.

Під час офіційного візиту делегації університету в складі п’яти 
осіб на чолі ректором м.Т. мартинюком до академії імені яна Длугоша 
(м. ченстохова), який відбувся з 2 по 5 квітня 2008 р., 3 квітня було підписано 
угоду про співпрацю між вищими навчальними закладами. Доцента 
і. і. Кривошею було прийнято в закордонні члени Польського історичного 
товариства (відділ рТн в ченстохові).

Крім того, співробітники УДПУ імені Павла Тичини щорічно 
проходять наукове стажування в науково-освітніх установах варшави, 
Познані, ченстохова, гнєзно, ланьцута та інших. за більш ніж 10 років 
співпраці стажування в польських навчальних закладах пройшло більше 
сотні викладачів та студентів університету. лише за три роки (2010–2013 рр.) 
 таке стажування пройшли 10 співробітників УДПУ імені Павла Тичини, 
1 аспірант отримав стипендію на навчання, а 2 науковців навчаються  
в докторантурі.

із 23 по 29 червня 2008 року координатор міжнародної діяльності 
о. а. заболотна й директор Польського культурно-освітнього центру 
університету і.і. Кривошея відвідали Європейський колегіум із метою 
підготовки Днів науки України в гнєзно, вищу академію суспільних наук 
(м. Познань) й академію імені яна Длугоша (м. ченстохова), де відбулося 
кілька зустрічей із професорами й викладачами, керівниками міста гнєзно, 
яке є побратимом Умані.

Тривала співпраця Уманського державного педагогічного університету 
ім. Павла Тичини з академією імені яна Длугоша здійснюється на рівні 
обміну досвідом з організації навчального процесу та методики викладання, 
науковим стажуванням професорсько-викладацького складу, обміном 
студентами, спільною підготовкою й виданням публікацій, проведенням 
конференцій. результатом такої співпраці стало спільне проведення 8–9 
грудня 2015 р.  на базі академії яна Длугоша в м. ченстохова (Польща) 
міжнародної конференції «роздоріжжя. центральна і східна Європа інтер-, 
багато-, транскультурно». організаторами заходу виступили: інститут історії 
академії яна Длугоша, Польський культурно-освітній центр Уманського 
державного педагогічного університету імені Павла Тичини та лабораторія 
інтердисциплінарних гуманітарних студій Познанського університету імені 
адама міцкевича. мета конференції полягала в окресленні поглядів на 
сьогодення в центральній та східній Європі (також на історичне минуле)  

14 Угода про створення культурно-освітнього центру з осередком в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини.
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в культурному контексті15.
загалом у період із 2005 р. до 2016 р. було підписано угоди з такими 

науково-освітніми установами у Польщі, деякі з яких діють досі, а деякі 
знаходяться на стадії оновлення:

- академія імені яна Длугоша в ченстохово;
- інститут Європейської культури в гнєзно;
- Університет імені адама міцкевича в Познані;
- вища школа суспільних наук у Познані;
- Державна вища школа професійної освіти імені яна амоса Коменського   
   в лєшно;
- вища менеджерська школа в місті лєгніца;
- Педагогічний університет суспільних знань у варшаві; 
- інститут філології вищої школи професійної освіти в Плоцьку;
- інститут економіки вищої школи професійної освіти в Плоцьку;
- інститут педагогіки вищої школи професійної освіти в Плоцьку;
- Краківський педагогічний університет;
- гуманітарно-природничий університет імені яна Кохановського;
- Університет Кардинала стефана вишинського у варшаві;
- вища школа «Humanitas» у сосновцу;
- вища державна школа професійної освіти в гнєзно;
- Державна вища школа професійної освіти ім. іпполіта цегельського  
   в гнєзно;
- Поморська академія в слупську;
- академія фізичного виховання і спорту імені Єнджея снядецького  
   в гданську.

28 травня 2008 р. ректор УДПУ імені Павла Тичини 
михайло Тадейович мартинюк і директор Європейського колегіуму імені 
яна Павла іі александ миколайчук відкрили Польський культурно-освітній 
центр в Уманському педагогічному університеті (далі центр). на урочистому 
відкритті були присутні генеральний Консул республіки Польща в Києві 
гжегош опалінські, Президент міста гнєзно яцек Ковальські, голова 
ради м. гнєзно Єжи стаховяк, а також голова Товариства дружби Умані  
з закордонними містами-побратимами світлана ліпінська й голова товариства 
поляків Умані «огніско» чеслава малишевська, професорсько-викладацький 
і студентський склад університету, представники засобів масової інформації16.

центр створений і працює сьогодні з метою широкого залучення 
професорського-викладацького складу, докторів, аспірантів і студентів вишу, 
учителів шкіл до ознайомлення з мовою, історією, культурою, економікою 
Польщі, а також координує зусилля інституту/факультетів та кафедр у сфері 

15 Міжнародна наукова конференція «Роздоріжжя. Центральна і Східна Європа інтер-, 
багато-, транскультурно»: http://pkoc.udpu.org.ua/?p=1506&lang=pl.
16 і.і. Кривошея, о.а. заболотна, Рух міст-побратимів …, c. 183.
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польсько-українського наукового, освітнього та культурного співробітництва17. 
науковим директором центру є завідувач кафедри загальної історії, кандидат 
історичних наук, професор ігор іванович Кривошея.

завдяки діяльності Польського культурно-освітнього центру 
встановлено постійні партнерські контакти з Посольством республіки 
Польща в Україні та генеральним консульством республіки Польща в м. Києві: 
неодноразово відбувалися зустрічі з Першим радником Посла з питань науки і 
культури ольгою гнатюк, генеральним Консулом едвардом Добровольським, 
Консулом анджеєм сломським. встановлено контакти з Товариством 
поляків м. Умані «огніско» на ниві польсько-української співпраці: 13 
червня 2008 року підписано угоду про співпрацю й координацію діяльності 
між Польським культурно-освітнім центром та Товариством поляків м. Умані 
«огніско». встановлено постійні партнерські контакти з міськими органами 
влади міст гнєзна й ланьцута, які є містами-побратимами Умані. неодноразово 
відбувалися зустрічі з Президентом міста гнєзно яцеком Ковальським, 
головою ради міста гнєзно Єжи стаховяком, бурмістром міста ланьцута 
станіславом гвіздаком та його заступником генріхом Пазданом. 
налагоджено міцні робочі контакти з інститутом інтердисциплінарних 
досліджень «Artes Liberales» варшавського Університету. неодноразово 
відбувалися робочі зустріч із директором інституту Єжи аксером, його 
заступником робертом  сухарським, координатором стипендіальних програм 
наталією Котцибою. Координацію цієї діяльності та контроль за підготовкою 
документів для подання на стипендії в УДПУ імені Павла Тичини здійснював 
Польський культурно-освітній центр18.

із 2009 року Польський культурно-освітній центр вийшов за межі 
педагогічного університету й розгорнув свою діяльність для всього міста 
Умань. яскравим прикладом такої діяльності стала програма молодіжного 
польсько-українського обміну. Уперше саме у квітні-травні 2009 р. за 
фінансування національного центру культури (варшава) в такому проекті 
брало участь 28 дітей – учні шкіл й студенти вищих навчальних закладів 
Умані та учні школи № 3 імені святого войцеха міста гнєзно віком до 18 
років. Умань представляли студенти УДПУ імені Павла Тичини й Уманської 
державної аграрної академії, а також учні Уманської міської гімназії Уманської 
міської ради та зош № 419. 

цей проект діє й сьогодні, надаючи можливість учасникам 
відвідувати міста Польщі та України, брати участь у спортивних змаганнях, 
ознайомлюватися з народними ремеслами, відвідувати виставки, оскільки 
проект складається з двох етапів – польського та українського. студенти 

17 Угода про створення Польського культурно-освітнього центру з осередком в Уманському 
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. В рамках угоди між Уманським 
державним педагогічним університетом імені Павла Тичини і Університетом імені Адама 
Міцкевича в м. Познань (підписаної 3.10.2005 року в м. Умані) 21.11.2007 р. [в:] Польський 
культурно-освітній центр Уманського державного педагогічному університету імені Павла 
Тичини.
18 Звіт з міжнародної діяльності Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини, Умань 2010, c. 22.
19 Є. Пилипенко, op. cit.
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УДПУ імені Павла Тичини, які вивчають польську мову, мають прекрасну 
можливість отримати мовну практику, а учні – отримати перші знання  
з польської мови. за останні 7 років у проекті взяли участь понад 200 осіб, із 
них 120 – молодь із м. Умань20.

26 травня 2011 року між Уманським державним педагогічним 
університетом імені Павла Тичини (Україна) і вищою школою професійної 
освіти в лєшно (Польща) була підписана угода про співробітництво. Угода 
передбачала створення Польсько-української лабораторії дидактики імені 
яна амоса Коменського (далі лабораторія) в Уманському державному 
педагогічному університеті імені Павла Тичини. лабораторія розпочала свою 
роботу 1 вересня 2011 р. і діє до сьогодні. її робота передбачає дослідження 
та узагальнення педагогічної спадщини яна амоса Коменського, а також 
вітчизняного, зарубіжного досвіду в галузі дидактики, професійної освіти, 
історії педагогіки тощо через підготовку монографій, науково-методичних 
посібників, проведення щорічних науково-практичних конференцій 
міжнародного рівня, здійснення інших форм творчого співробітництва тощо.

завдяки цій угоді створено не лише лабораторію, але й з 2011 року 
діє програма студентської академічної мобільності. щороку студенти 
обох навчальних закладів мають змогу впродовж семестру навчатися  
в партнерському університеті та мають унікальну нагоду познайомитися  
з системою освіти іншої країни, отримати нові знання та навички. із 2013 р. 
розпочато студентський обмін з академією імені яна Длугоша в ченстохово.

із 1 вересня 2009 р. в УДПУ започатковано міждисциплінарні 
індивідуальні гуманітарні студії (мігус). Програма мігусу є спробою 
відходу від традиційної форми навчання та має міждисциплінарний 
характер сучасних наукових досліджень. студенти, які завершили 
навчання, окрім державного диплома по закінченню власного факультету, 
отримують сертифікат про всі додатково зараховані курси. частину курсів 
студенти мігусу вивчають на факультеті польської й класичної філології 
та на факультеті іноземної філології Університету імені адама міцкевича  
в Познані.

опікується Уманським Колегіумом мігус Університет імені адама 
міцкевича, професори якого беруть участь у роботі екзаменаційних комісій. 
Проект міждисциплінарних індивідуальних гуманітарних студій у Польщі 
й Україні знаходиться під юрисдикцією факультету міждисциплінарних 
досліджень «Artes Liberales» варшавського Університету. Крім предметів 
свого факультету, студенти мають можливість вивчати курси, які пропонує 
історичний факультет, факультети української та іноземної філології. 
навчання в Колегіумі триває три роки. Право на вступ до Колегіуму мають 
студенти УДПУ, які по завершенню першого курсу навчання мають середній 
бал не нижче 4 (за 5-бальною шкалою). вступні випробовування проводяться 
у два етапи: подання та оцінювання анкети претендента та співбесіда згідно  
з запропонованими студентами темами21.

навчання в мігусі побудоване згідно з індивідуальним навчальним 

20 р. Кирей, op. cit.
21 Польський культурно-освітній центр (Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини): http://pkoc.udpu.org.ua/.
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планом, розробленим студентом та його науковим консультантом (тьютором), 
якого студент обирає поміж науковців і викладачів університету й спеціальність 
якого максимально близька до наукових інтересів студента. Після закінчення 
навчання, захисту дипломної роботи та складання випускного іспиту студент 
Колегіуму мігус має право на продовження навчання в магістратурі 
відповідних структурних підрозділів MIsH у Польщі.

ще одним із численних проектів Польського культурно-освітнього 
центру є польсько-молодіжний обмін, який фінансується національним 
центром культури (NCK) у варшаві. Проект реалізується з 2009 р. спільно 
зі школою № 3 імені святого войцеха в місті гнєзно та школами Умані. 
Координатори проекту професор оксана заболотна та директор школи № 3 
імені войцеха радослав собков’як.

завдяки тісній співпраці центру та Посольства республіки Польща 
в Києві співробітники та студенти УДПУ імені Павла Тичини з 2009 року 
мають можливість стати учасниками літніх шкіл польської мови та культури. 
Учасники мають можливість не тільки поглибити свої знання з польської 
мови, літератури та історії, але й відвідати музеї, виставки та театри варшави, 
любліна, вроцлава, Кракова. завершивши курс, студенти отримають 
сертифікати, що засвідчують рівень володіння польською мовою.

здобути новий досвід, вдосконалити володіння іноземною мовою  
й побачити світ допомагають студентам літні школи та програми, зокрема  
для вивчення польської мови та культури. студенти УДПУ імені Павла  
Тичини беруть активну участь у літній школі «Полонікум» та літніх школах 
польської мови22.

У рамках тристоронньої угоди між УДПУ, Познанським університетом 
імені адама міцкевича (Польща) і Пловдивським університетом Паісія 
хіландерського (болгарія) діяв проект «3 дипломи – ключ до професійної 
мобільності» (2006–2010). У цьому проекті брало участь 14 студентів 
УДПУ з чотирьох факультетів:іноземної філології, української філології, 
природничо-географічного та фізико-математичного. результатом проекту 
стало отримання дипломів магістра названих вище трьох університетів за 
напрямками «Європейська комунікація». По закінченню навчання студенти 
володіють компетенціями, які дозволяють їм обіймати посади, які відповідають 
широкому спектру професій: учителя середньої школи, викладача вищої 
школи, працівника адміністративних установ і відомств у будь-якій країні 
Європейського союзу, оскільки два з трьох дипломів – європейського зразка. 
Крім того, володіння сімома мовами (українською, російською, польською, 
македонською, болгарською, англійською, німецькою) підвищує шанси на 
ринку праці й дає надійне підґрунтя для професійної мобільності впродовж 
усієї діяльності23. відповідно до цієї програми у 2010 р. 14 студентів УДПУ 
імені Павла Тичини успішно завершили навчання.

ще однією з програм подвійного диплома є магістерська програма, 
реалізована спільно з вищою менеджерською школою в місті лєгніца, що 

22 н. бріт, о. заболотна, Міжкультурні порівняння …, c. 6.
23 Ю. музиченко, Організаційні засади функціонування програм академічної мобільності  
в українських університетах (на прикладі Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Ppstud/2009_2/FILEs/ 8389. Pdf.
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тривала у 2012–2013 рр. 10 студентів УДПУ імені Павла Тичини отримали 
дипломи європейського зразка вищої менеджерської школи в м. лєгніца зі 
спеціальності «Управління». 

У 2013 р. розпочала роботу чергова програма подвійного диплома, 
у рамках якої студенти мають змогу здобути європейську освіту. Таку 
можливість забезпечує угода про співпрацю між УДПУ імені Павла Тичини 
та інститутом європейської культури в місті гнєзно, де новоявлені студенти 
навчаються за напрямом «Європейська комунікації».

ще одна сфера активної співпраці з республікою Польща – 
програма Єс Erasmus Mundus – проект EMINENCE та наступний його 
етап EMINENCE іі. Координатором проекту Eminence є Університет 
імені адама міцкевича, із 2012 р. Уманський педагогічний університет – 
співкоординатор проекту. Професор кафедри іноземних мов УДПУ імені 
Павла Тичини стала співкоординаторм та головою відбіркового комітету 
проекту EMINENCE. за цими проектами надаються стипендії на навчання 
в партнерських університетах у Польщі, Португалії, швеції, франції, італії 
студентам, магістрантам, аспірантам, докторантам, а також працівниками 
університетів із білорусії, молдови, грузії, азербайджану, вірменії (2013–
2016 рр.). фінансується проект Європейською комісією з метою підвищення 
якості вищої освіти й сприяння діалогу та взаєморозумінню між людьми  
й культурами засобами мобільності й академічної співпраці.

У лютому 2013 р. у м. Познань відбулося засідання відбіркового 
комітету EMINENCE та EMINENCE іі. У результаті, з 2014 р. доценти 
людмила загоруйко та професор ігор Кривошея отримали змогу працювати 
над докторськими дисертаціями в Університету імені адама міцкевича, 
а ольга свиридюк, ірина Кулик, ірина ільченко та Юлія ярцун – над 
кандидатськими дисертаціями 24.

У квітні 2014 р. у рамках проекту Eminence у проходила перша частина 
академічного стажування доцентів кафедри англійської мови та методики її 
викладання бевз о. та Капелюшної Т. у Познанському університеті імені 
адама міцкевича. Програма стажування передбачала участь у тренінгах 
під керівництвом координатора проекту Катерини хадаш, її заступника 
Томаша Коллата та співкоординатора проекту оксани заболотної (професор, 
завідувач кафедри іноземних мов УДПУ імені Павла Тичини)25.

У період із 14 по 15 квітня 2016 р. троє співробітників УДПУ 
імені Павла Тичини: координатор міжнародного співробітництва 
ольга сушкевич, завідувач Польського культурно-освітнього центру 
Катерина Кузан та старший викладач кафедри англійської мови та методики 
її викладання олександ Коваленко перебували на стажуванні в рамках 
програми ERAsMUs +, яка передбачає здійснення академічних обмінів, 
а також короткочасну академічну мобільність студентів України й Польщі. 
стажування проходило в Державній вищій школі професійної освіти імені 
яна амоса Коменського в м. лєшно. У ході зустрічей із керівництвом та 

24 Вітаємо стипендіатів міжнародних проектів EMINENCE та EMINENCE ІІ: http://udpu.org.
ua/index.php?readmore=1541.
25 Проект Eminence – у дії: http://udpu.org.ua/index.php/vstupnikam/files/ des/rss/udpu /files/des/
TEXT.swf&lang=en?readmore=1067.
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представниками відділу міжнародної діяльності польського внз було 
визначено напрями розширення співпраці між партнерськими навчальними 
закладами. стажування дало можливість ознайомитися з існуючими в Польщі 
програмами академічної мобільності та способами їх реалізації в системі 
вищої освіти в Україні. Крім того, у ході цього візиту представники УДПУ 
імені Павла Тичини мали можливість відвідати ще один партнерський внз – 
Університет імені адама міцкевича, де зустрілися зі співробітниками відділу 
міжнародного співробітництва та університетського відділу ERAsMUs26.

співпраця Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини з науково-освітніми установами республіки Польща активно 
розвивається понад 10 років. завдяки підписанню угод про співробітництво з 
польськими науково-освітніми установами викладачі, аспіранти та студенти 
УДПУ імені Павла Тичини мають широкі можливості для участі в програмах 
академічної мобільності. викладачі університету мають можливість брати 
участь у короткострокових та довготривалих стажуваннях у Польщі,  
а студенти – навчатися одночасно в УДПУ імені Павла Тичини та партнерських 
польських навчальних закладах. У рамках діючих угод аспіранти на досить 
вигідних умовах також мають можливість розширювати горизонти наукових 
досліджень, працюючи в архівних установах та бібліотеках республіки 
Польща, брати участь у міжнародних конференціях та навчальних програмах. 
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Олена Джагунова 
Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини

Співробітництво уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини з науково-освітніми установами Республіки 

Польща: історичний нарис

Анотація: У статті висвітлено основні віхи історії співробітництва 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 
з науково-освітніми установами республіки Польща. Показано основні 
форми співпраці між цими установами, програми та проекти, які діють 
в УДПУ імені Павла Тичини завдяки підписаним угодам із польськими 
колегами. висвітлено історію створення та діяльності Польського культурно-
освітнього центру УДПУ імені Павла Тичини, завдяки діяльності якого 
функціонують міждисциплінарні індивідуальні гуманітарні студії та 
здійснюється молодіжний польсько-український обмін. Підписані угоди 
про співробітництво дають можливість студентам університету навчатися,  
а співробітникам – стажуватися в партнерських навчальних закладах Польщі. 
Ключові слова: міжнародне співробітництво, угода, партнерство.
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Pavlo Tychyna Uman state Pedagogical University
(Uman)

Cooperation of the Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University 
with the scientific and educational institutions of the Republic of Poland: 

historical essay

Summary: In the article the basic landmarks of history of cooperation of the Pavlo 
Tychyna Uman state Padagogical University are reflected with scientifically-
educational establishments of Republic of Poland. The basic forms collaboration 
are shown between these establishments, programs and projects that operate in 
due Pavlo Tychyna Uman state Padagogical University to the signed acceding to 
the Polish colleagues. History of creation and activity of the Polish cultural and 
educational center of Pavlo Tychyna Uman state Padagogical University, due to 
activity of that interdisciplinary individual humanitarian studios function and the 
youth Polish-Ukraine exchange comes true, is reflected. The signed agreements 
of cooperation give an opportunity to the students of university to study in, and 
worked on probation employees in partner educational establishments
Keywords: international cooperation, agreement, partnership.
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Państwowy Uniwersytet im. Pawła Tyczyny w Humaniu

Współpraca Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła 
Tyczyny w Humaniu z naukowo-pedagogicznymi instytucjami Polski: 

rys historyczny

Streszczenie: Artykuł ukazuje kluczowe etapy współpracy Państwowego 
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu z instytucjami 
naukowymi w Polsce. Przedstawia podstawowe formy współpracy między 
instytucjami m.in. programy i projekty realizowane dzięki umowom o wspólnej 
współpracy podpisywanym między Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym 
im. Pawła Tyczyny w Humaniu a partnerami polskimi. w artykule ukazana jest 
także historia i działalności Polskiego Centrum Kultury i Edukacji przy którym 
funkcjonują interdyscyplinarne studia humanistyczne i odbywa się wymiana 
polsko-ukraińskiej młodzieży. Podpisane umowy o współpracy dają możliwość 
studentom i pracownikom naukowym odbywania staży w instytucjach partnerskich 
w Polsce.
Słowa kluczowe: współpraca międzynarodowa, umowa, partnerstwo.

сПівробіТницТво УмансьКого Державного ПеДагогічного...








