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Wstęp 

W okresie istnienia Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej szkoleniem 

politycznym objęto miliony młodych mężczyzn odbywających zasadniczą służbę wojskową. 

Było to więc przedsięwzięcie o ogromnym zasięgu, trwające ponad cztery dziesięciolecia. 

Można je uznać za jeden z największych eksperymentów społecznych w historii naszego 

kraju. 

Ważnym aspektem szkolenia politycznego było nauczanie dziejów polskiego oręża. 

Program nauki oraz wydawane do niego podręczniki i materiały pełne były luk i przemilczeń, 

a szereg epizodów wojennej historii Polski zostało z nich usuniętych. Nie bez powodu 

bowiem w propagandzie odwoływano się do najlepszych tradycji polskiej wojskowości. 

Używanie zwrotu „najlepsze tradycje”
1
 oznaczało założoną z góry wybiórczość w 

traktowaniu tradycji oręża polskiego. Można było bowiem pominąć to, co nie przystawało do 

linii politycznej. Sformułowanie „najlepsze tradycje” – oraz jego rozmaite warianty: 

„najszczytniejsze tradycje”, „najpiękniejsze tradycje” – weszło na stałe do słownika 

ideologicznej nowomowy w Siłach Zbrojnych PRL. Co znamienne, nawiązywano do tradycji, 

choć jednocześnie oficjalnie forsowano tezę, iż „Wojsko Polskie różni się całkowicie od 

wszelkich armii, jakie stworzył w swych dziejach nasz naród”
2
. 

Zgodnie z zasadą, iż: „Proste dziedziczenie tradycji nie istnieje”
3
 dokonano selekcji 

polskich tradycji orężnych. W ten sposób ukształtował się pewien schemat tematyczny 

szkolenia politycznego dotyczącego tradycji polskiego oręża. Polską historię wojskową 

dzielono na cztery zasadnicze grupy zagadnień: walki Piastów i Jagiellonów z „nawałą 

germańską” (oraz, marginalnie, z najazdami Tatarów), okres Rzeczypospolitej szlacheckiej i 

jej upadek, okres powstań narodowych oraz dzieje udziału Polaków w walkach „Za Waszą i 

naszą wolność”. Charakterystyczne są słowa autora propagandowej książeczki 20 lat 

ludowego Wojska Polskiego: „Chlubimy się walecznością wojów Mieszkowych i 

Bolesławowych, rycerzy spod Grunwaldu i żołnierzy Kościuszki, żołnierzy Legionów i 

uczestników powstań narodowych”
4
. Nietrudno zauważyć, że w tym wyliczeniu między 

rycerzami Grunwaldu a Kościuszką zieje blisko czterystuletnia przepaść. I tak też wyglądało 

to w wielu wydawnictwach do szkolenia politycznego. Znaczniejszy wyjątek czyniono 

jedynie dla wojen ze Szwecją w XVII w. 

Ogromną rolę w tym zakresie odgrywał aparat polityczny Wojska Polskiego, który 

doskonale przyswoił sobie „charakterystyczny dla marksizmu selektywny stosunek do 

przeszłości”
5
. Zajęcia polityczne z żołnierzami były podstawową formą przekazywania im 

                                                 
1
 Nawet spisujący swoje wspomnienia w zupełnie innej rzeczywistości, z perspektywy czasu, Eugeniusz 

Stefaniak, były oficer polityczny, nie potrafił ustrzec się przed tym zwrotem-kluczem. Pisząc o świadomości 

kadry oficerskiej, jako jej aspekt wymienia świadomość, „że jesteśmy wojskiem narodu reprezentującym jego 

najlepsze tradycje”; zob.: E. Stefaniak, Byłem oficerem politycznym Ludowego Wojska Polskiego, Toruń 2007, s. 

386. 
2
 Sławne bojowe tradycje Wojska Polskiego. Materiały nr 29 do zajęć politycznych. Program nr 1. 

Tematy nr 15–18, Warszawa 1952, s. 85. 
3
 Marian Leczyk, Historyk wobec tradycji i współczesności, [w:] Ideologia, obronność, wychowanie. 

Dwadzieścia pięć lat WAP, Warszawa 1976, s. 109. 
4
 Ryszard Smulczyński, 20 lat ludowego Wojska Polskiego, Warszawa 1963, s. 10–11. 

5
 Bogdan Nowakowski, Rola patriotycznego i internacjonalistycznego wychowania w świetle uchwały 

XXV Zjazdu KPZR oraz uchwał zjazdów innych bratnich partii komunistycznych i robotniczych, [w:] 

Patriotyczne i internacjonalistyczne wychowanie głównym zadaniem pracy ideowo-wychowawczej w Siłach 

Zbrojnych PRL. Materiały z III Narady Ideologicznej Sił Zbrojnych PRL (22 czerwca 1978 roku), red. nauk. Jan 

Bogusz, Warszawa 1978, s. 109. 
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wiedzy o tradycjach orężnych. W opracowywanych przez Główny Zarząd Polityczny Wojska 

Polskiego materiałach do szkolenia politycznego wyraźnie podkreślano, iż: „W toku zajęć 

politycznych żołnierze mają możność zapoznania się z […] tradycjami ludowego Wojska 

Polskiego”
6
. Tradycje bowiem „są dla wojska jednym z bardzo ważnych elementów 

ideologicznych wychowania żołnierza, kształtowania jego światopoglądu, jego postawy 

moralnej. Tradycje te zależne są od klasowego charakteru wojska. Do innych tradycji, rzecz 

jasna, nawiązywało wojsko burżuazyjne, wojsko służące interesom kapitalistów, jakim było 

wojsko przedwrześniowe, a do innych, wręcz przeciwstawnych nawiązuje wojsko ludowe 

[…]”
7
. Oznaczało to zatem „świadomy wybór tego ciągu tradycji, który wyrażała realizacja 

postępowej i rewolucyjnej idei w ciągu tysiącletniej historii naszego narodu i która nas 

przywiodła do socjalizmu. […] Nowocześnie rozumiana historia ma łączyć przeszłość z 

teraźniejszością”
8
. 

Upolitycznienie „ludowego” wojska było tak silne, że przenikało wszystkie sfery 

wojskowego życia, zwłaszcza zaś te obszary, które wiązały się z kształtowaniem postaw 

żołnierskich. Przyznawano to bez ogródek: „Z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, wynika, 

iż wychowanie patriotyczne i internacjonalistyczne należy do przedsięwzięć par exellence 

politycznych”
9
. 

Nie należy jednak utożsamiać propagowania polskich tradycji orężnych z 

wychowaniem patriotycznym w ówczesnym Wojsku Polskim. „Patriotyzm socjalistyczny” 

był bowiem czymś więcej: „Wychowanie patriotyczne wiąże się ściśle z wychowaniem 

internacjonalistycznym. Tylko organiczne zespolenie patriotyzmu i internacjonalizmu może 

być podstawą kształtowania świadomości socjalistycznej”
10

. Koniecznością dla tak pojętego 

patriotyzmu socjalistycznego była akceptacja dwóch fundamentalnych zasad: kierowniczej 

roli PZPR oraz nierozerwalnego sojuszu z ZSRR. Jak twierdzono: „Negowanie nawet jednej z 

tych dwóch zasad prowadzi na pozycje obiektywnie niepatriotyczne”
11

. 

Całością pracy politycznej, partyjnej i propagandowej w wojsku kierował Główny 

Zarząd Polityczny Wojska Polskiego, utworzony w roku 1950 w miejsce Głównego Zarządu 

Polityczno-Wychowawczego WP, istniejącego od roku 1944. Praca polityczna stanowiła 

obowiązek wszystkich struktur dowódczych w Siłach Zbrojnych PRL. Zgodnie z zasadą 

jednoosobowego dowodzenia, przełożeni byli odpowiedzialni za szkolenie podwładnych; w 

tym szkolenie polityczne. 

Obowiązkowym szkoleniem politycznym objęty był cały stan osobowy sił zbrojnych, 

od szeregowców po generałów. Najważniejszą formę pracy ideowo-politycznej z żołnierzami 

stanowiło programowe szkolenie polityczne. Głównym sposobem jego realizacji były zajęcia 

klasowo-lekcyjne. Podstawową metodą prowadzenia zajęć z żołnierzami służby zasadniczej 

była pogadanka. Polegała ona na przekazywaniu wiedzy poprzez rozmowę prowadzącego ze 

słuchaczami, ale w oparciu o konspekt zajęć i polegającą na zadawaniu żołnierzom wcześniej 

przygotowanych pytań. Nie była to więc luźna dyskusja. 

Autora niniejszej pracy interesował szczebel podstawowy szkolenia politycznego, tj. 

szkolenie żołnierzy służby zasadniczej. Ma to swoje uzasadnienie w ogólnospołecznym 

znaczeniu tej formy służby wojskowej. Jak uznawała ówczesna pedagogika wojskowa: 

„Najistotniejszym przedmiotem oddziaływań wychowawczych w wojsku jest żołnierz służby 

                                                 
6
 LWP w walce o niepodległość Polski i jej socjalistyczny rozwój. Materiały nr 5 do szkolenia 

politycznego elewów szkół podoficerskich, szeregowców i podoficerów I i II roku zasadniczej służby 

wojskowej, Warszawa 1973, s. 214. 
7
 Adam Korta, O postępowych tradycjach i antynarodowych mitach, Warszawa 1955, s. 11. 

8
 B. Nowakowski, op. cit., s. 109. 

9
 Zdzisław Kosyrz, Walerian Magoń, Bogdan Nowakowski, Wychowanie w ludowym Wojsku Polskim. 

Wybrane problemy, Warszawa 1978, s. 154. Pisownia oryginału. 
10

 Wybrane zagadnienia teorii wychowania wojskowego, Warszawa 1971, s. 31. 
11

 Ibidem, s. 35. 
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zasadniczej oraz jego najbliższe środowisko”
12

. Uważano, że młodzieży odbywającej 

zasadniczą służbę wojskową można wpoić określone ideały, a za sprawą opuszczających 

koszary rezerwistów rozpowszechnić te ideały w szerszych kręgach społeczeństwa: „Zatem 

wojsko z tytułu swego rodowodu, roli i zadań, uosabiając wysoce patriotyczną i 

internacjonalistyczną postawę, wychowując w tym kierunku rokrocznie liczne zastępy 

młodego pokolenia, walnie wpływa na kształtowanie oblicza ideowo-moralnego całego 

polskiego społeczeństwa”
13

. Stąd też przeważająca część wysiłku aparatu politycznego, 

odnośnie do zaszczepienia żołnierzom określonej wizji polskich tradycji orężnych, 

skierowana była do tej części Sił Zbrojnych PRL, która gwarantowała najszerszy zasięg 

oddziaływania na społeczeństwo – do żołnierzy służby zasadniczej
14

. Jak uważano: „Jedno 

nie ulega wątpliwości – służba wojskowa wywołuje trwałe zmiany w psychice młodego 

człowieka, zaszczepia wartości, które nie zanikają wraz z opuszczeniem koszar”
15

. Czy tak 

było w rzeczywistości, to temat na odrębne badania. 

Programy szkolenia politycznego przygotowywano w GZP WP na okresy roczne, 

dwuletnie bądź trzyletnie. Na każdy program składało się kilka cykli tematycznych. 

Zagadnienia związane z historią Polski i dziejami polskiego oręża tworzyły cykl historyczny. 

Znajdował się on we wszystkich kolejnych programach szkolenia, lecz ulegał zmianom. Nie 

zmieniał się wszakże z każdym nowym programem, zdarzały się bowiem kilkuletnie okresy 

obowiązywania tego samego cyklu, pomimo zmiany programu. Kiedy następowała zmiana 

cyklu historycznego, wydawano do niego nowe materiały szkoleniowe bądź – rzadziej – 

nowy podręcznik. Pierwszy cykl historyczny rozpoczął się w roku 1947. Ostatni obowiązywał 

w latach 1986–1989. 

Między rokiem 1947 a 1989 opracowano programy 12 cykli historycznych. Długość 

ich trwania była zmienna. Najkrócej trwał pierwszy cykl, z lat 1947–1948, z powodu jego 

wcześniejszego zakończenia. Najdłuższy cykl obowiązywał w latach 1973–1982. Pomiędzy 

tymi skrajnościami mieszczą się cykle trwające od dwóch (było ich najwięcej) do pięciu lat. 

Wydawanie podręczników i materiałów do szkolenia politycznego należało do zadań 

GZP WP, na którego zlecenie Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej publikowało 

odpowiednie opracowania i pomoce naukowe
16

. Trafiały one, za pośrednictwem Centralnego 

Kolportażu Wojskowego, do jednostek wojskowych, według zgłaszanego przez nie 

zapotrzebowania
17

. 

                                                 
12

 Z. Kosyrz, W. Magoń, B. Nowakowski, op. cit., s. 52. 
13

 Patriotyczne i internacjonalistyczne wychowanie – głównym zadaniem pracy ideowo-wychowawczej 

w Siłach Zbrojnych PRL (Referat Głównego Zarządu Politycznego WP), [w:] Patriotyczne i 

internacjonalistyczne wychowanie głównym zadaniem pracy ideowo-wychowawczej w Siłach Zbrojnych PRL. 

Materiały z III Narady Ideologicznej Sił Zbrojnych PRL (22 czerwca 1978 roku), red. nauk. Jan Bogusz, 

Warszawa 1978, s. 6. 
14

 „Praca wychowawcza w wojsku jest, oczywiście, częścią składową ogólnospołecznych procesów 

wychowawczych”; zob.: Ludowe Wojsko Polskie 1943–1973. Materiały z Międzynarodowej Konferencji 

Naukowej z Okazji XXX-lecia Ludowego Wojska Polskiego 5–6 września 1973 r., Warszawa 1974, s. 84. 
15

 Henryk Kacała, Kształt ludowego wojska 1943–1972, Warszawa 1972, s. 133. 
16

 Na przykład w wytycznych szefa GZP WP z roku 1966 można znaleźć wykaz pozycji, których 

„zabezpieczenie” miano zapewnić. I tak, odnośnie do szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej 

przewidziano wydanie: broszur dla każdego cyklu programowego w wersji pogłębionej dla kierowników grup; 

wskazówek bibliograficzno-metodycznych do większości cykli (także do cyklu historycznego) w każdym roku 

szkoleniowym; zestawów tablic poglądowych do niektórych cykli; ilustrowanych broszur do każdego cyklu w 

wersji dla uczestników (dla żołnierzy służby zasadniczej były to broszury w tzw. wersji żołnierskiej; po jednej 

na trzech do czterech żołnierzy). Zob.: Wytyczne i programy do szkolenia politycznego i partyjnego w Siłach 

Zbrojnych PRL na lata 1966–1968, Warszawa 1966. 
17

 Materiały do szkolenia politycznego przygotowywano w tzw. pakietach, osobno dla korpusu 

oficerskiego, chorążych, podoficerów zawodowych oraz dla żołnierzy służby zasadniczej (z podziałem na 

żołnierzy nowo wcielonych, żołnierzy pierwszego i drugiego rocznika, żołnierzy odchodzących do rezerwy oraz 

elewów szkół podoficerskich i podoficerów służby zasadniczej). Również dla podoficerów i szeregowych 



8 

 

Na potrzeby niniejszej pracy zostały przeanalizowane opracowania obejmujące 

historię polskiej wojskowości do powstania styczniowego. Późniejsze dzieje Polski i Polaków 

dostarczały propagandzie już tylko bohaterów związanych z ruchem robotniczym lub 

internacjonalizmem komunistycznym. 

Do wszystkich cykli historycznych w latach 1947–1989 przygotowano i wydano pięć 

podręczników
18

 oraz 13 wydawnictw o charakterze materiałów do szkolenia politycznego
19

, 

obejmujących ten okres historii Polski. Podręczniki ukazywały się, mniej więcej, co dekadę i 

(z wyjątkiem podręcznika z 1980 r.) rozpoczynały nowy cykl. 

Materiały do szkolenia politycznego ukazywały się z różną częstotliwością. Do 

nowego cyklu wydawano nowe materiały, chyba że wydano podręcznik – wówczas materiały 

(z zakresu od Mieszka do Traugutta) nie były już publikowane. Do różnych cykli wydawano 

różną liczbę opracowań. W przypadku trzech cykli, realizowanych między rokiem 1951 a 

1964, były to dwa opracowania dla każdego cyklu (z wyjątkiem cyklu z lat 1958–1960, dla 

którego wydano podręcznik). W przypadku trzech cykli obowiązujących między rokiem 1964 

a 1971 – po jednym opracowaniu. Dla jednego, najdłużej obowiązującego cyklu z lat 1973–

1982, wydano cztery opracowania. Dla pozostałych cykli wydano podręczniki. 

Punktem wyjścia jest rok 1947. Rok ten zakończył proces przechodzenia Wojska 

Polskiego na stopę pokojową. Ukształtowała się wówczas struktura centralnych władz 

wojskowych oraz aparatu politycznego, która w najważniejszych zarysach przetrwała do roku 

                                                                                                                                                         
rezerwy oraz dla podchorążych szkół oficerskich, elewów szkół podoficerskich (zawodowych), słuchaczy 

akademii wojskowych i kursów. Jeszcze w 1988 r. doradzano kierownikom grup szkolenia politycznego: 

„Istotne jest, aby podręczniki te były przez kierownika grupy zbierane, gdyż w dużej mierze zachowują swą 

aktualność. Dotyczy to w szczególności cyklu historycznego i światopoglądowego, bowiem duża część 

materiału z tych cykli nie ulega istotnym zmianom, a niektóre treści nie są powtarzane w nowych podręcznikach. 

[…] Aktualizacja podręczników winna być prowadzona w sposób wybiórczy i wynikać bardziej z przydatności 

ich treści, a nie z roku wydania”; zob.: Leszek Jastrzębski, Warsztat pracy kierownika grupy, „Zagadnienia i 

materiały do pracy partyjno-politycznej w wojsku”, 1988, nr 3, s. 30. 
18

 Są to: Podręcznik wyszkolenia politycznego. Kurs dwuletni, Warszawa 1948; Z dziejów oręża 

polskiego. Materiały do szkolenia politycznego, Warszawa 1959; Z dziejów oręża polskiego i walki o postęp 

społeczny, t. 1, Warszawa 1970; Z dziejów oręża polskiego i walk o postęp społeczny, Warszawa 1980; 

Postępowe tradycje oręża polskiego, Warszawa 1986. Podtytuł podręcznika z 1959 r. może być mylący, jednak 

chociaż na stronie tytułowej opisany jest jako materiały do szkolenia politycznego, to we wstępie już jako 

podręcznik i tak też był traktowany w wytycznych do szkolenia politycznego. Ogólnie mówiąc, podręczniki 

mają pewne cechy wspólne, odróżniające je od materiałów – są objętościowo znacznie większe, a trzy z nich 

noszą podobne tytuły, wyraźnie do siebie nawiązujące. Dodatkowym argumentem, przemawiającym za 

odróżnieniem podręczników od materiałów do szkolenia politycznego, jest stosowanie tego podziału przez 

samych organizatorów szkolenia politycznego. W periodyku metodycznym dla oficerów politycznych i 

kierowników grup szkolenia politycznego, pt. „Zagadnienia i materiały do pracy partyjno-politycznej w 

wojsku”, można znaleźć wiele przykładów. W numerze 5 z maja 1987 r., w rubryce Książka z rekomendacją, 

zaprezentowano podręcznik Postępowe tradycje oręża polskiego z roku 1986, zaznaczając, iż „nie jest repliką 

podręcznika wydanego w 1980 roku”; zob.: Z kart tradycji oręża polskiego, „Zagadnienia i materiały do pracy 

partyjno-politycznej w wojsku”, 1987, nr 5, s. 56. Wypada dodać, że podręcznik z roku 1980 stanowi nie 

zmieniony przedruk materiałów z roku 1979, dlatego też nie zostanie uwzględniony w rozważaniach. 
19

 Pełną listę cykli, materiałów oraz podręczników zawiera załącznik do niniejszej pracy; w formie 

kalendarium cyklu historycznego. W tym miejscu należy jednak wspomnieć, że opracowanie pt. Karty z dziejów 

oręża polskiego. Materiały do zajęć politycznych dla żołnierzy służby zasadniczej, Warszawa 1962, jest niemal 

identyczne w treści z materiałami z roku 1960. Opublikowano je dlatego, że w programie na lata 1962–1964 

podzielono materiał na dwie części i do części A, zatytułowanej Karty z dziejów oręża polskiego, wydano 

ponownie materiały już w tym cyklu obowiązujące, zmieniając im tytuł na odpowiadający tytułowi tej części 

programu, dla której były przeznaczone. W pracy omówione zostaną tylko materiały z 1960 r. Jedyne różnice 

między obydwoma opracowaniami dotyczą kilku miejsc, w których zmienione zostały liczebności wojsk oraz 

wysokości strat bitewnych. Zostanie to w odpowiednich miejscach uwzględnione. Ponadto, należy dodać, że 

opracowanie z roku 1973 (Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu, 

Warszawa 1973) to nic innego, jak zestaw tablic poglądowych, z minimalną ilością tekstu; dlatego też w 

niniejszej pracy nie będzie podlegało analizie. 
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1989. Rok 1947 stanowił także początek nowego systemu szkolenia politycznego. Jednym z 

jego głównych elementów było wprowadzenie od 1 listopada 1947 r. dwuletniego programu 

szkolenia politycznego szeregowców i podoficerów. W okresie wcześniejszym 

opracowywano tematykę szkolenia przeważnie na jeden do dwóch miesięcy. Pierwszy cykl 

historyczny został zatytułowany Wybrane zagadnienia z historii Polski. W roku 1948 wydano 

pierwszy podręcznik do szkolenia politycznego, w którym zebrano wszystkie cykle 

szkoleniowe, w tym również cykl historyczny. Było to opracowanie Podręcznik wyszkolenia 

politycznego. Kurs dwuletni
20

. Stał się on pierwowzorem wydawanych w latach następnych – 

pod zmieniającymi się tytułami – podręczników i materiałów do szkolenia politycznego. 

Ramy czasowe pracy zamyka rok 1989, kiedy nastąpiło przekształcenie GZP WP w 

Główny Zarząd Wychowawczy WP, a niedługo później został odwołany ze stanowiska 

ostatni szef GZP WP, gen. Tadeusz Szaciło. Należy jednak zauważyć, że formalne 

rozwiązanie uczelni kształcącej kadrę oficerską dla aparatu politycznego – Wojskowej 

Akademii Politycznej – nastąpiło dopiero w maju 1990 r. 

Zamiarem autora było ustalenie, które z wydarzeń polskiej historii militarnej z okresu 

od Mieszka do Traugutta i w jaki sposób były wykorzystywane w podręcznikach i 

materiałach do szkolenia politycznego; które były traktowane z większym, a które z 

mniejszym zainteresowaniem; które wreszcie marginalizowano bądź nawet całkowicie 

starano się pominąć. Tradycje te poddawano bowiem selekcji, pod kątem usunięcia 

niepożądanych treści, a historię polskiego oręża przedstawiano w sposób wybiórczy. 

Były oficer polityczny Sił Zbrojnych PRL, Eugeniusz Stefaniak, we wstępie do 

swoich wspomnień napisał, iż „w powszechnej świadomości żołnierzy i oficerów panowało 

zawsze przeświadczenie, że jesteśmy wojskiem o 1000-letnich tradycjach narodu 

polskiego”
21

. Autor niniejszej pracy chciał jednak wykazać, iż wbrew tym deklaracjom 

zawsze chodziło o tradycje wyselekcjonowane. 

Wybiórcze podejście do tradycji orężnych w szkoleniu politycznym nie było 

tajemnicą. Świadczą o tym chociażby przytoczone wcześniej cytaty. Wcale nie ukrywano, że 

z wojennej przeszłości Polski czerpane są tylko wybrane, „najlepsze” tradycje. Wręcz 

przeciwnie, uznawano to za oczywiste i konieczne. Jak jednak przedstawiało się to w 

praktyce? Jakie odzwierciedlenie znajdowało w treści podręczników i materiałów do 

szkolenia politycznego? Praca niniejsza stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie. 

Na treść materiałów i podręczników do szkolenia politycznego miały wpływ nie tylko 

wymogi ideologii i propagandy, lecz również ówczesny stan wiedzy historycznej. Autor 

podjął więc próbę zbadania, z jakich dzieł historyków korzystali autorzy danego podręcznika 

bądź materiałów, ewentualnie, czy informacje zawarte w wydawnictwach do szkolenia 

politycznego odpowiadały prezentowanym w literaturze, czy się od nich różniły. 

Literatura dotycząca dziejów „ludowego” wojska jest obszerna; głównie jednak 

powstała przed rokiem 1989 i koncentrowała się przede wszystkim na okresie drugiej wojny 

światowej. Większość tych prac prezentowała wizję rozwoju wojska odbiegającą od 

                                                 
20

 Cykl historyczny, zawarty w tym podręczniku, został opracowany już w roku 1947 i opublikowany 

wówczas na potrzeby wewnętrzne wojska jako podręcznik prowizoryczny (tak to określono we wstępie do 

niego), pod tytułem Materiały do zajęć polit.-wych., cz. 3: Zagadnienia wybrane z historii Polski. Następnie w 

całości włączono go do podręcznika z roku 1948, dokonując tylko kilku niewielkich zmian w tytułach 

rozdziałów. W późniejszych publikacjach za pierwszy podręcznik do cyklu historycznego uznawano podręcznik 

z roku 1948 i takie też założenie przyjął autor niniejszej pracy. Należy dodać, że podręcznik z 1948 r. 

obowiązywał jedynie kilka miesięcy i został wycofany już w październiku 1948 r., ponieważ: „Uznano, że 

zawiera on błędy polityczne i nie może być podstawą do szkolenia politycznego żołnierzy”; zob.: Jerzy 

Cytowski, System szkolenia politycznego i partyjnego żołnierzy ludowego Wojska Polskiego w latach 1945–

1970, Warszawa 1982, s. 42. Tym niemniej, system szkolenia oparty na wydawanych co pewien czas 

podręcznikach i materiałach został utrzymany. 
21

 E. Stefaniak, op. cit., s. 18. 
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rzeczywistości. Po roku 1989 znacznie spadła liczba takich publikacji, a ponadto większość z 

nich także dotyczy czasu wojny. 

Tylko znikomą część swojej uwagi autorzy zarówno publikacji sprzed roku 1989, jak i 

wydanych po transformacji ustrojowej, poświęcali bezpośrednio zagadnieniom będącym 

tematem niniejszej pracy, a więc tradycjom oręża polskiego w programach oraz 

wydawnictwach do szkolenia politycznego żołnierzy Sił Zbrojnych PRL. Przed rokiem 1989 

najczęściej nie wychodzono poza deklaracje, iż „ludowe” wojsko jest spadkobiercą 

najlepszych tradycji polskiego oręża. Po roku 1989 zagadnienia te w ogóle nie były 

przedmiotem zainteresowania badaczy. 

O tym, jak nikłym zainteresowaniem cieszy się kwestia wykorzystania tradycji 

orężnych w szkoleniu politycznym w okresie PRL, najlepiej świadczy wydawnictwo pt. 

Wychowanie patriotyczne żołnierzy. Tradycja i współczesność
22

, które ukazało się jako 

publikacja Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON. W książce tej 

zamieszczono szereg artykułów o wychowaniu patriotycznym żołnierzy polskich począwszy 

od roku 1765, poprzez wychowanie patriotyczne żołnierzy sił zbrojnych na Zachodzie, aż po 

współczesne aspekty wychowania patriotycznego w wojsku. Żaden z artykułów nie traktuje 

wszakże o Siłach Zbrojnych PRL, a cały okres między rokiem 1943 a 1989 pominięto. 

Chociaż cykl historyczny szkolenia politycznego ulegał rozmaitym przekształceniom, 

jego zasadniczy zrąb tematyczny pozostawał bez zmian. Niezależnie od liczby tematów i ich 

tytułów, niemal zawsze w ramach cyklu można było wyróżnić cztery grupy zagadnień: Polskę 

piastowsko-jagiellońską, Rzeczpospolitą szlachecką, powstania narodowe, wreszcie – walkę 

Polaków „Za Waszą i naszą wolność”
23

. Podział pracy na cztery rozdziały odpowiada temu 

podziałowi na cztery główne grupy zagadnień, stosowanemu w wielu podręcznikach i 

materiałach do szkolenia politycznego. Podział ten wyraźnie został zaakcentowany po 

wprowadzeniu nowego systemu szkolenia politycznego na przełomie lat 1947/1948. 

Traktując to jako wzorzec, w sposób naturalny porządkujący materiał do analizy, 

przyjęto podział na cztery rozdziały: okres walk z najazdami niemieckimi i Krzyżakami oraz 

Tatarami, okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, okres powstań narodowych, a także udział 

Polaków w walkach „Za Waszą i naszą wolność”. Każdy z rozdziałów składa się z 

podrozdziałów odpowiadających poszczególnym tematom lekcji szkolenia politycznego 

tworzących daną grupę zagadnień. 

W rozdziale pierwszym zostały przeanalizowane treści podręczników i materiałów do 

szkolenia politycznego odnoszące się do okresu piastowsko-jagiellońskiego i walk z 

Niemcami oraz Krzyżakami, a także – traktowanych marginalnie – walk z najazdami Tatarów 

w XIII w. 

Rozdział drugi zawiera analizę treści dotyczących okresu Rzeczypospolitej 

szlacheckiej, z podziałem na pięć podrozdziałów omawiających: okres wojen ze Szwedami, 

walki z najazdami Turków i Tatarów, inne wojny toczone przez Rzeczpospolitą, wschodnią 

politykę Rzeczypospolitej czyli „zgubne parcie na wschód”, a także okres schyłku XVIII w. – 

próby reform i ostateczny upadek państwa. 

                                                 
22

 Wychowanie patriotyczne żołnierzy. Tradycja i współczesność, Warszawa 2006. 
23

 Jak bardzo utrwalił się ten podział, świadczą słowa napisane już w roku 1993, w odniesieniu do 

wychowania obywatelskiego w wojsku na tradycjach oręża polskiego: „Periodyzacja tych dziejów może być 

różna. Najprostszy wydaje się podział na wojskowość doby: piastowskiej (X–XIV w.), jagiellońskiej (XV–XVI 

w.), I Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), powstań narodowych (XVIII–XIX w.) i współczesnej (1914–1945)”; 

zob.: Stefan Chojnecki, Zapoznawanie żołnierzy z tradycjami oręża polskiego ważną formą kształtowania 

postaw obywatelskich, [w:] O nowy system wychowania obywatelskiego. Wybrane materiały z seminarium 

poświęconego kształtowaniu postaw obywatelskich żołnierzy służby zasadniczej 27–28 kwietnia 1993, Warszawa 

1993, s. 40. W wyliczeniu autora wprawdzie zabrakło tematu dotyczącego walki „Za wolność Waszą i naszą”, 

ale nie ulega wątpliwości, że przedstawiona periodyzacja nawiązuje do podziału funkcjonującego w szkoleniu 

politycznym od 1943 do 1989 r. 
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Rozdział trzeci dotyczy okresu powstań narodowych, przy czym w podrozdziale 

pierwszym jest mowa o powstaniu kościuszkowskim, zaś podrozdział drugi został podzielony 

na trzy punkty odnoszące się do: powstania listopadowego, ruchów powstańczych w latach 

1846–1848 na ziemiach polskich oraz powstania styczniowego. 

W rozdziale czwartym analizie poddane zostały te treści podręczników i materiałów 

do szkolenia politycznego, które odnoszą się do udziału Polaków w walkach „Za Waszą i 

naszą wolność”. Podrozdział pierwszy traktuje o okresie między upadkiem powstania 

kościuszkowskiego a powstaniem listopadowym, a zwłaszcza o Legionach Dąbrowskiego. W 

podrozdziale drugim, podzielonym na trzy punkty, przeanalizowane zostały treści odnoszące 

się do, kolejno: najwcześniejszych przykładów udziału Polaków w walkach poza krajem oraz 

w walkach XIX-wiecznych, lecz na innych frontach niż „Wiosna Ludów”; udziału Kościuszki 

i Pułaskiego w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a także udziału Polaków w 

wojnie secesyjnej; uczestnictwa Polaków w walkach „Wiosny Ludów”. 

W Zakończeniu dokonano podsumowania rezultatów badań oraz sformułowano 

spostrzeżenia odnoszące się do całości tematyki. 

Kończąc autor pragnie poczynić uwagę odnoszącą się do wszystkich części pracy – 

podczas analizy poszczególnych wydawnictw do cyklu historycznego zachowano pisownię 

oryginałów odnośnie do nazw, nazwisk itp. Oznacza to, że niektóre nazwy bądź nazwiska 

mogą wystąpić w różnym brzmieniu. 

Ponadto, autor pozwolił sobie na pewną zmianę w konstrukcji przypisów, z racji faktu, 

że wiele materiałów do szkolenia politycznego nosi identyczne lub bardzo podobne tytuły. 

Jedynym wyróżnikiem wszystkich opracowań (zarówno podręczników, jak i materiałów) jest 

data publikacji, dlatego ilekroć jakiekolwiek opracowanie do szkolenia politycznego jest 

przywoływane po raz kolejny, zawsze po skrócie tytułu został podany także rok wydania. 
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ROZDZIAŁ I. Walka z naporem jako mit założycielski 

„Ludowe” Wojsko Polskie formowało się podczas wojny z Niemcami, toteż pierwsza 

grupa zagadnień, na jakie dzielono historię polskiego oręża, a szczególnie walki z Niemcami i 

Krzyżakami, miała wówczas kluczowe znaczenie w szkoleniu politycznym. W okresie 

powojennym znaczenie to zmalało, niemniej tematy te zachowały swą aktualność w dobie 

zimnej wojny i nieustannego poczucia zagrożenia ze strony „rewizjonistycznego reżimu” w 

Bonn. Tematy o zwycięskich wojnach z Niemcami za Piastów czy z Krzyżakami za Piastów i 

Jagiellonów omawiano nie tylko ku pokrzepieniu serc, ale także tytułem ostrzeżenia przed 

zakusami na polską niepodległość oraz polskie ziemie zachodnie i północne. Dlatego też 

konfliktom polsko-niemieckim nadawano znaczenie szczególne; tak szczególne, że 

sugerowano wręcz, iż Niemcy odegrali decydującą rolę w powstaniu państwa polskiego. W 

wielu tematach niedwuznacznie wskazywano, że impulsem do jego budowy było zagrożenie 

ze strony żywiołu niemieckiego. 

Owa walka z „germańskim naporem” – w okresie, dla którego, zdaniem jednego ze 

współczesnych historyków, „nie da się jednak wskazać bezpośredniego zagrożenia dla 

gnieźnieńskiego państwa Mieszka ze strony Niemiec”
1
 – stała się więc swego rodzaju mitem 

stworzonym na potrzeby indoktrynacji żołnierzy przygotowujących się do walki z 

hitlerowskimi Niemcami. Mit ten, związany z początkami polskiej państwowości, można 

uznać za fundament, na jakim zbudowano cały gmach szkolenia politycznego, i w tym sensie 

stał się on mitem założycielskim „ludowego” wojska
2
. 

Wydarzeniem najważniejszym nie tylko w odniesieniu do tej grupy tematów, ale dla 

całego szkolenia politycznego, była bitwa pod Grunwaldem. Trudno przecenić wartość tego 

symbolu w okresie formowania wojska „ludowego”, a i później nie miał on konkurencji, tym 

bardziej że niejako za jednym zamachem „załatwiał” dwie istotne kwestie propagandowe: 

stanowił symbol przewagi nad znienawidzonym „żywiołem germańskim” oraz był symbolem 

współdziałania krajów słowiańskich (zaliczano do nich niekiedy nawet Litwę), dzięki 

któremu zwycięstwo zostało odniesione. 

1. Niemcy – stymulujące zagrożenie 

Autorzy opracowań do szkolenia politycznego
3
 nie mieli na ogół wątpliwości, że 

ziemie należące do Polski obecnie to odwieczne ziemie słowiańskie. Takie stwierdzenie 

wprawdzie nie pada wprost w pierwszym podręczniku do cyklu historycznego, wydanym w 

roku 1948, ale zapewne dlatego, iż uznawano je za truizm. Zastosowano prosty zabieg, 

zarzucając na tę kwestię zasłonę niewiedzy: „Co działo się w odwiecznych, a niedostępnych 

puszczach i wśród rozległych bagien […], o tym starożytni wiedzieli bardzo mało, rzadko 

                                                 
1
 Stanisław Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2005, s. 50. Jak w następnym zdaniu 

oceniał autor: „Nie wydaje się nawet, by jakikolwiek >>problem niemiecki<< w polityce księcia występował”. 
2
 Mit ten zresztą pokutował również w ówczesnych podręcznikach do szkół średnich, na co zwracał 

uwagę Jerzy Ronikier w swojej analizie mitotwórczych funkcji podręczników szkolnych z okresu PRL; zob.: J. 

Ronikier, Mit i historia. Mitotwórcze funkcje podręczników szkolnych, Kraków 2002, s. 83. Także podręczniki 

do szkół podstawowych nie były wolne od propagandy o stałym zagrożeniu z zachodu za pierwszych Piastów, 

co wykazała w swojej pracy Joanna Wojdon, Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych 

Polski Ludowej (1944–1989), Toruń 2001, s. 223. 
3
 Niemal wszystkie podręczniki i materiały do cyklu historycznego były dziełem zbiorowym. W części 

opracowań z najwcześniejszego okresu nie podano nazwisk autorów. W późniejszych informowano, jaki autor 

napisał dany rozdział. Tym niemniej, dla uproszczenia będzie mowa ogólnie o autorach. 
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bowiem zapuszczali się w te strony. Dlatego przez długie wieki mrok zupełny pokrywał 

pierwotne dzieje Polski”
4
. A więc, nie dzieje ziem polskich, ale po prostu – dzieje Polski. 

Z materiałów z 1952 r. można dowiedzieć się, że już w pierwszych wiekach naszej ery 

Słowianie zamieszkiwali ziemie polskie. Materiały z roku 1954 podają mniej precyzyjnie, iż 

nasi przodkowie od niepamiętnych czasów zasiedlali ten obszar. Także w materiałach z 1956 

r. znajduje się informacja, że nasi przodkowie od niepamiętnych czasów żyli na obszarze 

między Bugiem i Odrą, Karpatami i Bałtykiem. Autorzy materiałów z roku 1960 nie 

pozostawiają żadnych wątpliwości, że: „Obszary, na których obecnie rozciąga się nasze 

ludowe państwo, są właśnie starodawnymi ziemiami tych plemion słowiańskich, które tysiąc 

lat temu utworzyły państwo polskie”
5
. W materiałach z 1964 r. postawiono tezę, iż Polska 

uformowała się na obszarze, na którym ludność prasłowiańska zamieszkiwała już od 1300 r. 

p.n.e., a wędrówki Celtów i Germanów nie naruszyły w niczym prasłowiańskiego charakteru 

obecnych ziem polskich. 

Początki państwa polskiego opisywano rozmaicie. Na ogół rozpoczynano od krótkiego 

zarysu historii obecnych naszych ziem; czasami przesuwając narrację bardzo daleko w 

przeszłość, w czym rekordowe okazały się materiały z roku 1966, w których cofnięto się do 

czasów sprzed 240 000 lat. Na ich tle podręcznik z roku 1959, gdzie wspomina się o 

dziesiątkach tysięcy lat, wypada blado. Materiały z roku 1976 przesuwają prahistorię ziem 

polskich w czasy niepamiętne. W większości jednak wydawnictw nie sięgano do aż tak 

dalekich pradziejów. Na przykład autorzy podręcznika z roku 1970 całkowicie i świadomie 

pominęli epokę, dla której nie ma źródeł pisanych. Próżno szukać tu choćby wzmianki o 

dawnej historii ziem polskich, o rozkładzie wspólnoty pierwotnej czy kształtowaniu się 

władzy książęcej. Już na początku robią jednakże autorzy dość karkołomny skrót myślowy: 

„Stosunkowo silne państwo polskie budziło niejednokrotnie zainteresowanie zagranicy. […] 

Źródło z początków X wieku, tak zwany >>Żywot Metodego<<, powiada o księciu Wiślan, 

że był >>bardzo potężny<<”
6
. Nie trzeba dodawać, że mówienie o państwie polskim na 

początku X w., a zwłaszcza o przynależności do niego Wiślan, jest co najmniej 

kontrowersyjne. 

Zazwyczaj ograniczano się do wymienienia tylko najważniejszych plemion: Polan i 

(rzadziej) Wiślan. Podręcznik z 1948 r. identyfikuje Wiślan, Ślęzan oraz Polan. Ci ostatni 

stworzyli najsilniejsze państwo plemienne, a nazwę wzięli od „dużych polan leśnych, na 

których powstały ich wioski”
7
. Bardzo wcześnie – zdaniem autorów materiałów z 1960 r. – 

plemiona polskie zaczęły tworzyć własne państwa. Już w końcu VIII w. powstało państwo 

Wiślan. Natomiast Polanie posiadali odrębne państewka, co jest ujęciem nowym w stosunku 

do wcześniejszych wydawnictw, gdzie mowa jest o jednym państwie Polan. Materiały z 1976 

i 1979 r. wymieniają tylko jedno plemię polskie: Polan. Najwięcej uwagi temu aspektowi 

polskiej historii poświęcono w podręczniku z roku 1986, gdzie odwołano się nawet do 

Geografa bawarskiego i wymieniono szereg mniejszych plemion. W odróżnieniu od 

wcześniejszych wydawnictw poświęcono nieco więcej uwagi Wiślanom. 

Zjednoczenie plemion polskich w państwo piastowskie – jako etap historyczny, dla 

którego brak wiarygodnych danych – stanowiło wdzięczny temat autorskich spekulacji. W 

wielu opracowaniach chętnie przytaczano legendy związane z powstaniem państwa, choć 

zazwyczaj dawano do zrozumienia, że nie należy traktować ich zbyt poważnie. W 

podręczniku z 1948 r. opowiedziano legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Legendę tę już w 

następnym akapicie autorzy zdezawuowali, przyznając jej wszakże przymiot ocalenia prawdy 

                                                 
4
 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 561. 

5
 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego, cz. 1. Materiały nr 2 do zajęć politycznych dla 

żołnierzy, Warszawa 1960, s. 3. 
6
 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 10. 

7
 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 562. 



14 

 

historycznej w dwóch kwestiach. Po pierwsze, że Wielkopolska była rzeczywiście kolebką 

Polski. Po drugie – że „w Narodzie Polskim istniało zawsze poczucie braterskiego 

pokrewieństwa z narodami ruskim i czeskim”
8
. W materiałach z 1954 r. przytoczono legendę 

związaną z początkami państwa polskiego, ale nie jest to legenda o trzech braciach, lecz o 

Popielu i kołodzieju Piaście. Autorzy podręcznika z 1959 r. przyznają, że nie istnieją dla tego 

okresu żadne dokumenty historyczne; odwołują się więc do tej samej legendy. Ponieważ inni 

Słowianie nazywali plemiona polskie Lechami lub Lechitami, autorzy materiałów z roku 

1960 wspominają o legendzie, jakoby nazwa ta wzięła się od Lecha, który osiadł na miejscu, 

które nazwał Gnieznem; nie relacjonują jednakże całej legendy o trzech braciach. 

Nadmieniają wszakże o innych legendach, lecz czynią to w jednym zdaniu i wrzucają 

wszystkie podania do jednego worka: „Nie wiadomo, czy istniał kiedykolwiek okrutny książę 

Popiel, piękna Wanda i Krakus oraz legendarny Piast, z którego rodu mieli wywodzić się 

przyszli królowie Polski”
9
. W późniejszych opracowaniach całkowicie zrezygnowano z 

opowiadania legend. 

Sam proces scalania państwa postrzegano w różny sposób. W większości 

wydawnictw, co prawda, przyznawano, że zjednoczenie – przeprowadzone przez Polan – nie 

było pokojowe, lecz zdarzały się też opinie odmienne
10

. Według autorów podręcznika z 1948 

r. Piastowie wprawdzie władzę swą oparli na drużynie wojskowej, ale to nie dzięki niej 

zdołali zbudować państwo polskie. Nie ma mowy o podboju sąsiednich plemion. Polanie po 

prostu zjednoczyli się z Wiślanami i Ślązakami
11

, a następnie z plemionami mazowieckimi i 

częściowo pomorskimi. Jak natomiast twierdzą autorzy materiałów z 1954 r., Piastowie – 

przyłączając jedne plemiona dobrowolnie, inne pod przymusem – w ciągu IX i X w. zdołali 

zbudować duże, silne państwo. 

Stwierdzenie o zewnętrznym zagrożeniu ze strony niemieckich feudałów prowadzi 

autorów materiałów z 1966 r. do zaskakującej konstatacji, że zjednoczenie plemion polskich 

wcale nie zostało dokonane siłą: „Tak więc dobrowolne zjednoczenie plemion polskich 

nastąpiło przede wszystkim w obliczu narastającego niebezpieczeństwa ze strony 

grabieżczych feudałów niemieckich”
12

. Teza ta odbiega od poglądów wyrażanych we 

wcześniejszych wydawnictwach. Tymczasem autorzy materiałów z 1976 i 1979 r. piszą po 

prostu, że na początku X w. Polanie rozpoczęli podporządkowywanie słabszych plemion. 

Autorzy podręcznika z 1986 r. nie pozostawiają już żadnych wątpliwości, co do sposobu, w 

jaki Polanie zbudowali państwo: „Wkrótce wielkopolscy Polanie zdołali podbić słabsze 

plemiona sąsiednie”
13

. 

Najważniejszym spośród bodźców zjednoczeniowych było zagrożenie ze strony 

żywiołu niemieckiego. Zmusiło ono polskie plemiona do wspólnego działania, a następnie do 

trwałego połączenia swoich sił (nieważne – pokojowego czy nie). Tak się to przedstawia w 

zdecydowanej większości opracowań. Na nieśmiałe zakwestionowanie tego dogmatu 

pozwolili sobie jedynie autorzy podręcznika z roku 1959. Autorzy zaś niektórych innych 

opracowań woleli kwestię całkowicie przemilczeć (np. autorzy podręcznika z 1970 r.). 

                                                 
8
 Ibidem, s. 561. 

9
 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 6. 

10
 Jak wskazywał Jerzy Ronikier, o pokojowym zjednoczeniu pisano też chętnie w podręcznikach 

szkolnych w latach 50., natomiast w późniejszych opisywano raczej podbój innych plemion przez Polan; zob.: J. 

Ronikier, op. cit., s. 83–84. 
11

 Tak w oryginale. Można przypuszczać, że użycie określenia Ślązacy, zamiast Ślęzanie czy plemiona 

śląskie, miało na celu podkreślenie polskich praw do Śląska. 
12

 Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa i narodu polskiego. Materiały nr 2 do szkolenia 

politycznego dla elewów szkół podoficerskich, szeregowców i podoficerów służby zasadniczej, Warszawa 1966, 

s. 9. 
13

 Postępowe tradycje oręża…, 1986, s. 5. 
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Według autorów podręcznika z 1948 r. Mieszko I odparł najazdy watahy Wichmana 

oraz oddziału margrabiego Hodona pod Cydyną
14

 (ton zdania nie pozostawia wątpliwości, że 

zostało to dokonane z łatwością), w rezultacie czego: „Widzimy więc, że zjednoczenie ziem 

polskich nastąpiło pod wpływem narastającego niebezpieczeństwa niemieckiego w celu 

obrony przed nim”
15

. W identyczny ton uderzają autorzy materiałów z 1954 r.: „najazdy 

feudałów germańskich przyspieszyły zjednoczenie państewek w jeden wielki organizm 

państwowy”
16

. Tę samą tezę można znaleźć w materiałach z roku 1952: „Młode, rodzące się 

dopiero państwo polskie zaciekle broniło swego istnienia. W walkach tych umacniała się jego 

siła”
17

. Zdaniem autorów materiałów z 1956 r., w zjednoczeniu pomogły najazdy niemieckie, 

które zmuszały plemiona polskie do łączenia swych sił. 

Początki polskiej państwowości upłynęły pod znakiem ciągłych najazdów feudałów 

niemieckich na nasze ziemie zachodnie – taki obraz rysują autorzy podręcznika z roku 1959. 

W przeciwieństwie jednak do poprzednich wydawnictw, gdzie najazdom tym przypisywano 

wręcz decydującą rolę w budowie państwa polskiego, autorzy są w tej kwestii 

wstrzemięźliwi: „Czynnikiem, który w pewnym stopniu przyspieszył proces zjednoczenia 

małych państewek w jeden wielki organizm — państwo polskie, była konieczność 

przeciwstawienia się najazdom feudałów germańskich”
18

. 

I znów, państwo polskie rodziło się w walce z najeźdźcą niemieckim i umacniało się 

w tych bojach – tak jednym zdaniem podsumowano omówienie okresu kształtowania się 

polskiej państwowości w materiałach z roku 1960. Rozwinięto tę myśl w sposób nader 

dramatyczny i niezbyt zgodny z historycznymi realiami: „Na spokojne ziemie Polan i Wiślan 

napadał odziany w żelazną zbroję okrutny i podstępny wróg. Pod pozorem niesienia 

chrześcijaństwa, z błogosławieństwa rzymskich papieży, mordował polańskich i wiślańskich 

rolników, zapędzał ich w niewolę, zabierał im żony i dzieci”
19

. Autorzy z mocą podkreślają: 

„Ale prawdą jest, że kolebką państwa polskiego były ziemie Polan, na których umocnili się 

pierwsi ich książęta i rozciągnęli swoją władzę na szerokie obszary zamieszkiwane przez 

plemiona polskie, że przed pierwszym historycznym władcą ziemi Polski – Mieszkiem I, 

istniało już państwo, które od zarania swego powstania musiało staczać ciężkie boje z obcym 

najeźdźcą, idącym z zachodu”
20

. 

Autorzy materiałów z roku 1969 nie cofają się wstecz tak daleko, jak poprzednicy, ale 

umieszczają polskie plemiona w szerszym kontekście, jednym tchem wymieniając państewka 

plemienne, jakie zaczęły się kształtować w wiekach VIII–X między Bugiem a Łabą. Plemiona 

te „zespalało dążenie do konsolidowania swych sił w obronie przez najazdem z zewnątrz”
21

. 

                                                 
14

 Wybiegając w przód warto zaznaczyć, że aż do połowy lat 60. w opracowaniach do cyklu 

historycznego występują różne warianty nazwy tej miejscowości. Dopiero począwszy od materiałów z 1966 r. na 

dobre przyjęła się nazwa Cedynia. Problem polegał na tym, że nazwa zanotowana w źródłach brzmi Cidini, a 

obecna Cedynia, z którą ową Cidini utożsamiono, była do roku 1945 miastem niemieckim. Sam Gerard Labuda, 

pod którego wpływem uznano dość powszechnie dzisiejszą Cedynię za miejsce bitwy z Hodonem, używał w 

swoim opracowaniu aż trzech wariantów nazwy tej miejscowości: Cedzyna, Cydzina i Cydzyna; zob.: G. 

Labuda, Studia nad początkami państwa polskiego, Poznań 1946, s. 2, 90, 111. Lokalizacja bitwy nie jest zresztą 

pewna i była szeroko dyskutowana. Przegląd tej dyskusji dał ostatnio Paweł Migdalski, Bitwa pod Cidini w 

historiografii, [w:] Cedynia i okolice poprzez wieki, Chojna–Szczecin 2013, s. 37–64. 
15

 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 563. 
16

 Postępowe i rewolucyjne tradycje naszego narodu. Materiały nr 5 do zajęć politycznych. Program nr 

2. Tematy nr 4–10, Warszawa 1954, s. 8. 
17

 Postępowe i rewolucyjne tradycje naszego narodu, cz. 1. Materiały nr 1 do zajęć politycznych. 

Program nr 2. Tematy nr 1, 2, 3, 4, Warszawa 1952, s. 11. 
18

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 16. 
19

 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 6. Pisownia oryginału. 
20

 Ibidem. 
21

 Kartki z postępowych i rewolucyjnych tradycji narodu polskiego. Materiały nr 2 do szkolenia 

politycznego dla elewów szkół podoficerskich, szeregowców i podoficerów służby zasadniczej I i II rocznika, 

Warszawa 1969, s. 4. 
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W materiałach z 1974 r. szczególnie mocno podkreślono, że państwu piastowskiemu groziło 

niebezpieczeństwo z zachodu. Pretekstem do najazdów była misja szerzenia chrześcijaństwa, 

lecz w rzeczywistości feudałom niemieckim chodziło o powiększenie swych posiadłości. 

Czynili to „z całą zbrodniczą premedytacją. Gdziekolwiek stanęła noga knechta, tam bił w 

niebo jęk bezlitośnie mordowanych ludzi, zaś pożar trawił ich domostwa”
22

. Autorzy jako 

pierwsi w wydawnictwach do cyklu historycznego używają na określenie niemieckiej 

ekspansji w tym okresie zwrotu Drang nach Osten. Również i oni przypisują jej kluczowe 

znaczenie w procesie powstania państwa polskiego: „Postępujące w X wieku niemieckie 

>>Drang nach Osten<< – czyli >>parcie na wschód<< – spowodowało, iż formowane w tym 

czasie państwo polskie w dużym stopniu wykształciło się pod naciskiem zagrożenia 

zewnętrznego”
23

. Było to, jak podkreślają, pierwsze państwo słowiańskie, które podjęło walkę 

z germańskimi najeźdźcami i potrafiło ich na pewien czas powstrzymać. A jak zauważają: 

„Nie było to dla nas, Słowian polskich, sprawą ani łatwą, ani prostą”
24

. Na dowód przytaczają 

dane obrazujące dysproporcję sił. Niemcy w X w. liczyły około 3 500 000 mieszkańców. 

Tymczasem Polska, łącznie z Pomorzem, około 500 000. 

Materiały z roku 1979 idą za materiałami z roku 1974 i zestawiają siły Polski i 

Niemiec, rozszerzając ilość informacji
25

. Polska w 970 r., łącznie z Pomorzem, liczyła 520 

000 mieszkańców. Po przyłączeniu Małopolski i Śląska liczba ludności wzrosła do około 900 

000. Zatem stosunek sił Niemiec i Polski w X w. wynosił początkowo 7:1, a później 4:1. Za 

materiałami z 1974 r. powtórzono, że: „Pomimo takiej przewagi ówczesnych Niemiec 

państwo pierwszego historycznego władcy Polski, utalentowanego wodza Mieszka I i jego 

syna Bolesława Chrobrego potrafiło skutecznie przeciwstawić się ich potędze, powiększając 

jeszcze swoje terytoria[…]”
26

. Analogiczne stwierdzenie znajduje się w materiałach z roku 

1976. 

We wczesnych opracowaniach wskazywano też na państwotwórczą rolę bodźców 

społeczno-ekonomicznych. W materiałach z roku 1954 stwierdzono, że motorem 

zjednoczenia było dążenie możnych do wzmocnienia swoich sił, aby tym łatwiej panować nad 

rzeszą uzależnionego od siebie chłopstwa (przed omówieniem dziejów państwa 

wczesnopiastowskiego autorzy oprowadzają czytelnika przez ponad trzy strony po życiu 

naszych przodków w okresie przedpiastowskim, pod hasłem: Od wspólnoty do własności 

prywatnej). Podobną opinię wyrażono w materiałach z roku 1960. Dość także szeroko opisują 

autorzy przechodzenie od wspólnoty pierwotnej do feudalizmu. W charakterystycznej 

kolejności wymieniają zadania, do których wypełniania książęta posługiwali się drużyną: 

„[…] ściągali daniny, utrzymywali w posłuszeństwie drobnych kmieci i niewolników, a 

jednocześnie bronili kraju przed wrogiem zewnętrznym i rozszerzali swoje posiadłości”
27

. 

Ale w materiałach z roku 1966 zakwestionowano twierdzenie, iż państwo powstało 

jako aparat opresyjny wymierzony w warstwy najniższe, nazywając to uproszczeniem. W 

opisie kształtowania się władzy książęcej czynią bowiem autorzy znamienny wtręt: „Byłoby 

                                                 
22

 Polska Ludowa – spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu, cz. 1. Materiały nr 2 do 

szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej, Warszawa 1974, s. 3. 
23

 Ibidem, s. 4. 
24

 Ibidem. 
25

 Materiały z roku 1976 oraz 1979 opracował – w części dotyczącej okresu od Mieszka do Traugutta – 

Leonard Ratajczyk, wykorzystując swoje badania publikowane również w innych wydawnictwach. Podane tu 

zestawienie potencjału Niemiec i Polski znalazło się także w opracowanych przez tegoż autora podręcznikach 

dla wyższych szkół oficerskich – z roku 1975 oraz wydanego w wersji rozszerzonej w 1980 r.; zob.: L. 

Ratajczyk, Historia wojskowości, Warszawa 1980, s. 62–63. W materiałach z 1976 i 1979 r. jest zresztą wiele 

informacji i fragmentów wykorzystywanych przez tegoż autora we wspomnianych podręcznikach; dotyczy to 

całego okresu od początków polskiej państwowości do powstania styczniowego. 
26

 Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu. Materiały nr 7 do 

szkolenia politycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, Warszawa 1979, s. 8–10. 
27

 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 5. 
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jednak uproszczeniem upatrywać w państwie wyłącznie i jedynie organizację zabezpieczającą 

panowanie określonej klasy społecznej. […] młode państwo polskie, choć podobnie jak 

wszędzie w Europie kształtowane przez klasy panujące społeczeństwa feudalnego i stojące na 

straży ich interesów – spełniało zarazem najistotniejsze zadania ogólnonarodowe, było 

żywotnie potrzebne ogółowi ówczesnych mieszkańców tej ziemi”
28

. 

Można zaobserwować ewolucję w przedstawianiu epoki przedhistorycznej. W 

późniejszych opracowaniach czyniono to na ogół bardziej racjonalnie niż we wcześniejszych, 

lecz oczywiście zdarzały się wyjątki. Na przykład, choć począwszy od materiałów z roku 

1969 unikano twierdzeń o „odwieczności” ziem polskich, skupiając się na stuleciach przed 

Mieszkiem I, to w materiałach z 1976 i 1979 r. znów przesunięto prahistorię tych ziem w 

czasy niepamiętne. Tę wzrastającą z czasem racjonalność najlepiej zaobserwować 

sprawdzając, czy autorzy odwołują się do legend. Aż do roku 1969 czynią to we wszystkich 

opracowaniach, z wyjątkiem materiałów z roku 1956. Po roku 1969 w żadnym z wydawnictw 

nie znajdziemy tego typu opowieści. 

W większości opracowań – w części odnoszącej się do okresu wczesnopiastowskiego 

– ograniczano się do przedstawienia dziejów wojen toczonych przez trzech władców: 

Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego. O władcach panujących 

pomiędzy Chrobrym a Krzywoustym niekiedy wspominano, najczęściej w kontekście strat, 

jakie wówczas poniosła Polska, co było wstępem do konkluzji, że dopiero Krzywousty 

przywrócił Polsce znaczenie, jakie miała za Chrobrego. Okres rozdrobnienia feudalnego 

pomijano niemal zupełnie, a jeśli o nim pisano, to z dwóch powodów – aby unaocznić ogrom 

strat terytorialnych, jakie poniósł kraj, a także dlatego, że to wówczas sprowadzono do Polski 

Krzyżaków. Odnosi się nawet wrażenie, że gdyby nie brzemienna w skutki decyzja Konrada 

Mazowieckiego, epoka pomiędzy Krzywoustym a Łokietkiem zniknęłaby całkowicie z 

większości opracowań. 

Materiały z 1954 r. szczególną rolę w historii Polski przyznają Mieszkowi I i 

Bolesławowi Chrobremu, bowiem: „Granice państwa pierwszych Piastów są niewzruszonym 

dokumentem polskości naszych Ziem Zachodnich – przodkowie nasi żyli na nich i pracowali 

od tysiącleci”
29

. Podobnie w podręczniku z 1959 r. czytamy, że „najstarsze dzieje Polski są 

niezbitym dowodem polskości Ziem Zachodnich, tu żyli i pracowali nasi przodkowie od 

tysiącleci”
30

. W materiałach z 1960 r. znajdujemy podobne stwierdzenie: „Są to ziemie od 

wieków polskie, przodkowie nasi żyli na nich, pracowali i walczyli o ich niepodległość od 

tysiącleci”
31

. Inaczej sformułowano to w podręczniku z 1970 r.: „Polityka pierwszych Piastów 

odegrała w historii naszego narodu szczególną rolę, wyznaczyła bowiem i obroniła nasze 

granice zachodnie”
32

. W materiałach z 1976 i 1979 r. sformułowano to niemal tak samo: „W 

ten sposób dzięki wysokiemu poziomowi polskiej wojskowości wczesnofeudalnej, mądrej 

polityce oraz zdolnościom wojskowym kolejnych władców, a szczególnie Mieszka I, 

Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego, państwo polskie zostało obronione przed 

wszelkimi ówczesnymi zakusami na jego całość i suwerenność […]”
33

. 

Mieszko I pozostał na zawsze tym władcą, który zjednoczył plemiona polskie i stawił 

skuteczny opór niemieckiej ekspansji, choć w niektórych opracowaniach przyznawano, że 

początkowo ponosił porażki. Nigdy nie pomijano zwycięstwa pod Cedynią, w 

                                                 
28

 Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa…, 1966, s. 7–8. 
29

 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 14. 
30

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 20. 
31

 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 12. 
32

 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 35. 
33

 Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu. Materiały nr 4 do 

szkolenia politycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, Warszawa 1976, s. 10. Wersja w materiałach z 

roku 1979 różni się tylko końcówką ostatniego zdania: „[…] chociaż nie zażegnało na trwałe ekspansji feudałów 

niemieckich”; zob.: Polska Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 17. 
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przeciwieństwie do wcześniejszych bitew z Wichmanem, o których czasami w ogóle nie 

pisano, a czasami tylko o drugiej z nich. Lakoniczny zazwyczaj opis bitwy pod Cedynią w 

niektórych opracowaniach wzbogacano o szczegóły, których proweniencji trudno dociec – na 

przykład w materiałach z 1969 r. autorzy przytaczają dane o liczebności sił Mieszka oraz o 

stratach niemieckich, ale nie wiadomo, skąd je zaczerpnęli. Zwycięstwo pod Cedynią stanowi, 

zdaniem autorów wielu opracowań, świadectwo wysokiego poziomu ówczesnej polskiej 

sztuki wojennej i zdolności dowódczych Mieszka. 

W materiałach z 1954 r. czytamy, że państwo Mieszka I należało do najrozleglejszych 

i najsilniejszych w ówczesnej Europie. Autorzy wspierają tę tezę fragmentem tekstu Ibrahima 

ibn Jakuba o drużynie Mieszka. Opis dokonań politycznych i militarnych Mieszka zajmuje 

jednak zaledwie pół strony. Przyjazne były jego kontakty z Rusią Kijowską, zaś z Czechami – 

na ogół przyjazne. Na zachodzie Mieszko bronił nieustępliwie granic, uzyskując wiele 

świetnych zwycięstw. Jak można przeczytać: „Książęce drużyny opanowały ujście Odry ze 

Szczecinem i bardzo ważną słowiańską osadę – Wolin, skąd polskie statki wypływały na 

morze. Jednocześnie Mieszko I odnosi pierwsze znane nam w dziejach Polski zwycięstwo nad 

wrogiem – pod Cedynią (miejscowość nad Odrą) w roku 972”
34

. Niemal identyczny fragment 

znajduje się w materiałach z roku 1952, z tym że nazwa miejscowości brzmi: Cedzyna. W 

obu też wydawnictwach brak wzmianki o chronologicznie wcześniejszym zwycięstwie nad 

Wichmanem. 

Opis panowania Mieszka I zajmuje w materiałach z 1956 r. niewiele ponad pół strony. 

W odróżnieniu od materiałów z 1954 r. jest tu wspomniane zwycięstwo nad Wichmanem w 

roku 967, tyle że Wichman jakoby wdarł się do Polski na czele swego rycerstwa
35

. Jak 

komentują autorzy: „Zwycięstwa naszych przodków nad wojskami Wichmana i Hodona 

przekonały niemieckich feudałów o sile państwa polskiego, o jego zdolności do obrony swej 

niepodległości. Odtąd też zaniechali oni na pewien okres prób podbojów ziem polskich”
36

. 

W podręczniku z 1959 r. stwierdzono, że pierwszy najazd Wichmana, w 963 r., był 

niepomyślny dla Polski. W opisie kolejnej, decydującej bitwy z Wichmanem położono nacisk 

na zastosowanie przez wojsko Mieszka manewru pozorowanej ucieczki. Dodano, że saski 

awanturnik chciał ratować się ucieczką, ale Pomorzanie zmusili go do zejścia z konia i dalszej 

walki pieszo, co wkrótce przypłacił śmiercią
37

. Zwycięstwo umożliwiło Mieszkowi zajęcie 

całego Pomorza Zachodniego
38

. Jednak umocnienie się Polski na Pomorzu wywołało 

                                                 
34

 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 10–11. Pisząc, iż Mieszko dokonał podboju Pomorza i 

jednocześnie odniósł zwycięstwo nad Hodonem, autorzy oparli się niewątpliwie na opinii Gerarda Labudy, który 

uznał, iż „podbój Pomorza zachodniego był koło r. 972 u szczytu swego rozwoju”; zob.: G. Labuda, op. cit., s. 

127. 
35

 Sformułowanie to nawiązuje niewątpliwie do rozważań Józefa Widajewicza związanych z kwestią, 

czy Wichman dysponował własną drużyną. Widajewicz uważał, że tak, przytaczając na poparcie swojej tezy 

kilka przesłanek (jedną z nich był termin milites Wichmanni, używany przez Widukinda); zob.: J. Widajewicz, 

Wichman, Poznań 1933, s. 91. Termin ten można tłumaczyć jako „rycerze Wichmana”. Zainspirowało to 

zapewne autorów materiałów z roku 1956 do określenia wojsk Wichmana mianem rycerstwa. 
36

 Bohaterska walka narodu polskiego o wolność i niepodległość, cz. 1. Materiały nr 21 do zajęć 

politycznych. Program nr 1. Tematy nr 8–9, Warszawa 1956, s. 6. Komentarz ten wyraźnie nawiązuje do ustępu 

w popularnym opracowaniu Władysława Bortnowskiego z 1952 r., który brzmi następująco: „Jednakże klęska 

Hodona przekonała feudałów niemieckich, że siły margrabiów są nie wystarczające do pokonania wojsk 

polskich, że należy raczej umocnić się na już zdobytych terenach nadłabskich, odkładając podbój terenów 

nadodrzańskich na później”; zob.: W. Bortnowski, Walki w obronie niepodległości Polski w okresie 

wczesnofeudalnym, Warszawa 1952, s. 16. 
37

 Autorzy nawiązali tu do opisu Widukinda, lecz w formie znacznie skróconej, być może idąc za 

sugestią Józefa Widajewicza, że opis śmierci Wichmana u Widukinda jest zbyt romantyczny, aby mógł być 

prawdziwy; zob.: J. Widajewicz, op. cit., s. 104–106. 
38

 Odwołano się tu niewątpliwie do poglądów Gerarda Labudy, który uważał, że Mieszko rozpoczął 

podbój Pomorza zachęcony sukcesem w bitwie w roku 967; zob.: G. Labuda, op. cit., s. 124–125. Identyczny 

pogląd wyraził Władysław Bortnowski, op. cit., s. 15. 
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niepokój margrabiów. Bitwa pod Cydzyną była pierwszym bezpośrednim i jednocześnie 

zwycięskim starciem Polaków z wojskami niemieckich feudałów. Oceniając panowanie 

Mieszka I autorzy komplementują go: „Mieszko okazał się […] mądrym strategiem i 

dowódcą. […] Gdy zawodziły środki pokojowe nie wahał się on użyć siły zbrojnej, aby 

osiągnąć cel”
39

. Autorzy materiałów z roku 1966 skomentowali panowanie Mieszka I bardziej 

poetycko: „Pozostawił on po sobie pamięć władcy sprawiedliwego i rozważnego, który wokół 

siedziby plemiennej Polan zgromadzić zdołał liczne inne ziemie. Imię Polski dał poznać 

szeroko, a sławny gród Poznań jej stolicą uczynił”
40

. 

Zdaniem autorów materiałów z 1969 r. Wichman w 963 r. wiódł nie tylko Wieletów, 

ale też wojowników saskich
41

. Mieszko natomiast zgromadził drużynę kilkuset wojów, 

poniósł jednak porażkę. Na ponowny najazd Wichmana Mieszko był już lepiej przygotowany. 

Ale i Wichman zebrał znacznie większe siły. W trakcie bitwy: „Wojowie Mieszka 

zaatakowali napastników z brawurą i zaciętością”
42

. Większe i lepiej uzbrojone siły 

Wichmana poszły w rozsypkę. W 972 r. margrabia Hodon przeprawił się przez Odrę i podjął 

marsz na Pomorze Zachodnie, a jego drogę „znaczyły łuny pożarów, gwałty i grabieże”
43

. Ale 

opis tego najazdu to nie tylko ogólniki. Autorzy przytaczają dane liczbowe, choć trudno 

dociec, skąd je wzięli
44

. Mieszko zebrał drużynę liczącą blisko 1200 wojów konnych i 

pieszych. W bitwie pod Cedynią kilkuset żołnierzy niemieckich zginęło, ponad 200 dostało 

się do niewoli. 

W materiałach z 1974 r. można znaleźć wzmiankę, że Mieszko I „posiadał potężną 

drużynę książęcą, która skutecznie stawiała czoło zakutym w żelazo hordom germańskiego 

najeźdźcy”
45

. Opis bitwy pod Cedynią został rozszerzony, choć rozszerzenie to nie dotyczy 

przebiegu samej bitwy, ale raczej opisu pola bitwy
46

. Przebiegu starcia autorzy nie 

relacjonują, zamiast tego dając jednozdaniowy cytat z Thietmara o tym, że Niemcy zrazu 

odnieśli zwycięstwo, ale potem zostali pokonani przez Czcibora, brata Mieszka. Inaczej 

opisują bitwy Mieszka materiały z 1976 i 1979 r. W obu opis jest prawie taki sam. 

Początkowo starcia z margrabiami kończyły się najczęściej porażką sił piastowskich. 

Pierwsze zanotowane w historii zwycięstwo miało miejsce w 967 r. (w materiałach z roku 

1979 dodano, że bitwa ta była następstwem wcześniejszych walk, z 963 r.). Wichman 

prowadził Wolinian oraz Wieletów. Mieszko dysponował drużyną konną wspartą dwoma 

oddziałami jazdy czeskiej i piechotą pospolitego ruszenia wolnych kmieci. W materiałach z 

roku 1979 dodano informację, że siły obu stron prawdopodobnie były jednakowe i wynosiły 

po 5000–6000 żołnierzy
47

. Autorzy nie opisują sami przebiegu bitwy, lecz oddają głos 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 19. 
40

 Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa…, 1966, s. 10. 
41

 Jest to echo poglądów Józefa Widajewicza, uważającego, iż oprócz Słowian Wichmanowi 

towarzyszyła też drużyna, złożona z podobnych mu awanturników niemieckich; zob.: J. Widajewicz, op. cit., s. 

91. 
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 Kartki z postępowych…, 1969, s. 5. 
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 Ibidem, s. 6. 
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 Jak pisał w roku 1966 Władysław Filipowiak: „Tajemnicą pozostanie ilość wojska po obu 

walczących stronach […]”; zob.: W. Filipowiak, Cedynia w czasach Mieszka I, Poznań 1966, s. 59. 
45

 Polska Ludowa – spadkobiercą…, 1974, s. 5. 
46

 Opis topografii okolic Cedyni został przytoczony za Benonem Miśkiewiczem, który również pisał o 

bagnach szerokości 2–3 km; zob.: B. Miśkiewicz, Pierwsze walki w obronie granicy zachodniej Polski 

wczesnofeudalnej, „Studia i materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. IV, 1958, zesz. 1, s. 24. 

Ewentualnie identyczny opis zob.: idem, Studia nad obroną polskiej granicy zachodniej w okresie 

wczesnofeudalnym, Poznań 1961, s. 229 (opis ten różni się tylko zmianą nazwy grodu Cydzyna na Cedynia). 

Autorzy skorzystali także niewątpliwie z opisu w pracy Władysława Filipowiaka, który zaczyna się niemal tak 

samo: „Grodzisko w Cedyni znajduje się na skraju tarasu pradoliny Odry […]”; zob.: W. Filipowiak, op. cit., s. 

61. 
47

 Informację tę zapewne zaczerpnięto z opracowania Andrzeja F. Grabskiego, który podawał te same 

liczby, lecz pisał ponadto, że Wichman dysponował „siłami zapewne równymi, jeśli nie liczniejszymi”; zob.: A. 
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Widukindowi. Opis bitwy pod Cedynią jest podobny – obszernością i treścią – do opisu w 

materiałach z 1974 r., choć dokonany innymi słowami. Zwycięstwo pod Cedynią „weszło do 

historii jako ostrzeżenie przed dalszymi agresywnymi zapędami na ziemie polskie. Dlatego 

tysięczna rocznica tego zwycięstwa upamiętniona została wystawieniem pomnika na 

>>wzgórzu Czcibora<< pod Cedynią w 1972 roku”
48

. Dodatkowo, w materiałach z roku 1976 

i 1979 zamieszczono uwagę o charakterze strategicznym: „Obydwie przedstawione tu bitwy 

wskazują na realizację ważnej wówczas zasady, nakazującej odpieranie nieprzyjaciela na 

pograniczu państwa, przez co kraj chroniony był przed zniszczeniem”
49

. 

O kontaktach Mieszka I z Czechami i Rusią zaledwie niekiedy wspominano, 

ograniczając się do stwierdzenia, że były one przyjazne. Podkreślano za to w większości 

opracowań, że Mieszko – dzięki swoim talentom – zbudował państwo na tyle silne, by oprzeć 

się najazdom niemieckich feudałów. A co więcej, następca Mieszka sam był w stanie przejść 

od obrony do ataku. 

Obraz Polski za Chrobrego, jaki wyłania się z lektury wydawnictw do cyklu 

historycznego, najlepiej podsumowuje tytuł podrozdziału w pierwszym podręczniku, z 1948 

r., gdzie nazwano państwo Chrobrego suwerennym mocarstwem
50

. Określenie to nie powtarza 

się, co prawda, w następnych opracowaniach, ale taki jest sens tych wszystkich superlatyw, w 

jakich przedstawiano panowanie pierwszego polskiego króla. 

W podręczniku z 1948 r. Bolesławowi Chrobremu poświęcono znacznie więcej 

miejsca, niż Mieszkowi I. Cały akapit przeznaczono na opis jego siły zbrojnej. Chrobry 

zresztą zmobilizował całą Słowiańszczyznę Zachodnią: Słowaków, Morawian, Serbów 

Łużyckich. Wszystkie ataki niemieckie zostały odparte. Polacy i ich wódz okryli się 

nieśmiertelną chwałą. Wreszcie – jak to określają autorzy – ugięło się dumne cesarstwo. 

Autorzy zacytowali utyskiwanie Thietmara (nie nazywając jednak kronikarza imieniem), że 

pokój był nie taki, jaki być powinien, ale taki, jaki dało się zawrzeć. Chrobry przeszedł do 

historii jako legendarny mocarz, wbijający żelazne słupy graniczne na Łabie. Według autorów 

materiałów z 1952 i 1954 r. Bolesław Chrobry początkowo unikał konfliktów, ale wkrótce 

zaczęła się wojna trwająca, z przerwami, kilkanaście lat. Chrobry zmobilizował całą ludność: 

„Stawił się zbrojny lud do obrony kraju. Pospieszyli kmiecie uzbrojeni w co kto miał: w 

proce, łuki, dzidy, oszczepy, widły”
51

. Najazd z 1017 r. był szczególnie groźny, ale „i 

wówczas zjednoczone w jedno państwo plemiona Polan, Wiślan, Mazowszan mężnie 

obroniły ziemię ojczystą, odnosząc zwycięstwo nad uzbrojonym od stóp do głów niemieckim 

rycerstwem”
52

. Niemalże identyczny fragment znajduje się w materiałach z roku 1952. 

Autorzy materiałów z 1954 r. wystawiają wysoką ocenę polskiemu wojowi: „Polski piechur z 

czasów Chrobrego potrafił mężnie stawać do walki z zachodnimi, ciężkozbrojnymi 

rycerzami, a walcząc z zasadzki, broniąc się w grodzie warownym – był niezwyciężonym”
53

. 

I znów, prawie identyczny fragment można znaleźć w materiałach z roku 1952. W tymże 

wydawnictwie – w przeciwieństwie do materiałów z roku 1954 – wspomniano także o 

oblężeniu Niemczy. W obu za to opracowaniach niemal identycznymi słowami spuentowano 

                                                                                                                                                         
F. Grabski, Polska sztuka wojenna w okresie wczesnofeudalnym, Warszawa 1959, s. 85. We wcześniejszych 

opracowaniach do cyklu historycznego nie podawano liczebności obu wojsk w tej bitwie, idąc raczej za sugestią 

Benona Miśkiewicza, który uważał to za niemożliwe wobec braku podstawy źródłowej; zob.: B. Miśkiewicz, 

Pierwsze walki…, s. 18. 
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 Polska Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 12–13. 
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 Polska Ludowa spadkobiercą…, 1976, s. 5. Zob. także: Polska Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 13. 
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 Widać tu ślad sformułowania Mariana Kukiela, który pisał, iż Bolesław Chrobry wywalczył Polsce 
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Kraków 1929, s. 5. 
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 Ibidem. 
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panowanie Chrobrego. W materiałach z roku 1952 brzmi to następująco: „Bolesław Chrobry 

to wybitna postać w prastarych dziejach naszego narodu. W tych czasach, kiedy najeźdźcy 

germańscy usiłowali nasze państwo podbić, Bolesław Chrobry na czele swych wojów i 

kmieci polskich zwycięsko odparł najazdy zachodniego rycerstwa”
54

. W wydawnictwie z 

1954 r. zostało to nieco skrócone. 

W materiałach z 1956 r. autorzy twierdzą, że: „Rycerze polscy zdawali sobie sprawę z 

przewagi sił niemieckiego rycerstwa, dlatego też dążyli do wyczerpania wroga przez 

energiczną obronę w oparciu o warowne grody i zasieki leśne. Po wykrwawieniu 

nieprzyjaciela i pozbawieniu go przewagi, niezwłocznie przechodzili do działań zaczepnych – 

gromili najeźdźców”
55

. W odróżnieniu od wydawnictwa z 1954 r., gdzie opisano tylko 

wyprawy w 1007 i 1017 r., tutaj jest dość obszerny i obrazowy opis także pierwszej wojny, z 

lat 1002–1005. Relacja z trzeciej wyprawy – skwitowanej w materiałach z 1954 r. zaledwie 

trzema zdaniami, w których nawet nie wspomniano o obronie Niemczy – jest tu dość 

obszerna. Na koniec rozdziału autorzy piszą: „Długoletnia wojna z potężnym cesarstwem 

wykazała siłę wojskową państwa polskiego. Słabiej uzbrojone niż niemieckie rycerstwo 

polskie oddziały były jednak ruchliwsze niż przeciwnik, stosowały bardziej giętką taktykę, 

wykorzystując po mistrzowsku teren i każdą dogodną sytuację dla zaatakowania wroga”
56

. 

Autorzy podręcznika z 1959 r. opisują organizację dworu i państwa, a także 

organizację wojskową, opierając się na kronice Galla. Wojny Chrobrego omówiono na blisko 

sześciu stronach. Relacja jest rzeczowa, niemniej nie zabrakło w niej akcentów 

propagandowych. Na przykład, kiedy Chrobry po śmierci Ottona III zajmował Łużyce, 

Milsko i Miśnię, ludność serbołużycka nie tylko nie stawiała oporu wojskom Bolesława, ale 

przeciwnie, współdziałała z nimi pokonując wspólnie opór stawiany przez załogi niemieckie. 

Tym niemniej, w przeciwieństwie do wcześniejszych wydawnictw, autorzy nie pomijają 

faktów niezgodnych z oficjalną propagandą. Przykładem są choćby wzmianki świadczące o 

tym, że między Polakami i Czechami nie zawsze panowało braterstwo. Chrobry oto 

„wykorzystując konflikty dynastyczne w Czechach na prośbę przybyłego doń poselstwa 

feudałów czeskich uwięził i oślepił króla Czech”
57

. Nie dotyczy to jednak stosunków polsko-

ruskich – próżno w podręczniku szukać informacji o wyprawie Chrobrego na Kijów. Opisując 

skład wyprawy niemieckiej z 1017 r. autorzy wymieniają przede wszystkim dziewięciu 

biskupów i czterech arcybiskupów wraz ze swymi feudalnymi wojskami
58

. W rozdziale 

Bolesław Chrobry jako dowódca i strateg autorzy chwalą talent Chrobrego jako taktyka. 

Pozytywnie oceniają jego skłonność do unikania otwartych bitew i przytaczają urywek z 

Thietmara, w którym Chrobry uzasadnia powstrzymanie się od ataku tym, że bez względu na 

rezultat starcia słabsze wojsko polskie poniesie takie straty, że oznaczałoby to w gruncie 

rzeczy porażkę
59

. Manewr pozorowanej ucieczki był, zdaniem autorów, często stosowaną 

formą walki, zaś „Niemcy tak byli w końcu tym zdezorientowani, że nie wiedzieli, co 

począć”
60

. 
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W opisie panowania Bolesława Chrobrego w materiałach z roku 1960 całkowicie brak 

omówienia działań wojennych, nie można bowiem za nie uznać kilkuzdaniowej, 

przedrukowanej zresztą niemal dosłownie z materiałów z roku 1952, informacji o oblężeniu 

Niemczy. W materiałach z 1966 r. wojny Chrobrego omówiono bardzo krótko, ale znalazło 

się miejsce na cytat z Galla, jak to Bolesław poskromił nieposkromionych Sasów. Skrótowość 

opisu najlepiej ilustruje jednozdaniowa relacja z pierwszych dwóch wypraw niemieckich na 

Polskę: „Niemcy próbowali przenieść działania wojenne na teren Polski, podchodzili pod 

Poznań, pod Głogów, ale nic nie wskórali”
61

. Również w skrócie, lecz stosunkowo dokładnie 

opisano ten okres w materiałach z 1969 r. Ciekawie, choć niegramatycznie, interpretują 

autorzy wyprzedzające uderzenie Chrobrego i zajęcie Miśni, Milska oraz Łużyc: „podjął 

akcję jednoczenia z Polską ziem, które zawładnęli uprzednio niemieccy feudałowie”
62

. W 

komentarzu pobrzmiewa nutka dumy: „Długotrwała wojna z Cesarstwem Niemieckim, a więc 

przeciwnikiem znacznie silniejszym od młodego, nie w pełni jeszcze skonsolidowanego, 

państwa polskiego, wykazała ponadto wyraźną przewagę oręża polskiego”
63

. 

W opisie panowania Chrobrego w podręczniku z 1970 r., rozpoczynając omawianie 

wyprawy niemieckiej w 1005 r., autorzy informują: „Celem jej było ostateczne podbicie i 

podporządkowanie Polski”
64

. Tę fazę zmagań z Niemcami opatrzono krótkim komentarzem: 

„Henryk II nie zdołał zmusić Bolesława do uznania jego zwierzchnictwa nad Polską, nie 

wymógł na nim żadnego hołdu i daniny. Henryk II celu kampanii nie osiągnął – nie udało mu 

się bowiem podporządkować Polski”
65

. Początek opisu kolejnej wojny został zmodyfikowany 

w sposób znaczący w stosunku do tekstu w podręczniku z 1959 r. Tutaj brzmi on: „Pokój 

zawarty w Poznaniu nie był trwały. Niemcy pragnęli osiągnąć wyraźną przewagę nad 

przeciwnikiem, zmusić go do przyjęcia narzuconych mu warunków”
66

. Tymczasem w 

podręczniku z 1959 r. napisano: „Pokój poznański nie był trwały, gdyż zarówno Niemcy, jak i 

Polacy pragnęli osiągnąć wyraźną przewagę nad przeciwnikiem, zmusić go do przyjęcia 

narzuconych mu warunków”
67

. Etap ten również skomentowano: „Wojska polskie odniosły 

pełne zwycięstwo. Nie dopuściły nieprzyjaciela w głąb kraju, zniszczyły jego główne siły i 

zmusiły cesarza do odwrotu”
68

. W opisie wyprawy z roku 1017 nieco zmodyfikowano zdanie 

o przyczynach, które skłoniły Niemców do rokowań pokojowych: „Zupełna klęska tak 

starannie i z takim nakładem olbrzymich kosztów przygotowanej wyprawy zniechęciła 

feudałów niemieckich do dalszej wojny”
69

. W podręczniku z roku 1959 zdanie to zaczyna się 

od słów: „Nieudanie się tak starannie…”. Opis panowania Chrobrego autorzy kończą 
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przedrukiem rozdziału Bolesław Chrobry jako dowódca i strateg z podręcznika z roku 1959, z 

tym że tutaj nie ma on tytułu. 

W materiałach z 1976 i 1979 r. autorzy dzieje panowania Chrobrego streszczają w tak 

wielkim skrócie, że wszystkie wojny kwitują jednym zdaniem; tylko obrona Niemczy została 

potraktowana szerzej. Obrona ta wykazała „duże poświęcenie ludności, jej gorący patriotyzm 

i zrozumienie dla potrzeb wytężonej obrony własnego państwa zapewniającego najlepsze 

warunki życia społecznego”
70

. W początkowym fragmencie omówienia panowania Chrobrego 

w podręczniku z 1986 r., w opisie stosowanej przez niego taktyki obrony, dodano kilka 

elementów. Między innymi napisano, iż starał się zabezpieczyć granice przez zasiedlanie 

terenów przygranicznych ludnością zorganizowaną na sposób wojskowy. Inaczej 

potraktowano kwestię wałów granicznych. We wcześniejszych wydawnictwach nie 

pozostawiano wątpliwości, że służyły do obrony kraju. Tutaj autorzy przyznają, że jest to 

zagadkowa forma umocnień. Dodano akapit z analizą taktyki „wojny szarpanej”. Dodano też 

fragment obrazujący tezę o wysokim poziomie polskiej sztuki wojennej. Przykładem, według 

autorów, są kampanie w 1015 i 1017 r., które wykazały duże poświęcenie w walkach 

obronnych ludności cywilnej i jej spontaniczny udział w obronie państwa. 

Jak nietrudno zauważyć, część poświęcona Chrobremu jest we wszystkich 

opracowaniach obszerniejsza niż odnosząca się do Mieszka
71

. Nie oznacza to jednak, że 

panowanie Chrobrego zawsze opisywano dokładniej. W wielu wydawnictwach ograniczano 

się do haseł o nieśmiertelnej sławie, jaką okryli się woje Chrobrego, czy o przewadze oręża 

polskiego. Często akcentowano udział chłopskiego pospolitego ruszenia w odpieraniu 

najazdów niemieckich. Rzadko opisywano wszystkie wojny z cesarstwem. Największym 

zainteresowaniem cieszyła się ostatnia wojna, podczas której w 1017 r. doszło do oblężenia 

Niemczy; niekiedy zresztą wspominano w zasadzie tylko o tym epizodzie. Czyniono tak 

nieprzypadkowo. Obrona Niemczy była wdzięcznym tematem, jako że umożliwiała 

wykazanie poświęcenia ludności w obronie państwa. Nie tylko zatem drużyny zbrojne (a 

więc, jak byśmy dziś powiedzieli, zawodowi wojskowi) miały swój udział w odpieraniu 

zaborczych wypraw, lecz i „zwykli obywatele”. Niedwuznacznie sugerowano w ten sposób, 

że w czasach piastowskich cała ludność wykazywała patriotyzm i zrozumienie dla 

konieczności obrony kraju; w przeciwieństwie do wieków późniejszych, kiedy szlachta 

uzyskała niemal całkowity monopol na patriotyzm, a nawet na poczucie tożsamości 

narodowej. 

Niekiedy przedstawiano ekspansję Chrobrego na Łużyce i Milsko jako chęć obrony 

tamtejszych Słowian przed niemieckimi zakusami, a nawet jako próbę zjednoczenia tych ziem 

z Polską. W niektórych opracowaniach (np. w podręczniku z 1959 r.) pisano zresztą wprost o 

spontanicznej pomocy, jakiej tamtejsza ludność udzielała wojskom Chrobrego w walce z 

Niemcami. Wojny Chrobrego z cesarstwem są przedstawiane jako wojny obronne. Z 

większości opisów można wysnuć wniosek, że ich przyczyną była niemiecka zaborczość. 

We wszystkich niemal bez wyjątku opracowaniach pomijano stosunki polityczne i 

militarne z innymi sąsiadami państwa piastowskiego: Czechami i Rusią. Poczynania 

Chrobrego wobec Czech – które trudno byłoby określić jako chęć wzięcia Czechów w obronę 

przed Niemcami – przedstawiano (jeśli w ogóle to czyniono) w sposób bardzo ogólnikowy; 

bez wdawania się w niewygodne szczegóły. Jedynie w podręczniku z 1959 r. można znaleźć 

informacje o takich działaniach, jak oślepienie czeskiego władcy. Ale już w podręczniku z 

roku 1970, gdzie wykorzystano obszerne fragmenty podręcznika z 1959 r., informacja ta 

została usunięta. Nie chciano najwyraźniej mącić klarownego obrazu polsko-czeskiego 

braterstwa, jaki usilnie malowano. Żadnych natomiast wyjątków, w żadnym z wydawnictw do 

                                                 
70

 Polska Ludowa spadkobiercą…, 1976, s. 7. Zob. także: Polska Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 15. 
71

 To samo, w odniesieniu do podręczników szkolnych, zaobserwował Jerzy Ronikier: „[…] założyciel 

państwa, Mieszko I, niknie najczęściej w tle swojego znakomitego następcy”; zob.: J. Ronikier, op. cit., s. 36. 



24 

 

cyklu historycznego, nie uczyniono dla kwestii stosunków polsko-ruskich w czasach 

Chrobrego. Nawet w podręczniku z roku 1959 – jak i w żadnym innym wydawnictwie – nie 

ma choćby wzmianki o wyprawach Chrobrego na Kijów. 

Dotyczy to również wyprawy kijowskiej Bolesława Szczodrego. W tych nielicznych 

opracowaniach, w których w ogóle wymieniano imiona niektórych władców panujących 

między Chrobrym a Krzywoustym, jeśli pisano o Szczodrym, to wyłącznie w kontekście jego 

prób uniezależnienia się od cesarstwa. Spośród innych władców tego okresu najczęściej 

wspominano o Mieszku II, wytykając mu, że nie zdołał utrzymać zdobyczy swego ojca, choć 

już nie dodawano, że do jego upadku przyczynili się także Rusini (wyjątkiem jest tu 

podręcznik z 1959 r., gdzie o tym wspomniano). O tzw. reakcji pogańskiej pisano tylko z 

rzadka, traktując te wydarzenia jako powstanie chłopskie. „Dobrą prasę” miał natomiast 

Kazimierz Odnowiciel, tym bardziej że odzyskał Mazowsze dzięki ruskiej pomocy, co w 

kilku opracowaniach zaznaczono. 

W podręczniku z 1948 r. okres między panowaniem Chrobrego a Krzywoustego 

skwitowano półstronicowym ustępem pod hasłem: dwie katastrofy. Pierwsza z nich to upadek 

Mieszka II. Druga wiąże się z postacią Bolesława Szczodrego. Pomiędzy nimi wymieniono 

Kazimierza Odnowiciela, któremu udało się odbudować państwo piastowskie „przy wydatnej 

pomocy Rusi”
72

. Rozdział o dwóch katastrofach opatrzono morałem: „Tak więc, jak długo 

wszystkie siły Narodu były zjednoczone dla walki z Niemcami, odnosiliśmy zwycięstwa. Gdy 

Niemcom udawało się tę jedność rozbić – ponosiliśmy ciężkie klęski”
73

. 

W materiałach z roku 1954 dość obszernie opisano wydarzenia, które zaszły po 

śmierci Chrobrego, oceniając, iż powstanie chłopskie było jednym z pierwszych ogniw w 

łańcuchu długich walk mas ludowych przeciwko wyzyskiwaczom
74

. Stosunkowo dużo 

miejsca okresowi między panowaniem Chrobrego a Krzywoustego poświęcono też w 

podręczniku z 1959 r. Po raz pierwszy wymieniono ościennych władców, którzy za Mieszka 

II przystąpili do odbierania zdobyczy Chrobrego. Jest to pierwsza konkretna informacja o 

konfliktach polsko-ruskich w tym okresie. W 1038 r. Polskę najechał czeski książę 

Brzetysław, łupiąc Gniezno i inne miasta, rabując relikwie św. Wojciecha i uzależniając w 

drodze powrotnej Śląsk. Znacznie więcej, niż w poprzednich wydawnictwach, poświęcono 

miejsca Bolesławowi Szczodremu. Nie wspomniano wszakże o prowadzonych przez niego 

wojnach. 

W późniejszych wydawnictwach okres ten ponownie zmarginalizowano. To, co stało 

się po śmierci Chrobrego, skwitowano w materiałach z 1960 r. zaledwie kilkoma zdaniami; 

wspomniano tylko o Kazimierzu Odnowicielu i Bolesławie Szczodrym. W materiałach z 1974 

r. bardzo krótką opowieść doprowadzono do koronacji Szczodrego. Materiały z 1976 i 1979 r. 

tematykę tę całkowicie pomijają, podobnie jak i podręcznik z 1986 r. 

Po antrakcie, jakim był okres po śmierci Chrobrego, na scenę niemal wszystkich 

opracowań wkraczał Bolesław Krzywousty, ostatni z wybitnych władców 

wczesnopiastowskich. Dopełnił on wielkie dzieło Piastów – budowę państwa polskiego. Tak 

można przeczytać już w podręczniku z 1948 r. Umożliwiło mu to odparcie najazdu 

niemieckiego w 1109 r. Końcowym akordem najazdu była klęska pod Wrocławiem, gdzie: 

„Niepogrzebane ścierwo niemieckie rozszarpywały gromady zgłodniałych psów”
75

. Dlatego 

też miejsce to nazywano później „Psiem Polem”
76

. Za drugie z największych dokonań 
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Krzywoustego uznano odzyskanie Pomorza. W konkluzji podsumowującej okres 

wczesnopiastowski stwierdzono: „Zapoczątkowana przez Mieszka I budowa państwa 

polskiego została w ciągu półtora wieku wykończona i zahartowana w ogniu walk z 

odwiecznym wrogiem Polski i narodów słowiańskich”
77

. 

Materiały z roku 1954 wymieniają wprawdzie Bolesława Krzywoustego, ale nie 

poświęcają mu żadnej uwagi
78

. Inaczej jest w wydawnictwie z 1952 r. Tutaj Krzywousty jest: 

„Godnym władcą Polski w XII w., spadkobiercą tradycji Bolesława Chrobrego[…]”
79

. 

Największa jego zasługa to odzyskanie Pomorza. Dość obszernie omówiono najazd w 1109 r. 

Dokonania Krzywoustego oceniono bardzo wysoko: „Bolesław Krzywousty przywrócił 

Polsce stare piastowskie dziedzictwo, przywrócił Polsce siłę i znaczenie, które utraciła po 

śmierci Chrobrego”
80

. W materiałach z 1956 r. relacja jest jeszcze obszerniejsza i 

dokładniejsza, choć koncentruje się głównie na najeździe w 1109 r. W obliczu najazdu: „W 

kraju, którego niepodległość została zagrożona, ożywił się duch patriotyzmu”
81

. Podkreślono, 

że nie tylko rycerstwo stawało do walki, ale także cała ludność zagrożonych okręgów. W 

przeciwieństwie do wcześniejszych opracowań autorzy podają liczby: armia cesarska liczyła 

10 000 rycerstwa; siły Bolesława około 4000 wojowników
82

. Wspomniano o bitwie pod 

Wrocławiem, w której niemieccy rycerze ponieśli dotkliwą klęskę. Z uznaniem oceniono 

taktykę wojny podjazdowej Krzywoustego. Zjednoczenie Pomorza z Polską uznano za 

wielkie dzieło Bolesława. Poświęcono temu całą stronę, przytaczając dość niejasny argument 

strategiczny za ekspansją ku morzu: „Ponadto przyłączenie Pomorza miało wielkie znaczenie; 

zabezpieczało zarówno Polskę, jak i Pomorze (zwłaszcza Zachodnie) przed feudałami 

niemieckimi, którzy wykorzystywali walki między książętami pomorskimi a Polską dla 

zaborczych najazdów na polskie ziemie”
83

. Trudno dociec, jaką korzyść dla książąt 

pomorskich miałoby mieć zapewnienie Polsce bezpieczeństwa własnym kosztem. Jakkolwiek 

było, wspomniano o kilku epizodach. Najwięcej uwagi poświęcono bitwie pod Nakłem w 

1109 r., gdzie wojska polskie zadały ciężką klęskę Pomorzanom. Podkreślono znaczenie 

gospodarcze odzyskania dostępu do morza, o czym świadczy piosenka, którą śpiewało 

rycerstwo Bolesława, a której zwrotkę (o rybach słonych i cuchnących) zacytowano. 

Panowanie Krzywoustego opisane jest w podręczniku z 1959 r. na jedenastu stronach, 

jednak autorzy koncentrują się na trzech wydarzeniach: obronie Głogowa, bitwie na „Psim 

Polu” i walkach o Pomorze, okraszając ponadto cały temat obficie cytatami. Jednak lwią 

część zajmuje opis najazdu w 1109 r. Niemal całą relację z oblężenia Głogowa stanowi 

wyjątkowo długi cytat z powieści Królewscy synowie Ignacego Kraszewskiego. Bitwę na 

„Psim Polu” określono wstrzemięźliwie jako większą bitwę, w której poległa znaczna część 

wojowników cesarskich. Była ona – w opinii autorów – tylko spotkaniową walką części 
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 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 566. 
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wojsk polskich z częścią wojsk Henryka i nie miała rozstrzygającego znaczenia. Natomiast 

walnie przyczyniła się do klęski Niemców postawa ludu Śląska: „Złączeni z innymi 

plemionami polskimi wspólnotą pochodzenia, mowy i obyczajów, Ślązacy bohatersko bronili 

swej ziemi przed wrogiem zewnętrznym”
84

. Ponieważ ludność Śląska prowadziła z wojskami 

cesarza walkę partyzancką, autorzy nazywają owych Gallowych „zawziętych chłopów” 

partyzantami XII wieku
85

. Walki o Pomorze, choć wydzielono je w osobny podrozdział, 

skwitowano samymi ogólnikami. Żadnych nazw, dat ani imion. Zacytowano za to piosenkę 

wojów o rybach. Na tym jednakże autorzy nie poprzestają, bowiem podejmują jeszcze próbę 

przedstawienia cech fizycznych i charakterologicznych Krzywoustego poprzez wyciągnięcie 

wniosków z opisów w kronice Galla
86

. Wspominają przy okazji hasłowo o kilku wyprawach 

na Czechy oraz próbie zaskoczenia króla węgierskiego. Następnie, w tonie bardziej 

rzeczowym, informują o zmianach w organizacji wojska i rozkładzie drużyny książęcej, a 

także o spadku znaczenia pospolitego ruszenia kmieci wskutek zaostrzającego się ucisku 

chłopstwa. 

W materiałach z 1960 r. możemy przeczytać, że Bolesław „od najmłodszych lat 

zaprawiał się […] do trudów żołnierskich i walki. […] Całe życie Bolesława Krzywoustego 

zeszło na nieustannych wyprawach przeciwko obcym najeźdźcom. Musiał on jednocześnie 

zwalczać wrogów wewnętrznych – możnowładców zdradzających ojczyznę”
87

. Zaskakująco 

długi jest opis wyprawy niemieckiej z 1109 r., chociaż koncentruje się na dwóch epizodach: 

walce o Bytom i obronie Głogowa. Przytoczono historię o zakładnikach, ale, co ciekawe, nie 

napisano nic o wykorzystaniu ich jako żywych tarcz podczas szturmu. Ostatnim epizodem 

wyprawy była niemiecka próba zdobycia Wrocławia, na przedpolach którego cesarz poniósł 

straszliwą klęskę, a w boju poległa większość rycerstwa niemieckiego. Krótki opis panowania 

Krzywoustego w materiałach z 1969 r. także jest zdominowany przez wyprawę w 1109 r. 

Autorzy, sygnalizując jej przyczyny, uczynili ze Zbigniewa czarny charakter. Otóż, 

Krzywousty postanowił wzmocnić państwo, dlatego nie chciał dzielić władzy z bratem, który 

demonstrował proniemieckie sympatie. Henryk V wykorzystał zatarg między braćmi jako 

pretekst do narzucenia Polsce zwierzchnictwa. Omówienie działań jest bardzo skrótowe, ale 

wymieniono wszystkie zasadnicze epizody militarne, włącznie z bitwą na „Psim Polu”, gdzie 

Bolesław zadał Niemcom druzgocącą klęskę. Co ciekawe, we wzmiance o obronie Głogowa 

zabrakło wątku o zakładnikach. O walkach na Pomorzu zaledwie wspomniano, nie 

omieszkawszy jednak podkreślić, że miejscowi książęta byli zniemczeni bądź nawet 

skoligaceni z feudałami niemieckimi. 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 42. Jest to fragment niemal dosłownie wzięty z opracowania 
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 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 9–10. Widać w tym sformułowaniu o 
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27 

 

W podręczniku z 1970 r. do opisu niemieckiej wyprawy w 1109 r. dodano ciekawą 

wzmiankę, że główną przyczyną jej zorganizowania była antyniemiecka polityka 

Krzywoustego, a w szczególności pomoc udzielona Węgrom w 1108 r.
88

 Tę samą przyczynę 

podano w materiałach z 1976 i 1979 r. Autorzy materiałów z 1979 r. nie wspomnieli o bitwie 

na „Psim Polu”, ale nazwa ta pada na sąsiedniej stronie, w podpisie do ilustracji 

przedstawiającej obraz Michała Byliny. Natomiast w materiałach z roku 1976 wspomniano o 

bohaterskim odparciu ataku przez mieszkańców Wrocławia oraz o stoczonej w pobliżu 

bitwie, w której poległa znaczna część rycerstwa niemieckiego, choć nie była to bitwa 

rozstrzygająca
89

. Także i tutaj nie wymieniono w tekście nazwy „Psie Pole” i można ją 

znaleźć dopiero w podpisie pod taką samą ilustracją, jak w materiałach z 1979 r. W 

materiałach z roku 1976 nie ma ani słowa o walkach Krzywoustego o Pomorze. W obu 

wydawnictwach zakończono opis jego panowania lakoniczną informacją, że stoczył około 47 

walk, przegrywając tylko jedną i to na skutek zdrady
90

. Jednakże w materiałach z roku 1979, 

w rozdziale o obronie Pomorza przed agresją niemiecką, duńską i krzyżacką, znajduje się 

wzmianka o ostatecznym scaleniu ziem pomorskich z macierzą przez Krzywoustego w latach 

1102–1124. 

W podręczniku z 1986 r., w opisie wyprawy w 1109 r., rozszerzono nieco opis 

odwrotu wojsk cesarskich. Co ciekawe, o ile w materiałach z roku 1979 nie wspomniano 

nawet o bitwie na „Psim Polu”, o tyle tutaj powrócono do tej informacji, ale napisano tylko o 

bitwie w pobliżu Wrocławia, która zakończyła się klęską wojsk niemieckich; bez 

wymieniania nazwy „Psie Pole”. Nową informacją jest to, że armia cesarska została 

ostatecznie zatrzymana na zasiekach leśnych w okolicach Ryczyna, skąd rozpoczęła odwrót
91

. 

Dodano komentarz akcentujący dobrą postawę wojowników polskich, umiejętności 

dowodzenia Krzywoustego, jego posunięcia strategiczne i taktyczne, które doprowadziły do 

niemieckiej klęski. 

Ani Mieszko I, ani nawet Bolesław Chrobry nie byli obsypywani tyloma 

komplementami, co Krzywousty. W patetycznych barwach przedstawiano nawet jego 

dzieciństwo, kiedy od najmłodszych lat zaprawiał się do trudów żołnierskich. Później zaś całe 

jego życie zeszło na wyprawach przeciwko najeźdźcom. Krzywousty zasłużył nawet u 

autorów podręcznika z 1959 r. na obszerny ustęp (przedrukowany następnie w podręczniku z 

1970 r.), w którym starali się wyciągnąć wnioski, co do charakteru i cech fizycznych księcia 
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(rzecz jasna, chodziło wyłącznie o cechy pozytywne)
92

. Tyle uwagi nie poświęcono żadnemu 

z wcześniejszych władców, ani zresztą również późniejszych. 

Pomimo pozornej obszerności rozdziałów odnoszących się do panowania 

Krzywoustego, akcentowano przede wszystkim dwa aspekty jego rządów: wojny z 

cesarstwem oraz podbój Pomorza. Walki z Niemcami zaś przedstawiano na ogół przez 

pryzmat najazdu w 1109 r. i najbardziej znanego zeń wydarzenia – obrony Głogowa. Opis 

oblężenia tego grodu często okraszano cytatami z Galla, które wprawdzie niewiele wnosiły do 

kwestii ściśle wojskowych, ale dostarczały czytelnikom silnych doznań emocjonalnych. W 

kilku zaledwie przypadkach zdecydowano się pominąć nośny propagandowo motyw 

zakładników przywiązanych do machin oblężniczych (np. w materiałach z 1969 r.). 

Drugim epizodem, do którego odwoływano się w większości wydawnictw, była bitwa 

na „Psim Polu”, lecz sposób jej przedstawiania mocno ewoluował. Dla autorów wczesnych 

opracowań nie ulegało wątpliwości, że na „Psim Polu” Niemcy ponieśli klęskę (a nawet 

dotkliwą, druzgocącą bądź wręcz straszliwą klęskę). Polec miał tam kwiat niemieckiego 

rycerstwa, a nazwę miejsca wyjaśniano informując, że niepogrzebane trupy Niemców były 

rozszarpywane przez okoliczne psy. W podręczniku z roku 1948 podawano to jako pewnik 

(pisząc o niepogrzebanym ścierwie niemieckim). W opracowaniach późniejszych 

informowano, że takie wyjaśnienie nazwy „Psie Pole” znajduje się w starych kronikach. 

Stopniowo też umniejszano znaczenie starcia, choć w żadnym z opracowań nie podważono 

historyczności tej legendarnej bitwy. Wydaje się, że była ona zbyt atrakcyjna propagandowo 

(wielkie zwycięstwo i to w pobliżu polskiego Wrocławia), aby zrezygnować z jej 

wykorzystywania
93

. 

Najważniejszym wszakże dla autorów większości opracowań aspektem najazdu 

niemieckiego była powszechność polskiej obrony. W późniejszych wydawnictwach nie 

akcentowano tego już tak mocno, lecz niemal zawsze w komentarzach do walk Krzywoustego 

z Niemcami podkreślano szczególną zdolność prowadzenia przezeń wojny podjazdowej i 

umiejętność mobilizowania do walki szerokich rzesz narodu. 

Toczone przez długie lata walki Krzywoustego o Pomorze – choć doceniano ich 

doniosłość – nie były na ogół omawiane, a jedynie o nich wspominano. Do wyjątków należą 

dłuższe urywki, takie jak w materiałach z roku 1956, gdzie wymieniono nawet bitwę pod 

Nakłem w 1109 r., czy w podręczniku z 1970 r., gdzie również wspomniano o kilku faktach 

militarnych. Nawet jednak wówczas, kiedy – jak w podręczniku z 1959 r. – poświęcano 

walkom o Pomorze sporo miejsca, zazwyczaj operowano samymi ogólnikami. Za to w wielu 

opracowaniach można znaleźć cytowane fragmenty słynnej pieśni wojów polskich o świeżych 

rybach łowionych w oceanie. Cytat ten miał najczęściej obrazować wielkie znaczenie 

gospodarcze odzyskania dostępu do morza. 
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2. Grunwald jako symbol doskonały 

Okres rozbicia dzielnicowego nie cieszył się szczególnym zainteresowaniem autorów 

opracowań do cyklu historycznego. Z rzadka tylko wspominano o tzw. testamencie 

Krzywoustego, a jeszcze rzadziej o jego postanowieniach (najszerzej opisano to w 

podręczniku z 1959 r.). Spośród panujących wówczas książąt okazyjnie wspominano o 

Henryku Pobożnym, który poległ w bitwie pod Legnicą. Najczęściej – co nie dziwi – 

wymieniano imię Konrada Mazowieckiego. Epoka ta najobszerniej została przedstawiona w 

podręczniku z 1959 r., lecz i tu nie zasłużyła na odrębne potraktowanie – jej omówienie jest 

tylko wstępem do opisu najazdów tatarskich w XIII w. oraz do rozdziału o wojnach z 

Krzyżakami. W większości innych opracowań wspominano pokrótce o tym okresie 

historycznym jedynie w kontekście sprowadzenia Krzyżaków. 

Rozbicie dzielnicowe postrzegano poprzez trzy negatywne zjawiska. Pisano o 

osłabieniu kraju, powodującym utratę wielu ziem na zachodzie. Najobszerniej napisano o tym 

w podręczniku z 1970 r. Podnoszono też kwestię kolonizowania Polski, a zwłaszcza dzielnic 

zachodnich, przez osadników niemieckich. Piętnowano to już w podręczniku z 1948 r., 

którego autorzy zwrócili się wprost do czytelników: „Zapytacie zapewne, dlaczego Niemcy 

nie wykorzystali słabości Polski i nie zagarnęli jej?”
94

. Pytanie należy uznać za uzasadnione, 

skoro na poprzednich stronach twierdzono, iż Niemcy co rusz usiłowali Polskę podbić. 

Odpowiedź, zdaniem autorów, brzmi: nie mogli zebrać wystarczających sił, sami bowiem 

przeżywali wówczas okres słabości. Ale nie byliby Niemcami, gdyby zapomnieli o swoich 

apetytach na ziemie polskie. Po prostu – jak to sformułowano już w tytule rozdziału – 

zmienili metodę. Ponieważ Polska była słabo zaludniona, zaproponowali, że zaczną 

kolonizować nasz kraj. Propozycja została chętnie przyjęta, przynosiła bowiem wiele korzyści 

książętom, rycerstwu i bogatemu duchowieństwu. 

Wreszcie chyba najgorsze – był to okres, kiedy zostali sprowadzeni Krzyżacy. 

Sprawcę owego nieszczęścia, księcia Konrada, oskarżono już w podręczniku z 1948 r. o 

zbrodniczą lekkomyślność. Konrad toczył walki z Prusami, dlatego posłuchał rad Niemców, 

przebywających na jego dworze, którzy zaczęli „opowiadać cuda o pobożnych a mężnych 

niemieckich rycerzach-zakonnikach. Opowiadali, że najważniejszym ich celem jest obrona 

chrześcijan przed napadami pogan i że wobec tego oni prędko i na zawsze skończyliby z 

uciążliwymi i pogańskimi Prusami”
95

. Lecz – jak to ujmują autorzy – chciwy a przebiegły 

Zakon nie zamierzał dotrzymać warunków umowy. 

W następnych opracowaniach traktowano księcia jednakże nieco łagodniej. W 

materiałach z roku 1954 nie eksponuje się jego zbrodniczej lekkomyślności, chociaż „ten 

pomysł księcia Konrada miał dla Polski jak najgorsze następstwa”
96

. W wyniku dalszych 

wypadków: „Państwo krzyżackie, jakie rozsiadło się w północnych dzielnicach naszego kraju, 

wyrosło w ciągu XIII w. na niebezpiecznego wroga Polski”
97

. Jak bardzo niebezpiecznego, 

okazało się, kiedy rozbójniczy zakon począł najeżdżać ziemie polskie, wespół – jak to 

określono – ze zniemczonymi królami Czech i Marchią Brandenburską. Punktem szczytowym 

było zdradzieckie zajęcie Gdańska. W tym miejscu w materiałach z 1952 r. zamieszczono 

bardzo długi cytat z Wiatru od morza Stefana Żeromskiego, opisujący gdańską masakrę. 

Opanowanie Gdańska, a następnie całego Pomorza Wschodniego było dla Polski bardzo 

ciężkim ciosem: „W ręce zaborców dostała się bowiem stara, rdzennie polska ziemia – z 

rozwiniętym rolnictwem, licznymi wsiami, bogatymi miastami”
98

. 
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Krzyżaków nazywa się w materiałach z 1956 r. spadkobiercami najeźdźców – 

dawnych margrabiów i cesarzy niemieckich. O proweniencji Zakonu nie ma tu ani słowa. 

Narracja zaczyna się od sprowadzenia ich przez Konrada Mazowieckiego i jej ton jest 

podobny, jak w materiałach z 1954 r., jednakże Konrada nie oskarża się tu o lekkomyślność 

ani nie twierdzi, że jego pomysł miał jak najgorsze następstwa. 

Począwszy od podręcznika z 1959 r. brano księcia – choć nie wprost – w obronę, 

akcentując, że Krzyżacy go oszukali, fałszując dokumenty, dzięki czemu uzyskali od cesarza 

niemieckiego i od papieża „nadanie wszystkich ziem zamieszkanych przez Prusaków”
99

. 

Odnośnie do zajęcia Gdańska autorzy pozwalają sobie na refleksję: „Mimo woli nasuwa się 

na myśl wspomnienie ostatniej wojny, okupacji hitlerowskiej. Faszyści niemieccy, 

spadkobiercy tradycji krzyżackich, podobnie jak oni, zastosowali wobec narodu polskiego 

politykę eksterminacji, masowego wyniszczenia. Dziś marzą o tym samym bońscy 

odwetowcy”
100

. 

Tym niemniej, jeszcze w materiałach z roku 1969 powrócono do krytyki księcia 

Konrada, nazywając go łatwowiernym i lekkomyślnym. Krzyżacy: „Inspirowani przez 

władców niemieckich i ściśle z nimi związani […] przyjęli na siebie rolę forpoczty 

germańskiej agresji”
101

. Co więcej: „Wpuszczony na ziemie polskie Zakon Krzyżacki stał się 

>>koniem trojańskim<<, który przeobraził się w zmorę nie tylko dla Polski, lecz i dla jej 

sąsiadów – Litwy i Rusi”
102

. 

Lektura zdecydowanej większości opracowań pozwala zauważyć, że dla ich autorów 

Krzyżacy utożsamiali wszystko to, co najgorsze w germańskiej naturze (jak ją pojmowano). 

Szczególnie zajadli w atakach na Krzyżaków okazali się autorzy materiałów z 1974 r., bijąc 

na głowę wszystkich swoich poprzedników. Rozdział o walkach z Zakonem jest tu 

przedrukiem z materiałów z roku 1966, jednakże zmienionym w sposób, który z dość oschłej 

relacji zrobił coś w rodzaju „seansu nienawiści”, tyle jest bowiem tutaj niepochlebnych dla 

Krzyżaków epitetów i porównań. Już wstępna charakterystyka Krzyżaków daje przedsmak 

stylu: „Żadna zbrodnia nie była im obca. Wiarołomstwo stało się stałą metodą ich 

postępowania”
103

. Okres do zajęcia Pomorza Gdańskiego przedstawiono identycznie, jak w 

materiałach z roku 1966, dodając wszakże jedno znaczące zdanie do opisu zdobycia Gdańska: 

„Niby stado wilków, które wtargnie do owczarni, uderzyli na niczego się nie spodziewającą 

polską załogę oraz mieszkańców, brutalnie wymordowali bezbronnych i zawładnęli 

miastem”
104

. 

Ostatni podręcznik, z roku 1986, wyróżnia się natomiast stosunkowo największą 

rzeczowością i beznamiętnością w potraktowaniu tego tematu. 

Zmagania Łokietka z Zakonem przedstawiano zazwyczaj w dużym skrócie, 

zatrzymując się na chwilę jedynie przy bitwie pod Płowcami, owym pięknym zwycięstwie, 

jak ją nazwano w materiałach z 1954 r. Pomimo wszakże entuzjastycznych epitetów, tylko w 

nielicznych opracowaniach można znaleźć – zazwyczaj i tak lakoniczny – opis bitwy. Z 

najobszerniejszym mamy do czynienia w podręczniku z 1959 r. Opowiadając o niej, autorzy 

piszą o zdecydowanym zwycięstwie wojsk polskich nad trzecią grupą wojsk krzyżackich. 
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Kiedy następnie na miejsce przybyły pozostałe dwie kolumny krzyżackie: „Bitwa rozpoczęła 

się na nowo i trwała aż do zapadnięcia zmroku. Dopiero pod osłoną nocy Krzyżacy zdołali 

uciec i pospiesznym marszem przybyli do Torunia”
105

. Natomiast w materiałach z roku 1966 

skwitowano ją jednym zdaniem („27 września 1331 r. doszło do bitwy pod Płowcami, w 

czasie której oddziały Łokietka wciągnęły w zasadzkę i rozgromiły wojska krzyżackie”
106

). 

Oryginalną jej interpretację przedstawiono w materiałach z 1976 i 1979 r., gdzie uznano ją za 

przykład wojny podjazdowej z udziałem chłopów. W podręczniku z 1986 r. opis bitwy 

ograniczono do trzech zdań. Według autorów większości opracowań, znaczenie bitwy 

polegało przede wszystkim na wykazaniu, iż Zakon nie jest niezwyciężony. 

Władysław Łokietek jawi się czytelnikom opracowań do cyklu historycznego jako 

dzielny i wytrwały bojownik o odebranie Krzyżakom ich zdobyczy, który jednakże był 

postacią tragiczną, skazaną na porażkę, bowiem nawet zwycięska bitwa nie była w stanie 

zapobiec oderwaniu przez Zakon dalszych ziem polskich. Jak napisano w podręczniku z 1948 

r., ten dzielny król pobił Krzyżaków pod Płowcami, nie zapobiegło to jednak zajęciu przez 

nich Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. 

Panowanie Kazimierza Wielkiego kwitowano na ogół formułką, że nie zdołał 

odzyskać Pomorza Gdańskiego ani innych zagrabionych ziem. Istotnym wyjątkiem jest pod 

tym względem podręcznik z roku 1959, gdzie w bardzo pochlebnych słowach omówiono 

dokonania króla na polu wzmocnienia obronności kraju i podniesienia wartości bojowej 

armii. W podręczniku z 1986 r. także poświęcono mu kilka ciepłych słów, uznając go za 

prekursora polskiej strategii wojennej, za którego panowania wprowadzono nowy rodzaj 

broni – artylerię i który zamienił Polskę (jak to ujmują autorzy) w jeden obóz warowny
107

. 

Panowanie Kazimierza Wielkiego oraz okres po jego śmierci nazwano w podręczniku 

z 1948 r. ciszą przed burzą. Jak to niezbyt jasno opisują autorzy, „przedstawiciele Polski, 

Litwy i Rusi zawarli unię, w myśl której oba państwa zobowiązały się do ścisłego sojuszu 

przeciw Krzyżakom”
108

. Autorzy materiałów z roku 1954 informują, że dla wspólnej walki 

przeciw Krzyżakom została zawarta unia polsko-litewska. W materiałach z roku 1952 unia ta 

ma jeszcze jednego uczestnika, którego obecności w tym kontekście jednak nie wyjaśniono: 

„Obrona przed wspólnym wrogiem skłaniała Polaków, Rosjan i Litwinów do połączenia 

swych wysiłków […]”
109

. Koncentrując się na aspektach militarnych, autorzy materiałów z 

1956 r. całkowicie pominęli panowanie Kazimierza Wielkiego i od razu przeszli do unii 

polsko-litewskiej. Również w materiałach z 1960 r. panowanie tego króla zostało niemal 

całkowicie pominięte, poza wzmianką, że do decydujących walk z Krzyżakami doszło 

dopiero po jego śmierci. 

Wszystko to w większości opracowań stanowi tylko wprowadzenie do wielkiej wojny 

z Zakonem za Władysława Jagiełły, której kulminacyjnym momentem była, oczywiście, 

bitwa pod Grunwaldem. Nic w tym dziwnego. Tradycja Grunwaldu była narzędziem 

propagandowym szczególnie przydatnym, zarówno w okresie formowania „ludowego” 

wojska, jak i przez cały okres istnienia Sił Zbrojnych PRL. W okresie drugiej wojny 

światowej, kiedy temat ten trafił do programów szkolenia politycznego, głównym założeniem 

było uczynienie paraleli między walką Polaków z Krzyżakami (i ogólnie – z niemiecką 

zaborczością), a walką z hitlerowcami. W okresie powojennym atrakcyjność tego tematu 
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bynajmniej nie zmalała. Traktowano go jako swoiste ostrzeżenie w propagandowym 

dyskursie z zachodnioniemieckimi „rewizjonistami”. Pamięć o bitwie służyła nie tylko 

podsycaniu nienawiści do Niemców – co wydaje się oczywiste – ale także celowi mniej 

oczywistemu – umacnianiu przyjaźni polsko-radzieckiej. Wykorzystywano tu fakt, że w 

bitwie grunwaldzkiej po stronie polsko-litewskiej walczyły trzy chorągwie smoleńskie. 

Przedstawiano to jako wczesny przejaw tradycji walki ze wspólnym, odwiecznym wrogiem. 

Zgodnie z jednym z głównych celów wychowania politycznego – utrwalaniem akceptacji dla 

polsko-radzieckiej przyjaźni – akcentowano sojusz narodów słowiańskich, dzięki któremu 

pokonano Krzyżaków i dzięki któremu została pokonana III Rzesza. Podkreślano, że 

braterstwo broni z chorągwiami smoleńskimi zostało odnowione w braterstwie broni z Armią 

Czerwoną i stanowi gwarancję, że wszelkie zakusy „spadkobierców Zakonu” na polską 

niepodległość i na świeżo odzyskane ziemie zachodnie zakończą się kolejnym Grunwaldem. 

W materiałach z 1954 r. uznano, że grunwaldzkie zwycięstwo uwolniło „na jakiś czas 

ziemie słowiańskie i litewskie od napadów bandyckich zakonników z krzyżami na 

płaszczach, błogosławionych na podbój ziem polskich przez papieży”
110

. Materiały z 1952 r. 

ujmują to inaczej, ale sens jest podobny: „Zwycięstwo pod Grunwaldem jest pięknym 

przykładem jedności działania narodów słowiańskich oraz narodu litewskiego przeciwko 

germańskim zaborcom”
111

. W obu wydawnictwach możemy przeczytać, że zwycięstwo to jest 

przykładem (tak w materiałach z 1952 r.) bądź nawet wspaniałym dowodem (w materiałach z 

roku 1954) wyższości sztuki wojennej narodów słowiańskich (w materiałach z 1954 r.) czy 

też wojsk polsko-rusko-litewskich (w materiałach z 1952 r.) nad sztuką wojenną ówczesnego 

Zachodu
112

. Komentarz jest w obu wydawnictwach niemal identyczny, z tym że w 

materiałach z roku 1952 nadano mu tytuł Historyczne znaczenie Grunwaldu: „Uczestnicy 

wojny z najeźdźcą hitlerowskim noszą na piersi >>Odznakę Grunwaldzką<<. Została ona 

ustanowiona dla upamiętnienia historycznych dla naszego narodu zwycięstw: Grunwald 1410 

r. – Berlin 1945 r. Są to symbole tej drogi, dzięki której naród nasz uratował swój niepodległy 

byt, tej drogi, po której kroczy obecnie nasz naród – drogi sojuszu z naszymi sąsiadami”
113

. 

Autorzy podręcznika z 1959 r. skomentowali zwycięstwo grunwaldzkie bardziej 

rzeczowo: „W ten sposób wspólnym wysiłkiem sprzymierzonych wojsk polsko-litewsko-

ruskich zostało odniesione decydujące zwycięstwo nad wspólnym wrogiem – zaborczym 

Zakonem Krzyżackim. Przyczyną zwycięstwa był zarówno lepszy od krzyżackiego plan 

stoczenia bitwy jak również bardziej sprężyste dowództwo polskie, a wreszcie patriotyzm 

wojsk sprzymierzonych walczących o słuszną sprawę – obrony swych ziem przed najazdami 

krzyżackich grabieżców”
114

. Emocje znów wzięły jednak górę u autorów materiałów z 1960 
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r.: „Zwycięstwo grunwaldzkie […] wzmogło poczucie spójni między narodowościami 

słowiańskimi, dobitnie wykazało doniosłość ich jedności i współdziałania. Ta jedność i 

bojowe braterstwo broni odniosły znów nowy wielki triumf w 535 lat później, kiedy to w 

1945 r. zjednoczone wokół Związku Radzieckiego narody Europy wschodniej odniosły 

druzgocące zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami – spadkobiercami Krzyżaków”
115

. 

Jeszcze w materiałach z 1969 r. stwierdzano ostrzegawczo: „Przed pięciu wiekami jedność 

krajów słowiańskich legła u podstaw zwycięstwa grunwaldzkiego, a dziś wspólnota krajów 

socjalistycznych i bojowe braterstwo ich armii jest nieprzezwyciężoną zaporą przed zakusami 

zachodnioniemieckich militarystów i ich popleczników – imperialistów amerykańskich”
116

. 

Jednak autorzy materiałów z 1976 i 1979 r. piszą o tym już znacznie spokojniej: „W 

ten sposób pokonana została jedna z najlepiej wyposażonych armii europejskich, wspierana 

przez wielu znamienitych rycerzy-gości przybyłych z zachodniej Europy. Sława oręża 

polskiego rozniosła się po całym ówczesnym świecie”
117

. Tym niemniej, aby zadośćuczynić 

wymogom propagandy, dodają również, że bitwa stanowi symbol walki i zwycięstwa 

połączonych sił słowiańskich nad germańskim Drang nach Osten. W podręczniku z 1986 r. 

zrezygnowano z komentarza o sławie oręża polskiego. Zamiast tego autorzy informują sucho: 

„Znaczenie polityczne bitwy grunwaldzkiej było ogromne. Bezpośrednim jej rezultatem było 

wyzwolenie najbardziej zagrożonej przez Krzyżaków Żmudzi”
118

. 

W niektórych wydawnictwach opis bitwy poprzedzano krótszym bądź dłuższym 

omówieniem działań, które do niej doprowadziły. W materiałach z 1952 i 1954 r. 

zamieszczono obszerny opis przygotowań do wojny. W odniesieniu do Krzyżaków położono 

nacisk na werbowanie przez nich „gości” z Zachodu. Ponadto, haniebny, jak to określają 

autorzy, udział w wojnie przeciwko Polsce wzięli zniemczeni książęta śląscy i pomorscy. 

Krzyżacy „otwarcie odgrażali się, że pobiwszy Polaków i Litwinów, wytępią ich doszczętnie 

tak, jak to uczynili z Prusami”
119

. Polska i Litwa także przygotowywały się do „s p r a w i e d 

l i w e j  w o j n y  o wyzwolenie ujarzmionych ziem – Pomorza i Żmudzi”
120

. Podczas 

wielkich łowów gromadzono żywność; rozesłano wici „wzywające wszystkich na wojnę 

przeciwko najeźdźcy, na wojnę w obronie niepodległości kraju, w obronie swych domostw, 

swych rodzin, nad którymi zawisła groźba zguby, groźba gorszej od śmierci, straszliwej 

krzyżackiej niewoli”
121

. 

Podkreślano zwłaszcza wybitne osiągnięcie inżyniersko-logistyczne, jakim była 

budowa mostu przez Wisłę i przeprawienie po nim wielkiej armii. W materiałach z 1956 r., 

informując o przeprawie przez most, autorzy podają, że sprawnie prowadzona przeprawa 

trwała niecałe dwie doby, w czasie których przeszło Wisłę blisko 35 000 polskiego wojska
122

. 

                                                                                                                                                         
pisownię jego nazwiska zgodną z informacjami na stronach tytułowych, zatem raz występuje on jako Tadeusz 

Nowak, innym razem jako Tadeusz M. Nowak. 
115

 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 24. 
116

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 16. 
117

 Polska Ludowa spadkobiercą…, 1976, s. 17. Zob. także: Polska Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 

24. 
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 Postępowe tradycje oręża…, 1986, s. 19. 
119

 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 20. 
120

 Ibidem. Pisownia oryginału. 
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 Ibidem, s. 20–21. 
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 Zgadza się to w zasadzie z liczbą podaną przez Stefana M. Kuczyńskiego w wydanej rok wcześniej 

monografii wielkiej wojny. Oszacował on liczebność armii koronnej na około 18 000 jazdy, 4000 piechoty i 12 

000 pachołków oraz czeladzi obozowej; zob.: S. M. Kuczyński, Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 

1409–1411, Warszawa 1955, s. 190. Należy nadmienić, że w swojej obszernej monografii Kuczyński podawał 

szereg rozmaitych oszacowań, a ponadto przytaczał niekiedy odmienne liczby w innych swoich pracach, dlatego 

autorzy wydawnictw do szkolenia politycznego mogli korzystać z różnych jego danych. 
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Te same elementy przygotowań przytaczano także w następnych opracowaniach, 

omawiając je mniej lub bardziej obszernie. Natomiast w podręczniku z 1986 r. pominięto 

całkowicie kwestię przygotowań do wojny. 

Samą bitwę opisywano bardzo różnie, jednakże na ogół poświęcano jej sporo miejsca. 

Dużo uwagi zwracano na przedstawienie składu narodowościowego armii Jagiełły, lecz 

traktowano ten aspekt dość swobodnie. Niekiedy była to armia polsko-litewska, ale zazwyczaj 

polsko-litewsko-ruska. Zdarzały się nawet opinie – jak w materiałach z roku 1952 – że do 

walki z Zakonem zebrały się siły czterech narodów (tj. polskiego, litewskiego, rosyjskiego i 

czeskiego). Jak napisano, trzon polskiego wojska stanowiły polskie chorągwie, wśród których 

były też oddziały czeskie. W wojsku litewskim znajdowały się trzy chorągwie rycerzy 

„rosyjskich” ze Smoleńszczyzny, „zahartowanych w walkach, doskonale uzbrojonych, 

nienawidzących śmiertelnie Krzyżaków”
123

. Ponadto z Litwinami przybyli też Tatarzy. A w 

wojskach Witolda byli także Ukraińcy i Białorusini. 

Ogólnie mówiąc, interpretowano bitwę jako swego rodzaju krucjatę świata 

słowiańskiego przeciwko żywiołowi germańskiemu. Nie przeszkadzało przy tym niektórym 

autorom, że Litwini nie są Słowianami. Wszystkich późniejszych przebili autorzy 

podręcznika z 1948 r., według których do sprzymierzonej armii spieszyli także Mazurzy 

pruscy i Ślązacy, a obok Polaków i Litwinów stanęły liczne hufce ruskie (czyli, jak 

wyjaśniono, dzisiejszych Ukraińców, Białorusinów i Rosjan) oraz czeskie. Tym sposobem: 

„Po raz pierwszy w dziejach zjednoczyła się tak znaczna część Słowiańszczyzny, by 

wspólnym, braterskim wysiłkiem rozbić grożący jej zalewem świat germański”
124

. 

Już w tym podręczniku określono bitwę jako pogrom krzyżactwa i tak też 

przedstawiała to większość późniejszych wydawnictw, choć niekoniecznie w tych samych 

słowach. Według autorów podręcznika, Jagiełło stał na czele 80 000 armii polsko-litewsko-

ruskiej
125

. Wojska uszykowały się do bitwy, lecz Jagiełło się nie spieszył. Po kilku godzinach 

zniecierpliwiony mistrz… Otóż, nie. Nie przysłał Jagielle dwóch nagich mieczy. O tym 

słynnym, anegdotycznym wydarzeniu w podręczniku nie ma ani słowa. Opis bitwy zajmuje 

pół strony i wspomniano w nim o większości momentów, które zawarł Długosz w swojej 

kronice. A wieczorem, po bitwie, na wzgórzu wokół króla skupili się najznakomitsi rycerze 

polscy, litewscy, ruscy i czescy, by „wspólnie podziwiać wspaniałe dzieło dnia”
126

. 

Zwycięzcy byli szczęśliwi, bowiem – jak napisano posiłkując się cytatem z Sienkiewicza – u 

ich stóp leżała pokotem cała potęga niemiecka. 

Opis wielkiej wojny zajmuje w podręczniku z 1959 r. dziesięć stron, z czego prawie 

połowę stanowi opis bitwy pod Grunwaldem. Autorzy przyznają, że liczebność wojsk jest 

trudna do ustalenia. Przytaczają dane, według których armia sprzymierzonych liczyła około 

29 000 jazdy i około 10 000 piechoty. Natomiast Krzyżacy mieli około 21 000 jazdy i 6000 

piechoty
127

. Opisano dość dokładnie uszykowanie do bitwy Polaków, natomiast szyk 
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 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 21. Identyczne sformułowanie w materiałach z roku 1952; zob.: 

Postępowe i rewolucyjne…, 1952, s. 37. 
124

 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 570. 
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 Tak wówczas pisano, o czym świadczy choćby wydana w kilka lat później praca Stefana M. 
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litewskich, autorzy podręcznika znali niewątpliwie rozważania Tadeusza Korzona, który wymieniał liczbę 

83 000 wojsk krzyżackich i sugerował, że wojsk polsko-litewskich musiało być co najmniej tyle samo, lecz 

zapewne więcej – ponad 100 000; zob.: T. Korzon, op. cit., t. 1, s. 133–136. Ostrożniejszy był Marian Kukiel, 

szacujący liczebność wojsk krzyżackich na ponad 30 000, a polsko-litewskich na około 50 000; zob.: M. Kukiel, 

op. cit., s. 24. 
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 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 572. 
127

 Liczebność wojsk obu stron podano za: S. M. Kuczyński, Wielka wojna…, s. 185, 192. Recenzent 

tego dzieła, Henryk Łowmiański, a w ślad za nim Stanisław Herbst, uznali te liczby za zawyżone i 
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krzyżacki skwitowano jednym zdaniem. Autorzy nie odmówili sobie przyjemności 

przytoczenia incydentu z dwoma mieczami. Opis bitwy nabiera miejscami literackiego 

charakteru: „Krzyżacy bici bez przerwy od czoła, rażeni ciosami polskich mieczów, siekier, 

toporów i maczug, naciskani ze wszystkich stron, bo chorągwie polskie zaczęły ich 

oskrzydlać, poczęli się chwiać i cofać. Z zamętu bitwy raz po raz zaczęli się wyrywać 

przerażeni rycerze i na rozhukanych koniach uciekali, gdzie ich oczy poniosły”
128

. Finał jest 

bardzo udramatyzowany: „Teraz rozpoczęło się krwawe żniwo. Na próżno butni rycerze 

zakonni usiłowali zasłaniać się tarczami. Nienawiść zwielokrotniała siłę polskich rycerzy”
129

. 

Autorzy określają szacunkowo liczbę strat krzyżackich na kilkanaście tysięcy zabitych i 

podobną liczbę wziętych do niewoli
130

. 

W materiałach z 1960 r. autorzy dali się ponieść euforii: „Tutaj, pod Grunwaldem, 15 

lipca 1410 roku, doszło do wiekopomnej bitwy z Krzyżakami, w której bratnie narody: polski, 

ruski i litewski odniosły wspólnie jedno z najwspanialszych zwycięstw w historii i zadały 

decydujący cios swemu odwiecznemu wrogowi”
131

. Podano tu te same dane co do liczebności 

sił
132

, topografii pola bitwy oraz uszykowania wojsk, jak w podręczniku z 1959 r. Opis 

przebiegu bitwy jest również skróconym przedrukiem. Z charakterystycznym pominięciem 

mamy do czynienia w relacji z pierwszej fazy bitwy, kiedy – jak czytamy – część oddziałów 

litewskich zaczęła się chwiać, a następnie nie wytrzymała naporu i rozpoczęła odwrót. W 

podręczniku z 1959 r. zdanie to jest dłuższe, bowiem napisano, że odwrót wkrótce zmienił się 

w ucieczkę. 

Opis przebiegu bitwy pod Grunwaldem jest w materiałach z 1966 r. bardzo skrótowy. 

Wspomniano o kłopotach Litwinów, ale użyto sformułowania, że skrzydło litewsko-ruskie 

zaczęło się cofać, zamiast „rozpoczęło odwrót” (jak w materiałach z 1960 r.) czy „rozpoczęło 

odwrót, który wkrótce zamienił się w ucieczkę” (jak w podręczniku z 1959 r.). Czytając 

natomiast materiały z roku 1969 można byłoby dojść do wniosku, że bitwa pod Grunwaldem 

wcale nie była wielkim i uniwersalnym symbolem. O tym wiekopomnym zwycięstwie – jak 

je nazywają inne opracowania – napisano tu zaledwie jedno zdanie, w którym zresztą 

zamknięto całą wojnę z Zakonem: „Dopiero w latach 1409–1411 doszło do wielkiej wojny z 

Zakonem, której pomyślnym uwieńczeniem było zwycięstwo zjednoczonych wojsk polsko-

                                                                                                                                                         
zaproponowali inne: poniżej 11 000 jazdy krzyżackiej, 12 000 polskiej i 8000 litewskiej. Z powodu braku 

podstawy źródłowej nie wypowiedzieli się na temat liczebności piechoty obu stron; zob.: S. Herbst, O wyprawie  

i bitwie grunwaldzkiej. Polemika z S. M. Kuczyńskim, [w:] idem, Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia. 

Wybór pism, t. 2, cz. 3: Sztuka wojenna i żołnierze niepodległości, Warszawa 1978 (pierwodruk 1956), s. 170. 

Później wszakże obaj historycy nieco podwyższyli swoje szacunki na: 14 000 jazdy krzyżackiej, 14 000 polskiej 

i 10 000 litewskiej; zob.: idem, Jeszcze o Grunwaldzie, [w:] idem, Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia. 

Wybór pism, t. 2, cz. 3: Sztuka wojenna i żołnierze niepodległości, Warszawa 1978 (pierwodruk 1959), s. 180. 

To podwyższenie oszacowań zbliżyło obu autorów do stanowiska zajmowanego przez Konstantego Górskiego, 

który w roku 1888 obliczył całość jazdy krzyżackiej na 16 320 (z tym że nieco wcześniej, według innej metody, 

zasugerował liczbę 14 000), zaś polsko-litewskiej na 23 600; zob.: K. Górski, op. cit., s. 20, 21, 24. 
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 Za podręcznikiem z 1959 r. liczbę wojsk krzyżackich określono na 21 000 jazdy i 6000 piechoty. W 
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litewskich pod Grunwaldem, odniesione 15 lipca 1410 r.”
133

. Rzecz to bez precedensu. Cały 

temat omówiono bardzo pobieżnie, a większość tekstu zajmują komentarze i opinie, kosztem 

faktów. 

W bardziej rzeczowym, niż wcześniej, tonie opisują wojnę autorzy podręcznika z 

1970 r. Komentując bitwę zwracają szczególną uwagę na kwestię sprawnego dowodzenia: 

„Oceniając bitwę pod Grunwaldem z punktu widzenia sztuki wojennej można stwierdzić, że o 

zwycięstwie wojsk sprzymierzonych zadecydowało kilka czynników. Jednym z nich było 

znakomite dowodzenie Jagiełły. Wraz ze swą radą ustalił on trafny plan stoczenia bitwy, a 

następnie czuwał cały czas nad jej przebiegiem”
134

. Na zakończenie autorzy zamieścili 

komentarz odnoszący się do polskiej sztuki wojennej: „[…] można zauważyć, że dowództwo 

wojsk sprzymierzonych na długo przed rozpoczęciem działań opracowało ich szczegółowy 

plan, przewidujący czas i miejsce ześrodkowania wojsk oraz kierunek głównego uderzenia, a 

także zadbało o przygotowanie odpowiednich zapasów żywności oraz środków 

przeprawowych”
135

. 

Podobną rzeczowością wykazali się autorzy materiałów z 1976 i 1979 r. W tych 

pierwszych napisano, że plan kampanii grunwaldzkiej i jego wykonanie budzą podziw nawet 

niemieckich historyków. Na dowód przytoczono cytat z książki Maksa Oehlera z 1910 r.
136

 

Identyczne sformułowanie pada w materiałach z roku 1979. Autorzy obu opracowań dodają 

już od siebie, że równie wysoko oceniana jest też sama bitwa pod Grunwaldem: „Zadziwia w 

niej rozmach działań w nietypowym dla jazdy terenie pagórkowatym, umiejętność 

współdziałania, manewr na polu walki, określona rola odwodów oraz mistrzowski sposób 

dowodzenia bitwą ze strony Jagiełły. Całość stanowi szczytowe osiągnięcie średniowiecznej 

sztuki wojennej”
137

. W obu opracowaniach podano taką samą liczebność wojsk: ponad 32 000 

polskich i około 32 000 krzyżackich (21 000 jazdy i 11 000 piechoty)
138

. W opisie bitwy 

zwraca uwagę brak wzmianki o chorągwiach smoleńskich (o czym zawsze chętnie pisano), a 

także pominięcie wszelkich elementów ubarwiających opowiadanie. 

Zaskakująca zmiana tonu następuje w podręczniku z 1986 r., który na ogół cechuje się 

rzeczowością relacji. Pominięto tu całkowicie kwestię doskonałej realizacji planu 

kampanii
139

. Nie ma pochwały zdolności dowódczych Jagiełły. Zamiast tego autorzy raczą 

nas porcją ogólników i propagandowych haseł: triumf nad Krzyżakami był sukcesem całej 

Słowiańszczyzny wschodniej; zwycięstwo zostało wywalczone wspólnym wysiłkiem Polski, 

                                                 
133

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 12. 
134

 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 65. 
135

 Ibidem. 
136

 Niewykluczone, że cytat ten zamieszczono za: S. M. Kuczyński, Wielka wojna…, s. 254. 

Ewentualnie za: idem, Operacja grunwaldzka…, s. 102. Bądź też za: idem, Wojsko i sztuka wojenna w latach 

1340–1454, [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. 1: Do roku 1648, red. nauk. Janusz 

Sikorski, Warszawa 1965, s. 214. 
137

 Polska Ludowa spadkobiercą…, 1976, s. 15. W materiałach z roku 1979 zamiast „ze strony Jagiełły” 

napisano „ze strony króla Władysława Jagiełły”; zob.: Polska Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 22. 
138

 Liczba wojsk polsko-litewskich jest zbliżona do podawanej w 1972 r. przez Stefana M. 

Kuczyńskiego (29 000 jazdy i około 2000 piechoty), natomiast liczebność sił krzyżackich jest u Kuczyńskiego 

niższa: 21 000 konnych i 5000 pieszych, nie licząc jednak pachołków taborowych; zob.: S. M. Kuczyński, 

Operacja grunwaldzka…, s. 112. W latach 50. Stefan M. Kuczyński podawał ogólną liczebność armii 

sprzymierzonych jako 39 000, natomiast uznawał, że liczebność sił krzyżackich wynosiła: 21 000 jazdy i 6000 

pieszych, ale ponadto 5000 czeladzi. W rezultacie więc liczebność sił krzyżackich oscylowałaby wokół 32 000; 

zob.: S. M. Kuczyński, Wielka wojna…, s. 185–186. Podana w materiałach z 1976 i 1979 r. ogólna liczebność sił 

polskich (32 000) oraz podana w materiałach z 1976 r. liczebność jazdy rycerskiej (18 000) zgadzają się z 

danymi w: S. M. Kuczyński, Wojsko i sztuka wojenna…, s. 219–220. 
139

 Autorzy nie odwołali się do najnowszych wówczas publikacji, takich jak: Sven Ekdahl, Die Schlacht 
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Litwy i Rusi. Autorzy nie mają wątpliwości, że bitwa pod Grunwaldem była największą bitwą 

w dziejach średniowiecznej Polski i Europy. Inaczej niż w materiałach z roku 1979 podają 

liczebność sił. Według nich wojska krzyżackie liczyły około 20 000 jazdy i kilka tysięcy 

piechoty. Liczebność armii polskiej i litewskiej wynosiła: około 18 000 jazdy polskiej, 11 000 

jazdy litewskiej i kilka tysięcy polskich piechurów
140

. Na polu bitwy stanęło więc w sumie 

około 60 000 zbrojnych, w tym około 50 000 konnych, posiadających ponadto konie 

zapasowe. Jak można się więc domyślać, liczba koni była ogromna – na ten aspekt bitwy nikt 

wcześniej nie zwrócił uwagi. Rozszerzono nieco i zmieniono opis uszykowania wojsk. 

Dodano informację, że Krzyżacy przygotowali zasadzki w postaci „wilczych dołów”
141

. Opis 

bitwy został zmieniony, lecz nie przytoczono nowych faktów. Podano natomiast liczbę strat 

krzyżackich – około 18 000 zabitych
142

. Informacji takiej nie ma we wcześniejszych 

opracowaniach. 

Jak nietrudno dostrzec, większość opisów bitwy pod Grunwaldem bazuje na relacji 

Długosza. Z najbardziej malowniczym i najdłuższym mamy do czynienia w podręczniku z 

1959 r., gdzie aż roi się od literackich obrazów. Niemal we wszystkich opisach – niezależnie 

od ich długości i stopnia szczegółowości – wspominano o bohaterstwie trzech chorągwi 

smoleńskich. W niektórych opracowaniach pisano też wprost o ucieczce Litwinów; w innych 

jednakże nazywano to odwrotem, a nawet sugerowano, że był to manewr pozorowanej 

ucieczki. Czasami podkreślano także, że obóz krzyżacki zdobyła piechota, dzięki czemu 

chłopi wnieśli wielki wkład w zwycięstwo
143

. 

Parafrazując znane powiedzenie można byłoby zażartować, że nawet gdyby do bitwy 

pod Grunwaldem nigdy nie doszło, to należałoby ją wymyślić na potrzeby szkolenia 

politycznego. Spośród wszystkich pojedynczych epizodów militarnych polskiej historii miała 

ona bowiem niewątpliwie największy ładunek propagandowy. Była – jak pisano w 

komentarzach – triumfem jedności słowiańskiej, symbolem zwycięstwa nad germańskimi 

zaborcami i nad hitlerowskimi Niemcami, wreszcie – ostrzeżeniem przed zakusami 

amerykańskich imperialistów i krzyżackich spadkobierców z Bonn. Jej wartość dla 

kształtowania w tym duchu żołnierskiego patriotyzmu trudno przecenić. Można pokusić się o 

stwierdzenie, iż „ludowe” Wojsko Polskie zbudowano na tradycji Grunwaldu. 

Zwycięstwo grunwaldzkie pozostało jednym z najważniejszych symboli, mimo iż – 

jak z żalem konstatują autorzy niemal wszystkich opracowań – nie zostało należycie 

wykorzystane. Zakon bowiem przetrwał, a nawet częściowo podźwignął się po klęsce. Już 

autorzy podręcznika z 1948 r. stwierdzili, że Niemcy ponownie wzrośli w siłę i po kilku 

wiekach doprowadzili do rozbiorów Polski. A stało się tak, ponieważ „królowie polscy 

później nie pozostali wierni idei grunwaldzkiej – idei wspólnego frontu narodów słowiańskich 

przeciw niemieckiemu najeźdźcy”
144

. Podniesiono jednak, że „idea Grunwaldu, której 
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sprzeniewierzyła się reakcja, pozostała żywa w sercu Narodu Polskiego”
145

. Podjęła ją 

„demokracja polska”, tworząc siły zbrojne, które ramię w ramię z Armią Czerwoną 

wywalczyły nowy Grunwald. „Tym razem bowiem nie zmarnowaliśmy owoców zwycięstwa. 

Mocną stopą stanął żołnierz polski nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. Powróciły do Polski 

zagrabione, przed wiekami, ziemie, z których tyle razy ruszały na nas krzyżackie hordy”
146

. 

Dalsze zmagania z Zakonem przedstawiano na ogół w telegraficznym skrócie, 

wspominając jedynie o odzyskaniu Pomorza Gdańskiego w wyniku wojny trzynastoletniej i o 

hołdzie pruskim, który interpretowano jako pozorny sukces, będący w gruncie rzeczy 

porażką, bowiem nie zlikwidowano państwa pruskiego, które później stało się inicjatorem 

rozbiorów. W takich słowach kończono rozdział o wojnach z Krzyżakami w większości 

opracowań; można to nawet uznać za rodzaj zwyczajowej formułki zamykającej temat. 

Jedynie w nielicznych przypadkach szerzej omawiano wojnę trzynastoletnią, np. w 

podręcznikach z 1959 i 1970 r. W tym drugim część końcowa, o dalszych konfliktach z 

Krzyżakami, została rozbudowana o nowe fakty dotyczące wojny trzynastoletniej. W 1440 r. 

mieszczanie i rycerstwo ziem zakonnych zawiązali w obronie swych interesów Związek 

Pruski, a gdy Krzyżacy wystąpili przeciwko niemu, w państwie wybuchło powstanie. 

Powstańcy zdobyli 56 zamków krzyżackich
147

, a następnie wysłali do króla polskiego 

poselstwo z prośbą o wzięcie ich w opiekę i włączenie ziem Zakonu do państwa polskiego. 

Kazimierz Jagiellończyk ogłosił akt wcielenia Prus do Polski i zbrojnie poparł powstańców. 

Zupełnie już wyjątkowo podawano nieliczne szczegóły późniejszych konfliktów (np. 

w materiałach z 1976 i 1979 r.). 

3. Bitwa pod Legnicą na marginesie zmagań z germańską nawałą 

Całkowicie marginalnym tematem w opracowaniach do cyklu historycznego były 

najazdy tatarskie w XIII w. Większość wydawnictw w ogóle o nich nie wspomina. Niektóre 

czynią to tylko hasłowo. W podręczniku z roku 1948 najazdowi Tatarów w 1241 r. 

poświęcono jeden krótki akapit i to dość osobliwy. Tatarzy „ogniem i mieczem spustoszyli 

całą Polskę, zostali powstrzymani dopiero na Śląsku w bitwie pod Lignicą”
148

. Jak widać, 

całkowitą klęskę ks. Henryka Pobożnego (jego imienia zresztą nie wymieniono) przekuto w 

zwycięstwo, sugerując jakoby bitwa, wygrana przez Tatarów, uniemożliwiła im dalsze 

podboje. O innych najazdach w XIII w. podręcznik nie wspomina. 

Jedno tylko zdanie w materiałach z roku 1954 świadczy o tym, że autorzy wiedzieli o 

Tatarach: „Chlubnie zapisali się w historii Polski również ci nasi przodkowie, którzy mężnie 

stawiali czoła najazdom hord tatarskich w XIII wieku”
149

. W materiałach z roku 1952 brak na 

ten temat jakiejkolwiek wzmianki. O najazdach Tatarów zaledwie wspomniano w materiałach 

z roku 1960, lecz z kontekstu wynika, że wzmianka ta odnosi się do wieku XVII. 

Naród polski mężnie bronił swej wolności i swego istnienia przed Tatarami, 

Krzyżakami, Szwedami, Turkami – tylko tyle o najazdach tatarskich napisano w materiałach 

z roku 1964. Z kolejności wymienionych wrogów zdaje się wynikać, że może chodzić o 

najazdy w wieku XIII. Na pewno natomiast do wieku XIII odnosi się wzmianka o Tatarach w 

materiałach z roku 1966: „Przemiany gospodarcze w Polsce i rozwój handlu, a także 

konieczność zabezpieczenia granic zagrożonych od zachodu przez Niemców i od wschodu 
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przez Tatarów – wymagały ponownego zjednoczenia państwa”
150

. W następnych materiałach, 

z roku 1969, w ogóle nie mówi się o Tatarach. W materiałach z roku 1974 Tatarzy zostali 

wspomniani w kontekście XIII w., lecz jest to nie zmieniony przedruk z materiałów z roku 

1966. Brak jakichkolwiek wzmianek o XIII-wiecznych najazdach Tatarów w materiałach z 

1976 i 1979 r. W podręczniku z roku 1986 nie ma rozdziału o najeździe tatarskim na Polskę w 

XIII w. Jedyna wzmianka na ten temat znajduje się w rozdziale zatytułowanym Istota 

patriotyzmu i internacjonalizmu – ich odzwierciedlenie w polskiej tradycji narodowej. Mowa 

jest w niej tylko, iż Tatarzy należeli do najgroźniejszych wrogów państwa polskiego, 

dokonując w wieku XIII, a następnie w wiekach XVI i XVII wielu najazdów. 

Jedynie w trzech opracowaniach poświęcono temu zagadnieniu więcej uwagi. Można 

tę obojętność autorów wyjaśnić trojako. Po pierwsze, walka z Tatarami nie miała nawet 

ułamka tego ładunku emocjonalnego, co walka z Niemcami i Krzyżakami. Był to więc temat 

o nikłej przydatności dla politycznej indoktrynacji. Po drugie, pierwsze najazdy tatarskie 

miały miejsce w okresie rozbicia dzielnicowego, uznawanym za jedną z najczarniejszych 

epok w dziejach Polski, głównie z powodu utraty wówczas szeregu ziem, których nie udało 

się odzyskać aż do XX w. Epokę tę na ogół więc pomijano milczeniem. Po trzecie, bitwa pod 

Legnicą była klęską, i to klęską zupełną, co ostatecznie obniżało jej – już i tak niewielką – 

wartość propagandową. Jeśli o niej wspominano, to na ogół jako o czynniku, który 

uniemożliwił wcześniejsze zjednoczenie ziem polskich. 

Wspomniane wyjątki – wydawnictwa, w których znaleziono miejsce dla walk z 

Tatarami w XIII w. – to materiały z roku 1956 oraz podręczniki z 1959 i 1970 r. Te pierwsze 

przedstawiają jedynie samą bitwę pod Legnicą i czynią to opierając się dość ściśle na relacji 

Długosza. Ale i tak na tle wcześniejszych wydawnictw wyróżniają się wyjątkowo 

pozytywnie
151

. Najeźdźców określają autorzy jako „wojska mongoło-tatarskie”. 

Jednostronicowy opis bitwy powstał na podstawie kroniki Długosza. Dopiero ostatni akapit 

ma charakter obrazowy: „Walczące w kurzawie dymu i pyłu, pozbawione tchu i możności 

widzenia, rażone mnóstwem strzał i wyczerpane szybkością obrotów nieprzyjaciela, 

rycerstwo zostało rozbite na małe, oddzielnie walczące grupy”
152

. Autorzy oceniają siły 

polskie na 10 000 rycerstwa, zaś mongolskie – na 25 000 jazdy
153

. W opisie wspomniano o 

nieznanym rycerstwu polskiemu i zachodniemu sposobie walki, jakim było wypuszczenie 

przez Tatarów gęstego, gryzącego dymu, czym wywołali zamieszanie w polskich szeregach. 

Jednakże, pomimo zwycięstwa, Mongołowie ponieśli straty tak ciężkie, iż nie odważyli się 

prowadzić dalej najazdu
154

. W komentarzu pojawiają się nagle chłopi, choć wcześniej była 

mowa wyłącznie o rycerzach. Oto: „Wojownicy polscy – chłopi i rycerstwo – odznaczyli się 

wytrzymałością na polu bitwy, wiernością swym sztandarom ojczystym i swemu 

dowódcy”
155

. 
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W odróżnieniu od wcześniejszego wydawnictwa autorzy podręcznika z roku 1959 nie 

skoncentrowali się wyłącznie na bitwie pod Legnicą. Opisali także kolejne najazdy, a 

przedtem omówili sytuację Polski i organizację wojsk polskich, organizację wojskową i 

taktykę walki Mongołów, a także zrelacjonowali podbój przez nich Rusi. Na Ruś miało 

uderzyć 150 000 Tatarów. Przed najazdem na Węgry i Polskę w 1241 r. Tatarzy 

skoncentrowali 100 000 armię. Co prawda, około 70 000 ruszyło na Węgry, lecz pozostałe 30 

000 zaatakowało ziemie polskie
156

. Główne uderzenie zostało poprzedzone zwiadowczymi 

wypadami mniejszych oddziałów. Bitwę pod wsią Tursko Wielkie opisano dość dokładnie, 

kładąc nacisk na nieznajomość taktyki tatarskiej (szczególnie manewru pozorowanej 

ucieczki), co przywiodło polskie rycerstwo do klęski. Opisując polskie przygotowania do 

odparcia najazdu, autorzy nakreślają ówczesną sytuację polityczną. Siły sandomierskie i 

krakowskie usiłowały stawić opór. Przebieg bitew był podobny, jak pod Turskiem – 

początkowy sukces Polaków, pozorowana ucieczka Tatarów i klęska wojsk polskich. 

Zebrane pod Legnicą siły polskie autorzy oceniają na około 10 000. W ich skład 

wchodziło rycerstwo i chłopi śląscy, a ponadto rycerstwo małopolskie i wielkopolskie, 

oddziały Morawian oraz zakony rycerskie ze Śląska. Siły Tatarów były dwukrotnie 

większe
157

. W opisie bitwy uderza nadużywanie zwrotów podkreślających przewagę liczebną 

Tatarów: armia tatarska była znacznie liczniejsza, Polacy rozporządzali armią dużo słabszą 

liczebnie, hufiec margrabiego Moraw został zupełnie zniszczony przez przeważające siły 

tatarskie, a w końcowej fazie bitwy polscy rycerze zostali otoczeni przez przygniatających 

liczbą Tatarów. Oprócz „dymów”, o których pisał Długosz i o których informowano już w 

materiałach z roku 1956, autorzy wspominają także o innym podstępie zastosowanym przez 

Tatarów i opisanym przez Długosza, a mianowicie o pojawieniu się jeźdźca wołającego: 

„Biegajcie, biegajcie!” („Uciekajcie, uciekajcie!”). Oceniając znaczenie bitwy, autorzy 

zwracają uwagę, że Tatarzy nie kontynuowali marszu na zachód. Piszą: „Złożyło się na to 

kilka przyczyn, m. in. i to, że Tatarzy widząc zacięty opór, jaki stawiły im wojska polskie pod 

Legnicą, nie odważyli się na podbój krajów środkowej i zachodniej Europy”
158

. 

Omówione zostały jeszcze dwa najazdy. Drugi nastąpił w osiemnaście lat po 

pierwszym i był bardziej niszczycielski, ponieważ Tatarzy nie natrafili na opór w polu. Trzeci 

najazd, w latach 1287–1288, przyniósł mniejsze zniszczenia. Przybyłe z pomocą oddziały 

węgierskie zadały wojskom tatarskim klęskę pod Starym Sączem, a Leszek Czarny pobił 

Tatarów w rejonie Gór Świętokrzyskich. Oznaczało to, według autorów, że zmierzająca ku 

zjednoczeniu Polska potrafiła stawić czoło najeźdźcy. 

Z ciekawym sposobem zaprezentowania tego tematu mamy do czynienia w 

podręczniku z 1970 r. Nie dość, że XIII-wieczne najazdy umieszczono tam w rozdziale 

poświęconym wojnom z Turkami i Tatarami w XVII w., to jeszcze relację o najeździe w 1241 

r. (z wyjątkiem bitwy pod Legnicą) oraz o kolejnych najazdach oparto na podręczniku z 1959 

r., natomiast opis samej bitwy pod Legnicą zaczerpnięto z materiałów z 1956 r., dodając nieco 

szczegółów z podręcznika z 1959 r. 

Opis kampanii w 1241 r. jest skrócony. Omówienie uszykowania wojska polskiego do 

bitwy nieco natomiast rozszerzono. W jej opisie powtórzono – choć w formie zaczerpniętej z 

materiałów z roku 1956 – wszystkie te elementy, które zawiera opis w podręczniku z roku 

1959. Zabrakło jedynie epizodu z jeźdźcem wołającym: „Biegajcie, biegajcie!”. Autorzy 

pominęli dramatyczne szczegóły śmierci Henryka Pobożnego, zawarte w podręczniku z 1959 
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r., co i tak odróżnia ich korzystnie od autorów materiałów z roku 1956, którzy w ogóle nie 

wspomnieli o tym, że książę zginął. Autorzy nie komentują ani nie oceniają bitwy. 

Przechodzą od razu do krótkiego omówienia dalszych działań i kolejnych najazdów. Ich opis 

został oparty na podręczniku z 1959 r. 

4. Uwagi ogólne 

Nie ulega wątpliwości, że pierwsza grupa tematów (walki z Niemcami, Krzyżakami i 

Tatarami) została przedstawiona najpełniej w podręczniku z 1959 r. Podręcznik z roku 1970 

również zasługiwałby na uwagę, jest bowiem pozbawiony niektórych wad starszego 

podręcznika (narracja jest bardziej rzeczowa, oczyszczona z większości ubarwień), gdyby nie 

fakt, że jest w znacznej mierze oparty na tamtym, a relacje z wojen polsko-niemieckich, 

polsko-krzyżackich i polsko-mongolskich w dużych fragmentach stanowią przedruk. 

Pozostałe wydawnictwa dyskwalifikuje brak tematu o najazdach tatarskich. Wyjątkiem są 

materiały z 1956 r., toteż im należy przyznać palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o 

przedstawienie całej grupy zagadnień w opracowaniach o charakterze materiałów do 

szkolenia politycznego. Najmniej wartościowe są pod tym względem materiały z 1969 r., 

gdzie zaledwie wspomniano o bitwie pod Grunwaldem. 

W ocenie poszczególnych wydawnictw pod względem oryginalności, a także wpływu, 

jaki wywarły na cały cykl historyczny, istotna jest kwestia zapożyczeń, stanowiąca 

charakterystyczny element procesu przygotowywania podręczników i materiałów do 

kolejnych cykli. Z analizy treści wszystkich opracowań wynika, że jedynie materiały z roku 

1952 można uznać za oryginalne. Nawet bowiem pierwszy podręcznik, z roku 1948, był 

przedrukiem „prowizorycznego” podręcznika z 1947 r. Ponieważ podręcznik z 1948 r. został 

wycofany, jego treść nie stała się wzorcem dla kolejnych opracowań. Dlatego też to właśnie 

materiały z roku 1952 stały się właściwym początkiem sekwencji wydawnictw do cyklu 

historycznego, powiązanych w rozmaitym stopniu zapożyczeniami i przedrukami. 

W odniesieniu do grupy zagadnień omówionych wyżej można ten schemat 

zapożyczeń rozrysować następująco. Podręcznik z roku 1948 nie miał kontynuacji. Materiały 

z roku 1952 stały się źródłem treści dla materiałów z 1954 r., które stanowią ich rozwinięcie. 

W materiałach z roku 1956 można znaleźć zapożyczenia zarówno z materiałów z 1952, jak i 

1954 r. Podręcznik z 1959 r. jest w odniesieniu do omawianej grupy zagadnień dziełem 

niemalże autorskim, lecz można w nim znaleźć wyraźne ślady materiałów z 1954 r. Materiały 

z 1960 r. czerpią z materiałów z 1954 i 1952 r. oraz z podręcznika z roku 1959, a także w 

mniejszym stopniu z materiałów z roku 1956. Materiały z roku 1962 są właściwie kolejnym 

wydaniem materiałów z roku 1960. Materiały z roku 1964 są w dużej mierze przedrukiem 

opracowania z 1960 r., ale znajdują się tu też obszerne fragmenty z podręcznika z 1959 r. Dla 

materiałów z roku 1966 również pierwowzorem były materiały z 1960 r., lecz treść jest 

bardziej przeredagowana; autorzy korzystali ponadto z podręcznika z 1959 r. oraz w jednym 

miejscu z materiałów z roku 1962. Stosunkowo samodzielnym dziełem są materiały z roku 

1969, w których trudno wskazać bezpośrednie zapożyczenia z wcześniejszych wydawnictw, z 

wyjątkiem komentarza do wojen z Krzyżakami wyraźnie inspirowanego materiałami z roku 

1960. Autorzy podręcznika z roku 1970 zaciągnęli duży dług u autorów podręcznika z 1959 

r., skąd pochodzi wiele fragmentów; korzystano w nim ponadto z materiałów z roku 1956. 

Materiały z roku 1974 zawierają przede wszystkim spore ustępy z materiałów z roku 1966, a 

także z podręcznika z 1970 r. i nieliczne fragmenty z materiałów z 1960 r. W materiałach z 

roku 1976 – w ogólnym kształcie dość oryginalnych – autorzy wzorowali się w pewnym 

stopniu na materiałach z 1974 r.; korzystali też z podręcznika z roku 1959. Materiały z roku 

1979 stanowią rozbudowaną i zmienioną wersję materiałów z roku 1976, ale zawierają także 

fragmenty z materiałów z 1974 r. oraz podręcznika z roku 1959. Podręcznik z roku 1980 jest 
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nie zmienionym przedrukiem materiałów z roku 1979. I wreszcie ostatni podręcznik, z roku 

1986, powstał także w oparciu o materiały z roku 1979, jednak w formie znacznie 

przeredagowanej; ponadto pewne dane liczbowe wzorowano na podręczniku z roku 1959. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, z wyjątkiem materiałów z roku 1952 żadnego z 

wydawnictw do cyklu historycznego (w odniesieniu do omawianej grupy zagadnień) nie 

można uznać za w pełni samodzielne. Najbardziej oryginalny jest niewątpliwie podręcznik z 

1959 r. Najmniej – te opracowania, które stanowiły po prostu przedruk wcześniejszych, jak 

materiały z roku 1962 czy podręcznik z roku 1980. Pomiędzy tymi skrajnościami znajduje się 

całe spektrum opracowań będących – w mniejszym lub większym stopniu – zlepkiem 

fragmentów przedrukowanych dosłownie, ustępów przeredagowanych, zapożyczonych 

twierdzeń i wreszcie – myśli oryginalnych. 

Owe przedruki, literalne powtarzanie całych ustępów, doprowadziły do powstania 

swego rodzaju szablonów, gotowych kalek narracyjnych, wykorzystywanych w kolejnych 

wydawnictwach. Ten system gotowych klisz jest w dużym stopniu odpowiedzialny za 

szablonowość w prezentowaniu historii polskiego oręża, a tym samym za łatwe pomijanie 

wszystkiego, co w tym szablonie się nie mieściło. Powielano ten schemat w kolejnych 

wydawnictwach, modyfikując go czasami mniej lub bardziej, ale nigdy na tyle, by wypełnić 

go radykalnie nową treścią. 

Podręczniki i materiały do cyklu historycznego nie powstawały w próżni, toteż można 

w nich znaleźć szereg zapożyczeń z literatury historycznej – zarówno przedruki fragmentów 

treści, jak i nawiązania do faktów bądź liczb. 

Jeśli chodzi o pierwszy temat omówionej grupy zagadnień, tj. o wojny z Niemcami, 

największy wpływ na treść wydawnictw do cyklu historycznego w tym zakresie wywarło 

popularne opracowanie Janusza Sikorskiego z roku 1952
159

. Nie tylko czerpano z niego 

informacje, ale też przedrukowywano – niekiedy w formie prawie nie zmienionej – całe 

ustępy. Inne, również popularne w formie opracowanie – broszura Władysława 

Bortnowskiego z 1952 r.
160

 – także stanowiło ważne źródło treści oraz danych dla autorów 

wydawnictw do cyklu historycznego. 

Oba opracowania, Janusza Sikorskiego i Władysława Bortnowskiego, pozostawiły 

wiele śladów zwłaszcza w materiałach z 1956 r. oraz w podręczniku z 1959 r. Lecz ich wpływ 

jest widoczny także w materiałach z 1954 r. oraz w wydawnictwach późniejszych, aż do roku 

1970. Autorzy wydawnictw do cyklu historycznego wykorzystywali też fragmenty 

popularnego opracowania Karola Maleczyńskiego o Krzywoustym, z roku 1947
161

, jak 

również powtarzali za nim niektóre informacje. Przedrukowywano ustępy również z 

opracowania Benona Miśkiewicza
162

. W mniejszym zakresie – z opracowania Władysława 

Filipowiaka
163

. 

Pisząc o walkach z Krzyżakami, autorzy wydawnictw do cyklu historycznego również 

korzystali z opracowania Janusza Sikorskiego, lecz częściej sięgali po prace Stefana M. 

Kuczyńskiego
164

. 

Sporo fragmentów skopiowanych z opracowania Janusza Sikorskiego można znaleźć 

w temacie o najazdach tatarskich. Drugim ważnym pod tym względem opracowaniem była 

praca Stefana Krakowskiego
165

, której ukazanie się w roku 1956 zapewne wpłynęło na 
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wyjątkowo obszerne omówienie najazdu tatarskiego i bitwy pod Legnicą w materiałach 

wydanych w tym samym roku. 

Wiele informacji odnoszących się do wszystkich tematów tej grupy zagadnień 

powtarzano za autorami szeregu innych opracowań historycznych: Andrzejem F. 

Grabskim
166

, Andrzejem Nadolskim
167

, Leonardem Ratajczykiem
168

, Gerardem Labudą
169

, 

Wacławem Kortą
170

, Marianem Krwawiczem i Janem Wimmerem
171

. 

Należy podkreślić, że zarówno niektórzy z wymienionych powyżej autorów, 

szczególnie wydawnictw popularnych, jak i autorzy opracowań do szkolenia politycznego 

korzystali z informacji i danych liczbowych znajdujących się w pracach historyków okresu 

wcześniejszego, zwłaszcza Tadeusza Korzona
172

 i Józefa Widajewicza
173

. W odniesieniu do 

wielkiej wojny z Krzyżakami w 1410 r. pierwotnym źródłem niektórych danych była praca 

Konstantego Górskiego
174

. 

Tematy w wydawnictwach do cyklu historycznego podlegały ewolucji. Można 

zwłaszcza zaobserwować, że z czasem wzrastała rzeczowość w prezentowaniu danego 

tematu, malała zaś intensywność ideologicznej nowomowy. Zdarzały się, oczywiście, wyjątki 

– niektóre opracowania podążały pod prąd tej tendencji (np. materiały z 1974 r., gdzie 

powrócono do ekspresyjnego stylu z lat znacznie wcześniejszych) – jednakże porównując 

chociażby pierwszy podręcznik z ostatnim nietrudno dostrzec postęp. Przybywało informacji 

o charakterze ściśle militarnym, opowieść wzbogacała się o szczegóły, coraz mniej miejsca 

zajmowały kwestie społeczne i polityczne oraz propagandowe komentarze. Aczkolwiek, co 

wymaga podkreślenia, w odniesieniu do tematów omówionej grupy zagadnień zmiany te nie 

były duże. Ten sam w zasadzie schemat prezentowania epoki piastowskiej i jagiellońskiej – 

ograniczający się do przedstawienia panowania kilku tylko, tych samych, władców – 

obowiązywał do roku 1989. Zmiany nie były duże, ponieważ okres ten nie dostarczał zbyt 

wielu okazji do eksponowania konfliktów społecznych, walki klasowej itp. Mimo to, widać 

wyraźnie, że o ile we wcześniejszych opracowaniach dość szeroko rozpisywano się o 

wczesnosłowiańskich formacjach społecznych, wykształcaniu się własności prywatnej, 

opresyjności władzy państwowej, kondycji chłopa-kmiecia i pierwszych konfliktach 

społecznych, o tyle w późniejszych wydawnictwach zagadnienia te stopniowo są 

minimalizowane i zastępowane przez informacje ściślej związane z tradycjami orężnymi. 

Wystarczy porównać większość opracowań z lat 40. i 50. z tymi z lat 70. i 80., aby dostrzec 

zmiany. Opracowania z lat 60. można uznać w tym kontekście za przejściowe. 

Dość dobrze ewolucję stylu wypowiedzi oddają komentarze, które zazwyczaj kończą 

temat, choć, z drugiej strony, są one jednym z najbardziej szablonowych elementów 

opracowań. Stanowią często gotowe formułki do przedrukowania i niejednokrotnie autorzy z 

nich korzystają. W późniejszym okresie czynią to jednak dość mechanicznie i – jak się 

wydaje – bez większego zaangażowania. Można zaobserwować, że komentarze stają się z 

czasem coraz mniej emocjonalne, a akcent w ocenach przesuwa się z kwestii społeczno-

politycznych na wojskowe. Na przykład, jeśli w materiałach z roku 1954 pisano o granicach 

Polski za pierwszych Piastów, które są niewzruszonym dokumentem polskości ziem 

zachodnich, to w podręczniku z roku 1986 są już tylko wyrazy uznania dla umiejętności 

dowódczych Krzywoustego oraz dzielnej postawy polskich wojów. 
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Charakterystyczną ewolucję przeszedł język wypowiedzi. Stał się z biegiem czasu 

mniej ekspresyjny, uboższy w epitety, zarówno zresztą negatywne, jak i pozytywne. Autorzy 

coraz rzadziej sączą jad nienawiści wobec wrogów, ale także coraz rzadziej wynoszą 

niektórych bohaterów polskiego oręża pod niebiosa. Jako przykłady można podać stosunek 

autorów do Krzyżaków oraz ich atencję wobec Krzywoustego. 

Zakon to dla autorów wcześniejszych opracowań zgraja rycerzy-rozbójników, 

okrutnych i zdradzieckich, zdolnych do wszelkiej nieprawości, porywaczy dzieci; a armia 

zakonna to nie wojsko, lecz najezdnicze hordy, zaś bitwa pod Grunwaldem to pogrom 

krzyżactwa i krwawe żniwo. Już natomiast w wydawnictwach z lat 60. obserwuje się coraz 

mniejszą liczbę tego typu określeń, a w materiałach z roku 1966 nie ma ich wcale. Wyjątek 

stanowią wszakże materiały z roku 1974, których autorzy przeszli samych siebie w 

inwektywach, porównując, na przykład, Krzyżaków do stada wilków. Jednak ten powrót do 

przeszłości nie znalazł naśladowców. Począwszy od wydanego w dwa lata później 

opracowania z 1976 r. ton wypowiedzi staje się już niemal całkowicie rzeczowy i wyprany z 

emocji. 

W odniesieniu do superlatyw, jakimi obsypywano niektórych władców, w tym 

zwłaszcza Krzywoustego, ewolucja języka wypowiedzi nie była aż tak spektakularna. 

Niemniej, uchwytne jest przejście od początkowego nieumiarkowania w pochwałach (czego 

wyrazem jest też chętne sięganie po cytaty z Galla) do późniejszej, na ogół suchej, relacji. 

Szczególnie gorliwi w wychwalaniu Krzywoustego okazali się autorzy podręcznika z 1959 r., 

poświęcając długi ustęp na analizę kroniki Galla pod kątem określenia cech fizycznych i 

charakterologicznych księcia. Na drugim biegunie znaleźli się autorzy podręcznika z 1986 r., 

którzy chwalą jego strategię i taktykę, a nie tężyznę fizyczną. 

Chcąc odnieść się do kwestii ewolucji sposobu prezentowania całej epoki piastowskiej 

i wczesnojagiellońskiej w kolejnych wydawnictwach, napotyka się trudność, ponieważ 

zmiany te, jak wspomniano wyżej, były raczej niewielkie i polegały na pomijaniu bądź 

dodawaniu informacji o pewnych epizodach, a nie na przewartościowaniu ocen czy poglądów 

na wysiłek militarny tego okresu. Zarówno w pierwszych opracowaniach, jak i późniejszych, 

epoka ta postrzegana była jako jeden z najważniejszych etapów polskiej historii, a zarazem 

wzbudzający – w takim ujęciu, z jakim mamy do czynienia w podręcznikach i materiałach do 

cyklu historycznego szkolenia politycznego – chyba najmniej kontrowersji. Zmagania z 

Niemcami i Krzyżakami nie wchodziły przecież w zakres tematyki politycznie bądź 

społecznie dwuznacznej. Nie odczuwano więc potrzeby zbyt głębokiego ingerowania w utarty 

schemat. Można natomiast zauważyć (jak też już o tym wspomniano) tendencję do 

ograniczania ilości informacji odnoszących się do kwestii społecznych, klasowych itp. na 

rzecz relacji o działaniach zbrojnych. 

Wydarzeń niejednoznacznych; takich, które oceniano różnie, nie było wiele. Należała 

do nich kwestia zjednoczenia plemion polskich – czy odbyło się to pokojowo, czy przemocą? 

Uogólniając, można stwierdzić, że autorzy wcześniejszych opracowań (choć nie wszystkich) 

optowali raczej za pokojowym bądź częściowo pokojowym zjednoczeniem, podczas gdy ich 

następcy pomijali tę kwestię milczeniem, zaś autorzy opracowań najpóźniejszych już otwarcie 

przyznawali, że Piastowie dokonali zjednoczenia siłą, a w podręczniku z roku 1986 napisano 

po prostu o podboju. 

Innym wydarzeniem prowokującym do odmiennych interpretacji było sprowadzenie 

Krzyżaków do Polski. Tę decyzję Konrada Mazowieckiego najczęściej komentowano 

negatywnie, zarzucając mu nawet zbrodniczą lekkomyślność (w podręczniku z 1948 r.), lub – 

w najlepszym wypadku – sugerowano, że został oszukany (np. w podręczniku z 1970 r.). W 

ostatnich opracowaniach (w materiałach z 1976 i 1979 r. oraz podręczniku z roku 1986) 

wspomniano tylko o samym fakcie, zaś pominięto jego ocenę. 
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Pewne rozbieżności można dostrzec w ocenie przyczyn niewykorzystania zwycięstwa 

pod Grunwaldem. Nie ma jednak mowy o ocenach przeciwstawnych, lecz tylko o zmiennym 

nasileniu ocen jednoznacznie negatywnych. Na przykład, w podręczniku z 1948 r. napisano, 

iż późniejsi królowie polscy zaprzepaścili ideę grunwaldzką, ponieważ wyłamali się ze 

wspólnego frontu narodów słowiańskich przeciwko germańskim najeźdźcom. Podobną myśl 

wyrażano w materiałach z lat 50. Później pisano na ogół, że zwycięstwo grunwaldzkie zostało 

odniesione dzięki sojuszowi bratnich narodów słowiańskich, pozostawiając niedopowiedzianą 

kwestię zerwania tego sojuszu i zaprzepaszczenia zwycięstwa. W podręczniku z roku 1986 

nie ma już jednak nawet tego. Zastrzec tu wszakże należy, jak to czyniono już wyżej, że 

zmiany te nie były linearne. Wyłamywali się z nich autorzy niektórych opracowań, stąd 

można mówić tylko o ogólnej tendencji. 

Okres piastowski i wczesnojagielloński sprowadza się w podręcznikach i materiałach 

do szkolenia politycznego do konfliktów zbrojnych z żywiołem niemieckim (za którego 

element uznawano też Krzyżaków) oraz z najazdami Tatarów. Nie ma prawie żadnych śladów 

konfliktów z Rusią. W opisach wojen Chrobrego próżno byłoby szukać jego wypraw 

kijowskich. Podobnie w traktowanym najczęściej niezwykle lakonicznie okresie panowania 

Bolesława Szczodrego. Realia polityczne nie pozwalały, aby w opracowaniach do szkolenia 

politycznego znalazł się rozdział o najazdach polskich na Ruś i odwrotnie. A najazdów tych 

było całkiem sporo. Na przykład dywersyjny najazd książąt kijowskich, Jarosława Mądrego i 

Mścisława, w roku 1031, w wyniku którego zajęli oni Grody Czerwieńskie, a Mieszko II 

musiał – zagrożony przez cesarza Konrada II – uciekać do Czech. 

Jeśli chodzi o konflikty z Czechami, także w tej kwestii opracowania do cyklu 

historycznego zachowują milczenie, choć już nie tak absolutne, jak w przypadku konfliktów z 

Rusią. Gdzieniegdzie można znaleźć na ten temat drobne wzmianki (np. o wyprawie syna 

Chrobrego, Mieszka, do Czech podczas niemieckiego najazdu na Polskę w 1017 r.). Jednakże 

konfliktów tych było dużo więcej, ponadto zazwyczaj przemilczano fakt, iż władcy czescy 

uczestniczyli w wielu niemieckich najazdach jako lennicy cesarza. Nawet dla sławnego 

najazdu Brzetysława, podczas którego złupił on Gniezno, uwiózł relikwie św. Wojciecha i 

zhołdował Śląsk, nie znalazło się miejsce w opracowaniach do cyklu historycznego (z 

wyjątkiem podręcznika z 1959 r. oraz wzorowanej na nim lakonicznej wzmianki w 

podręczniku z 1970 r.). Całkowicie też przemilczano walkę Łokietka z królami Czech w 

okresie, kiedy dążył on do zjednoczenia kraju, a także fakt, że Wacław II został królem 

Polski, a jego syn, Wacław III, za takiego się uważał
175

. 

O stosunkach z kolejnym sąsiadem, Węgrami, niemal się w opracowaniach nie 

wspomina. Niekiedy autorzy informują o ucieczce Szczodrego na Węgry. Brak jednak 

informacji o konfliktach zbrojnych. A przecież, na przykład, uwikłanie się Krzywoustego w 

walki dynastyczne na Węgrzech było jednym z ważniejszych epizodów jego panowania. 

Czytelnik żadnego z wydawnictw do cyklu historycznego nie dowie się jednak o nieudanej 

wyprawie Krzywoustego na Węgry w 1131 r. 

Milczano też o niszczycielskich napadach Litwinów na Polskę, zwłaszcza na 

Mazowsze, akcentując tylko współpracę obu narodów w obliczu krzyżackiego 

niebezpieczeństwa. 

Ogólnie rzecz ujmując, w odniesieniu do omawianego okresu starano się nie 

eksponować konfliktów z sąsiadami innymi niż Niemcy. Jeśli o nich wyjątkowo wspominano, 

to bez wdawania się w niewygodne szczegóły. Dobrym przykładem jest przywołany wyżej 

najazd Brzetysława. W podręczniku z 1959 r. opisano go tylko w trzech zdaniach, ale podano 

datę najazdu, imię księcia, jakie miasta złupił i jakie ziemie sobie podporządkował. Natomiast 
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 Niechęć do eksponowania przemyślidzkich praw do polskiego tronu jest widoczna także u autorów 

podręczników do historii dla szkół średnich, co wykazał Jerzy Ronikier, op. cit., s. 39. 
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w podręczniku z 1970 r. ograniczono się już jedynie do czterech słów, pisząc enigmatycznie o 

czeskim najeździe w 1038 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

ROZDZIAŁ II. Rzeczpospolita szlachecka – negatywny bohater 

zbiorowy 

Druga z czterech grup zagadnień, na które dzielono historię wojenną Polski na 

potrzeby szkolenia politycznego, to tematy związane z okresem od XVI do XVIII w., 

omawiane zazwyczaj pod ogólnym hasłem Rzeczypospolitej szlacheckiej. Okres ten nie 

cieszył się sympatią autorów opracowań. Nie ulega wątpliwości, że szlachta, a zwłaszcza jej 

najzamożniejsza część, była dla nich zbiorowym bohaterem całego tego etapu polskiej historii 

– lecz bohaterem zdecydowanie negatywnym. 

1. „Potop” – zdrada szlachty, patriotyzm ludu 

Zasadniczym wątkiem w opisach szwedzkiego „potopu” w 1655 r. była zdrada 

szlachty oraz – skontrastowany z postawą szlachty – patriotyzm ludu toczącego partyzancką 

walkę z najeźdźcą. No i, naturalnie, Stefan Czarniecki; raz przedstawiany jako przywódca 

tego ruchu chłopskiego, innym razem – jako jedyny z polskich wodzów, który rozumiał jego 

potencjał i potrafił go wykorzystać. Prawdziwym jednakże bohaterem „potopu” był polski 

lud. 

Gdyby jedynym podręcznikiem do cyklu historycznego pozostał podręcznik z roku 

1948, obraz wojny ze Szwedami w latach 1655–1660 byłby klarowny: magnaci najhaniebniej 

zdradzili, a szlachta kornie ugięła się przed najeźdźcą. Natomiast lud polski ruszył do walki, 

pod wodzą „jednego z największych naszych bohaterów Stefana Czarneckiego”
1
. Walkę tę 

uznali autorzy za najpiękniejszą kartę w dziejach chłopa polskiego. Wymienili liczbę 160 

chłopów spod Częstochowy, którzy wzięli zaszczytny udział w obronie klasztoru 

jasnogórskiego
2
. Wspomnieli o góralach żywieckich i chłopach sądeckich. Kosynierzy 

chłopscy i czeladź dworska zapisali – ich zdaniem – chlubną kartę podczas walk o 

wyzwolenie Warszawy. W ogóle, jak to ujmują, cała Polska zaroiła się wówczas od zbrojnych 

gromad chłopskich. 

W materiałach z roku 1952 wstępem do relacji z wojen polsko-szwedzkich jest 

obszerny opis sytuacji chłopstwa w Rzeczypospolitej. W materiałach z roku 1954 również 

zarysowano sytuację ludu w Polsce przed „potopem”. Napisano, że w tym czasie miało 

miejsce wiele powstań chłopskich. Wymieniono tylko jedno – powstanie Kostki Napierskiego 

na Podhalu w 1651 r. – oraz wspomniano o walce chłopów w Wielkopolsce, na Mazowszu, w 

Sandomierskiem i Lubelskiem. Wojnę w latach 1655–1660 nazwano w materiałach z 1954 r. 

szwedzkim potopem, z którego wyratował Polskę lud – przede wszystkim chłopi i 

mieszczanie, którym przewodził wielki wódz i gorący patriota Stefan Czarniecki. Materiały z 

roku 1952 dodają do tego jeszcze jedną warstwę społeczną, gdyż autorzy piszą, iż była to 

„trudna, długotrwała wojna z najazdem, prowadzona przede wszystkim przez oddziały 

                                                 
1
 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 584. Pisownia oryginału. 

2
 Liczba 160 chłopów „wziętych prosto od pługa” pochodzi z pamiętnika przeora klasztoru na Jasnej 

Górze, ojca Augustyna Kordeckiego. Tymczasem, jak w roku 1957 dowodził Tadeusz Nowak, chodziło o 160 

zaciężnych piechurów, chłopów wprawdzie, ale doskonale wyszkolonych w służbie fortecznej; zob.: T. Nowak, 

Obrona klasztoru jasnogórskiego w roku 1655, [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655–1660, t. 2, 

Warszawa 1957, s. 202. Stanisław Herbst również wymieniał liczbę 160, lecz precyzował, że była to załoga 

klasztoru złożona ze „świeżej piechoty”; zob.: S. Herbst, Wojna obronna 1655–1660, [w:] Polska w okresie 

drugiej wojny północnej 1655–1660, t. 2, Warszawa 1957, s. 68–69. 
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chłopów, rzemieślników i mieszczan”
3
. Tytuł rozdziału, rozpoczynającego opowiadanie o 

„potopie”, ma w obu wydawnictwach taki sam sens: Najazd szwedzki. Zdrada magnatów (w 

roku 1952) i Najazd szwedzki – zdrada magnatów (w roku 1954). Oddaje on dokładnie treść 

rozdziału
4
. Do zdrady doszło jeszcze przed najazdem – na dwór króla szwedzkiego udał się 

magnat Hieronim Radziejowski, który zachęcał Karola Gustawa do napaści na Polskę. 

Zebrana pod Ujściem szlachta łatwo dała się namówić do kapitulacji, bowiem chciała wrócić 

do domu, aby pilnować chłopów w czasie żniw. A nuż by znowu rozpoczęli bunt tak, jak za 

czasów Napierskiego – zauważają z przekąsem autorzy materiałów z roku 1954. W obu 

wydawnictwach zamieszczono obszerny, jednostronicowy fragment Potopu Sienkiewicza, w 

którym opowiada on o kapitulacji pod Ujściem. 

Jak komentują autorzy materiałów z 1954 r.: „Magnaci i szlachta bez wahania 

zdradzili kraj i uznali Karola Gustawa za swego króla. […] W zamian za niecną zdradę Karol 

Gustaw obiecał magnatom zachować ich przywileje oraz, co dla magnatów było 

najważniejsze, pomoc w zduszeniu powstań chłopskich i w wyprawach na wschód”
5
. 

Komentarz w materiałach z 1952 r. jest krótszy, ale bardziej dosadny: „Najazd szwedzki nie 

doszedłby nigdy do skutku, gdyby nie ohydna zdrada ogromnej części polskich magnatów, 

którzy wydali swoją Ojczyznę na łup nieprzyjaciela”
6
. W materiałach z 1954 r. kończy temat 

obszerne podsumowanie, a zarazem zestaw pouczeń pod hasłem: czego uczą nas dzieje walki 

z najazdem szwedzkim? Czytamy więc o „płomiennej miłości ludu polskiego do Ojczyzny” i 

o „legendarnych bitwach Stefana Czarnieckiego”. Z obu zaś opracowań dowiadujemy się, że 

w chwilach walki o niepodległość „zawsze za broń chwytał najbardziej wyzyskiwany, 

jednakże najbardziej kochający swoją ojczyznę lud polski”
7
. 

W materiałach z roku 1956 także napisano o sytuacji chłopstwa, rozszerzając opis 

powstania Chmielnickiego oraz powstania Kostki Napierskiego, a nawet zacytowano 

fragment uniwersału Napierskiego, w którym wzywał chłopów do marszu na Kraków. 

Zupełnie inaczej natomiast wygląda ten temat w podręczniku z 1959 r. Przed relacją z wojen 

szwedzkich jego autorzy omawiają bowiem bardzo szeroko (na dziewięciu stronach) 

ówczesną organizację polskiego wojska, w tym tworzenie marynarki wojennej
8
. Odróżniają 

się tym wyraźnie od autorów wcześniejszych wydawnictw, którzy koncentrowali się niemal 

wyłącznie na kwestiach społecznych. Nie pomijają wszakże całkowicie tego aspektu, 

stwierdzają jednak tylko, że „w tych czasach zepsucia i zdrady klas posiadających – szlachty i 

magnaterii, w tej krytycznej, niemal beznadziejnej chwili, do walki powstał polski lud 

pracujący”
9
. 

Już jednak autorzy materiałów z roku 1960, rozpoczynając rozdział o wojnach ze 

Szwecją, znów opowiadają o upadku Rzeczypospolitej, samowoli magnaterii, ucisku chłopa i 

powstaniach ludowych. Wspominają o powstaniach Chmielnickiego i Kostki Napierskiego, a 

także o powstaniu w Wielkopolsce. W komentarzu uciekają się do zwyczajowego 

zapewnienia o decydującej roli polskiego ludu pracującego w walce o wolność ojczyzny. Jest 

to skrócony i sparafrazowany komentarz z opracowania z roku 1954. 

                                                 
3
 Postępowe i rewolucyjne…, 1952, s. 53. 

4
 Taką retoryką posługiwano się wówczas także w opracowaniach historycznych; zob. np.: Z. 

Kuchowicz, Z. Spieralski, W walce z najazdem szwedzkim 1655–1660, Warszawa 1956, gdzie tytuł jednego z 

rozdziałów brzmi: Agresja szwedzka – zdrada magnatów. 
5
 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 31. 

6
 Postępowe i rewolucyjne…, 1952, s. 62. 

7
 Ibidem, s. 76. Zob. także: Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 37. 

8
 Korzystali przy tym niewątpliwie z opracowania Mariana Krwawicza, Walki w obronie polskiego 

wybrzeża w roku 1627 i bitwa pod Oliwą, Warszawa 1955, s. 15–43. Marian Krwawicz był jednym ze 

współautorów podręcznika z 1959 r., na którego potrzeby przygotował rozdziały o wojnach ze Szwedami oraz o 

upadku Polski i jej oręża w XVIII w. 
9
 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 116. 
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Doskonałym przykładem niemal całkowitego wyrzucenia okresu Rzeczypospolitej 

szlacheckiej poza nawias historii są materiały z roku 1964. Stulecia między bitwą pod 

Grunwaldem a reformami drugiej połowy XVIII w. zostały całkowicie pominięte. Tylko w 

jednym akapicie wspomina się o „potopie”. Czytamy w nim, że patriotyzm i męstwo ludu 

polskiego uwidoczniły się, kiedy wojska szwedzkie zalały cały kraj. Zdradzili magnaci, a 

bogata szlachta nie chciała się bić. W obronie kraju wystąpił lud polski: mieszczanie i chłopi 

oraz zubożała szlachta. Wodzem ogólnonarodowej walki był Stefan Czarniecki, który mawiał 

o sobie, że on nie z roli itd. Na tym zakończono lekcję. 

Jeszcze bardziej kuriozalnie prezentuje się ten temat w materiałach z 1969 r. Gdyby 

wyrwać z kontekstu pierwsze zdanie w rozdziale o wojnach polsko-szwedzkich, można 

byłoby odnieść wrażenie, że autorzy nie bardzo wiedzą, o czym piszą: „Bogata księga 

dziejów zmagań naszych przodków z zaborczością niemiecką obejmuje również wieloletnie, 

wyczerpujące walki z najazdami Szwedów”
10

. Paradoks wynika z nadmiernego skrótu 

myślowego i niezręcznego sformułowania, co stanie się jasne, jeśli spojrzymy na kontekst. 

Oba tematy (o walce z najazdami Niemców i o wojnach ze Szwedami) znajdują się w tej 

samej części, która nosi tytuł Z dziejów walk w obronie polskości ziem nad Odrą, Nysą i 

Bałtykiem. Opis trzeciej z wojen jest właściwie komentarzem, w którym nie ma żadnych dat, 

faktów ani nazwisk. Wymieniono tylko imię króla szwedzkiego i nawet Czarniecki nie 

doczekał się choćby wzmianki. Podkreślono za to, że: „W walce z potopem szwedzkim 

decydującą siłą, która wniosła największy wkład w dzieło odparcia najazdu był lud polski – 

chłopi, mieszczanie i drobna szlachta. Natomiast obóz magnacki, złudzony obietnicami króla 

szwedzkiego, Karola Gustawa, nie tylko nie stanął w obronie zagrożonego kraju, lecz 

sprzymierzył się z najeźdźcą, przyczyniając się do jego początkowych sukcesów”
11

. 

O ile jeszcze dla autorów materiałów z 1969 r. polski lud był siłą, która uratowała 

Rzeczpospolitą, to w opracowaniach z lat 70. i 80. pisano już o tym w mniej patetycznych 

słowach, chociaż roli mas ludowych w pokonaniu Szwedów nigdy nie umniejszano. Nie ulega 

też wątpliwości, że temat o „potopie” miał wydźwięk wybitnie antyszlachecki, a zwłaszcza 

antymagnacki, i w niewielu tylko opracowaniach autorzy starali się nieco go złagodzić. W 

materiałach z 1964 r. wspomniano nieśmiało, że w obronie kraju wystąpiła też zubożała 

szlachta. W materiałach z 1969 r. zmienia się ona w drobną szlachtę. W odniesieniu do 

magnaterii takie złagodzenie osądu nie występuje. Jedynym wyjątkiem jest podręcznik z 1959 

r., gdzie drugim, obok Czarnieckiego, wybitnym dowódcą polskim okrzyknięto magnata, 

Jerzego Lubomirskiego. 

Większość wydawnictw – zwłaszcza z okresu wcześniejszego – nie zawiera zbyt 

wielu informacji o działaniach zbrojnych w konfliktach ze Szwecją. Jeśli przy okazji 

wzmianki o pierwszych dwóch wojnach wspominano o ważniejszych bitwach, to zazwyczaj 

hasłowo. Mniej spektakularne działania, z jakich przede wszystkim składały się te wojny, 

całkowicie pomijano (wyjątkiem są podręczniki z 1959, 1970 i 1986 r. oraz, w mniejszym 

zakresie, materiały z roku 1979). Uprzywilejowany był pod tym względem, rzecz jasna, 

„potop”, jednakże niekonieczne dlatego, iż opisywano go szerzej i dokładniej. Także dlatego, 

że nie doszło podczas tej wojny do tak spektakularnych bitew, jak pod Kircholmem czy 

Trzcianą, toteż autorzy niejako z konieczności zmuszeni byli relacjonować przebieg działań 

mniej widowiskowych. Ograniczali się jednak zazwyczaj do kilku kluczowych etapów wojny: 

kapitulacji pod Ujściem, obrony klasztoru na Jasnej Górze, bitwy pod Warszawą itp. 

Merytoryczną wartość większości opisów obniża też fakt, iż autorzy wielu opracowań woleli 

cytować fragmenty Potopu Sienkiewicza oraz innych utworów literackich niż samemu 

omawiać działania militarne. 

                                                 
10

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 13. 
11

 Ibidem, s. 14–15. Gwoli sprawiedliwości należy dodać, że nazwisko Czarnieckiego jednak się 

pojawia; w podpisie pod ilustracją: Stefan Czarniecki pod Płockiem. 
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W podręczniku z 1948 r. relacja z tej największej wojny, jaką stoczyła Rzeczpospolita 

w XVII w., zajmuje pół strony i jest wtrącona niejako mimochodem, przy okazji omawiania 

losu chłopa na przestrzeni polskich dziejów, co zajmuje w tej części podręcznika aż sześć 

stron. W obu wydawnictwach do następnego cyklu historycznego, z lat 1951–1956, tytuł 

tematu o wojnach polsko-szwedzkich brzmi podobnie, ale o ile w roku 1952 zaakcentowano 

wątek patriotyzmu narodowego (Walka narodu polskiego z najazdem szwedzkim), o tyle w 

1954 r. przesunięto akcent na patriotyzm obywatela wieloetnicznej Rzeczypospolitej (Wojna 

w obronie Ojczyzny z najazdem szwedzkim). Opis walk ze Szwedami ubarwiono w obu 

wydawnictwach cytatem z Potopu o zasadzce górali na Szwedów. Ponadto, w materiałach z 

1954 r. przytoczono dodatkowo zwrotkę śpiewanej przez partyzantów pieśni
12

. Autorzy 

materiałów z roku 1954 przypisują wracającemu do kraju Janowi Kazimierzowi zgoła 

niepatriotyczne pobudki. Zarówno król, jak i szlachta „bali się masowego udziału chłopów i 

mieszczan w wojnie. Obawiali się, by uzbrojony lud nie zwrócił się przeciwko nim. Toteż 

postanowili stanąć na jego czele, skierować go wyłącznie do walki ze Szwedami”
13

. Stefan 

Czarniecki jako jedyny z dowódców nie uznał Karola Gustawa za króla Polski. Podkreślono 

w obu wydawnictwach, że pochodził z drobnej szlachty, co utrudniało mu karierę wojskową, 

ale dzięki czemu „różnił się całkowicie od ówczesnych magnackich wodzów, którzy swoje 

>>wysokie urodzenie<< uważali za najwyższą kwalifikację wojskową”
14

. Król zresztą nie 

otaczał go szczególnymi względami, a magnateria go nie lubiła. Nie omieszkano w obu 

wydawnictwach przytoczyć słynnego powiedzenia Czarnieckiego: „Jam nie z soli, ani z roli, 

ale z tego, co mnie boli”. Opis działań partyzanckich Czarnieckiego jest upstrzony literackimi 

metaforami, na przykład: „Jeden po drugim gromi Czarniecki większe oddziały Szwedów, 

szybko jak zjawa, przenosząc się z miejsca na miejsce”
15

. Konkretów tu jednak mało. 

Wprawdzie w materiałach z 1954 r. opis działań wojennych jest nieco obszerniejszy, ale i tak 

zajmuje znacznie mniej miejsca niż kwestie dotyczące zdrady magnatów, patriotyzmu ludu 

itp. Nie mogło, oczywiście, zabraknąć w obu wydawnictwach opisu wyprawy Czarnieckiego 

na pomoc sprzymierzonej Danii i brawurowej przeprawy polskiej konnicy przez cieśninę 

morską na wyspę Alsen. W materiałach z 1954 r. skomentowano to w charakterystyczny 

sposób: „Tak więc najeźdźca został wypędzony z naszych ziem, a wojska polskie ścigały 

Szwedów aż do granic ich kraju, niosąc pomoc innym narodom”
16

. Autorzy wyraźnie 

sugerują, że tę akcję Czarnieckiego należałoby zaliczyć do grupy zagadnień związanych z 

udziałem Polaków w walce wyzwoleńczej innych ludów. 

Aż 20 stron zajmuje opis „potopu” w podręczniku z 1959 r.
17

 i jest poświęcony 

głównie działaniom zbrojnym. Jednak i tu pośród informacji rzeczowych można znaleźć 

fragmenty, przy których pisaniu najwyraźniej górę wzięły emocje, na przykład: „Nie było w 

zasadzie w tych czasach takiej siły, która by zdolna była oprzeć się zmasowanemu atakowi 

naszej kawalerii. Co nie zostało rozbite w pierwszym ataku, musiało ulec mistrzostwu 

                                                 
12

 „Wittenbergu nieboże/Lepiej zmykaj za morze/Jak zając,/Bo gdy sypną się gruzy,/To pogubisz 

rajtuzy/Zmykając”; zob.: Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 33. 
13

 Ibidem, s. 34. 
14

 Ibidem. Zob. także: Postępowe i rewolucyjne…, 1952, s. 72. 
15

 Ibidem. 
16

 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 37. 
17

 Relacja z „potopu” powstała bez żadnych wątpliwości w oparciu o opracowanie Zbigniewa 

Kuchowicza i Zdzisława Spieralskiego, o czym świadczy wiele fragmentów przeniesionych niemal bez zmian. 

Dla przykładu warto zacytować urywki opisu kapitulacji pod Ujściem. U Kuchowicza i Spieralskiego: „Szlachta 

zjawiła się w obozie, jak zwykle, marnie uzbrojona, z tłumem czeladzi i wozami pełnymi żywności, napojów. 

[…] Czas schodził na pijatykach i kłótniach […]”; zob.: Z. Kuchowicz, Z. Spieralski, op. cit., s. 28. W 

podręczniku: „Szlachta zjawiła się w obozie, jak zwykle, marnie uzbrojona, z tłumem czeladzi i wozami pełnymi 

żywności i napojów. Czas schodził jej na pijatykach i kłótniach”; zob.: Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 

112. 
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szermierczemu polskich jeźdźców”
18

. Jak się dowiadujemy, trzy armie szwedzkie, które 

wkroczyły do Rzeczypospolitej, liczyły: 17 000 (armia Arvida Wittenberga), 8000 (Magnusa 

de la Gardie) i 15 000 (króla Karola Gustawa)
19

. Liczbę pospolitego ruszenia pod Ujściem 

określono na 15 000
20

. Powierzając Stefanowi Czarnieckiemu obronę Krakowa polski król nie 

wierzył w jej powodzenie, chciał tylko zyskać na czasie. Czarniecki dysponował oddziałem 

3600 żołnierzy, a ponadto pewną liczbą mieszczan; jego siły wynosiły w sumie zaledwie 

około 5000
21

. Mimo to przystąpił energicznie do organizowania obrony miasta. Kiedy jednak 

dalsza walka stała się bezcelowa, Czarniecki wymusił na Szwedach honorowe warunki 

kapitulacji. 

Opis oblężenia klasztoru na Jasnej Górze poprzedzono informacją, że ojcowie paulini 

złożyli wcześniej akt poddańczy królowi szwedzkiemu. Nie chcieli jednak wpuścić załogi 

szwedzkiej do klasztoru, dlatego Szwedzi postanowili go zdobyć. Jak to komentują autorzy: 

„Niemałą rolę w tym uporze odegrała obawa zakonników przed złupieniem klasztoru przez 

Szwedów, którzy zresztą nie kryli się wcale, że >>chcą przetrząsnąć mnichom skarbiec<<”
22

. 

Liczebność obrońców klasztoru autorzy szacują na około 300 ludzi, w tym 160 doborowej 

piechoty zaciężnej
23

 (resztę stanowili: szlachta, chłopi, mieszczanie i zakonnicy). Siły 

szwedzkie liczyły około 3000
24

. 

W walki o Warszawę wielki wkład wniosły masy ludowe. W ogólnej liczbie około 

100 000 polskiego wojska oblegającego Warszawę chłopskie oddziały stanowiły większość
25

. 

Przytoczono fragment Wojny chocimskiej Wacława Potockiego, w którym sławi on męstwo 

chłopów. Oceniając, że sytuacja wojenna kształtowała się dla Polski pomyślnie, za czynnik 

najistotniejszy autorzy uznali wrogie wobec Szwecji stanowisko Rosji. Ponowne pogorszenie 

się sytuacji wiązało się z wkroczeniem w styczniu 1657 r. do Polski 30 000 armii 

                                                 
18

 Ibidem, s. 98. 
19

 Liczby te podano za Tadeuszem Korzonem, op. cit., t. 2: Epoka przedrozbiorowa, s. 374–375. 

Powtórzono je w: Z. Kuchowicz, Z. Spieralski, op. cit., s. 27. Do oszacowań Korzona odwoływano się także 

później – w popularnym opracowaniu Wielkopolska w walce z naporem germańskim można znaleźć informację 

o 17 000 armii Wittenberga; zob.: Wielkopolska w walce z naporem germańskim, red. Benon Miśkiewicz, 

Poznań 1969, s. 40. 
20

 Liczbę tę podawano za Tadeuszem Korzonem, op. cit., t. 2, s. 374. Szacunki te przyjęli Zbigniew 

Kuchowicz i Zdzisław Spieralski, op. cit., s. 28. Dla porównania, Stanisław Herbst oceniał w 1957 r. tę liczbę na 
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Przegląd operacji w wojnie polsko-szwedzkiej 1655–1660, [w:] Wojna polsko-szwedzka 1655–1660, red. Jan 

Wimmer, Warszawa 1973, s. 139. 
21

 Są to liczby odpowiadające podanym w: Adam Przyboś, Stefan Czarniecki w latach „potopu” 1655–

1660, [w:] Polska w okresie drugiej wojny północnej 1655–1660, t. 2, Warszawa 1957, s. 126. Przyboś podawał 

identyczną liczbę wojska pozostawionego Czarnieckiemu, natomiast liczbę całkowitą obrońców Krakowa 

określał na 4000–5000. 
22

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 117. Tadeusz Nowak, rozważając kwestię przyczyn 

zaatakowania przez Szwedów klasztoru, doszedł do wniosku, że Szwedom chodziło przede wszystkim o 

zdobycie skarbca, brakowało im bowiem pieniędzy na zapłatę żołdu dla polskiego wojska kwarcianego, 

walczącego po stronie szwedzkiej. Nie wyraził tego jednak w tonie takim, jak autorzy podręcznika (do których 

grona zresztą należał, choć nie napisał rozdziału o wojnach szwedzkich); zob.: T. Nowak, op. cit., s. 194. 
23

 Powraca więc liczba 160, występująca w podręczniku z 1948 r. Tam jednak odnosiła się do „chłopów 

spod Częstochowy”. Informacji w omawianym podręczniku odpowiada opinia Tadeusza Nowaka z 1957 r., iż 

była to zaciężna, doskonale wyćwiczona piechota, złożona z chłopów; zob.: ibidem, s. 202. Nowak całość załogi 

klasztoru ocenił na co najmniej 250 ludzi. 
24

 Taką liczbę podawał w roku 1957 Stanisław Herbst, Wojna obronna 1655–1660…, s. 69. Według 

Tadeusza Nowaka wojsko szwedzkie liczyło około 2000; zob.: T. Nowak, op. cit., s. 202. 
25

 Na 100 000 obliczał siły polskie pod Warszawą Tadeusz Korzon, op. cit., t. 2, s. 381. Liczbę 100 000 

podawali również w roku 1956 Zbigniew Kuchowicz i Zdzisław Spieralski, z tym że pisali, iż oddziały chłopskie 

stanowiły „co najmniej połowę”; zob.: Z. Kuchowicz, Z. Spieralski, op. cit., s. 76. Natomiast Stanisław Herbst 

oceniał liczbę wojsk polskich pod Warszawą na 50 000 plus „masy chłopów”; zob.: S. Herbst. Wojna obronna 

1655–1660…, s. 89. 



52 

 

siedmiogrodzkiej, idącej z pomocą Szwedom
26

. Została ona jednak w kilka miesięcy później 

pokonana i zmuszona do kapitulacji. Autorzy opisują na koniec działania Czarnieckiego 

związane z wypełnianiem sojuszniczych zobowiązań wobec Danii. Wyruszył Czarniecki na 

czele oddziału kawalerii w sile 6000 ludzi
27

. Szczególną sławę przyniosła mu przeprawa na 

wyspę Alsen. Konnica niemiecka przeprawiała się w ten sposób, że jeźdźcy płynęli łodziami, 

a za nimi wpław konie, „Czarniecki natomiast, nie czekając swej kolejki, rzucił się z 

chorągwiami wpław przez cieśninę. Żołnierze pozatykali pistolety za kołnierze, ładownice 

zawiązali na szyjach, chroniąc je tym samym przed zamoknięciem. Nim Szwedzi ochłonęli ze 

zdumienia, już konie dosięgły brzegu, a straszliwi Polacy, paląc z pistoletów, formowali się i 

ruszali do ataku”
28

. Dość długi komentarz poświęcony jest przede wszystkim Czarnieckiemu, 

który: „W czasie trwania całej wojny zadziwiał niezwykłą śmiałością w przeprowadzanych 

przez siebie działaniach, niezmordowaną energią i pomysłowością”
29

. Co ciekawe, drugim 

bohaterem komentarza autorzy uczynili magnata: „Drugim obok Czarnieckiego, wybitnym 

dowódcą polskim w okresie walk ze Szwedami był Jerzy Lubomirski, magnat, który nie 

przeszedł na stronę najeźdźców, lecz stojąc na czele zorganizowanych częściowo własnym 

kosztem oddziałów, prowadził skuteczną walkę z wrogiem”
30

. 

W materiałach z 1960 r. opis „potopu” jest oparty na podręczniku z 1959 r., z którego 

przedrukowano obszerne fragmenty, z dużymi skrótami. Opisując obronę klasztoru 

jasnogórskiego zmodyfikowano dość oględne zdanie w podręczniku. Nie pozostawiono 

wątpliwości, co do intencji mnichów: „Ojcowie Paulini, którzy wraz ze swym przeorem, 

księdzem Kordeckim złożyli akt poddańczy królowi szwedzkiemu, w trosce o swe skarby 

stawili jednak opór”
31

. W materiałach z 1966 r. posunięto się tak daleko w skracaniu tematu, 

że nawet nie wspomniano o przyczynach wojen polsko-szwedzkich. Relacja zdominowana 

jest przez „potop”, lecz jego omówienie znacznie uproszczono. Do opisu kapitulacji pod 

Ujściem (którego specjalnie nie skracano, zachowując stwierdzenie, iż magnaci zobowiązali 

się pomagać w ujarzmieniu własnej ojczyzny) dodano zdanie wyjaśniające tę ustępliwość: 

„Magnaci polscy skapitulowali wobec Szwedów, ponieważ liczyli na ich pomoc w walce z 

Rosją”
32

. Pominięto całkowicie epizod obrony klasztoru jasnogórskiego. Opis walk bardzo 

skrócono. Nie zabrakło jednak miejsca dla informacji, iż „w połowie 1656 r. na oddziały 

szwedzkie uderzyła armia rosyjska, zmuszając je do wycofania się z Litwy”
33

. 

Z opisu „potopu” w podręczniku z roku 1970 (przedrukowanego z podręcznika z 1959 

r.) usunięto wszelkie ozdobniki. Bardzo mocno skrócono opis kapitulacji pod Ujściem, 

usuwając wszystkie zdania o postawie szlachty. Pozostawiono jedynie informację, że szlachta 

nie myślała o prowadzeniu walki z najeźdźcami, uważała bowiem, że zebrane siły są za słabe. 

                                                 
26

 Taką liczbę podawał Tadeusz Korzon, op. cit., t. 2, s. 387. Taka sama liczba w: Z. Kuchowicz, Z. 

Spieralski, op. cit., s. 93. 
27
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 129. 
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 Ibidem. 
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31

 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 31. O obawie zakonników o los swoich skarbów 

pisali Zbigniew Kuchowicz i Zdzisław Spieralski, skąd zapewne wzięto tę opinię. Wspomniano już o tym w 
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 Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa…, 1966, s. 21. 
33

 Ibidem, s. 23. 
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Zmieniono łączną liczbę wojsk szwedzkich, jakie połączyły się po kapitulacji szlachty 

województwa sieradzkiego (armii Wittenberga i Karola Gustawa) z 32 000 na 29 000
34

. 

Inaczej rozpoczęto wątek o wybuchu ludowego powstania przeciwko Szwedom. Tutaj jest 

mniej patetycznie: „W krytycznej jednak, niemal beznadziejnej chwili do walki powstał lud 

polski”
35

. Liczbę wojsk polskich, jakie przystąpiły do oblegania Warszawy w maju 1656 r. 

autorzy ocenili na 60 000
36

. Armia Rakoczego, która wkroczyła do Polski, liczyła, według 

nich, 40 000
37

. Zabieg skracający dotknął też relację z przeprawy na wyspę Alsen, całkowicie 

zmieniając obraz tej akcji. Kluczowy fragment opisu brzmi tu tak: „Wysłano więc na wyspę 

oddział jazdy polskiej – jeźdźców na łodziach, za którymi płynęły wpław konie. Czarniecki 

po wylądowaniu, natychmiast, nie czekając na przybycie innych oddziałów, zaatakował jazdę 

szwedzką”
38

. Jak z tego wynika, oddział Czarnieckiego wcale nie rzucił się wpław przez 

cieśninę. 

W podręczniku z 1986 r. omówienie „potopu” jest mniej obszerne niż w 

podręcznikach z 1959 i 1970 r. Niemniej, prawie wszystkie ważne fakty zostały 

uwzględnione. Inaczej autorzy szacują liczebność wojsk szwedzkich. Według nich armia 

Wittenberga liczyła 14 000, armia Magnusa de la Gardie – 7200, zaś armia Karola Gustawa – 

ponad 12 000
39

. Skrótowość ujęcia sprawiła, że zrezygnowano z opisywania wielu bitew czy 

– ogólnie mówiąc – starć zbrojnych. Zabrakło też opisu fortyfikacji Krakowa i relacji z jego 

oblężenia. Autorzy dodali natomiast informację o liczebności wojsk szwedzkich 

szturmujących miasto – 14 000
40

. Natomiast liczbę obrońców określili na 4500 ludzi, z czego 

połowę stanowili mieszczanie
41

. O ile we wcześniejszych podręcznikach informuje się po 

prostu o podjęciu walki przeciwko Szwedom przez lud polski, o tyle tutaj autorzy starają się 

zarysować sytuację strategiczną, która miała wpływ na wybuch ruchu partyzanckiego. 

Oceniają, że w pierwszej połowie listopada 1655 r. powodzenie najeźdźców doszło do 

szczytu, bowiem sukcesy zawdzięczali wyraźnej przewadze militarnej, jaką miały ich armie 

działające w zwartej masie. Jednak stopniowo całą swoją piechotę i artylerię Karol Gustaw 

rozmieścił w garnizonach, zaś większość jazdy zabrał ze sobą do Prus. To właśnie stworzyło 

sytuację dogodną dla działań partyzanckich. Choć nie opisują autorzy szerzej obrony 

klasztoru jasnogórskiego, to podają przyczyny, dla których został przez Szwedów 

zaatakowany. Otóż, zdając sobie sprawę, że pomoc dla ruchu partyzanckiego przychodzi ze 

Śląska, gdzie schronił się Jan Kazimierz, Szwedzi usiłowali temu zapobiec poprzez zajęcie 
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 Zgodnie z szacunkami Jana Wimmera, Wojsko polskie w drugiej połowie XVII wieku, Warszawa 

1965, s. 95. 
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 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 171. 
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16 000; zob.: S. Herbst, Wojna obronna 1655–1660…, s. 51. 
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Wimmer, Przegląd operacji…, s. 148. 
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 Na 4500 oceniał liczbę obrońców Krakowa Tadeusz Nowak (2200 żołnierza regularnego i 2300 
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pogranicznych twierdz, w tym, między innymi, ufortyfikowanego klasztoru na Jasnej Górze
42

. 

W przeciwieństwie do starszych opracowań, gdzie znaczenie tego epizodu militarnego na 

ogół bagatelizowano, tutaj autorzy wyrażają opinię wręcz przeciwną – uważają, że skuteczna 

obrona klasztoru miała decydujący wpływ na zwiększenie aktywności mas ludowych
43

. 

Autorzy nie rozwodzą się specjalnie nad postacią Czarnieckiego. Jest on, oczywiście, 

głównym bohaterem wojny, jednak przedstawiają go wyłącznie w działaniu. W odróżnieniu 

od starszych podręczników podano tutaj dane o liczebności sił w bitwie pod Warką, gdzie po 

raz pierwszy w tej wojnie Polacy zwyciężyli Szwedów w polu (liczby wojsk znajdują się 

tylko w materiałach z 1956 r., lecz inne niż tu podane). Co prawda, informacja jest dość 

niejasna. Piszą bowiem autorzy, że na pomoc królowi szwedzkiemu ruszył margrabia 

badeński z 4500 żołnierzami, lecz dalej informują, że w bitwie zginęły dwie trzecie z około 

3000 żołnierzy szwedzkich
44

. Natomiast liczbę wojska Czarnieckiego określają na 8000 

jazdy
45

. Ani o przebiegu oblężenia Warszawy, ani o przebiegu bitwy pod Warszawą autorzy 

niczego nie piszą, podczas gdy podręczniki z 1959 i 1970 r. poświęcają tym wydarzeniom 

wiele uwagi. Tutaj natomiast mamy tylko komentarz połączony z krótką pochwałą taktyki 

Czarnieckiego: „Bitwa o stolicę dowiodła, że wojsko polskie, a zwłaszcza pospolite ruszenie, 

nie jest w stanie prowadzić regularnej wojny ze Szwedami. […] W takich warunkach 

jedynym skutecznym sposobem prowadzenia działań była wojna podjazdowa. Dowódcą, 

który do perfekcji opanował sztukę prowadzenia wojny >>szarpanej<<, był Stefan 

Czarniecki”
46

. 

Nie wspomniano o konflikcie Rosji ze Szwecją, który, zdaniem autorów 

podręczników z 1959 i 1970 r., stanowił najistotniejszy czynnik sprawiający, iż sytuacja 

militarna Polski znacznie się poprawiła. Kończy rozdział o „potopie” krótkie omówienie 

działań Czarnieckiego w Danii. Podano liczebność polskiego oddziału – 4500 jazdy
47

. 

Odnośnie do przeprawy na wyspę Alsen zacytowano fragment wspomnień jednego z jej 

uczestników, Jakuba Łosia. 

O XVI-wiecznych konfliktach ze Szwecją wspominano w opracowaniach do szkolenia 

politycznego bardzo rzadko, a szerzej o nich napisano jedynie w materiałach z 1979 r., które 

jako pierwsze wydawnictwo opisują konflikty za Zygmunta Augusta. Co prawda, w 

podręczniku z roku 1959 znajduje się ustęp o wojnie o Inflanty w XVI w., lecz został on 

umieszczony w rozdziale poświęconym wojnom Rzeczypospolitej z Moskwą i wojna (której 

stronami były Rzeczpospolita, Moskwa i Szwecja) jest omówiona wyłącznie pod kątem 
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1648–1864, red. nauk. Janusz Sikorski, Warszawa 1966, s. 32. 



55 

 

działań polsko-rosyjskich. W materiałach z 1979 r. sporą część opisu wojny w latach 1563–

1570 zajmuje omówienie wysiłków zmierzających do utworzenia polskiej floty wojennej. 

O pierwszej i drugiej wojnie ze Szwecją w XVII w. najczęściej tylko wzmiankowano, 

jedynie po to, aby wspomnieć o zwycięstwach pod Kircholmem i pod Oliwą, zaś w 

niektórych przypadkach – znacznie już rzadziej – również o zwycięstwie pod Trzcianą. Tak 

jest w materiałach z 1952 i 1954 r. choć w tych drugich poświęcono temu trochę więcej 

miejsca. O Szwecji napisano, że w dzisiejszych czasach „nie odgrywa wybitnej roli w 

politycznym czy gospodarczym życiu Europy. Jednakże był okres – zwłaszcza w XVII i na 

początku XVIII wieku, kiedy państwo szwedzkie odgrywało w Europie czołową rolę”
48

. 

Wymieniono zwycięstwa pod Kircholmem (w materiałach z roku 1952 zamiast tego pisano o 

Trzcianie) i pod Oliwą, gdzie „młoda flota polska rozgromiła szwedzką eskadrę”
49

. 

W materiałach z roku 1956 opisano w ramach jednego tematu wojny ze Szwedami 

oraz z Turkami w XVII w., przy czym te pierwsze zajmują znacznie więcej miejsca. Opis 

wcześniejszych konfliktów ze Szwecją jest tutaj rozbudowany i uszczegółowiony. Z 

pierwszej wojny w XVII w. wyróżniono „szczególnie piękne” zwycięstwo pod Kircholmem. 

Zostało ono dość szczegółowo opisane. Podano liczby wojsk (14 000 Szwedów i 3740 

Polaków)
50

 oraz ich rozlokowanie w terenie. Przebieg starcia opisano rzeczowo, choć autorzy 

nie mogli sobie odmówić barwnego przedstawienia ataku husarii: „Kiedy jazda szwedzka 

znalazła się w dolinie, do ataku zerwała się z szumem skrzydeł polska husaria. Jak huragan 

przeszli husarze przez szeregi szwedzkiej jazdy i piechoty siejąc zniszczenie, zamieszanie i 

popłoch”
51

. Omówienie drugiej wojny ze Szwecją zdominowała bitwa pod Oliwą. Jej opis jest 

wyjątkowo obszerny i dokładny. Podano skład obu flot, uzbrojenie, nazwiska dowódców oraz 

nazwy wielu okrętów i ich kolejność w szyku, a także straty w okrętach i ludziach. Opis 

starcia to przede wszystkim dwa epickie epizody: walki na pokładzie szwedzkich okrętów 

„Tiger” oraz „Solen”. Nie brak tu pełnych dramaturgii obrazów: „Admirał Stjernskjöld, 

kilkakrotnie ranny chce poddać się, ale trębacz, który miał dać sygnał, pada ranny. Kula 

urywa głowę drugiemu marynarzowi, któremu dowódca kazał wysadzić okręt w powietrze”
52

. 

Autorzy nie mają wątpliwości, że: „Zwycięstwo pod Oliwą odniesione zostało przede 

wszystkim dzięki bohaterstwu naszych marynarzy – Kaszubów i chłopów polskich, którzy 
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służyli na okrętach […]. Zwycięstwem oliwskim Polacy raz jeszcze udowodnili, że umieją 

walczyć i zwyciężać nie tylko na lądzie, lecz i na morzu”
53

. 

W podręczniku z 1959 r. obie wojny ze Szwedami z pierwszej połowy XVII w. 

opisane są szczegółowo, przy czym kulminacyjnym wydarzeniem pierwszej jest bitwa pod 

Kircholmem, zaś drugiej – nie tylko, jak we wcześniejszych opracowaniach, bitwa pod Oliwą, 

ale także bitwa pod Trzcianą. Bitwa pod Kircholmem zajmuje jednak więcej miejsca niż dwie 

pozostałe razem wzięte. Autorzy podają niższe liczby wojsk niż w materiałach z roku 1956: 

wojska szwedzkie liczyły 9000 piechoty i 3000 jazdy, zaś polskie 2400 jazdy i 1040 

piechoty
54

. Bitwa – jak oceniają autorzy – została rozstrzygnięta przez hetmana Chodkiewicza 

po mistrzowsku. Jej opis jest dość obrazowy; możemy, na przykład, przeczytać, iż: „Zawrzała 

zacięta walka wręcz na miecze, rapiery i kolby. Ale trudno było piechurom szwedzkim 

sprostać skrzydlatym jeźdźcom polskim. Żelazna ława ludzi i koni parła ich 

niepowstrzymanie, dusiła, łamała, odrzucała w tył”
55

. Straty Szwedów autorzy szacują na 

około 9000
56

. O polskich nie wspominają. Oceniają, iż: „Bitwa ta dobitnie wykazała 

wyższość taktyki natarcia szarżą stosowanego przez polską jazdę, nad karakolem, 

stosowanym przez Szwedów”
57

. Relacja z drugiej wojny ze Szwecją zajmuje blisko osiem 

stron
58

. Opis bitwy pod Oliwą jest znacznie krótszy i znacznie mniej barwny od tego w 

materiałach z 1956 r. Komentarz natomiast wyraźnie do tamtego nawiązuje: „Polacy pokazali, 

że potrafią bronić swej ojczyzny również na morzu i nie pozwolą odepchnąć się od 

Bałtyku”
59

. W bitwie pod Trzcianą szwedzkie wojska liczyły około 5000 piechoty i 4000 

kawalerii. Hetman Koniecpolski prowadził 2500 kawalerii, w tym 1300 husarii i 1200 

pancernych, oraz około 2000 rajtarów
60

 i pewną liczbę piechoty. Jak obrazowo stwierdzają 

autorzy: „Wyznaczone na wyprawę chorągwie ufnie wychodziły z obozu. Pozostający 
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towarzysze życzyli im zwycięstwa, oni też ufni w siłę swego oręża i talent hetmana byli 

dobrej myśli”
61

. Natomiast w przypadku Szwedów: „Żyła jeszcze w pamięci Szwedów 

straszliwa jazda polska spod Kircholmu, toteż czuli respekt przed szczupłymi siłami polskimi. 

Wierzyli jednak jednocześnie w szczęśliwą gwiazdę swego króla, mieli przy tym 

zdecydowaną przewagę liczebną nad Polakami, więc miotając się między nadzieją i obawami 

stawali w szyku”
62

. Autorzy, opisując bitwę, przechodzą niekiedy samych siebie: „Z miejsca 

rozgorzała zacięta walka. Obie strony walczyły dzielnie; trup padał gęsto. Ale na miejsce 

poległych stawali nowi i znów rapiery szwedzkie wiązały się z szablami polskimi. Rosło 

napięcie walki, wściekłość ogarniała walczących, zdwajała siłę ciosów, ale jeszcze nie 

wiadome było, kto wyjdzie z tej bitwy zwycięzcą, a kto pokonanym”
63

. W komentarzu 

zwrócono uwagę, że: „Podobnie jak pod Kircholmem jazda polska, głównie husaria, 

wykazała swoją wyższość nad jazdą szwedzką, a doskonałe, śmiałe dowodzenie 

Koniecpolskiego zadecydowało o zwycięstwie”
64

. 

Temat o wojnach polsko-szwedzkich w podręczniku z roku 1970 jest przedrukiem z 

podręcznika z roku 1959, ze zmianami i skrótami. Zaraz na początku mamy symptomatyczną 

zmianę, po informacji, że Szwedzi chcieli zagarnąć Inflanty. O ile w podręczniku z 1959 r. 

dodano, że pretensje do Inflant rościły sobie również Rosja i Rzeczpospolita, o tyle tutaj 

dowiadujemy się, że chodzi o „terytorium, do którego słuszne pretensje rościła sobie również 

Rosja”
65

. Skrócono omówienie pierwszej wojny polsko-szwedzkiej. W opisie bitwy pod 

Kircholmem najważniejszą zmianą jest skorygowanie liczebności wojsk szwedzkich: 5800 

piechoty i 5000 jazdy
66

. Usunięto kilka zdań ubarwiających narrację. Z komentarza usunięto 

akapit o wyższości taktyki natarcia szarżą nad karakolem. Dodano za to cytat z dzieła 

historyka Adama Naruszewicza o podziwie, w jaki to zwycięstwo wprawiło całą Europę. 

W materiałach z roku 1976 wojny ze Szwedami opisano skrótowo i całkowicie 

pominięto konflikty w wieku XVI oraz pierwszą wojnę w wieku XVII. Na podstawie tego 

opracowania dokonano w materiałach z roku 1979 znacznego rozszerzenia tematu, nie tylko 

uwzględniając brakujące wątki, ale także rozbudowując już istniejące. Powstało tym samym 

dość wyczerpujące – jak na wydawnictwo tego rodzaju – omówienie, przy czym, co ciekawe, 

nie wyeksponowano tu szczególnie „potopu”. Wspomniano za to o zwycięstwie wojsk 

litewskich w bitwie pod Kokenhausen. Znacznie więcej miejsca poświęcono bitwie pod 

Kircholmem, której opis jest dość szczegółowy. Wojska polskie były – zdaniem autorów – 

trzykrotnie słabsze. Autorzy tak komentują zwycięstwo: „Umiejętnie zastosowana zasada 

ekonomii sił, wykorzystująca także różnice w taktyce walczących stron, oraz przezorność i 

zdolności dowódcze Chodkiewicza przyniosły nam jedno z najwspanialszych zwycięstw w 

całej polskiej historii wojskowej”
67

. Drugą wojnę ze Szwecją opisano w materiałach z roku 

1976 i 1979 identycznie. Zwycięstwo pod Oliwą skomentowano następująco: „Marynarze i 

żołnierze polscy dali w tej bitwie dowody hartu, wykazali umiejętności trudnej walki wręcz 
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na morzu i gotowość do patriotycznych poświęceń”
68

. Wspomniano też o zwycięstwie pod 

Trzcianą; brak jednak szczegółów bitwy. 

W podręczniku z roku 1986 zrezygnowano z omawiania ekspansji szwedzkiej na 

wybrzeża Bałtyku; wspomniano tylko, że w drugiej połowie XVI w. Szwedzi rozpoczęli 

podbój Inflant. Dodano natomiast akapit, w którym za ukoronowanie działalności Zygmunta 

Augusta w sprawach morskich uznano jego decyzję budowy własnych okrętów w stoczni 

elbląskiej. Omówienie pierwszej wojny ze Szwedami znacznie rozszerzono. Opis etapu, który 

doprowadził do bitwy pod Kircholmem, wzorowano na podręczniku z roku 1970 (bądź z roku 

1959; opisy te są bowiem niemal identyczne). Natomiast opis samej bitwy nosi tylko lekkie 

ślady opisu z wcześniejszych podręczników; nie zgadza się nawet większość danych 

liczbowych. Wojska szwedzkie liczyły – według autorów – około 10 800 żołnierzy, w tym 

około 8300 piechoty i 2500 jazdy. Siły polskie były znacznie słabsze: około 3800, w tym 

2800 jazdy i około 1000 piechoty
69

. Relacja z bitwy jest równie obszerna (a miejscami 

dokładniejsza), jak w podręcznikach z 1959 i 1970 r. Pozbawiona jest ponadto przesadnej 

fabularyzacji. Autorzy obszernie komentują bitwę, podkreślając jej wielkie znaczenie dla 

rozwoju polskiej sztuki wojennej. Opis drugiej wojny także został rozszerzony; zwłaszcza 

opis bitwy pod Oliwą. Omówienie działań wojennych jest wyraźnie wzorowane na opisie w 

podręcznikach z 1959 i 1970 r., lecz znacznie je skrócono. Inaczej określono tu liczbę wojsk 

szwedzkich, poprowadzonych w roku 1626 przez Gustawa Adolfa w głąb Prus: 7000; podczas 

gdy w starszych podręcznikach występuje liczba 15 000
70

. Nieco miejsca poświęcili autorzy 

na omówienie spraw morskich, dodając akapit o przedsięwzięciach Zygmunta III w tej 

materii. Opis bitwy pod Oliwą jest zbliżony do opisów w podręcznikach z roku 1959 i 1970, 

jednak w niektórych miejscach dokładniejszy. Spośród informacji, jakich nie ma w starszych 

podręcznikach, należy wymienić wysadzenie przez Szwedów w powietrze własnego okrętu 

„Solen”
71

. Bitwa pod Trzcianą została opisana obszernie i dokładniej nawet niż w 

podręczniku z 1959 r. W przeciwieństwie do starszych podręczników, wspomniano o 

ubezpieczeniu przez Koniecpolskiego swojego marszu oddziałami zwiadowczymi złożonymi 

z rajtarów, dzięki czemu uniknął zasadzki szwedzkiej na przeprawie przez rzekę Liwę
72

. 

Pierwsza faza bitwy opisana jest tak samo, jak w podręcznikach z 1959 i 1970 r. Tam 

jednakże, po manewrze Koniecpolskiego na prawym skrzydle, następuje rozbicie i ucieczka 
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wojsk szwedzkich. Natomiast tutaj jest to omówione znacznie dokładniej
73

. Autorzy 

komentują bitwę w rzeczowym tonie: „Bitwa pod Trzcianą była typową bitwą kawaleryjską, 

w której jazda polska wykazała znaczną ruchliwość. Hetman Koniecpolski umiejętnie 

wykorzystał uderzenie na skrzydło przy jednoczesnym wiązaniu sił szwedzkich od czoła”
74

. 

Można wskazać kilka przyczyn, dla których temat o wojnach ze Szwecją zajmował 

poczesne miejsce w większości opracowań. Po pierwsze, był to temat ideologicznie 

bezpieczny, bowiem Szwedzi stali się już przeciwnikiem niemalże zapomnianym. Ponadto, 

pisanie o „potopie” miało też tę zaletę, że choć aktywność militarna Rzeczypospolitej była 

wówczas głównie skierowana na wschód, to wojny szwedzkie były pod tym względem 

pożądanym wyjątkiem – wróg nadszedł z północy, a tym samym polski wysiłek wojenny 

skierował się w stronę politycznie neutralną. Sam przebieg wojen szwedzkich, a szczególnie 

„potopu”, doskonale ilustrował propagandową tezę o upadku moralnym szlachty, która w 

najlepszym wypadku nie chciała się bić, a w najgorszym – zaprzedawała się najeźdźcy; oraz o 

moralnej wyższości polskiego ludu, który samorzutnie powstał do walki przeciwko 

okupantom. Przewodził mu w tej walce Czarniecki, który również – co często podkreślano – 

nie wywodził się ze stanu magnackiego, lecz z drobnej szlachty. Wojny ze Szwecją 

dostarczyły też kilku świetnych zwycięstw, zaś „potop” mógł stanowić pewną analogię do 

sytuacji w okresie drugiej wojny światowej – okupowana Polska uwolniła się w połowie XVII 

w. od okupanta, co w roku 1943 dawało tak bardzo pożądaną nadzieję, że tym razem stanie 

się tak samo. A ponieważ tak się stało, po wojnie dyskontowano fakt, iż w roku 1945 kraj 

wyzwoliło wojsko „ludowe”, tak jak w 1660 r. – uczynił to lud. 

W jednym tylko opracowaniu do cyklu historycznego zabrakło jakiejkolwiek 

wzmianki o wojnach ze Szwecją – w materiałach z 1974 r. (materiały z 1957 r. nie obejmują 

tego okresu). W pozostałych można znaleźć wszelkie możliwe warianty przedstawienia tego 

tematu. Od krótkiego akapitu wyłącznie o „potopie” w materiałach z 1964 r., poprzez 

materiały z roku 1969 z relacją o trzech wojnach w XVII w., lecz tak ogólnikową, że nie 

wymieniono nawet nazwiska Czarnieckiego, aż po najbardziej wyczerpujące omówienie w 

podręczniku z 1959 r. 

Najobszerniej konflikty ze Szwecją opisano w tymże podręczniku, lecz sporo miejsca 

poświęcono na omówienie organizacji wojsk w tej epoce oraz na ustępy o charakterze 

opisowym, literackim. Pod tym względem bardziej rzeczowy jest opis w podręczniku z 1970 

r., będący co prawda zmienionym przedrukiem z podręcznika z 1959 r., ale z usuniętymi 

wszelkiego rodzaju ozdobnikami. Tyle że przy okazji pominięto też wstęp z analizą 

organizacji wojsk i sztuki wojennej oraz dokonano innych skrótów. Wydaje się więc, że 

najlepiej omówiono ten temat w ostatnim podręczniku, z roku 1986. Opis „potopu” jest tu 

wprawdzie mniej obszerny niż w starszych podręcznikach, ale dwie wcześniejsze wojny w 

XVII w. opisano dokładniej, a poza tym podręcznik ten zawiera więcej faktów związanych z 

działaniami wojennymi, mniej zaś odniesień do polityki i kwestii społecznych. 

2. Sprawiedliwe wojny z Turkami i Tatarami 

W okresie formowania „ludowego” wojska niemal zupełnie nie poruszano w szkoleniu 

politycznym tematów związanych z wojnami z Turcją i Tatarami. Wspominano o tym 

czasami, bardzo skrótowo, jedynie w kontekście przyczyn osłabienia Polski w drugiej 

połowie XVII w. Lekceważenie dla tego tematu pozostało cechą charakterystyczną autorów 

wydawnictw do cyklu historycznego także po wojnie. Aż w czterech opracowaniach w ogóle 

nie wymieniono nazw „Tatarzy” i „Turcy” (w podręczniku z 1948 r.; materiałach z 1952, 
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1954 i 1976 r.), a w jednym (materiałach z 1974 r.) wspomniano tylko o Tatarach, lecz w 

kontekście XIII w. W siedmiu wydawnictwach są na ten temat jedynie mniej lub bardziej 

lakoniczne wzmianki; nawet w podręczniku z 1986 r. 

Zupełnie poza konkurencją pozostaje natomiast podręcznik z roku 1959, w którym jak 

gdyby starano się nie tylko nadrobić zaległości, ale także omówić ten temat na zapas. Należy 

on do najdłuższych i zajmuje 54 strony. To znacznie więcej niż w jakimkolwiek innym 

wydawnictwie. Rozpoczęto od krótkiego omówienia państwa tureckiego i jego armii, a także 

organizacji wojska i sposobów walki Tatarów, przy czym nie oszczędzono czytelnikom 

makabrycznych szczegółów: „Niemal w każdej bitwie spotykano takie sceny, że żołnierzom 

poległym w boju odrąbywano głowy, wbijano je na dzidy i wśród ogólnej radosnej wrzawy 

obwożono po obozie”
75

. Omówiono organizację i liczebność polskiego wojska kwarcianego 

oraz jego rozmieszczenie i system obrony przez najazdami tatarskimi. Autorzy tak komentują 

brak pieniędzy na powiększenie stałej armii: „Egoizm i prywatę magnatów polskich opłacać 

musiał żołnierz polski bijąc się dzielnie z przeważającymi siłami Turków i Tatarów. Dla 

sprawiedliwości trzeba podkreślić, że w szeregach wojska polskiego na Kresach znajdowało 

się sporo młodzieży szlacheckiej, zwłaszcza z ziem zagrożonych najazdami Turków i 

Tatarów”
76

. 

Za bezpośrednie powody wojen autorzy uznali kwestię Mołdawii, do której rościły 

pretensje Polska i Turcja, oraz napady Kozaków na ziemie tureckie. Obrazowo opisano 

przebieg dwóch polskich poselstw do sułtana i do chana; zwłaszcza pierwsze przedstawiono 

niemal w szpiegowsko-przygodowej konwencji. Ponieważ nie przyniosły one skutku, hetman 

Żółkiewski postanowił uprzedzić atak i ruszył do Mołdawii na czele 10 000 żołnierzy, w tym 

7000 jazdy i 3000 piechoty
77

. Wojsko polskie „weszło w dawny okop cecorski i zajęło 

stanowiska nad Prutem, dogodne dla obrony”
78

. Autorzy nie wyjaśniają jednak, czym był 

„okop cecorski”, a o bitwie stoczonej tu przez Jana Zamoyskiego w roku 1595 nigdzie nie 

wspominają. Połączone siły turecko-tatarskie liczyły około 30 000
79

. Opis bitwy zajmuje aż 

pięć i pół strony; więcej niż następujący po nim opis wojny chocimskiej. Wydaje się, że tak 

obszerne omówienie klęski pod Cecorą wynikało z jej wyjątkowego dramatyzmu, który został 

udatnie oddany w relacji. 

W roku 1621 w ufortyfikowanym obozie pod Chocimiem hetman Karol Chodkiewicz 

zdołał zgromadzić – jak to określają autorzy – zaledwie około 75 000 ludzi, w tym 40 000 
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Kozaków. Określenie „zaledwie” wynika zapewne z faktu, że armia turecka liczyła 220 000 

żołnierzy, w tym 160 000 Turków i 60 000 Tatarów
80

. Mimo to „wśród żołnierzy, a także i 

wyższego dowództwa panował nastrój bojowy. […] Żołnierze, pochodzący z południowo-

wschodnich rubieży ziem polskich, mówili o okropnościach, jakich zaznała ludność tych 

terenów od najazdów tatarskich. Wszystko to potęgowało nienawiść wojska do 

nadciągającego wroga”
81

. Fragment ten przypomina pogadanki polityczne z okresu drugiej 

wojny światowej, w których też akcentowano pamięć o okropnościach popełnianych przez 

okupanta. Opis bitwy jest znacznie mniej dramatyczny od opisu bitwy cecorskiej. Autorzy 

następująco komentują historię tej wojny: „Karność, dyscyplina i dzielność wojska oraz 

nieprzeciętny talent dowódczy hetmana Chodkiewicza sprawiły, że trzykrotnie mniejsza 

liczebnie armia polska powstrzymała potężny najazd turecko-tatarski”
82

. 

Spośród starć z Tatarami w pierwszej połowie XVII w. autorzy omawiają bitwę pod 

Ochmatowem w 1644 r. Dowodził w niej hetman Stanisław Koniecpolski, który: „Mając do 

dyspozycji wojsko kwarciane, niemal co roku uganiał się […] ze swymi oddziałami za 

Tatarami najeżdżającymi kraj”
83

. Tatarów było około 30 000. Polaków około 19 000
84

. Opis 

bitwy, dość skrótowy, wzbogacono o fragment diariusza naocznego jej świadka, Stanisława 

Oświęcimia. Jak informują autorzy: „Również i to zwycięstwo nabrało dużego rozgłosu w 

Europie i niezwłocznie opisane zostało w językach: francuskim, niemieckim i włoskim”
85

. 

Wspomniano także o jednym z dowódców wojsk kwarcianych, Stefanie Chmieleckim, 

którego imię, jak twierdzą autorzy, „było później tak straszne na Krymie, że matki tatarskie 

straszyły nim swe dzieci”
86

. Nie omieszkano też napisać o (niezbyt udanych) próbach 

współpracy polsko-rosyjskiej przy zwalczaniu najazdów tatarskich. 

Następny etap zmagań z Turkami i Tatarami należy już do drugiej połowy XVII w. i 

jest związany z Janem Sobieskim. W 1667 r. Sobieski, mając 10 000 żołnierzy, osaczył 

100 000 Tatarów w rejonie Podhajec i zmusił ich do zawarcia pokoju
87

. W roku 1672 

przeciwko Polsce wystąpiła Turcja. Zdaniem autorów „wojna z Turcją miała dla Polski 

podobnie jak wszystkie dotychczasowe wojny z Turcją i Tatarami charakter sprawiedliwy, 

obronny”
88

. Wyczerpana wojnami Polska miała, na szczęście, hetmana, który – jak napisano – 

pochodził z rodu słynnego ze swych czynów bojowych; o którym to rodzie autorzy pokrótce 
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opowiadają. Liczebność samej tylko armii tureckiej szacują na 280 000
89

. Jej przybycie pod 

Kamieniec Podolski opisano cytatem z Sienkiewicza. Autorzy podają, że Sobieski wzmocnił 

załogę Kamieńca do 2000 ludzi
90

. W opisie obrony Kamieńca umieszczono jeszcze jeden 

długi cytat z Pana Wołodyjowskiego. Co ciekawe, dla zrelacjonowania końcowego aktu 

tragedii autorzy nie oddali głosu Sienkiewiczowi, lecz uczynili to sami: „W przystępie 

strasznej rozpaczy dwaj dzielni obrońcy twierdzy mjr Heyking i pułkownik Wołodyjowski 

podpalili 200 beczek prochu w wieży zamkowej, wysadzając się w powietrze wraz z 

bastionem starego zamku”
91

. 

Sobieski zebrał 4000 jazdy i ruszył na Tatarów. Kampania ta przyniosła wiele 

sukcesów, a w jednym przypadku „samo imię Sobieskiego wystarczyło, aby Tatarzy na 

wszystkie strony rozpierzchli się”
92

. Autorzy wyliczają, że: „W sumie, w tej nadzwyczaj 

energicznie i szybko przeprowadzonej akcji przez Sobieskiego, oddziały polskie rozbiły 

wojska tatarskie liczące ponad 20 000 ludzi, przebywając w ciągu 14 dni około 400 km i 

wyzwoliły z jasyru około 45 000 Polaków”
93

. Podkreślają, że: „Dużej pomocy udzieliła 

również żołnierzom Sobieskiego miejscowa ludność chłopska. Chłopi wskazywali wojsku 
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300 km i odbijając dziesiątki tysięcy jasyru; zob.: M. Kukiel, Sobieski wódz, [w:] idem, Od Wiednia do 

Maciejowic (Studia i szkice historyczne), Londyn 1965 (pierwodruk 1933), s. 23. We wcześniejszej swojej pracy 

podawał nieco odmienne dane: „W ciągu 11 dni Sobieski przebiegł najmniej 400 km, rozbił pięć wielkich 

oddziałów tatarskich, liczących łącznie do 30.000 koni, wyzwolił najmniej 44.000 jasyru”; zob.: M. Kukiel, 

Zarys historji wojskowości…, s. 119. Jeszcze inaczej przedstawił to w 1955 r. Otton Laskowski: „W ciągu 10 dni 

Sobieski przebył w linii powietrznej ponad 305 km, w czterech wielkich bitwach i kilkunastu mniejszych 

zniszczył około 40.000-ną armię tatarską i wyzwolił kilkadziesiąt tysięcy jasyru”; zob.: O. Laskowski, Polska 

sztuka wojenna XVI i XVII wieku…, s. 14–15 (siły Sobieskiego liczyły, według Laskowskiego, 4500 kawalerii i 

dragonów). Pierwowzorem dla tych wszystkich podsumowań był ustęp w dziele Konstantego Górskiego, który 

pisał: „Garść polskich bohaterów, w liczbie 2500 koni, przebiegłszy w 8 dni przeszło 300 wiorst najfatalniejszéj 

drogi […] w kilku potyczkach zniosło szesnaście razy liczniejszego nieprzyjaciela, (liczyć go bowiem wypada 

przynajmniej na 40,000, gdy polaków nad 2½ tysiąca nie było), nabrało prócz tego mnóstwo trofeów i jeńców, a 

w końcu odbiło do 50,000 chrześcian, w jasyr już gnanych”; zob.: K. Górski, Wojna Rzeczypospolitej Polskiej z 

Turcyą…, s. 26 (pisownia oryginału). Warto dodać, że autorzy wstępu do wypisów źródłowych do historii 

polskiej sztuki wojennej w latach 1648–1683, wydanych w roku 1954, wykorzystali dane M. Kukiela, pisząc o 

9-dniowej kampanii i przebytych 300 kilometrach; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1648–1683, oprac. 

Bohdan Baranowski, Kazimierz Piwarski, Warszawa 1954 (=Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki 

wojennej, zesz. 6), s. 57. 
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miejsca pobytu czambułów oraz niszczyli rozproszonych Tatarów, na których czatowali po 

lasach, drogach itp.”
94

. 

W 1673 r. wojska polskie i tureckie spotkały się pod Chocimiem. Tym razem w 

okopach znajdowali się Turcy, w liczbie 35 000. Siły polskie wynosiły 30 000. Dla opisania 

decydującej o zwycięstwie szarży husarii oddano głos Sienkiewiczowi, cytując długi fragment 

Pana Wołodyjowskiego. Z armii tureckiej zginęło aż 8000 janczarów
95

. 

Ostatnią z opisanych w podręczniku kampanii Sobieskiego na terenie kraju jest bitwa 

pod Żórawnem w 1676 r. Król miał zaledwie około 18 000 żołnierzy, podczas gdy na Polskę 

ciągnęło 80 000 Turków i 130 000 Tatarów
96

, toteż zamknął się w warownym obozie. W 

podręczniku podkreślono wielkie zasługi w czasie tej bitwy dowódcy polskiej artylerii, gen. 

Marcina Kątskiego, którego żołnierze „kładli swym ogniem wały trupów nieprzyjaciół 

szturmujących obóz”
97

. 

Wyprawę wiedeńską opisano na 22 stronach. Armia turecka liczyła około 140 000 

żołnierzy
98

; wojska cesarskie zaledwie 30 000. Przybycie do Warszawy posła cesarskiego z 

prośbą o pomoc zilustrowano fragmentem wiersza Marii Konopnickiej. Sobieski poprowadził 

pod Wiedeń blisko 27 000 żołnierzy
99

. Wojsko polskie było po drodze entuzjastycznie witane 

przez ludność. Ale – jak podkreślają autorzy – najserdeczniej witała żołnierza polskiego 

ludność polska mieszkająca na Śląsku. Plan Sobieskiego zakładał zniszczenie wroga w walnej 

bitwie, lecz „to charakterystyczne dla strategii polskiej dążenie obce było dowódcom 

austriackim i niemieckim. Dążyli oni jedynie do zmuszenia przeciwnika do odstąpienia od 

obleganego Wiednia”
100

. Polacy – jak twierdzą autorzy – na posiedzeniu rady wojennej 

popisali się wielką znajomością sztuki wojowania, na poparcie czego przytoczono opinię 

naocznego świadka, zacytowaną za dziełem Franciszka Kulczyckiego z roku 1883. Autorzy 

podają liczebność poszczególnych armii wchodzących w skład sił sprzymierzonych. Ogółem 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 190. 
95

 Ta informacja pochodzi od Konstantego Górskiego, Wojna Rzeczypospolitej Polskiej z Turcyą…, s. 

58–59. 
96

 Liczebność Turków i Tatarów została przyjęta na podstawie informacji Tadeusza Korzona o 200 000 

Turków i Tatarów oraz 20 000 Polaków i Litwinów; zob.: T. Korzon, op. cit., t. 2, s. 479. Nie wykorzystano przy 

tym propozycji Janusza Wolińskiego, oceniającego wojska muzułmanów na „plus minus 100 tys.”; zob.: J. 

Woliński, Żórawno, PHW, R. II, 1930, t. 2, zesz. 1, s. 47–48, przyp. 4. Nieco ostrożniej szacował siły turecko-

tatarskie Marian Kukiel, pisząc, iż 20 000 polskich żołnierzy musiało stawić czoła co najmniej czterokrotnie 

silniejszym wojskom przeciwnika; zob.: M. Kukiel, Sobieski wódz…, s. 24 (mniej ostrożny był jednak w swojej 

wcześniejszej pracy, pisząc o 28 000 wojska polskiego przeciwko 200 000 armii otomańskiej; zob.: idem, Zarys 

historji wojskowości…, s. 121). Badania Jana Wimmera uściśliły siłę wojsk Rzeczypospolitej na około 21 000, w 

tym 5000 Litwinów; zob.: J. Wimmer, Wojsko polskie…, s. 194. Badacz ten szacował liczebność przeciwników 

„do 50 000 ludzi”; zob.: ibidem. Na tej podstawie Wiesław Majewski ustalił wielkość nieprzyjacielskich armii 

na 20 000 Polaków i Litwinów oraz 40 000 przeciwników; zob.: W. Majewski, Polska sztuka wojenna w latach 

1648–1667, [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. 2: 1648–1864, red. nauk. Janusz Sikorski, 

Warszawa 1966, s. 126. Te ustalenia zaakceptowali Tadeusz Nowak i Jan Wimmer, Dzieje oręża polskiego…, s. 

314. Tę samą liczbę Polaków podali w późniejszym opracowaniu, z roku 1981, lecz nie podali liczby sił 

tatarsko-tureckich; zob.: eidem, Historia oręża polskiego…, s. 523. 
97

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 196. 
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 Można to uznać za zaokrągloną liczbę 138 000 podaną przez Ottona Laskowskiego, Polska sztuka 

wojenna XVI i XVII wieku…, s. 22. 
99

 Jest to liczba zbliżona do podanej przez Tadeusza Korzona liczby 26 559 (którą uznawał zresztą za 

nieco za niską); zob.: T. Korzon, op. cit., t. 2, s. 494. Nieco niżej, na 25 000, szacował siłę wojska polskiego 

Otton Laskowski, Polska sztuka wojenna XVI i XVII wieku…, s. 21. W 1966 r. Jan Wimmer podawał liczbę 

26 600; zob.: J. Wimmer, Wojskowość polska w latach 1648–1699…, s. 35. Z kolei w roku 1968 Tadeusz Nowak 

i Jan Wimmer szacowali siłę wojsk polskich na 27 000; zob.: T. Nowak, J. Wimmer, Dzieje oręża polskiego…, s. 

316–317. Jednak w swojej późniejszej pracy obniżyli tę liczbę do 22 000; zob.: eidem, Historia oręża 

polskiego…, s. 527, 529. 
100

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 201. 
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armia liczyła około 42 500 piechoty i ponad 30 000 kawalerii
101

. Polskie wojsko musiało 

przejść przez trudny teren Lasu Wiedeńskiego. Marsz ten obrazowo opisano. Widok 

oblężonego Wiednia autorzy oddają słowami niejakiego Duponta, naocznego świadka (tym 

razem wymienionego z nazwiska), który wraz z Sobieskim znajdował się na wzgórzu 

Kahlenberg. Cytat również pochodzi z dzieła Kulczyckiego. Autorzy podkreślają wysokie 

walory bojowe piechoty polskiej, która odegrała główną rolę w pierwszej fazie walki: 

„Piechurzy umieli walczyć zarówno w szyku zwartym, jak i rozproszonym. Doskonale dawali 

sobie radę w walce ogniowej z nieprzyjacielem, zaś w starciu na białą broń polskie berdysze 

szybko brały górę nad szablami janczarów”
102

. Najwięcej dramaturgii jest jednak w opisie 

decydującej szarży kawalerii: „Husaria, atakując po lekkiej pochyłości terenu, nabierała coraz 

większego pędu. […] W momencie czołowego starcia się przeciwnych sobie szarż front jazdy 

tureckiej legł pokotem, a husaria polska zwaliła się druzgocącym atakiem na następne szeregi 

i spychając je przed sobą parła naprzód. Zamieszanie i popłoch ogarnęły wojsko tureckie”
103

. 

Wjazd Sobieskiego do Wiednia jest opisany jednym zdaniem, lecz towarzyszy mu 

znacznie dłuższy, gorzki komentarz o chłodnym przyjęciu króla przez cesarza, który: „W 

czasie całego spotkania nawet na chwilę nie okazał […] żadnej wdzięczności królowi 

polskiemu i całej armii Rzeczypospolitej (jaką co najmniej był im winien)”
104

. Omówiono 

jeszcze dwie bitwy pod Parkanami, z których pierwsza zakończyła się dotkliwą porażką 

Polaków, zaś druga – wielkim zwycięstwem. Autorzy wyrażają nawet opinię, że: 

„Zwycięstwo pod Parkanami można uważać za większe niż wiedeńskie, tu bowiem armia 

nieprzyjacielska została nie tylko rozbita, lecz i całkowicie zniszczona”
105

. W drugiej bitwie 

uczestniczyło 15 000 Polaków i 16 000 Austriaków, zaś Turcy dysponowali 36 000 ludzi
106

. 

Opis bitwy składa się właściwie z dwóch długich relacji nie wymienionego z nazwiska 

naocznego świadka, przytoczonych znów za Kulczyckim. 

Drugim wydawnictwem, w którym omówiono temat wojen Rzeczypospolitej z Turcją 

i Tatarami, jest podręcznik z 1970 r., lecz stanowi on skrócony przedruk z podręcznika z 1959 

r. Zmieniono początek oraz dokonano skrótów, gdzieniegdzie znacznych, choć na ogół 

pominięto tylko zagadnienia nie odnoszące się bezpośrednio do przebiegu działań wojennych. 

Przystępując do opisu pierwszej wojny z Turcją, autorzy pominęli wstęp, w którym w 

podręczniku z roku 1959 wyjaśniono przyczyny wojen polsko-tureckich. Po części jest to 

zrozumiałe, ponieważ informacja o tym, że jednym z głównych punktów spornych była 

kwestia Mołdawii, została tu poruszona we wcześniejszym rozdziale o bitwie pod Obertynem. 

Autorzy zrezygnowali także z obszernego ustępu opisującego przygotowania tureckie do 

wojny i polskie zabiegi dyplomatyczne. Informacja o zajęciu przez Żółkiewskiego okopów 

pod Cecorą ma tu większy sens, ponieważ nieco wcześniej autorzy wspomnieli o stoczonej 
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 Sumaryczna wielkość (72 500) jest zbliżona do oszacowania Ottona Laskowskiego (70 000), który w 

pracy opublikowanej w roku 1955 podał tylko ogólną liczebność, bez podziału na piechotę i jazdę; zob.: O. 

Laskowski, Polska sztuka wojenna XVI i XVII wieku…, s. 22. 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 207. 
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 Ibidem, s. 208–209. 
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 Ibidem, s. 211. 
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 Ibidem, s. 218. 
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 Tadeusz Korzon szacował niżej liczbę wojsk polskich, na 10 000, natomiast podobnie liczbę wojsk 

cesarskich, na 16 700, nie podając wszakże liczebności wojsk tureckich (stwierdził tylko, że po bitwie pod 

Wiedniem pozostało 35 000 tureckich niedobitków, zebranych w Budapeszcie); zob.: T. Korzon, op. cit., t. 3: 

Dokończenie epoki przedrozbiorowej. Epoka porozbiorowa, s. 7–8. Identyczna jak tutaj (36 000) liczba wojsk 

tureckich była podawana później, w: Wiesław Majewski, Polska sztuka wojenna w okresie wojen z Turcją w 

drugiej połowie XVII wieku, [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. 2: 1648–1864, red. nauk. 

Janusz Sikorski, Warszawa 1966, s. 131. Takie same, jak w omawianym podręczniku, liczby wojsk tureckich i 

cesarskich podawali Tadeusz Nowak i Jan Wimmer, natomiast nie podawali liczebności sił polskich; zob.: T. 

Nowak, J. Wimmer, Dzieje oręża polskiego…, s. 322–323. W późniejszym opracowaniu podawali tylko tę samą 

liczbę wojsk austriackich; zob.: eidem, Historia oręża polskiego…, s. 522. 
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tam w 1595 r. bitwie. Znacznie różni się liczba wojska tureckiego podana w obu 

podręcznikach. W podręczniku z roku 1959: 30 000. W omawianym podręczniku: w sumie 

13 000
107

. Czytając relację w podręczniku z roku 1959 można odnieść wrażenie, że o 

niepowodzeniu natarcia polskiego zadecydowali Tatarzy (którzy uderzyli z boku na polskie 

prawe skrzydło i otoczyli prawy tabor) oraz zdrada Mołdawian. Lecz w omawianym 

podręczniku wygląda to inaczej. Prawy tabor natrafił na głęboki jar obsadzony przez piechotę 

nieprzyjacielską, a kiedy podjął próbę jego obejścia – między nim a obozem powstała luka, w 

którą rzucili się Tatarzy. Wówczas dopiero część Mołdawian zdradziła Polaków. 

W opisie wojny chocimskiej w 1621 r. bardzo znacznie różnią się dane o liczebności 

wojsk tureckich. W omawianym podręczniku jest to około 100 000 Turków i Tatarów. 

Szacunki dotyczące wojsk polskich także są różne; tutaj podano liczbę: 55 000 (w tym 25 000 

Kozaków)
108

. Autorzy zachowali w niemal nie zmienionej formie początek komentarza, lecz 

nie ustrzegli się lapsusu. Pozostawili bowiem zdanie: „Karność, dyscyplina i dzielność wojska 

oraz nieprzeciętny talent dowódczy hetmana Chodkiewicza sprawiły, że trzykrotnie mniejsza 

liczebnie armia polska powstrzymała potężny najazd turecko-tatarski”
109

. Zapomnieli jednak, 

że wcześniej stwierdzili, iż armia polska była tylko dwukrotnie mniej liczna. Całkowicie 

pominięto najazdy Tatarów między rokiem 1621 a 1667; wspomniano tylko, że miały 

miejsce, lecz polskie wojsko je powstrzymywało. Usunięto także obszerny fragment o 

próbach podjęcia współpracy z Moskwą. Autorzy przechodzą od razu do bitwy pod 

Podhajcami (1667 r.), gdzie wroga armia została zatrzymana przez wojska Sobieskiego. Ten 

skrót prowadzi do logicznego zgrzytu. Sobieski pojawia się tu nie wiadomo skąd; nie 

wiadomo, kim jest, ani jaką pełni funkcję, bo nawet nie nazwano go hetmanem. Krótki opis 

znacznie różni się w obu podręcznikach. O ile w podręczniku z roku 1959 podano, że Tatarów 

było 100 000, o tyle tutaj, że 20 000
110

. W podręczniku z roku 1959 Sobieski osaczył i 

rozgromił wrogą armię. Tutaj to Tatarzy i Kozacy oblegali Polaków, choć potem musieli się 

wycofać, bo: „Przezorny Sobieski pewną część swych wojsk wysłał uprzednio na tyły 

najezdniczej armii, co odcięło jej zaopatrzenie”
111

. Autorzy wspominają też o wygranej przez 

Sobieskiego bitwie z Kozakami i Tatarami pod Bracławiem, o której nie ma wzmianki w 
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 Próbę bliższego oszacowania siły armii turecko-tatarskiej podjął w roku 1970 Ryszard Majewski, 
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podręczniku z 1959 r. Informują również, że w roku 1672 Sobieski wzmocnił załogę 

Kamieńca Podolskiego do 1000 ludzi
112

. Nie ma tu podanej liczby wojsk tureckich. Opis 

oblężenia drastycznie skrócono. Nie omieszkano wszakże wspomnieć o mjr. Heykingu i płk. 

Wołodyjowskim, przedrukowując odpowiedni ustęp. Autorzy określają liczbę wojsk 

tureckich pod Chocimiem na 30 000
113

 (w podręczniku z 1959 r.: 35 000). 

Opis wyprawy wiedeńskiej został bardzo mocno skrócony. Nie wspomniano o 

kontrowersjach związanych z godnością naczelnego wodza, informując tylko, że został nim 

Sobieski. Dane dotyczące liczebności sił sprzymierzonych zgadzają się w obu podręcznikach, 

z tym że tutaj pominięto podział na piechotę i jazdę. Dopiero informując o liczbie wojska 

uczestniczącego we właściwym ataku podano, iż było tam 30 000 kawalerii i 40 000 

piechoty
114

 (w podręczniku z 1959 r. podano liczbę 42 500 piechoty i jest to jedyna różnica). 

Z obszernego opisu marszu pod Wiedeń ostał się tylko jeden akapit. Opis decydującej szarży 

kawaleryjskiej także skrócono, lecz o wiele mniej. Wjazd Sobieskiego do Wiednia 

skwitowano dwoma zdaniami, opuszczając całą resztę o obraźliwym potraktowaniu go przez 

cesarza. Dalsze działania przeciwko Turkom streszczono w jednym akapicie, przy czym 

wymieniając zwycięstwo pod Parkanami nawet nie wspomniano, że miały tam miejsce dwie 

bitwy. Autorzy tak komentują kampanię wiedeńską: „Zwycięstwo pod Wiedniem i 

Parkanami, w których wielką rolę odegrało wojsko polskie i talent dowódczy Jana 

Sobieskiego, uratowało ludność środkowej Europy od ciężkiej niewoli tureckiej oraz 

poważnie osłabiło potęgę Turcji”
115

. 

Trzecim wydawnictwem, w którym dokonano omówienia wojen z Turcją i Tatarami, a 

zarazem najwcześniejszym, są materiały z roku 1956, w których wszakże najwięcej miejsca 

poświęcono bitwie pod Wiedniem. O wcześniejszych walkach opowiedziano w wielkim 

skrócie. Dwie potężne wyprawy tureckie przeciwko Polsce miały miejsce w latach 1620–

1621. Podczas pierwszej z nich Turcy, mający ogromną przewagę, rozbili Polaków pod 

Cecorą, jednak „wyczerpani długotrwałą i mężną obroną wojsk polskich nie byli zdolni w 

tym samym roku do dalszego pochodu na nasze ziemie”
116

. Druga wyprawa została odparta 

po zaciekłych walkach pod Chocimiem. W latach 1672–1677 Turcy najechali ziemie 

Rzeczypospolitej siejąc śmierć i zniszczenie. Wojska polskie, pod dowództwem Jana 

Sobieskiego, odniosły szereg świetnych zwycięstw. Szczególnie piękne – jak to określają 

autorzy – miało miejsce pod Chocimiem w 1673 r. Opisu bitwy właściwie nie ma, są tylko 

informacje o liczebności sił (armia polska: 30 000, turecka: 35 000) i o stratach (z armii 

tureckiej ocalało tylko 3000 jazdy)
117

. Autorzy uważają, że zwycięstwo było w dużej mierze 
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 Tadeusz Nowak i Jan Wimmer podawali liczbę około 1200; zob.: T. Nowak, J. Wimmer, Dzieje 
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zasługą polskich artylerzystów, którzy celnym ogniem zniszczyli most na Dniestrze, 

odcinając Turkom drogę ucieczki. Polska husaria okazała się znacznie lepsza od jazdy 

tureckiej. Bitwa zaś wykazała, że „polska sztuka wojenna w drugiej połowie XVII wieku, 

mimo wewnętrznego rozkładu państwa polskiego i jego zbliżającego się upadku, stała jeszcze 

bardzo wysoko”
118

. 

Zwycięstwem szczególnym była jednak bitwa pod Wiedniem, w której wsławiło się – 

jak to ujmują autorzy – rycerstwo polskie, a polska sztuka wojenna osiągnęła w tej bitwie swe 

wyżyny. Turcy posłali pod Wiedeń 300 000 armię. Sobieski poprowadził na odsiecz 30 000 i 

objął dowództwo nad połączonymi siłami polsko-niemieckimi, liczącymi około 70 000
119

. Z 

bitwy opisano tylko częściowo i pobieżnie działania wojsk polskich: natarcie piechoty, a 

następnie wielką szarżę husarii. Jak można wyczytać między wierszami, Polska oddała wtedy 

Europie dziejową przysługę, bowiem: „Od tej pory państwo tureckie zaczęło się zmniejszać i 

słabnąć. Niebezpieczeństwo najazdów tureckich przestało grozić Europie”
120

. Morał kończący 

temat o wojnach z Turkami odnosi się również do wojen ze Szwedami (oba zagadnienia 

umieszczono bowiem w ramach jednego tematu) i jest przedrukiem z materiałów z roku 1954, 

ale znacznie skróconym. Możemy przeczytać, że „lud polski w trudnych dla Ojczyzny 

chwilach zawsze stawał w jej obronie przed najazdami wrogów. O jego wytrwałość, o jego 

ofiarną walkę rozbijały się wszelkie zakusy najeźdźców”
121

. Dzieje tych walk uczą nas, że 

„wroga – obcego najeźdźcę trzeba ścigać i bić do końca, do ostatecznego zwycięstwa”
122

. 

Wojny z Turcją postrzegali autorzy opracowań do szkolenia politycznego jako wojny 

obronne, a więc sprawiedliwe. Turcy byli „obcymi zaborcami”, a Tatarzy niszczyli, grabili i 

porywali w niewolę, stanowili więc zagrożenie dla zwykłych ludzi, dla ogółu mieszkańców 

narażonych na najazdy ziem. W podręczniku z 1959 r. twierdzono, że nawet skonfliktowani z 

Polakami mieszkańcy Ukrainy jedynie w polskim wojsku mogli pokładać nadzieję na ochronę 

przez Turkami i Tatarami (opinię tę usunięto zresztą – co charakterystyczne – z przedruku w 

podręczniku z 1970 r.). W opracowaniach, gdzie ograniczano się jedynie do wzmianek o 

konfliktach z Turkami i Tatarami, pisano na ogół tylko tyle, że należeli oni do 

najgroźniejszych wrogów Polski. Sporadycznie wymieniano hasłowo niektóre fakty (głównie 

bitwę pod Wiedniem) i nazwiska (najczęściej Sobieskiego), bez wdawania się w szczegóły. 

Tylko w materiałach z roku 1964 napisano o konfliktach wcześniejszych niż XVII-wieczne, 

wspominając w jednym zdaniu o Władysławie Warneńczyku, lecz miało to służyć tylko 

ilustracji tezy o tym, że papieże skłaniali niejednokrotnie polskich władców do działań 

niekorzystnych dla kraju. Mamy tu do czynienia z czymś, co można by uznać za przykład 

„niesłusznej” wojny z Turcją: „Papieże nader często skłaniali królów polskich do wojen z 

różnymi państwami, chociaż kraj nasz nie miał w tym żadnego interesu. Klasycznym 

przykładem tego była wyprawa króla Polski i Węgier – Władysława – w 1444 roku na 

                                                                                                                                                         
polsko-litewskiego, być może tylko połowa z sumy 52 000; zob.: ibidem, s. 54–55. W roku 1955 tę samą 
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polecenie papieża, przeciwko Turkom”
123

. Autorzy nie opisali już, niestety – choćby dla 

przeciwwagi – innych, „słuszniejszych”, wojen z Turcją. Polsko-tureckie konflikty przed 

wiekiem XVII nie stanowiły zresztą również przedmiotu większego zainteresowania autorów 

tych wydawnictw, w których poświęcono wojnom z Turcją i Tatarami więcej miejsca. W 

materiałach z 1956 r. nie ma o tym ani słowa. W podręczniku z 1959 r. wspomniano tylko o 

śmierci Władysława Warneńczyka w bitwie z Turkami. Dodano do tego w podręczniku z 

roku 1970 lakoniczne informacje o dwóch innych epizodach wojennych: wyprawach Jana 

Olbrachta w 1497 r. i Jana Zamoyskiego w 1595 r. 

Centralnym punktem opowieści o zmaganiach polsko-tureckich jest kampania 

wiedeńska. Zarówno w materiałach z 1956 r., jak i w podręczniku z roku 1959 jej opis 

zajmuje niemal połowę rozdziałów przeznaczonych na wszystkie konflikty z Turcją (w 

podręczniku z 1970 r. opis ten, przedrukowany z podręcznika z 1959 r., został mocno 

skrócony). O ile jednak w materiałach z roku 1956 skrótowość całego ujęcia sprawia, że część 

poświęcona walkom wcześniejszym od odsieczy wiedeńskiej jest bardzo lakoniczna, o tyle w 

podręczniku z 1959 r., z racji przeznaczenia na temat o wiele większej ilości miejsca, autorzy 

mieli możliwość nieporównanie dokładniejszego opisania XVII-wiecznych wojen między 

Polską a Turcją oraz walk z najazdami tatarskimi. I starali się tę szansę, z godnym uwagi 

rezultatem, wykorzystać. Opisy działań wojennych i bitew są długie, obfitujące w szczegóły i 

często udramatyzowane. Szczególnie pod tym względem wyróżnia się opis klęski pod Cecorą. 

W wielu miejscach autorzy odwołują się też do cytatów, niekiedy obszernych. Postacią, której 

dokonania wypełniają połowę objętości tematu, jest Jan Sobieski, chociaż autorzy nie 

umniejszają zasług innych wybitnych hetmanów, a nawet wymieniają szereg mniej znanych 

dowódców polskich tego okresu. 

Trudno właściwie zrozumieć, dlaczego epoka wojen z Turcją i Tatarami, pełna 

świetnych zwycięstw polskiego oręża, cieszyła się tak małym zainteresowaniem czynników 

decydujących o programie cyklu historycznego. Nasuwa się jedno wyjaśnienie. Ponieważ 

cały okres Rzeczypospolitej szlacheckiej starano się przedstawić w czarnych barwach, 

zwycięstwa pod Chocimiem czy Wiedniem nie pasowałyby do tego obrazu. Co prawda, to 

samo można by powiedzieć o zwycięstwach nad Szwedami, jednakże występuje tu poważna 

różnica. W ostatecznym pokonaniu Szwedów podczas „potopu” decydującą rolę – zdaniem 

autorów opracowań do cyklu historycznego – odegrał lud. Dzięki temu Szwedzi stali się 

wrogami znacznie bardziej od Turków i Tatarów przydatnymi propagandowo. Fakt ten starali 

się niewątpliwie wykorzystać autorzy materiałów z 1956 r., łącząc wojny z Turcją w jednym 

rozdziale z wojnami ze Szwecją i pisząc w komentarzu (nieco naciągając fakty), że lud polski 

zawsze bronił ojczyzny przed zakusami najeźdźców. Ten wybieg pozwolił im jako pierwszym 

poruszyć ten temat. Autorzy podręcznika z 1959 r. nie musieli już uciekać się do podstępu; 

wystarczył im argument, że są to zagadnienia warte zaprezentowania. Lecz ich następcy 

znów, w większości, stracili zainteresowanie dla tematu, choć nie zepchnęli go w niebyt tak 

zupełnie, jak autorzy opracowań sprzed roku 1956. 

3. Inne fronty Rzeczypospolitej 

W żadnym z wydawnictw między rokiem 1947 a 1970 nie ma wzmianek o wojnach 

Rzeczypospolitej z wrogami innymi niż Szwedzi, Turcy, Tatarzy, Moskwa i Kozacy. Dotyczy 

to również opracowań z lat 1973–1985. W podręczniku z 1986 r. wspomniano hasłowo o 

bitwie z Mołdawianami pod Obertynem w 1531 r., a ponadto wymieniono, bez żadnych 
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szczegółów, zwycięstwo Jana Zamoyskiego nad wojskiem habsburskim pod Byczyną w 1588 

r. 

Spośród innych wojen, toczonych w wiekach XVI i XVII przez Rzeczpospolitą, tylko 

jedna doczekała się omówienia i tylko w jednym opracowaniu do cyklu historycznego. 

Chodzi o kampanię mołdawską i bitwę z Mołdawianami pod Obertynem, opisaną w 

podręczniku z 1970 r. Obszerny ten opis służy właściwie za ilustrację wybitnych osiągnięć 

polskiej sztuki wojennej w okresie Odrodzenia, a dowodzenie hetmana Tarnowskiego za 

przykład kunsztu dowódczego na najwyższym poziomie
124

. 

Na wstępie omówiono szeroko ówczesną organizację wojska polskiego. Zmiany, które 

wtedy zaszły, były przede wszystkim związane z kryzysem pospolitego ruszenia i rozwojem 

wojsk zaciężnych. Autorzy obszernie je analizują, sporo miejsca poświęcając też na 

zagadnienie wymuszania na królu przez szlacheckie pospolite ruszenie kolejnych przywilejów 

i cytując w tym kontekście Długosza. Poruszają również kwestię wykształcenia się funkcji 

hetmana i urzędu hetmańskiego. Dużo miejsca przeznaczono na omówienie systemu obrony 

potocznej na kresach Rzeczypospolitej. Przedstawiono także uzbrojenie i rodzaje wojsk, w 

tym flotę kaperską. Obszernie omówiono wreszcie przemiany w polskiej sztuce wojennej na 

przestrzeni XV i XVI w., wskazując na elementy przejmowane od innych ludów. W 

podsumowaniu autorzy stwierdzają: „Polska sztuka wojenna omawianego okresu stawiała 

przed sobą jako podstawowy cel zniszczenie armii przeciwnika. Cel ten chciano uzyskać 

przez zwycięstwo w walnej, rozstrzygającej bitwie”
125

. 

Jako znakomity przykład polskiej sztuki wojennej autorzy omawiają kampanię 

przeciwko Mołdawii w 1531 r., zakończoną zwycięstwem pod Obertynem. Nader dokładnie 

informują, że hetman Jan Tarnowski wiódł 4452 jazdy i 1167 piechoty. Hospodar mołdawski 

dysponował 17 000 żołnierzy
126

. Tarnowski postanowił bronić się w oparciu o tabor. Autorzy 

                                                 
124

 Włączenie tego rozdziału do podręcznika wynikało zapewne z faktu, że w roku 1962 pojawiła się 

monografia Zdzisława Spieralskiego na ten temat, podczas gdy wcześniej takim opracowaniem nie 

dysponowano. Zarówno kształt rozdziału, jak i wiele fragmentów niedwuznacznie nawiązuje do pracy Z. 

Spieralskiego, Kampania obertyńska 1531 roku, Warszawa 1962. Należy też podkreślić, że już Marian Kukiel 

zwrócił szczególną uwagę na bitwę pod Obertynem, jako na doskonały przykład polskiej sztuki wojennej tego 

okresu; zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 50–55. 
125

 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 146. W tej części podręcznika można by wskazać wiele 

nawiązań do opracowania Zdzisława Spieralskiego. Dla przykładu warto przytoczyć krótkie fragmenty rozważań 

o składzie wojsk zaciężnych. U Spieralskiego: „W polskim wojsku zaciężnym poważną rolę odgrywali 

początkowo cudzoziemcy: Czesi i Morawianie, Węgrzy i Niemcy, a w jeździe szczególnie Serbowie (Racowie), 

Wołosi i Tatarzy. Wielu było Polaków ze Śląska. Element polski zawsze też zdecydowanie przeważał”; zob.: Z. 

Spieralski, op. cit., s. 33. W podręczniku: „Początkowo w polskich oddziałach zaciężnych przeważali 

cudzoziemcy – Czesi, Morawianie, Niemcy, Węgrzy, a w jeździe – Serbowie, Wołosi, a nawet Tatarzy. Z 

czasem zdecydowaną przewagę zdobyli Polacy”; zob.: Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 134. Warto 

dodać, że niemal identyczne informacje, a nawet sformułowania, można znaleźć już w napisanym przez Z. 

Spieralskiego wstępie do wydanych w roku 1958 wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 

1454–1562: „W polskich oddziałach zaciężnych dużą rolę odgrywali początkowo cudzoziemcy, przede 

wszystkim Czesi i Morawianie (w piechocie) oraz Serbowie, Wołosi i Tatarzy (w jeździe)”; zob.: Polska sztuka 

wojenna w latach 1454–1562, oprac. Zdzisław Spieralski, Warszawa 1958 (=Wypisy źródłowe do historii 

polskiej sztuki wojennej, zesz. 4), s. 7. 
126

 Już Tadeusz Korzon szacował łączną liczebność wojsk polskich na maksymalnie 6000; zob.: T. 

Korzon, op. cit., t. 1, s. 205. Natomiast liczbę wojsk mołdawskich określał na co najmniej 20 000. Marian Kukiel 

był dokładniejszy jeśli chodzi o liczbę wojsk polskich: 4738 jazdy i 1500 piechoty, ale liczebność wojsk 

mołdawskich szacował tak samo: na około 20 000; zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 50, 52. W 

roku 1965 Zdzisław Spieralski określał liczebność wojsk polskich na 4800 jazdy i 1200 piechoty, natomiast 

wojsk mołdawskich na kilkanaście tysięcy; zob.: Z. Spieralski, Wojskowość polska w okresie odrodzenia 1454–

1576, [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. 1: Do roku 1648, red. nauk. Janusz Sikorski, 

Warszawa 1965, s. 337. Natomiast w wydanych w roku 1958 wypisach źródłowych do historii polskiej sztuki 

wojennej lat 1454–1562 Spieralski podawał identyczną liczebność wojsk polskich, lecz liczbę Mołdawian 
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dość szczegółowo opisują jego konstrukcję i uszykowanie wojska. Jak podkreślają, zarówno 

kształt taboru, jak i rozmieszczenie w nim wojska odbiegały od klasycznej formy prostokąta i 

nie były schematyczne. Opis bitwy jest dokładny i pozbawiony retorycznych ozdobników. 

Klęska hospodara była zupełna. Armia mołdawska straciła około 7000 ludzi. Polacy wzięli 

1000 jeńców
127

. Oceniając bitwę autorzy piszą: „Bitwa pod Obertynem wykazała […] 

wyższość polskiej sztuki wojennej, będącej wynikiem wieloletnich doświadczeń. Hetman Jan 

Tarnowski zademonstrował w bitwie obertyńskiej kunszt dowódczy na najwyższym 

poziomie. Wykorzystał w sposób mistrzowski warunki terenowe, zalety walki w oparciu o 

tabor, ekonomię sił, a przede wszystkim umiejętności polskich żołnierzy i dowódców”
128

. 

4. Zgubne parcie na wschód 

Ważną w szkoleniu politycznym grupę zagadnień stanowiły tematy związane z 

ekspansją wschodnią Rzeczypospolitej, przede wszystkim w XVII w. Jednak autorzy tych 

tematów – o wydźwięku zdecydowanie negatywnym – najczęściej nie wdawali się w 

szczegóły militarne, a ograniczali do piętnowania szlacheckiego „imperializmu” i – jak to 

zazwyczaj ujmowano – „zgubnego parcia na wschód”. 

Sformułowanie to oznaczało błędną, a nawet zbrodniczą politykę wschodnią 

Rzeczypospolitej. Kierownicy tej polityki koncentrowali swoją uwagę na kwestiach 

wschodnich, co niosło ze sobą kilka poważnych niebezpieczeństw. Przede wszystkim, 

zaniedbano sprawę granic zachodnich, gdzie tak wiele utraconych w przeszłości ziem czekało 

na odzyskanie. Ponadto, dopatrując się zagrożenia na wschodzie nie zauważono – jak można 

przeczytać w wielu opracowaniach – że tuż pod bokiem Polski wyrosła groźna potęga 

państwa pruskiego, które stało się inicjatorem rozbiorów. Wreszcie, niepotrzebne i 

niesprawiedliwe wojny ze wschodnim sąsiadem nie tylko osłabiły Polskę, ale też wykopały 

przepaść między bratnimi narodami, co przyczyniło się do późniejszych nieszczęść
129

. 

Bohaterem negatywnym tematu o „zgubnym parciu na wschód” jest magnateria, 

zainteresowana wyłącznie powiększaniem i obroną swoich latyfundiów zlokalizowanych na 

ziemiach wschodnich. Ale także polscy władcy, zwłaszcza niektórzy, realizujący w istocie 

politykę magnaterii bądź – jak główny czarny charakter spośród królów tej epoki, Stefan 

Batory – zaspokajający swoje własne ambicje i postępujący wbrew polskiej racji stanu. 

Już autorzy podręcznika z 1948 r. przesunęli początek polityki „parcia na wschód” 

daleko wstecz, do panowania Kazimierza Wielkiego. Rozważania nad upadkiem 
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Rzeczypospolitej szlacheckiej rozpoczęto tytułem iście westernowym: Ostatnia walka na 

Zachodzie. Cały ten obszerny blok tematyczny trudno zresztą uznać za systematyczny wykład 

historii. To raczej ciąg zagadnień – w głównej mierze o charakterze gospodarczym i 

społecznym. Epizodów wojennych nie ma tu zbyt wielu, a i one służą jako przykłady 

straconych szans czy zmarnowanych okazji. Pierwszą z nich – i kto wie, czy nie 

najważniejszą w perspektywie dalszych wydarzeń – było niewykorzystanie zwycięstwa pod 

Grunwaldem. A winien temu był… właśnie Kazimierz Wielki. Nie żył już wówczas, co 

prawda, od lat kilkudziesięciu, ale to jego polityka wydała gorzkie owoce w postaci zmiany 

orientacji polskiego wysiłku militarnego na „zgubne parcie na wschód”. Kazimierz bowiem 

„nie podjął […] walki o Śląsk i Pomorze, a nawet zrzekł się tych ziem na rzecz 

Luksemburgów i Krzyżaków (1339 i 1341 r.). W tym samym bowiem czasie otwarły się 

przed Polską możliwości poważnych zdobyczy na wschodzie, na Rusi Halickiej i 

Włodzimierskiej”
130

. W ten właśnie sposób „pierwsze zwrócenie ostrza naszej polityki z 

Zachodu na Wschód przyniosło nam od razu ciężkie straty”
131

. Na szczęście Kazimierz 

Jagiellończyk odzyskał Pomorze Gdańskie, ale była to, niestety, owa tytułowa ostatnia walka 

na Zachodzie. Zaś król okazał się „ostatnim władcą Polski, który rozumiał, że interes państwa 

leży na Zachodzie i nie dał się wciągnąć w awanturniczą politykę na Wschodzie”
132

. 

Następni Jagiellonowie, zacieśniając unię Polski i Litwy, wcale nie działali w polskim 

interesie, bowiem o ile „pierwsza unia z 1386 roku była zwrócona ostrzem na Zachód, 

przeciw Niemcom, i doprowadziła do zwycięstwa pod Grunwaldem, o tyle następne z roku 

1501 i 1569 oznaczały odwrócenie uwagi Polski od Zachodu i skierowanie jej ku Wschodowi, 

ku ziemiom niepolskim, ku obronie majątków wielkich panów”
133

. Temu też służyły wojny z 

Moskwą. Niestety, zgubna polityka parcia na Wschód nie zakończyła się w momencie upadku 

Rzeczypospolitej szlacheckiej. Te same warstwy, które ją prowadziły, przechwyciły władzę w 

roku 1918 i znów obróciły wysiłek państwa przeciwko wschodniemu sąsiadowi. W tym 

duchu autorzy formułują morał: „Tak oto i w dawnej Polsce, i w ostatnich latach polityka 

parcia na Wschód przyniosła nam straszliwe nieszczęścia”
134

. 

„Zgubne parcie na wschód” nie zasłużyło w oczach autorów materiałów z roku 1952 i 

1954 na osobne ujęcie. Sformułowanie to w ogóle nie pojawia się na kartach obu opracowań. 

W materiałach z roku 1952 jedynie w temacie o walce z „potopem” szwedzkim znajduje się 

kilka stwierdzeń odnoszących się do sytuacji społecznej Polski, które można zinterpretować 

jako piętnowanie błędnej polityki magnackiej. Punktem wyjścia jest obszerny opis sytuacji 

chłopstwa w Rzeczypospolitej. Wspomniano o Chmielnickim i jego zwycięstwach pod 

Korsuniem i Piławcami. Zabrakło jednak wzmianki o największej z ówczesnych bitew – pod 

Beresteczkiem. Materiały z roku 1954 także kreślą sytuację chłopów w Polsce przed 

najazdem szwedzkim, jednak nie tak obszernie, choć nie mniej emocjonalnie: „Rządy 

magnaterii przyniosły upadek gospodarczy kraju, gdyż straszliwy wyzysk zrujnował wsie i 

miasta”
135

. Powstanie Chmielnickiego wstrząsnęło samymi podstawami magnackiej Polski. 

Nie ma jednak żadnych konkretnych informacji. Autorzy stwierdzają, że winę za słabość 

Polski w obliczu „potopu” ponosiła magnateria, organizując nieustanne wyprawy zaborcze na 

wschód. W obu wydawnictwach tylko morał wynikający z wojen polsko-krzyżackich 

wskazuje wprost na mechanizm „zgubnego parcia na wschód”, choć tego tak nie nazywa: 

„Dlaczego zmarnowano sprawę odzyskania Prus? Stało się tak, ponieważ królowie polscy i 
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magnateria zamiast walczyć o utrzymanie Pomorza, zamiast wzmacniać sojusz z narodami 

słowiańskimi przeciwko niemieckim najeźdźcom, rozszerzali podboje na wschodzie, 

zwiększali ucisk Ukraińców i Białorusinów, wszczęli wojny z Moskwą”
136

. 

Ponieważ w materiałach z roku 1956 tematy poświęcone Rzeczypospolitej 

szlacheckiej są niemal w całości przedrukiem z wydawnictwa z roku 1954, kwestia 

„zgubności parcia na wschód” została tu potraktowana identycznie. Więcej dodatkowych 

informacji zawarto w rozdziale (choć i on jest w większości przedrukiem z roku 1954) o 

sytuacji chłopstwa w przeddzień „potopu”. Rozwinięto zwłaszcza wątek powstania 

Chmielnickiego, choć uczyniono to w sposób dość oryginalny. Walka, o której bliżej niczego 

nie napisano, poza tym, że lud ukraiński odniósł w niej wiele zwycięstw, trwała przez sześć 

lat, po czym, w roku 1654, „z inicjatywy Bohdana Chmielnickiego lud ukraiński postanowił 

zjednoczyć Ukrainę z Rosją. Naród ukraiński zespolił się z bratnim narodem rosyjskim. 300-

setna rocznica tego aktu historycznego obchodzona była w 1954 r.”
137

. 

Podręcznik z 1959 r. jest w odniesieniu do omawianego tematu o „zgubnym parciu na 

wschód” wydawnictwem wyjątkowym. Ani żadne z wcześniejszych, ani żadne z późniejszych 

nie może z nim konkurować z prostej przyczyny – tylko w nim bowiem omówiono tak 

dokładnie wojny wschodnie Rzeczypospolitej. O ile we wcześniejszych opracowaniach 

polityka wschodnia zbywana była ogólnikami, o tyle w podręczniku z roku 1959 jest już 

przede wszystkim mowa o konkretach – wojnach z Moskwą i Kozakami – chociaż w tytule 

znalazło się sformułowanie o „wojnach zaborczych”, a we wprowadzeniu do tematu 

wspomniano o magnackiej ekspansji na wschodzie i polityce zaborów. Uczyniono to jednak 

znacznie bardziej skrótowo. 

W poszukiwaniu źródeł wrogości między Polską a Rosją cofnięto się do XIII w., do 

okresu, kiedy najazdy tatarskie spustoszyły Ruś, z czego skorzystała Litwa, zajmując 

olbrzymie obszary ziem ruskich. W wyniku unii polsko-litewskiej również Polska stała się 

stroną konfliktów na wschodzie, tym bardziej że już wcześniej, za Kazimierza Wielkiego, 

weszła w posiadanie Rusi Halickiej i południowej części Wołynia. Akt ten nazwano zresztą w 

podręczniku pierwszą akcją zaborczą na Rusi. Sytuacja zaostrzyła się po wyborze Stefana 

Batorego na króla Polski. Co prawda – jak informują autorzy – Batory za cel postawił sobie 

pokonanie Turcji, lecz najpierw postanowił wzmocnić Rzeczpospolitą kosztem Rosji. 

Opowieść o jego wojnach z Moskwą została poprzedzona długim, dwustronicowym 

wykładem o zrzuceniu przez Ruś zwierzchnictwa tatarskiego, o rozwoju terytorialnym 

Moskwy i pierwszych konfliktach z Rzeczpospolitą. Opis wojen z Moskwą jest obszerny i 

szczegółowy. Król zorganizował wielką wyprawę, której ostatecznym celem – według 

autorów – miało być podbicie Rosji. Opis wyprawy to właściwie relacja z oblężenia Połocka. 

Polska armia liczyła ponad 20 000 żołnierzy
138

. Opis bywa chwilami bardzo obrazowy: 

„Płynął dzień za dniem, nie przynosząc żadnych postępów w oblężeniu. Wciąż lały deszcze. 

Woda zalała obóz wojsk królewskich; napełniła fosy czyniąc je trudnymi do przebycia. 

Ziemia rozmiękła do tego stopnia, że konie pociągowe grzęzły po brzuchy, tak że trudno je 

było wyciągnąć. Żołnierze spoglądali na to bezradnie”
139

. 
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W następnym roku wyruszyła nowa wyprawa. Batory zgromadził około 

35 000 żołnierzy
140

, autorzy jednak szczególnie akcentują fakt, że po raz pierwszy w 

szeregach znalazła się piechota łanowa, choć jej liczba nie była duża – około 1500 ludzi
141

. 

Składała się jednak z chłopów. Głównym sukcesem wyprawy było zdobycie potężnej 

twierdzy Wielkie Łuki. Podczas kolejnej wyprawy Batory stanął pod Pskowem. Opis 

oblężenia zajmuje półtorej strony. Jest momentami bardzo malowniczy. Niepowodzenie 

jednego ze szturmów autorzy tak komentują: „Szturm rozpoczęty bez rozkazu, bez 

odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia zakończył się, jak można to było 

przewidzieć, zupełną klęską. […] Smutek zaczął szerzyć się w wojsku i wzrastać z dnia na 

dzień”
142

. Słowo „smutek” najwyraźniej tak spodobało się autorom, że używają go jeszcze 

kilkakrotnie dla opisania nastrojów w polskim obozie, na przykład: „w obozie królewskim 

panował coraz większy smutek”; „dzień za dniem, tydzień za tygodniem upływały w 

zniechęceniu i smutku”. Co ciekawe, autorzy nie napisali, jak zakończyło się oblężenie 

Pskowa. W komentarzu stwierdzono: „Wszystko to w sumie powodowało, że na długie lata 

siły Polski zaangażowane zostały w walce o utrzymanie i rozszerzenie zdobyczy wschodnich 

z oczywistą szkodą dla naszych państwowych interesów”
143

. 

Po śmierci Batorego „nadal snuto szaleńcze plany zawojowania Rosji”
144

. Dość 

szczegółowo opisano wyprawy celem osadzenia na tronie moskiewskim Dymitrów 

Samozwańców. W pierwszej zaakcentowano butne zachowanie Polaków w Moskwie. Druga 

wyprawa pociągnęła za sobą interwencję wojsk Rzeczypospolitej, co doprowadziło do bitwy 

pod Kłuszynem, którą wszakże opisano nader lakonicznie. Wojska rosyjskie składały się z 

30 000 Rosjan i 8000 Szwedów, Niemców, Anglików i Francuzów. Hetman Żółkiewski 

dysponował 4600 jazdy, 100 piechoty i 400 kozakami
145

. Na zwycięstwie zaważyły „przede 

wszystkim odwaga Polaków, ich dobre wyszkolenie, a także talenty dowódcze 

Żółkiewskiego”
146

. Skąpy opis ubarwiono relacją Żółkiewskiego. W rezultacie opisanych 

                                                 
140

 Również tę liczbę wzięto z dzieła Mariana Kukiela, Zarys historji wojskowości…, s. 59. Jego 

oszacowanie liczebności sił polskich podczas pierwszej i drugiej wyprawy należy uznać za dość ostrożne, skoro 

jeszcze w pół wieku później podawano znacznie wyższe liczby. Tadeusz M. Nowak i Jan Wimmer oceniali 

liczbę sił polskich użytych na głównym teatrze wojny pod Połockiem na ponad 40 000, zaś pod Wielkimi 

Łukami na ponad 48 000; zob.: T. M. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża polskiego…, s. 323–324. Inaczej 

szacował liczebność wojsk użytych w polu przez Batorego Stanisław Herbst: 40 000 podczas pierwszej 

wyprawy i 30 000 podczas drugiej; zob.: S. Herbst, Wojskowość polska i wojny…, s. 396–397. Herbst nawiązał 

niewątpliwie częściowo do oszacowań zawartych w wypisach źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 

1563–1647, gdzie podano identyczną liczebność wojsk polskich pod Wielkimi Łukami (ponad 30 000); zob.: 

Polska sztuka wojenna w latach 1563–1647…, s. 90. Wysoką liczebność wojsk Batorego przyjmował już przed 

Kukielem Tadeusz Korzon: około 50 000 podczas pierwszej wyprawy i „liczniejsza od przeszłorocznej” druga 

wyprawa; zob.: T. Korzon, op. cit., t. 2, s. 38, 44. Co ciekawe, najwcześniej z nich piszący Konstanty Górski 

obliczał liczebność wojska polskiego stosunkowo nisko, na 30 155 (co prawda, jak stwierdził, należałoby do 

tego doliczyć „wolontaryuszów”, ale nie wiadomo, ilu ich było) i być może to od niego pochodzi oszacowanie w 

wysokości 30 000; zob.: K. Górski, Druga wojna Batorego z W. Ks. Moskiewskiém, Warszawa 1892, s. 16. 
141

 Jest to zapewne zaokrąglona liczba 1446 podawana już przez Konstantego Górskiego w 1893 r.; 

zob.: idem, Historya piechoty polskiej, Kraków 1893, s. 24. 
142

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 142. 
143

 Ibidem, s. 144. 
144

 Ibidem. 
145

 Niżej, na około 4000, szacował liczebność polskiego wojska Marian Kukiel, natomiast wielkość 

armii moskiewsko-szwedzkiej ocenił wyżej – na 48 000; zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 72. Z 

kolei piszący w roku 1961 Zdzisław Spieralski i Jan Wimmer podali (w wypisach źródłowych do historii 

polskiej sztuki wojennej) zbliżoną liczbę wojsk rosyjskich (30 000 Rosjan i 5000 cudzoziemców), lecz znacznie 

wyższą liczbę Polaków (6525 jazdy i 200 piechoty); zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1563–1647…, s. 186. 

Dane Wimmera i Spieralskiego odpowiadają niemal dokładnie liczbom podanym przez Ottona Laskowskiego w 

pracy wydanej w roku 1955 w Londynie (35 000 wojska moskiewsko-szwedzkiego i około 7000 Polaków, w 

tym 200 piechurów); zob.: O. Laskowski, Polska sztuka wojenna XVI i XVII wieku…, s. 13. 
146

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 146–147. 



74 

 

dość dokładnie dalszych wypadków Polacy wycofali się z Moskwy, by już do niej nie 

powrócić, choć autorzy wspominają jeszcze o wyprawie z lat 1617–1618, która „kosztowała 

[…] wiele krwi polskiej i rosyjskiej, niewinnie przelanej w zaborczej, niesprawiedliwej 

wojnie”
147

. W trzynaście lat później doszło do nowej wojny. W dwu bitwach, w widłach rzek 

Kołomny i Dniepru oraz pod Dorohobużem, wojska rosyjskie zostały zwyciężone. Działania 

przerwał pokój, który – jak oceniają autorzy – był krzywdzący dla narodu rosyjskiego. Dodają 

wszakże – i wyczuwa się w tym jakąś złowieszczą satysfakcję – że: „Na tym jednak 

zakończyła się przewaga szlachecko-magnackiej Polski w wojnach z Rosją”
148

. 

Drugim tematem, który kwalifikuje się do grupy zagadnień o „zgubnym parciu na 

wschód”, są ruchy powstańcze na Ukrainie, zwłaszcza powstanie Chmielnickiego. W 

odróżnieniu od wcześniejszych opracowań poświęcono mu tutaj wiele miejsca – blisko 

piętnaście stron. Początek zajęły informacje o kształtowaniu się Kozaczyzny, o rozwoju 

magnackich latyfundiów, o próbach wykorzystania Kozaków jako żołnierzy, wreszcie – o 

powstaniach ludności Ukrainy (od powstania Krzysztofa Kosińskiego w 1593 r. do powstania 

w 1638 r.). Powstanie Chmielnickiego opisano obszernie, nie szczędząc dramatycznych 

szczegółów. Czarnym charakterem autorzy uczynili ks. Jeremiego Wiśniowieckiego, który 

„pałał nienawiścią i pogardą dla ludu, uważał, że jedynym sposobem rozwiązania sprawy 

Kozaków i chłopów jest utopienie powstania w morzu krwi”
149

. Autorzy przyznają jednak, że 

druga strona nie pozostawała dłużna: „W ogóle trzeba powiedzieć, że wojna ta miała 

wyjątkowo okrutny charakter. Z jednej strony szlachta dusiła każdy wolnościowy odruch ludu 

ukraińskiego, nie żałując tortur i stryczka, z drugiej zaś uciskani chłopi brali krwawy odwet 

na znienawidzonych panach, ich sługach i zausznikach”
150

. Mimo to „Wiśniowiecki pod 

względem okrucieństwa przeszedł jednak wszystkich”
151

. W tonacji groteski autorzy opisują 

„niesławną bitwę” pod Piławcami: „Ściągała do obozu szlachta przybrana strojnie. Od złota i 

srebra lśniło się wojsko; było wszystkiego pod dostatkiem: rzędów końskich, siodeł, broni 

zdobionej srebrem i złotem, żywności, najlepszych gatunków wina, przepysznych i drogich 

ubiorów i futer. […] Cieszono się, że w obozie niczego nie brakuje, hulano, pito, kłócono się 

w najlepsze”
152

. 

Niemal na dwóch stronach opisano bitwę pod Beresteczkiem. Zgromadziło się tu 

40 000 pospolitego ruszenia, ponad 20 000 żołnierzy łanowych oraz 36 000 wojska 

regularnego. Chmielnicki dysponował 90 000 piechoty, 12 000 jazdy oraz 100 000 chłopstwa. 

Ponadto Kozaków wsparło 100 000 Tatarów
153

. Pod Beresteczkiem „stoczono największą w 

naszych dziejach bitwę, która szerokim echem odbiła się w całej ówczesnej Europie”
154

. W 

opisie bitwy nie wyczuwa się tej niechęci do ówczesnego wysiłku wojennego 
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Rzeczypospolitej, jaką przesycona jest cała relacja z wojny polsko-kozackiej. Oczywiście, nie 

mogło i tutaj zabraknąć propagandowej retoryki, ale schodzi ona na plan dalszy, ustępując 

miejsca relacji tylko chwilami przetykanej ozdobnikami. Takimi jak opis ostatniej fazy bitwy: 

„Doszło do przeraźliwej rzezi. Nie żałowano nikogo – wszyscy szli pod miecz. Szlachta 

mordowała bez litości. […] Panowie mścili się więc okrutnie: cięli mieczami, katowali, 

spychali w błota nieszczęsnych Kozaków i chłopstwo, gdzie topili się całymi masami”
155

. 

Miało tego dnia zginąć około 22 000 ludzi. Autorzy relacjonują następnie dalsze działania, 

opisując bitwy pod Batohem i pod Żwańcem; tej pierwszej poświęcając więcej uwagi, 

bowiem była to klęska, której przyczyną stał się brak dyscypliny w wojsku polskim oraz 

nieudolność dowódców. Wreszcie, jak piszą, nadeszła przełomowa chwila dla 

narodowowyzwoleńczej walki ludu ukraińskiego. A było nią przyłączenie Ukrainy do Rosji. 

Decyzję tę: „Wielkie masy ludu ukraińskiego przyjęły […] ze wzruszeniem i radością. W 

ówczesnych warunkach, gdy Ukraina nie mogła odzyskać pełnej niezależności, gdyż nie 

godziły się na to ani Polska, ani Moskwa, ani też Turcja – połączenie Ukrainy z Rosją było 

jedynym słusznym rozwiązaniem. […] Tylko w ramach państwa rosyjskiego mogła się 

Ukraina nadal rozwijać”
156

. 

Jest w podręczniku jeszcze jeden fragment związany ze „zgubnością parcia na 

wschód”. Chodzi o próbę podjęcia przez Jana III Sobieskiego starań o przyłączenie do Polski 

Prus Książęcych. Autorzy opisują jego tajny układ z Francją, wojującą wówczas z Austrią i 

Brandenburgią, na mocy którego „Polska miała uderzyć na Brandenburgię, by zdobyć szeroki 

dostęp do Bałtyku, przez odzyskanie lennego obszaru Prus Książęcych, utraconego wskutek 

krótkowzrocznej polityki poprzednich władców i zaniedbania magnaterii polskiej, zajętej 

podbijaniem ziem wschodnich”
157

. W dalszych planach było odebranie Austrii Śląska. 

Inicjatywa ta jednak się nie powiodła z powodu oporu ze strony magnatów i w ten sposób 

„ostatnia w dziejach Rzeczypospolitej próba odzyskania polskich ziem zachodnich skończyła 

się fiaskiem wskutek zdradzieckiej, antynarodowej postawy magnaterii, myślącej jedynie o 

powrocie na utracone ziemie wschodnie”
158

. 

Materiały z roku 1960 nie opisują „zgubnego parcia na wschód”, lecz mówią tylko o 

jego skutkach, i to w sposób niezwykle uproszczony i lakoniczny, we wstępie do tematu o 

wojnach ze Szwecją. Oto w XVI i XVII w., „gdy pod bokiem Polski wyrasta groźna potęga 

zaborczego państwa pruskiego, rozszerzającego swe granice kosztem polskich ziem 

piastowskich – magnateria polska cały swój wysiłek kieruje na zagarnięcie rozległych 

obszarów na wschodzie”
159

. Organizuje więc zaborcze wyprawy na Ukrainę i prowadzi wojny 

z Rosją, ujarzmiając i gnębiąc inne narody. Jedyne zdanie w materiałach z roku 1964, które – 

z dużą dozą dobrej woli – można uznać za odległe echo zgubnej polityki „parcia na wschód”, 

brzmi: „Często jednak patriotyzm i męstwo narodu – w obliczu zdradzieckich poczynań 

magnaterii – szło na marne”
160

. Jest ono jednak tak ogólnikowe, że można je odnieść do wielu 

etapów polskiej historii, prezentowanej w wydawnictwach do szkolenia politycznego. 

Wprawdzie w materiałach z roku 1966 możemy przeczytać o „zgubnej polityce polskiej 

magnaterii”, ale czy dotyczyła ona „parcia na wschód”, możemy się tylko domyślać. Jedyne 

zdanie, w którym pada to stwierdzenie, brzmi: „Liczne działania wojenne, które w 

późniejszych czasach miały miejsce na naszych ziemiach, a także zgubna polityka polskiej 
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magnaterii, doprowadziły kraj do wyniszczenia i przyśpieszyły gospodarczy i polityczny 

upadek Rzeczypospolitej”
161

. 

W rozdziale o wojnach z Turcją i Tatarami w podręczniku z roku 1970 wspomina się 

kilkakrotnie o walkach z Kozakami (w kontekście ich współpracy z Tatarami), lecz autorzy 

nie rozwinęli tematu konfliktów polsko-ukraińskich. Nie ma również relacji z wojen z 

Moskwą; jedynie przy okazji omawiania „potopu” autorzy nadmieniają, że dużą pomocą w 

walce ze Szwedami okazał się fakt, iż Rosja przerwała działania wojenne prowadzone 

przeciw Rzeczypospolitej, rozpoczęte jeszcze przed szwedzkim najazdem. Autorzy nie piszą 

nigdzie o „zgubnym parciu na wschód”. Tylko kilka fragmentów wskazuje pośrednio na taką 

ocenę polityki Rzeczypospolitej, na przykład: „Wcielenie w granice państwa polskiego 

terenów wschodnich zaangażowało główne siły kraju w skomplikowane sprawy i wojny na 

wschodnich rubieżach. Doprowadziło to do rezygnacji z etnicznych ziem polskich na 

zachodzie, rozszerzenia rozległych latyfundiów magnackich, które w sposób niekorzystny 

wpływały na dalsze losy kraju”
162

. Jak bardzo niekorzystny, pokazano na przykładzie, 

zamieszczając przedrukowany w formie mocno skróconej fragment podręcznika z roku 1959 

o podjętej przez Sobieskiego – w sojuszu z Francją – próbie likwidacji Prus Książęcych i 

odzyskania docelowo także Śląska. 

W materiałach z roku 1974 nie ma ani słowa o „zgubnym parciu na wschód”; nie ma 

nawet zwyczajowych utyskiwań na rolę magnaterii w niesprawiedliwych wojnach na 

wschodzie. Jest tylko jedno zdanie, w którym pobrzmiewa słabe echo tego tematu: „Mimo 

odniesionych sukcesów na polu walki królowie polscy popełnili w stosunku do Prus 

Książęcych poważne błędy. Prowadząc politykę wschodnią lub wikłając się w spory 

dynastyczne, tracą sposobność całkowitego odzyskania ziem zachodnich i północnych dla 

kraju”
163

. Trochę więcej na ten temat znajduje się w materiałach z 1976 i 1979 r. Oba 

wydawnictwa opisują to niemal identycznie – że począwszy od XVI w. w polityce 

Rzeczypospolitej coraz więcej miejsca zajmowała polityka wschodnia, która odwróciła uwagę 

od ziem zachodnich i północnych. Ponadto: „W społeczeństwie magnateria wytwarzała 

świadomość zagrożenia tylko ze strony wschodniej, nie licząc się z najbardziej żywotnymi 

interesami państwa polskiego”
164

. W materiałach z roku 1979 (w rozdziale o wojnach ze 

Szwecją) można jeszcze znaleźć jedyną wzmiankę o konfliktach z Rosją, mówiącą o tym, że 

w roku 1609, podczas wojny ze Szwecją, doszło także do wyczerpującej wojny z Rosją. 

Określeniem „parcie na wschód” posłużono się w podręczniku z roku 1986 w 

rozdziale o przyczynach utraty ziem nad Odrą, Nysą i Bałtykiem, Został on napisany w 

oparciu o materiały z roku 1979, lecz treść uległa dość znacznym zmianom. Wspomniano tu o 

wojnach z Moskwą, a szczególnie o interwencji polskiej w walkach o tron moskiewski. 

Powtórzono za materiałami z 1979 r., że magnateria kształtowała w społeczeństwie 

świadomość zagrożenia tylko ze strony wschodniej. Zaledwie wspomniano o konfliktach 

polsko-ukraińskich, przy okazji informowania o wybuchu wojny ze Szwecją w 1655 r. 

Napisano, że Szwedzi wykorzystali osłabienie Polski długotrwałymi wojnami o Ukrainę. Jako 

ciekawostkę można wskazać krótką notatkę o Stefanie Batorym, znajdującą się w rozdziale 

zatytułowanym Wkład Polaków do światowych osiągnięć myśli społecznej i wojskowej, nauki, 

techniki i kultury. Przedstawiono tu w samych superlatywach reformy wojskowe króla. Tyle 

tylko, że ani słowem nie wspomniano, dla jakich celów dokonywał tych reform. Nie ma tu 

najmniejszej wzmianki o jego wojnach z Moskwą. 
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Jak nietrudno zauważyć, w większości opracowań nie omawiano wydarzeń 

związanych ze „zgubnym parciem na wschód”, lecz wspominano jedynie o skutkach tej 

polityki. Z rzadka pisano o konfliktach z Moskwą i jedynie hasłowo, wskazując, że były 

niekorzystne przede wszystkim dla Polski. O wojnach z Kozakami pisano równie rzadko i 

lakonicznie, podając je za jedną z przyczyn osłabienia Rzeczypospolitej, zwłaszcza w 

przeddzień „potopu” (w wielu opracowaniach tylko dlatego zresztą o nich wspominano). 

Pomijano milczeniem niemal wszystkie wydarzenia militarne z wojen na Ukrainie, w tym 

zwycięstwo pod Beresteczkiem. Nazwę tę wymieniono tylko w jednym spośród wszystkich 

opracowań do cyklu historycznego i tam też – w podręczniku z 1959 r. – bitwę szeroko 

opisano. 

Początek polityki „parcia na wschód” przesunęli daleko w przeszłość już autorzy 

podręcznika z 1948 r., datując ją od panowania Kazimierza Wielkiego, za którego – jak to 

ujęli – otwarły się przed Polską możliwości poważnych zdobyczy na wschodzie. W 

podręczniku z 1959 r. nazwano to pierwszą akcją zaborczą na Rusi. Później zaś 

Rzeczpospolita brnęła w tę pułapkę coraz głębiej, wciągana przez magnatów i niemal 

wszystkich polskich królów. Chlubnymi wyjątkami byli tu: Kazimierz Jagiellończyk, który 

rozumiał, że interes Polski leży w odzyskaniu ziem utraconych i stoczył „ostatnią walkę na 

zachodzie” odzyskując Pomorze Gdańskie, oraz Jan III Sobieski, który planował likwidację 

Prus Książęcych i rewindykację Śląska, co się jednak nie powiodło. 

Tylko w podręczniku z 1959 r. omówiono wojny z Moskwą – szczególnie za Batorego 

oraz podczas interwencji na rzecz Dymitrów Samozwańców – a także powstania kozackie, 

zwłaszcza przebieg powstania Chmielnickiego. Wydźwięk tych wydarzeń jest – w ujęciu 

autorów – zdecydowanie negatywny. Wojny z Moskwą były wojnami zaborczymi, a 

tłumienie powstań kozackich – topieniem we krwi wolnościowych zrywów ludu 

ukraińskiego. Batory jest władcą, który nakręcił spiralę konfliktów polsko-rosyjskich
165

. 

Opisując polskie zwycięstwa w wojnach z Moskwą i Kozakami, autorzy nie szczędzą uwag 

przedstawiających te zwycięstwa w ujemnym świetle – jako osiągniętych w 

niesprawiedliwych, niepotrzebnych wojnach. Lecz, z drugiej strony, nie potrafią powstrzymać 

się od wystawiania wysokich ocen polskim żołnierzom i hetmanom. Pod Beresteczkiem 

szlachta wprawdzie bezlitośnie wycinała w pień ukraińskich chłopów, mszcząc się za 

wcześniejsze klęski, ale autorzy nie omieszkali zaznaczyć, że ta bitwa była największą w 

naszych dziejach i odbiła się szerokim echem w Europie. 

Można zaobserwować wyraźne zmiany w sposobie prezentowania tego tematu w 

kolejnych opracowaniach. We wcześniejszych opisywano „zgubne parcie na wschód” przede 

wszystkim w kategoriach społeczno-ekonomicznych (latyfundia magnackie, ucisk chłopa 

ukraińskiego, tłumienie powstań ludowych). W opracowaniach z drugiej połowy lat 70. i 

późniejszych mniej to już akcentowano, przytaczając więcej informacji o charakterze 

polityczno-militarnym, choć w ogromnym uproszczeniu i ciągle bez konkretów. Z 

charakterystycznym ujęciem mamy do czynienia w podręczniku z 1986 r., gdzie 

przedstawiono sylwetkę Batorego, ale omówiono tylko – zresztą w tonie bardzo przychylnym 

– jego reformy wojskowe, ani słowem nie informując o prowadzonych przezeń wojnach. Z 

tego trendu trzeba wyłączyć podręcznik z 1959 r., trudno go bowiem porównywać z 

jakimkolwiek innym wydawnictwem. 

5. Konstytucja, konfederacja, katastrofa 

Skutkiem „zgubnego parcia na wschód” był XVIII-wieczny upadek polityczny i 

militarny Polski, którego nie zdołały odwrócić spóźnione próby reform, zakończone 
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Targowicą i rozbiorami. Jest to treścią tematów, które w większości wydawnictw 

przedstawiają łącznie wszystkie te zagadnienia, kładąc z reguły nacisk na upadek. Najniżej 

upadła Rzeczpospolita w czasach saskich, a obraz tego upadku w najczarniejszych barwach 

odmalowano w podręczniku z 1948 r.
166

 

Stwierdzenie, że reformy podjęte w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w. 

były próbą odbicia się od dna, brzmi kolokwialnie, ale właśnie ono nasuwa się podczas 

lektury tego podręcznika. Nie pozostawiono tu bowiem wątpliwości, że dno zostało 

osiągnięte. Rozdział Szlachta w czasach saskich wyznacza najniższy punkt na krzywej 

upadku Rzeczypospolitej. Panowanie Augusta II i Augusta III zdemoralizowało szlachtę. Sił 

zbrojnych praktycznie nie było. Szlachta i magnateria patrzyły na to obojętnie. Nawet wobec 

śmiertelnego zagrożenia „nie potrafiły podnieść się z upadku moralnego i otrząsnąć ze swej 

podłości, nie potrafiły zdobyć się na wysiłek umysłowy i organizacyjny do przeprowadzenia 

koniecznych reform”
167

. Dopiero katastrofa pierwszego rozbioru stała się dzwonem bijącym 

na alarm. Magnateria rozpoczęła knowania przeciwko Konstytucji 3 Maja i zaczęła „kołatać o 

pomoc do dworów zagranicznych”
168

. Jej przywódcy zawiązali konfederację w Targowicy i 

poprosili carycę Katarzynę o zbrojną interwencję. Autorzy pospieszyli na koniec z 

pocieszeniem dla żołnierzy słuchających o tych smutnych wydarzeniach: „Spadkobiercą 

ducha konstytucji 3 maja, ducha Staszica, Kołłątaja, Jezierskiego, ducha najbardziej 

postępowych, najlepszych ludzi XVIII w., jest Obóz Demokracji Polskiej, który wbrew 

ciemnym siłom reakcji w kraju i za granicą, wbrew tym, którzy za dolary nie zawahaliby się 

sprzedać niepodległości – prowadzi naszą Ojczyznę jasną drogą ku lepszej przyszłości”
169

. 

„Co spowodowało, że Rzeczypospolita, znana w XVI wieku w całej Europie z 

bogactwa, potęgi i siły, upada w XVII i XVIII wiekach, traci swoje znaczenie polityczne, a w 

końcu staje się łupem zaborczych sąsiadów”
170

 – takie pytanie zadali sobie autorzy 

materiałów z roku 1954, tyle tylko, że odpowiedzieli na nie już wcześniej, samym tytułem 

rozdziału Magnateria i szlachta – winowajcy upadku Polski w XVIII w. Identycznej 

odpowiedzi udzielono w materiałach z roku 1952. W obu opracowaniach kwestii związanych 

z upadkiem Rzeczypospolitej i próbami jej naprawy nie wyodrębniono w osobny temat, lecz 

umieszczono je tytułem wstępu do opisu powstania kościuszkowskiego. Treść tej tematyki w 

obu wydawnictwach w dużej mierze się pokrywa. Podsumowując ten wątek, autorzy 

materiałów z roku 1954 stwierdzają: „Tak więc magnateria doprowadziła Polskę do upadku 

gospodarczego, politycznego i społecznego. Osłabiła władzę królewską, uniemożliwiła 

stworzenie silnej armii w Polsce”
171

. Wsparto się tutaj cytatem z pism Staszica, w którym 

wytykał on panom, że szkodzą ojczyźnie. 

Okresowi schyłkowemu Rzeczypospolitej autorzy podręcznika z roku 1959 

poświęcają sporo uwagi, ale kwestie samowoli magnaterii, wyzysku chłopa i ogólnego 

bezhołowia zostały wyartykułowane zaledwie w jednym, pierwszym akapicie. Po krótkim 

wstępie o upadku w czasach saskich autorzy przechodzą do spraw wojskowych. Dopiero pod 

koniec uderzają w znany ton. Jak piszą, po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, o której zresztą w 

podręczniku nie ma ani słowa poza nazwą, „zaktywizowała się reakcja. Kołatała ona do 

carowej Katarzyny II o pomoc zbrojną i interwencję”
172

. Zwrot tutaj użyty łudząco 

przypomina sformułowanie w podręczniku z roku 1948. 
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W materiałach z roku 1960 temat omawiający przyczyny upadku Rzeczypospolitej i 

próby reform jest bardzo mocno skróconym przedrukiem z podręcznika z 1959 r. Wyraźny 

wpływ tego podręcznika przejawia się także w proporcjach poszczególnych fragmentów. 

Jedynie hasłowo wspomniano o upadku kraju. Następnie autorzy koncentrują uwagę na 

kwestiach wojskowych, pokrótce przedstawiając słabość polskiej armii i przechodząc do 

omawiania reform w tej dziedzinie. Zupełnie inaczej wygląda to w następnych materiałach, z 

1964 r., gdzie okres największego upadku Rzeczypospolitej skwitowano dwoma zdaniami: 

„W późniejszym okresie, w którym władzę sprawowały magnateria i bogata szlachta, sprawy 

obronności kraju zostały poważnie zaniedbane. W pierwszej połowie XVIII wieku armia 

polska składała się zaledwie z 16 000 źle wyszkolonych i niedostatecznie zaopatrzonych 

żołnierzy”
173

. 

W materiałach z 1966 r. obszerne omówienie przyczyn upadku Rzeczypospolitej jest 

niemal niezmienionym przedrukiem z opracowania z roku 1960. Niczego nie skrócono, a 

nawet dodano spory fragment, w którym przytoczono dane o wielkości majątków niektórych 

możnowładców oraz Kościoła. I znów, niewiele mają do powiedzenia o okresie między 

„potopem” a powstaniem kościuszkowskim autorzy następnych materiałów, z roku 1969. 

Większa zaś część z tego, co piszą, dotyczy upadku Rzeczypospolitej i sprowadza się do 

wyrzekania na magnaterię: „Ze szczególną zajadłością obóz magnacko-szlachecki 

przeciwdziałał próbom wzmocnienia siły zbrojnej, ponieważ żywił obawę przed 

wykorzystaniem jej przez władzę centralną jako narzędzia ograniczenia magnackiej 

samowoli”
174

. 

Wprawdzie autorzy materiałów z roku 1974 nie rozpisują się o upadku Polski w XVIII 

w., ale też niezbyt wiele mówią o próbach wydźwignięcia się z niego. Przytaczają wysunięte 

wówczas hasło: „By ludzi zrobić Polakami, a Polaków obywatelami” i wyjaśniają, że 

oznaczało to działanie służące wdrażaniu obywateli do obowiązków wobec państwa. Nader 

patetycznie ubolewają nad zmarnowanym czasem: „Dwieście lat zaniedbania gospodarczego, 

społecznego i militarnego, wynikającego z egoizmu klas posiadających, legło ciężkim 

brzemieniem na potędze państwa”
175

. Rozdział o dziejach Rzeczypospolitej w drugiej połowie 

XVIII w. ma w podręczniku z roku 1986 zupełnie inny wydźwięk niż w większości 

wcześniejszych opracowań. Sygnalizuje to już tytuł tematu: Konsolidacja społeczeństwa 

wokół programu reform. I rzeczywiście, niewiele jest tu o upadku kraju, dużo natomiast o 

działaniach służących jego naprawie. Upadek skwitowano tylko dwoma zdaniami. 

Jak więc widać, degrengoladę szlachty w czasach saskich przestano z czasem 

nadmiernie eksponować. Nie oznacza to jednak, że w kolejnych wydawnictwach oceniano to 

mniej ujemnie; po prostu ich autorzy nie potrafili wznieść się na takie wyżyny negatywnych 

emocji, a może nie dyszeli aż taką nienawiścią do winowajców upadku – szlachty i 

magnaterii, jak autorzy podręcznika z 1948 r. W tej zaś kwestii nie było kontrowersji – we 

wszystkich opracowaniach wskazywano tych samych sprawców upadku kraju
176

. Z czasem 

jednak emocje malały, toteż o tym samym pisano już nie tak samo. Starano się niekiedy 
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niuansować odpowiedzialność zbiorową; na przykład w materiałach z roku 1964 

sprecyzowano, że chodzi o magnaterię i bogatą szlachtę. W materiałach z roku 1974 pisano 

już dość ogólnikowo o egoizmie klas posiadających, a w materiałach z 1979 r. o interesach 

niektórych feudałów. Podręcznik z roku 1986 niemal pomija kwestię upadku kraju, 

koncentrując się – jak byśmy to dziś powiedzieli – na działaniach naprawczych. 

I to jest kolejny aspekt tematu, w którym widać wyraźną ewolucję treści opracowań – 

próby reform. Tym, co uderza przy czytaniu większości wydawnictw, jest fakt, że autorzy 

(nawet jeśli tego nie formułują wprost) piszą nie o reformach, lecz o próbach reform. 

Uzbrojeni we współczesną wiedzę przedstawiają działania podejmowane ku naprawie 

Rzeczypospolitej jako z góry skazane na niepowodzenie. W tym więc sensie były to próby, 

bowiem na dłuższą metę żadna z najważniejszych reform się nie utrzymała. Czytelnik (bądź 

słuchacz na zajęciach politycznych) odnosił wrażenie, że ciągle wówczas próbowano, ale 

niemal niczego nie doprowadzono do końca. Nie rozpisywano się zresztą początkowo zbyt 

obszernie o reformach. W podręczniku z 1948 r. spośród reform wojskowych Sejmu 

Czteroletniego wymieniono tylko podniesienie liczby wojska do 100 000 i jego 

reorganizację
177

. Jak napisano w materiałach z 1952 i 1954 r., Polska dysponowała w XVIII 

w. tylko 24 000 wojskiem
178

, podczas gdy Prusy miały armię liczącą 150 000, Austria – 

200 000, a Rosja carska – 300 000. Nie wspomniano w obu wydawnictwach o reformach 

wojskowych Sejmu Czteroletniego ani o postanowieniach w tej kwestii Konstytucji 3 Maja. 

Z tej niechęci do prezentowania reform jako pierwsi wyłamali się autorzy podręcznika 

z 1959 r., opisując szeroko reformy wojskowe kolejnych sejmów, i wyczuwa się, że piszą o 

rzeczywistych reformach, a nie tylko o próbach. Niemal cały, dwudziestostronicowy rozdział 

poświęcony jest omówieniu reform, zwłaszcza wojskowych, oraz przedstawieniu prób 

ratowania niepodległości. Nadaje to zupełnie inny walor temu okresowi polskiej historii. O ile 

we wcześniejszych opracowaniach zdecydowanie dominował element upadku 

Rzeczypospolitej, o tyle tutaj dominuje element pozytywny – dźwigania się kraju. Ogólny 

wydźwięk tematu optymistyczny, oczywiście, być nie może. Tym niemniej, o wiele szerzej i 

rzetelniej przedstawiono wysiłek, jaki w drugiej połowie XVIII w. został włożony w działania 

zmierzające do modernizacji państwa i sił zbrojnych. 

Opisują, rzecz jasna, autorzy kiepski stan polskiej armii i jej nikłą liczebność. 

Szczególnie negatywnie oceniają system wypłacania żołdu, tzw. system porcjowy. Omawiają 

także organizację wojska oraz wyposażenie i uzbrojenie. Lecz począwszy od lat 60. XVIII w. 

zaczęto wprowadzać reformy. Autorzy opisują je dość dokładnie. Przeprowadzono 

reorganizację armii, wydano nowe regulaminy. Jak oceniają autorzy: „W regulaminach tych 

rozkazy i komendy były niezdarnie sformułowane. Pomimo tych błędów miały one duże 

znaczenie dla szkolenia wojska według jednolitych wzorów”
179

. Wspominają też o założeniu 

Szkoły Rycerskiej. Podsumowując ten etap, piszą: „Mimo dużych wysiłków komisji 

wojskowych dla poprawienia sytuacji w wojsku znajdowało się ono nadal w opłakanym 

stanie”
180

. Po zakończeniu konfederacji barskiej podjęto ponownie próby zmiany sytuacji. 
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Sejm uchwalił zwiększenie liczby wojska do 30 000
181

, ale z braku środków obniżono etat do 

17 000
182

. Nie udało się przeprowadzić reformy systemu obsadzania stanowisk oficerskich. 

Nie przeszedł projekt wprowadzenia poboru rekruta. Udało się natomiast zmienić organizację 

armii. Autorzy zwracają jednak uwagę, że w tym okresie „wystąpiło zjawisko 

>>prusaczenia<< wojska polskiego. Jednym z jego przejawów były artykuły wojskowe 

opracowane na wzór pruski i wprowadzające okrutne kary fizyczne, zupełnie obce polskiemu 

sądownictwu wojskowemu. Również regulaminy piechoty były częściowo wzorowane na 

pruskich”
183

. Ogólna ocena zmian nie jest jednak zbyt wysoka: „Mimo to oceniając ogólnie 

armię polską w latach 1773–1789 należy stwierdzić, że nie zaszły w niej zasadnicze 

zmiany”
184

. 

Aż pięć stron poświęcono na omówienie reform wojskowych Sejmu Czteroletniego. 

Uchwalił on wystawienie 100 000 armii, lecz z braku pieniędzy nastąpiła redukcja do 

65 000
185

. Mimo to przeprowadzono szereg reform, które autorzy relacjonują. Ocena tego 

wysiłku wypada, ich zdaniem, niejednoznacznie: „W ciągu czterech lat w armii polskiej 

zaszły bardzo poważne zmiany. […] Siły zbrojne Rzeczypospolitej, z fikcji, jaką były do 

niedawna, przekształciły się w armię wprawdzie niezbyt jeszcze liczną, lecz posiadającą już 

znaczną wartość bojową”
186

. Komentarz odnosi się wyłącznie do kwestii wojskowych: „Na 

odcinku organizacyjnym były czynione próby stworzenia podwalin nowoczesnej armii 

narodowej. […] W armii główne miejsce zajęła wreszcie piechota i położono nacisk na 

rozbudowę artylerii oraz wojsk technicznych. Mimo gwałtownych sprzeciwów szlachty 

przynajmniej częściowo i w ograniczonych rozmiarach wprowadzono pobór rekruta. […] 

Rozwijała się również taktyka”
187

. 

W materiałach z 1964 r. dzieje drugiej połowy XVIII w. – reformy i wojnę w obronie 

Konstytucji – umieszczono w części zatytułowanej Bohaterstwo i zdrada (z dziejów powstań 

narodowych w latach 1794–1863), gdzie stanowią rodzaj wprowadzenia do właściwych 

zagadnień – walk niepodległościowych. Stąd też wielka skrótowość ujęcia. Temat został 

opracowany na podstawie materiałów z 1960 r. Bardzo silnie zredukowano i przeredagowano 

część poświęconą reformom. Konkretnych informacji dotyczących okresu przed Targowicą 

zachowało się bardzo niewiele. Większość to ogólniki. W materiałach z 1966 r. część tematu, 

poświęcona reformom oraz wojnie w obronie Konstytucji, została przedrukowana z 

materiałów z 1960 r., lecz z dużymi skrótami. Pominięto działalność komisji wojskowych, a 

także konfederację barską. Zatrzymano się dopiero przy reformach wojskowych sejmu z lat 

1773–1775, a następnie Sejmu Czteroletniego. Autorzy opatrują je gorzkim komentarzem: 

„Jednak żywot postanowień Sejmu Czteroletniego był bardzo krótki. […] Uznane one zostały 
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bowiem przez magnaterię, hierarchię kościelną i ich sojuszników za największą klęskę, dla 

której odrobienia zmobilizowały się wszystkie siły wstecznictwa, uciekając się do krwawej 

rozprawy, do zdrady własnego kraju nawet, byle tylko dzieło Sejmu Czteroletniego 

zniweczyć”
188

. Jak ironicznie dodają: „O pomoc nie musiały zbytnio prosić sąsiadów 

Polski”
189

. Temat poświęcony upadkowi Rzeczypospolitej i próbom reform w podręczniku z 

roku 1970 jest przedrukiem z podręcznika z roku 1959, z niewielkimi zmianami oraz 

skrótami. Zachowano nawet tytuły i numerację podrozdziałów. W podrozdziale o próbach 

wzmocnienia armii po pierwszym rozbiorze, dokonano tylko dwóch istotniejszych zmian. W 

akapicie o postanowieniach sejmu z lat 1773–1775 stwierdzono, że sejm zmuszony był 

obniżyć etat do 24 000, jednak w praktyce liczebność armii nie przekroczyła 18 500
190

. W 

komentarzu oceniającym stan wojska polskiego napisano, że w przededniu Sejmu 

Czteroletniego liczyło ono niespełna 18 500
191

. 

Trudno mówić o przedstawieniu reform w materiałach z 1974 r. Jedynym ich 

przejawem, o którym wspomniano obszerniej, jest Szkoła Rycerska. Spośród jej absolwentów 

autorzy wymieniają generałów: Kościuszkę, Jasińskiego, Kniaziewicza, Sowińskiego, 

Sokolnickiego, Fiszera, Sierakowskiego, oraz poetę Ursyna Niemcewicza. Wychowankowie 

szkoły „urodzeni w wolnym kraju, w młodości świadkowie i uczestnicy ostatnich 

bohaterskich wzlotów i szlachetnych zrywów ginącej Ojczyzny, zapoczątkowali szeregi 

bojowników o utraconą niepodległość”
192

. 

W podręczniku z roku 1986 widać w konstrukcji tematu ślad inspiracji podręcznikami 

z 1959 i 1970 r. Jednakże całość została znacznie skrócona. Temat rozpoczyna się dopiero od 

upadku konfederacji barskiej. Z okresu wcześniejszego wspomniano o założeniu Szkoły 

Rycerskiej, podając – wzorem podręcznika z roku 1970 – nazwiska kilku jej 

najwybitniejszych absolwentów. Z osób tam wymienionych pominięto Juliana Ursyna 

Niemcewicza i Józefa Sowińskiego, natomiast dodano Józefa Orłowskiego, Karola 

Sierakowskiego i Karola Kniaziewicza
193

. Sporo miejsca poświęcono reformom wojskowym 

między pierwszym rozbiorem a Sejmem Czteroletnim. Autorzy szacują faktyczną liczebność 

wojska polskiego na około 18 000
194

. Przedstawione tu reformy pokrywają się z omówionymi 

w podręcznikach z 1959 i 1970 r.; tutaj wszakże zaprezentowano tylko ważniejsze z nich. 

Dodano informację o przeprowadzeniu pod Kamieńcem, po raz pierwszy na większą skalę, 

manewrów wojskowych. Dodano też wzmiankę o wprowadzeniu zakazu obsadzania 

stanowisk oficerskich cudzoziemcami. Autorzy komentują reformy tego okresu w nieco 

innym tonie niż autorzy podręczników z 1959 i 1970 r., bowiem zwracają uwagę na tak 

zwane obiektywne trudności: „Należy pamiętać, iż podejmowane próby usprawnienia sił 

zbrojnych i wzmocnienia obronności kraju napotykały na sprzeciw konserwatywnej części 
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społeczeństwa”
195

. Spośród reform wojskowych okresu Sejmu Czteroletniego tutaj 

wymieniono tylko kilka: uchwalenie 100 000 armii, a następnie zmniejszenie etatu do 65 000 

(jest to informacja podana za podręcznikiem z 1959 r.); wydanie nowych regulaminów; 

usprawnienie struktury organizacyjnej wojska; rozwój wojsk technicznych i artylerii. 

Lakoniczną wzmiankę o manewrach latem 1791 r., zawartą w podręcznikach z 1959 i 1970 r., 

rozszerzono tu nieco, informując, że kilkutygodniowe manewry armii koronnej odbyły się 

pod Gołębiem i Bracławiem, natomiast armii litewskiej pod Mińskiem
196

. W odróżnieniu od 

starszych podręczników, tutaj odniesiono się do tych artykułów Konstytucji 3 Maja, w 

których była mowa o kwestiach wojskowych. Zacytowano fragment artykułu XI, który głosił, 

że wojsko jest siłą obronną i porządkową narodu, a wszyscy obywatele są obrońcami całości 

państwa i swobód narodowych
197

. Autorzy zrezygnowali natomiast z podsumowania dziejów 

armii polskiej w drugiej połowie XVIII w. 

Tak więc, ewolucja sposobu prezentacji reform ma analogiczny charakter, jak zmiany 

w przedstawianiu upadku kraju. Generalnie, im wcześniejsze opracowanie, tym mniej 

konkretnych informacji o reformach, a więcej wyrzekania na magnaterię i szlachtę. I 

odwrotnie – im późniejsze wydawnictwo, tym więcej konkretów, mniej zaś odwołań do 

zdradzieckiej roli warstw uprzywilejowanych. Naturalnie, nie jest to wykres w postaci linii 

prostej, a raczej kręta ścieżka zmierzająca z grubsza w kierunku większej rzeczowości. Tutaj 

również wyróżnia się podręcznik z 1959 r. Inne wydawnictwa, jeśli w ogóle wymieniają 

jakiekolwiek reformy, to najczęściej utworzenie Szkoły Rycerskiej oraz podniesienie liczby 

wojska przez Sejm Czteroletni. Jedynie podręczniki z 1970 i 1986 r., wzorem podręcznika z 

1959 r., czynią to szerzej, zaś w materiałach z 1960 i 1969 r. mamy do czynienia z mocno 

skróconym przedrukiem z podręcznika z 1959 r. 

Konfederację barską omówiono tylko w podręczniku z 1959 r. Opisano działania 

wojenne stosunkowo szeroko. Wskazano Kazimierza Pułaskiego jako jednego z najlepszych 

dowódców. Oceniają jednak autorzy konfederację negatywnie: „Konfederaci barscy stojąc w 

obliczu zagrożonej niepodległości państwa […] nie chcieli jednak przeprowadzać żadnych 

zmian ustrojowych, zmierzających do naprawy Rzeczypospolitej”
198

. Niemal nie zmieniony 

przedruk tego podrozdziału zamieszono w podręczniku z 1970 r. Pozostałe opracowania 

pominęły ten epizod prawie całkowitym milczeniem. Na przykład w podręczniku z 1986 r. 

napisano tylko, że konfederacja zahamowała reformy, a kilkuletnie walki doprowadziły do 

ruiny armię. 

Znacznie częściej, naturalnie, pisano o Targowicy, choć na ogół są to wyrazy 

potępienia dla zdrajców, a nie rzeczowe informacje. Nawet w podręczniku z 1959 r. nie 

rozwodzono się zbytnio na ten temat. Jedynie w materiałach z roku 1966 szerzej 

przedstawiono genezę konfederacji targowickiej. Kilka zdań na ten temat zamieszczono też w 

podręczniku z 1986 r. 
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We wszystkich, co prawda, opracowaniach znalazły się wzmianki o wojnie w obronie 

Konstytucji 3 Maja, lecz najczęściej ograniczano się do zaakcentowania dwóch elementów: 

przejścia króla na stronę targowiczan oraz ostatecznej klęski. Przebieg działań wojennych 

pomijano milczeniem bądź pisano tylko o nieustannym odwrocie wojsk polskich. Tak rzecz 

się przedstawia w podręczniku z 1948 r. Nie ma tu żadnych informacji o przebiegu wojny. 

Napisano tylko, że pomimo zwycięskich walk wojska polskiego siły carskie parły naprzód, a 

kiedy król przystąpił do Targowicy, Konstytucja została obalona, zaś władzę objęła 

magnateria targowicka. W materiałach z 1952 i 1954 r. zaledwie kilkoma zdaniami 

skwitowano tę wojnę. 

Wyróżnia się tu znów podręcznik z 1959 r., gdzie opis jest znacznie szerszy i 

dokładniejszy, choć i tak stosunkowo krótki. Jak piszą autorzy, dopiero gdy wojska carskie 

zaatakowały Polskę sejm uchwalił podwyższenie liczebności armii do 100 000, jednak udało 

się wystawić zaledwie 70 000, przy czym stan bojowy był znacznie niższy
199

. Polowa armia 

koronna liczyła około 22 000
200

. Jej wodzem naczelnym był ks. Józef Poniatowski „nie 

posiadający wówczas jeszcze głębszej wiedzy wojskowej ani doświadczenia”
201

. Natomiast 

polowa armia litewska liczyła niespełna 10 000
202

, a jej wartość bojowa była znacznie niższa. 

Oprócz tego w głębi państwa znajdowało się jeszcze około 30 000 żołnierzy
203

. Przeciwko 

armii koronnej wystąpiła 64 000 armia carska, a przeciw wojskom litewskim 32 000
204

. Opis 

działań wojennych zajmuje stronę, a więc niewiele, być może dlatego, że „rozpoczęte 18 maja 

działania wojenne od pierwszego dnia stały pod znakiem nieustannego odwrotu armii 
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polskiej”
205

. Spośród kilku sukcesów taktycznych wymieniono bitwę pod Zieleńcami, bez 

żadnych jednak szczegółów. Wspomniano o uporczywych walkach toczonych przez dywizję 

Kościuszki pod Dubienką. Uznano go za bohatera tej wojny. 

Autorzy materiałów z 1969 r. zaledwie kilka ostatnich zdań rozdziału poświęcili, by 

zawrzeć w nich całą, bogatą w wydarzenia, drugą połowę XVIII w. Z wojny w obronie 

Konstytucji wspominają tylko o dwóch zwycięskich bitwach: pod Zieleńcami i Dubienką. W 

podręczniku z 1970 r. podrozdziału o Targowicy i wojnie w obronie Konstytucji 3 Maja 

praktycznie nie zmieniono w stosunku do podręcznika z 1959 r. Na początku tylko zastąpiono 

zwrot, iż reakcja „kołatała” do carowej Katarzyny II o pomoc zbrojną, sformułowaniem, iż 

„zwróciła się” o tę pomoc. Opis przebiegu działań wojennych i sytuacji wojska po drugim 

rozbiorze pozostawiono bez zmian. 

Nieco informacji o dziejach Polski w XVIII w. dostarczają materiały z lat 1976 i 1979. 

W znacznej mierze oba teksty pokrywają się, choć w materiałach z roku 1979 został on 

rozszerzony. O wojnie w obronie Konstytucji jest napisane tylko w materiałach z roku 1979, 

lecz w formie raczej sloganowej. Opisu tu nie ma, jest natomiast coś w rodzaju komentarza: 

„Podczas tej wojny wojsko udowodniło, iż dobrze rozumie swój obowiązek ratowania ginącej 

ojczyzny, że jego losy związane zostały z losem całego narodu, wbrew interesom niektórych 

feudałów”
206

. Jedynym aspektem wojny, o którym wspomina się w obu wydawnictwach, jest 

wzmianka o wymuszonej przez carat kapitulacji Stanisława Augusta. Wzmianka ta znajduje 

się zresztą w rozdziale o powstaniu kościuszkowskim. W tymże rozdziale można również 

przeczytać – ale tylko w materiałach z 1979 r. – że w 1792 r. Rosja wprowadziła do 

Rzeczypospolitej około 100 000 wojska (odpowiada to w przybliżeniu liczbie 96 000, jaka 

powstaje ze zsumowania liczebności dwóch armii rosyjskich, o których napisano w 

podręczniku z 1959 r.). 

Kulisy zawiązania konfederacji targowickiej przedstawiono w podręczniku z 1986 r. 

w kilku zdaniach. Drobna różnica w stosunku do podręczników z 1959 i 1970 r. występuje w 

liczebności wojsk rosyjskich podczas wojny w obronie Konstytucji. Zgadza się liczba 64 000 

żołnierzy skierowanych przeciwko Koronie, natomiast liczebność armii operującej na Litwie, 

w starszych podręcznikach określoną na 32 000, tutaj skorygowano na 33 000
207

. Opis wojny 

jest znacznie dokładniejszy niż w starszych podręcznikach. O bitwie pod Zieleńcami piszą 

autorzy, że po raz pierwszy od czasów odsieczy wiedeńskiej wojsko polskie odniosło 

zwycięstwo nad przeciwnikiem. Dodano informację, że po tej bitwie ustanowiono order 

„Virtuti Militari” – pierwsze polskie odznaczenie bojowe. 

6. Uwagi ogólne 

W świetle powyższych uwag nie jest zaskoczeniem, że najpełniej przedstawiono okres 

Rzeczypospolitej szlacheckiej w podręczniku z 1959 r. Co prawda, autorzy podręcznika z 

1970 r. dodali cały rozdział o wojskowości polskiej Odrodzenia i bitwie pod Obertynem, lecz 

podręcznik ten stanowi w większości przedruk podręcznika z 1959 r. i to przeważnie w 

formie skróconej, trudno zatem byłoby go uznać za lepszy. Spośród materiałów na większą 

uwagę zasługują pod tym względem materiały z roku 1979; natomiast w materiałach z 1974 r. 

pominięto niemal cały ten okres, aż do reform w drugiej połowie XVIII w. Podobnie jest w 

materiałach z 1964 r., lecz tu przynajmniej wspomniano o „potopie” oraz o wojnach z Turcją. 
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Jeśli chodzi o wzajemne zapożyczenia, sytuacja jest nieco inna niż w odniesieniu do 

pierwszej grupy zagadnień, przedstawionej w rozdziale pierwszym. Poza materiałami z roku 

1952, za oryginalne (w części dotyczącej Rzeczypospolitej szlacheckiej) można uznać także 

materiały z 1974 oraz 1976 r. We wszystkich pozostałych wydawnictwach znajdują się 

fragmenty z wcześniejszych wydawnictw. I tak, podręcznik z 1948 r. stanowi przedruk 

„prowizorycznego” podręcznika z 1947 r. Autorzy materiałów z 1954 r. czerpali pełnymi 

garściami z materiałów z roku 1952. Autorzy materiałów z 1956 r. korzystali z kolei chętnie z 

materiałów z roku 1954. W podręczniku z 1959 r. jest – co może wydawać się zaskakujące – 

wyraźne nawiązanie do podręcznika z 1948 r. i choć jest to tylko jedno zdanie, wskazuje, że 

autorzy znali treść pierwszego z podręczników do cyklu historycznego. Korzystali ponadto z 

materiałów z roku 1956. Następne opracowanie – materiały z roku 1960 – zawiera skrócony 

przedruk z podręcznika z 1959 r. oraz fragmenty z materiałów z 1954 r. Opracowanie z 1960 

r. stało się źródłem treści dla materiałów z 1962 (które w całości stanowią przedruk), 1964, 

1966 i 1969 r. Jak już wspomniano, w podręczniku z 1970 r. mamy do czynienia ze 

skróconym przedrukiem z podręcznika z 1959 r. Materiały z 1974 r. przedstawiają omawianą 

grupę zagadnień w sposób oryginalny, choć mało merytoryczny. Treść w materiałach z 1976 i 

1979 r. w dużej mierze się pokrywa, lecz te pierwsze należy uznać również za oryginalne – 

nie ma w nich bowiem zapożyczeń z wcześniejszych opracowań. Podręcznik z roku 1980 jest 

nie zmienionym przedrukiem materiałów z 1979 r. Autorzy podręcznika z 1986 r. inspirowali 

się podręcznikami z 1959 i 1970 r. oraz materiałami z 1979 r. 

Zatem aż trzy wydawnictwa można uznać za opracowania autorskie w odniesieniu do 

grupy zagadnień związanych z epoką Rzeczypospolitej szlacheckiej: materiały z 1952, 1974 i 

1976 r. Najwartościowsze wydają się te ostatnie. Jeśli chodzi o podręcznik, tytuł ten 

przysługuje niewątpliwie podręcznikowi z 1959 r. Znajdujące się w nim zapożyczenia z 

materiałów z 1956 r. są minimalne, a z podręcznika z 1948 r. wzięto zaledwie jedno 

sformułowanie. Jest on więc niemal całkowicie dziełem autorskim, a merytorycznie deklasuje 

wszystkie pozostałe opracowania do cyklu historycznego. 

Również w tej grupie zagadnień można odnaleźć wiele śladów wykorzystywania 

literatury historycznej przez autorów opracowań do szkolenia politycznego. 

Drugą wojnę ze Szwecją relacjonowano w dużej mierze w oparciu o dwie popularne 

prace Mariana Krwawicza
208

, a także opracowanie Janusza Sikorskiego z 1973 r.
209

 

Korzystano też z prac Jerzego Teodorczyka
210

. Opisy „potopu” powstawały dzięki 

wykorzystaniu fragmentów opracowania Zbigniewa Kuchowicza i Zdzisława 

Spieralskiego
211

, a także informacji zawartych w pracach Stanisława Herbsta
212

, Adama 

Przybosia
213

, Jana Wimmera
214

 i Tadeusza Nowaka
215

. Ze wszystkich tych opracowań i 

artykułów czerpano zarówno fragmenty treści, jak i dane oraz liczby. Szereg informacji 

pochodziło także z syntez Tadeusza Nowaka i Jana Wimmera
216

 oraz zbiorowego 

wydawnictwa Zarys dziejów wojskowości polskiej…
217

. 
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W odniesieniu do wojen z Turkami i Tatarami korzystano ze wspomnianej już w 

rozdziale pierwszym popularnej broszury Janusza Sikorskiego
218

 oraz z obu tomów Zarysu 

dziejów wojskowości polskiej…, a także z syntezy Tadeusza Nowaka i Jana Wimmera
219

 oraz 

pracy Stanisława Herbsta
220

. Szczególnie wiele można znaleźć w tym temacie zapożyczeń z 

pracy Konstantego Górskiego
221

. Sięgano również po jeszcze starsze dzieło Józefa Tretiaka o 

wojnie chocimskiej w 1621 r.
222

 

Relacja z wojny z Mołdawią i bitwy pod Obertynem została opracowana w 

podręczniku z 1970 r. na podstawie pracy Zdzisława Spieralskiego
223

, z której zaczerpnięto 

obszerne fragmenty. 

„Zgubne parcie na wschód” opisano szerzej jedynie w podręczniku z 1959 r. i tam też 

skorzystano w dużym zakresie z dzieła Tadeusza Korzona
224

. Posiłkowano się także (czynił to 

zresztą i Tadeusz Korzon) dwoma pracami Konstantego Górskiego
225

. 

Na kształt i treść tematów związanych z upadkiem Rzeczypospolitej i próbami reform 

największy wpływ wywarły opracowania Janusza Sikorskiego: drugi tom popularnej 

książeczki o tym, jak walczyli nasi przodkowie
226

, oraz wspomniana już praca z 1973 r. 

Temat ten w podręczniku z 1986 r. został opracowany przez Marka Tarczyńskiego, toteż 

można tam znaleźć informacje zaczerpnięte z jego pracy z roku 1980
227

. Ponadto, autorzy 

opracowań do cyklu historycznego korzystali obficie z informacji zawartych w pracach 

Tadeusza Korzona
228

. Jak również z syntez Tadeusza Nowaka i Jana Wimmera, a także z 

drugiego tomu Zarysu dziejów wojskowości polskiej… oraz z monografii Leonarda 

Ratajczyka
229

. Ważnym źródłem informacji był także zeszyt 9 wypisów do historii polskiej 

sztuki wojennej
230

. Również w tym temacie można znaleźć dane liczbowe nawiązujące do 

ustaleń Konstantego Górskiego
231

. 

Niektórzy z wymienionych powyżej autorów (zwłaszcza wydawnictw popularnych), a 

także autorzy materiałów i podręczników do cyklu historycznego, niejednokrotnie korzystali z 

informacji i danych liczbowych znajdujących się w pracach historyków przedwojennych, 

takich jak wspomniani już wyżej Tadeusz Korzon czy Konstanty Górski, a także Otton 

Laskowski
232

, Marian Kukiel
233

, Franciszek Suwara
234

, Kazimierz Bartoszewicz
235

. 

W przeciwieństwie do pierwszej grupy zagadnień, omówionej w rozdziale pierwszym, 

dysproporcje w prezentowaniu tematów drugiej grupy zagadnień w poszczególnych 

opracowaniach są ogromne. Od zupełnej nieobecności wojen z Turkami i Tatarami, po bardzo 

szerokie ich omówienie. Od kilkuzdaniowych komentarzy o zgubności ekspansji wschodniej 

Rzeczypospolitej, po długi rozdział o wojnach z Moskwą i powstaniem Chmielnickiego. Od 
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lakonicznych opisów samego tylko „potopu”, po obszerne relacje ze wszystkich wojen ze 

Szwecją. Od ubolewania nad upadkiem Rzeczypospolitej i jej oręża, po rzeczowe omówienie 

reform w dziedzinie wojskowości. Od, wreszcie, całkowitego milczenia w kwestii konfliktów 

zbrojnych na mniej znanych frontach, po obszerne omówienie wojskowości polskiej w dobie 

Renesansu, z opisem bitwy pod Obertynem. 

Trudno tu mówić o zachodzących w czasie zmianach w przedstawianiu tematów, jeśli 

chodzi o inne fronty Rzeczypospolitej oraz „zgubne parcie na wschód”. Pierwsze zagadnienie 

ogranicza się wyłącznie do jednej bitwy (pod Obertynem) omówionej w jednym opracowaniu 

(podręczniku z 1970 r.). Drugie – to szereg krótkich wzmianek w większości wydawnictw o 

błędnej polityce wschodniej Rzeczypospolitej i szkodliwej roli magnaterii. Na tym tle pojawia 

się nagle podręcznik z 1959 r., z obszernym omówieniem wojen z Moskwą i Kozakami. Lecz 

nie doczekał się on kontynuacji. Następne opracowania znów ledwie odnotowują problem. 

Jedynie podręcznik z 1986 r. wznosi się nieco ponad informacyjną mizerię, znajdując nawet 

trochę miejsca na przedstawienie reform wojskowych Batorego. 

Więcej można powiedzieć o ewolucji pozostałych tematów. Najlepiej nadaje się do 

prześledzenia zmian temat o wojnach ze Szwecją, ponieważ umieszczono go niemal we 

wszystkich opracowaniach. Już na pierwszy rzut oka nietrudno uchwycić zasadniczą 

tendencję. We wczesnych opracowaniach bohaterem tematu jest chłopstwo, co najjaskrawiej 

widać w podręczniku z 1948 r., gdzie o „potopie” opowiada się właściwie jedynie przy okazji 

omawiania losu polskiego chłopa. W wydawnictwach z lat 50. kwestie wojskowe zajmują już 

więcej miejsca, lecz i tak poprzedza je zwykle obszerny opis sytuacji chłopstwa w 

Rzeczypospolitej, a i w opisie „potopu” co rusz pojawiają się chłopi. Wyjątkiem jest 

podręcznik z 1959 r., gdzie zrezygnowano z omówienia sytuacji chłopstwa na rzecz 

przedstawienia ówczesnej organizacji polskiego wojska, ale w opisie „potopu” odniesień do 

patriotyzmu ludu jednak nie zabrakło. Następne opracowania, z lat 60., powracają do 

poprzedzania opisu wojen ze Szwedami omówieniem sytuacji społecznej w Rzeczypospolitej, 

a w relacji z „potopu” chłopi znów ratują kraj w krytycznej, niemal beznadziejnej chwili. 

Sformułowanie to pada jeszcze w podręczniku z 1970 r. Natomiast w materiałach z drugiej 

połowy lat 70. nie ma już opisu sytuacji chłopstwa, a i rola ludu w pokonaniu Szwedów 

podczas „potopu” nie została zaakcentowana. W podręczniku z 1986 r. autorzy omawiają 

przede wszystkim działania wojenne, a podjęcia walki z najeźdźcą przez lud polski nie 

kwitują pochwałą jego patriotyzmu, lecz zarysowują sytuację strategiczną, która miała wpływ 

na wybuch wojny partyzanckiej. 

Podobnie wygląda to, jeśli chodzi o obarczanie winą za pierwsze klęski szlachty i 

magnaterii. Tytuły rozdziałów w materiałach z 1952 i 1954 r., gdzie napisano wprost o 

zdradzie magnatów, mówią same za siebie. Nawet w podręczniku z 1959 r. w opisie „potopu” 

padają sformułowania o zepsuciu i zdradzie klas posiadających. Tę samą opinię można 

znaleźć również w wydawnictwach z lat 60., choć w ostatnim z nich, w materiałach z 1969 r., 

wyrażono ją już w słowach bardziej oględnych. W podręczniku z 1970 r. z opisu „potopu” 

(przedrukowanego z podręcznika z 1959 r.) usunięto niemal wszystkie określenia oceniające 

postawę szlachty i magnaterii, a nawet autorzy próbują wyjaśnić kapitulację szlachty pod 

Ujściem nie tym, że nie chciało jej się walczyć, ale tym, że uważała, iż zebrane siły są za 

słabe do walki z armią szwedzką. O zdradzieckiej postawie magnaterii podczas „potopu” 

napisano jeszcze lakonicznie w materiałach z 1976 r., lecz zdania tego nie ma już w 

materiałach z 1979 r., a podręcznik z 1986 r. w ogóle nie zawiera tego typu określeń i 

komentarzy. 

Temat o wojnach z Turcją i Tatarami znacznie mniej nadaje się do prześledzenia 

zmian, ponieważ omówienie tych konfliktów znajduje się tylko w trzech wydawnictwach; w 

dodatku ostatnie z nich powtarza treść po poprzednim. W gruncie rzeczy należałoby więc 

porównać treść tematu w materiałach z 1956 r. i w wydanym zaledwie trzy lata później 
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podręczniku z 1959 r., co nie ma raczej sensu z uwagi na krótki okres dzielący oba 

wydawnictwa, a także ze względu na zupełnie różną kategorię obydwu. Jednak pewnej 

sposobności do porównań dostarcza fakt, że treść podręcznika z roku 1959 została 

przedrukowana w podręczniku z 1970 r. Można dzięki temu zaobserwować, w jaki sposób 

treść, przygotowana na potrzeby pierwszego, została zmieniona w drugim. Są to zmiany 

symptomatyczne, podobne do tych, jakie zaszły w prezentacji tematu o wojnach ze Szwecją, a 

więc zmiany zmierzające w kierunku większej rzeczowości opisu. Autorzy podręcznika z 

1970 r. usunęli większość fragmentów nie odnoszących się bezpośrednio do przebiegu 

działań wojennych. Zrezygnowali z literackich ubarwień w opisach kampanii i bitew oraz z 

niemal wszystkich fragmentów mających oddziaływać na czytelnika emocjonalnie. Dodali za 

to trochę informacji o pominiętych przez autorów wcześniejszego podręcznika działaniach 

zbrojnych. Co prawda, skrócili też omówienie wielu epizodów wojennych, ale ogólnie 

zmiany należy uznać za korzystne. 

Ewolucję w prezentowaniu ostatniego tematu omawianej grupy zagadnień – tematu o 

upadku Rzeczypospolitej i próbach reform – można opisać w skrócie jako: przed 

podręcznikiem z 1959 r. i po nim, a sam podręcznik stanowi tu wyraźną cezurę. Wcześniejsze 

opracowania akcentują przede wszystkim upadek, piętnując niezwykle dosadnie postawę 

szlachty i magnaterii, zaś o reformach zaledwie wspominają
236

. W podręczniku z 1959 r. 

także zamieszczono kilka zwyczajowych epitetów, lecz tylko w jednym akapicie; cała reszta 

rozdziału to przede wszystkim omówienie reform wojskowych drugiej połowy XVIII w., 

konfederacji barskiej i wojny w obronie Konstytucji. Następne opracowania w większości 

bądź to przedrukowywały w formie skróconej tekst z podręcznika z 1959 r., zachowując 

proporcje między poszczególnymi zagadnieniami (tak jest w opracowaniach z lat 60.), bądź 

też – jak w wydawnictwach z lat 70. i 80. – przedstawiały własne wizje tego tematu, mniej 

emocjonalne, rezygnując z epatowania upadkiem państwa i degrengoladą warstw rządzących 

na rzecz pełniejszego przedstawienia wydarzeń. 

Analogicznie jak w tematach z pierwszej grupy zagadnień, styl wypowiedzi i tutaj 

zmieniał się w czasie, co najłatwiej zaobserwować w komentarzach. Początkowo służyły one 

przede wszystkim do podkreślenia tych negatywnych zjawisk w polskiej historii, które 

chciano napiętnować, i do zinterpretowania wydarzeń historycznych w duchu 

obowiązującego światopoglądu. Komentarze oceniające były w pierwszych wydawnictwach 

formułowane językiem dosadnym, często patetycznym. Jeśli pisano o ludzie, to podkreślano 

jego patriotyzm, a nawet płomienną miłość do ojczyzny. Jeśli o magnaterii – to pisano o jej 

prywacie, a nawet zdradzieckości. W późniejszych komentarzach epitetów jest coraz mniej, 

aż znikają niemal zupełnie. Można też zauważyć w odniesieniu do komentarzy nie tylko 

ewolucję stylu wypowiedzi, lecz także pomniejszanie roli samych komentarzy. We 

wczesnych opracowaniach tematy są na ogół podsumowywane dłuższymi komentarzami; 

później przeznacza się na to proporcjonalnie coraz mniej miejsca w stosunku do objętości 

całego tematu. W podręczniku z roku 1986 praktycznie nie ma już komentarzy. 

Zasygnalizowane zmiany w stylu formułowania komentarzy odnoszą się do zmian 

języka wypowiedzi także w prezentowaniu samych tematów. Można to zilustrować 

przykładami – ewolucją języka, którym opisywano postawę magnaterii i szlachty podczas 

„potopu” oraz języka, którym przedstawiano upadek kraju w XVIII w. 

Magnateria haniebnie zdradziła, a szlachta ukorzyła się przed najeźdźcą – tak możemy 

przeczytać w podręczniku z 1948 r. Wydawnictwa z lat 50. uderzają w ten sam ton, 

eksponując nawet zdradę magnaterii w tytułach rozdziałów. Była to niecna zdrada, której 

magnateria i szlachta dopuściły się bez wahania, jak napisano w materiałach z 1954 r. O 
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zepsuciu i zdradzie klas posiadających piszą również autorzy podręcznika z 1959 r., na czym 

wzorowano się w materiałach z początku lat 60. W materiałach z 1969 r. napisano już nie o 

zdradzie, lecz o sprzymierzeniu się magnaterii z najeźdźcą, co wprawdzie oznacza to samo, 

lecz jest wyrażone innym językiem. W podręczniku z 1970 r., choć stanowi on zmieniony 

przedruk z podręcznika z 1959 r., usunięto wszystkie tego rodzaju określenia, a niechęć 

szlachty pod Ujściem do walki ze Szwedami usiłuje się, jak już wcześniej wspomniano, 

wytłumaczyć jej przeświadczeniem o słabości własnych sił. Jeszcze, co prawda, w 

materiałach z 1976 r. powrócono do sformułowania o zdradzieckiej postawie, lecz już tylko 

części magnaterii, a postawę szlachty określono jako kapitulancką. W materiałach z 1979 r. 

nie ma już nic na ten temat, podobnie jak i w podręczniku z 1986 r. 

Upadek kraju w czasach saskich najdobitniej przedstawiono w podręczniku z 1948 r., 

uciekając się do sformułowań o upadku moralnym i podłości szlachty i magnaterii, z których 

nie potrafiły się podźwignąć ani nawet zdobyć na wysiłek umysłowy celem przeprowadzenia 

reform. Ogólnie zaś autorzy piszą o tych warstwach społecznych jako o ciemnych siłach 

reakcji. Następne wydawnictwa nie mają już tej siły wyrazu, ale upadek nazywają upadkiem, 

samowolę magnaterii samowolą, zaś tych wszystkich, którzy występowali przeciwko 

reformom – siłami reakcji, choć (jak w podręczniku z 1959 r.) już nie ciemnymi. W latach 60. 

pisano jeszcze o siłach wstecznictwa (w materiałach z 1966 r.), o magnackiej samowoli (w 

materiałach z 1969 r.), a w podręczniku z 1970 r. o reakcji. Lecz w latach 70. przestano już 

używać takich określeń, pisząc jeszcze tylko w materiałach z 1974 r. o egoizmie klas 

posiadających. Materiały z drugiej połowy lat 70. oraz podręcznik z 1986 r. wolne już są od 

tej retoryki. To, co w podręczniku z roku 1948 nazwano „ciemnymi siłami reakcji”, w 

podręczniku z 1986 r. zmieniło się w „konserwatywną część społeczeństwa”. 

Omawiana grupa zagadnień jest bardzo zróżnicowana tematycznie – są tu tematy o 

charakterze historii wojskowej (wojny ze Szwecją, Turcją, Tatarami i innymi wrogami 

Rzeczypospolitej) oraz takie, w których działania militarne zajmują miejsce obok innych 

zagadnień („zgubne parcie na wschód”) bądź nawet pozostają w cieniu innych problemów 

(upadek Polski i próby reform). Epoka Rzeczypospolitej szlacheckiej, traktowana jako całość, 

była, jak już wspomniano, postrzegana negatywnie przez autorów opracowań do cyklu 

historycznego. Nastawienie to nie ulegało zmianom w czasie, stąd nie można mówić o 

ewolucji poglądów na wysiłek wojenny Rzeczypospolitej w tym okresie. Jako w większości 

skierowany na wschód bądź w taki czy inny sposób związany z polityką wschodnią, nie mógł 

być oceniany inaczej niż tylko ujemnie. 

Mamy tu do czynienia wszakże z pewnym kłopotliwym problemem, przed jakim stali 

autorzy opracowań. Niewątpliwie pragnęli napiętnować wszelkie działania u wschodnich 

granic bądź na wschodnich kresach państwa, jako niezgodne z polskim interesem, zaborcze 

itp. Stąd odwoływanie się do „zgubnego parcia na wschód”. Wydawałoby się, że w takim 

razie powinni chętnie sięgać po opisy wojen polsko-moskiewskich, aby tym silniej 

zilustrować ich niesprawiedliwy charakter. Tymczasem działo się wręcz przeciwnie. Wojny z 

Moskwą, zarówno w XVI, jak i w XVII w., a także walki o Ukrainę, zostały omówione tylko 

w jednym wydawnictwie – podręczniku z 1959 r. Autorzy tego podręcznika chcieli 

przywrócić polskiej historii (w tym jej ujęciu, które „pokutowało” w opracowaniach do 

szkolenia politycznego) dzieje tych wojen, lecz to im się nie udało. W następnych 

opracowaniach znów zrezygnowano z omawiania tej tematyki. Dlaczego? Można 

przypuszczać, że po prostu wylano dziecko z kąpielą. Ponieważ wiele z tych konfliktów 

kończyło się zwycięstwami bądź sukcesami Rzeczypospolitej, obawiano się zapewne, że 

zamiast oburzenia na zaborczość polskiej magnaterii wywołają one u szkolonych żołnierzy 

niewłaściwy odruch podziwu dla siły polskiego oręża. Usunięto więc ten temat z programów i 

opracowań. Nawet w podręczniku z 1959 r. autorzy poczuli się zmuszeni do umieszczenia 

„słusznej” puenty w rozdziale o interwencjach Rzeczypospolitej na rzecz Dymitrów 
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Samozwańców, informując złowieszczo, że na tym zakończyła się przewaga szlacheckiej 

Rzeczypospolitej nad Rosją. 

Sposób omawiania działań militarnych całego okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej 

podlegał takiej samej ewolucji, jak omówionego w rozdziale pierwszym okresu walk z 

Niemcami i Krzyżakami, a więc mamy do czynienia z coraz bardziej rzeczowymi opisami, z 

większą ilością faktów o charakterze militarnym, a mniejszą – informacji związanych z 

kwestiami społecznymi i gospodarczymi, a także z mniejszą zawartością sformułowań 

oceniających i komentujących. 

Jak już wspomniano, okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, jako całość, oceniano 

zawsze negatywnie, dlatego nie ma w żadnym z wydawnictw choćby próby 

przewartościowania tego osądu. Co najwyżej w najnowszych opracowaniach 

powstrzymywano się od ferowania jakichkolwiek ocen. Tematy takie, jak wojny ze Szwecją, 

oceniano generalnie zawsze pozytywnie, jako wojny sprawiedliwe, a szczególnie „potop”. 

Podobnie wojny z Turcją i Tatarami. Ocena ta nie wzbudzała kontrowersji. W jednym tylko 

opracowaniu, materiałach z 1964 r., autorzy popłynęli nieco pod prąd, piętnując wojnę, w 

której zginął Władysław Warneńczyk, jako „niesłuszną”, prowadzoną z poduszczenia 

papiestwa. Jednoznacznie ujemnie oceniane były natomiast wojny z Moskwą i powstaniami 

kozackimi, czego nie zmieniło szerokie omówienie tego tematu w podręczniku z 1959 r. 

Stosunkowo największe zmiany zaszły w prezentacji tematu o upadku i próbach naprawy 

Rzeczypospolitej, o czym była już mowa wyżej. Przewartościowanie polegało na 

przeniesieniu punktu ciężkości z opisywania upadku na omawianie działań reformatorskich. 

W przeciwieństwie do pierwszej grupy zagadnień, omówionej w rozdziale pierwszym, 

gdzie wskazano na szereg epizodów historii pominiętych całkowicie bądź niemal całkowicie, 

tutaj, w części drugiej, mamy do czynienia z przemilczaniem już nie epizodów, lecz całych 

okresów historycznych. Gdyby nie autorzy podręcznika z 1970 r. praktycznie nie istniałaby w 

szkoleniu politycznym cała epoka wojskowości polskiej Odrodzenia. Mniej więcej po pokoju 

Toruńskim w 1466 r. autorzy większości opracowań robili przerwę aż do początku XVII w. 

Tylko drobne wzmianki o niektórych wydarzeniach w tym okresie (najczęściej jedynie o 

hołdzie pruskim) świadczą o ciągłości polskiej historii. Przy czym nawet w podręczniku z 

1970 r. nie omówiono działań wojennych tego okresu, lecz skoncentrowano się na jednej 

bitwie, traktując ją jako ilustrację wykładu o polskiej renesansowej sztuce wojennej. Tak więc 

okres ten można traktować jako jaskrawy przykład wybiórczości w recepcji polskich tradycji 

orężnych. 

Wojny wschodnie Rzeczypospolitej (z Moskwą i na Ukrainie) również znalazłyby się 

całkowicie poza programem cyklu historycznego, gdyby nie autorzy podręcznika z 1959 r., w 

ślad których poszli dopiero autorzy podręcznika z 1986 r. (lecz w stopniu minimalnym). O 

konfliktach tych wspominano jedynie hasłowo w większości wydawnictw. Nie pisano by 

zapewne w ogóle, gdyby nie konieczność zasygnalizowania, co kryło się za pojęciem 

„zgubnego parcia na wschód”
237

. Nawet zresztą w podręczniku z 1959 r. autorzy byli dalecy 

                                                 
237

 Przyczyna tego, że nie pisano, była prosta. Jak w rozmowie z prof. Jerzym Maroniem wspominał 

były pracownik naukowy Wojskowego Instytutu Historycznego, prof. Wiesław Majewski, istniał zakaz 

publikowania prac poświęconych działaniom zbrojnym na wschodzie w epoce nowożytnej. Zakaz ten został 

ustanowiony przez Główny Zarząd Polityczny WP, a jego przestrzegania pilnowali też cenzorzy Głównego 

Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Wyjątki były bardzo nieliczne, a jednym z nich, zdaniem prof. 

Majewskiego, było wydanie dwutomowej syntezy Zarys dziejów wojskowości polskiej… Wspomniana cenzura 

publikacji Wydawnictwa MON obejmowała jeszcze jeden element – oprócz polskich cenzorów uczestniczyli w 

niej także cenzorzy radzieccy. Jak stwierdził w rozmowie z prof. Maroniem inny były pracownik naukowy WIH, 

prof. Tadeusz Rawski, publikacje te były czytane w Moskwie przez zespół oficerów Głównego Zarządu 

Politycznego Armii Radzieckiej. (Notatki z rozmów z profesorami Majewskim i Rawskim znajdują się w 

prywatnym archiwum prof. Maronia). 
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od wyczerpania tematu wojen z Moskwą, zaledwie wspominając o konfliktach sprzed 

panowania Batorego. 

Trudno byłoby też uznać epokę zmagań z Turcją i Tatarami w XVII w. za cieszącą się 

zainteresowaniem. Sukcesem jest już, jeśli w jakimś wydawnictwie wymienia się nazwę 

„Turcja”. Jedynie podręcznik z 1959 r. w miarę dokładnie omawia tę tematykę, ale nie 

doprowadziło to do zapewnienia jej stałego miejsca w kolejnych opracowaniach. 

O ile stosunkowo łatwo wskazać długie okresy historyczne, skazane przez autorów 

opracowań na zapomnienie, o tyle liczba przemilczanych epizodów wojennych – i to nawet 

ważniejszych – jest tak wielka, że nie sposób wymienić ich wszystkich. Wystarczy 

wspomnieć o konfederacji barskiej, o której w większości opracowań nawet nie nadmieniono 

(w części dotyczącej Rzeczypospolitej szlacheckiej, bowiem nazwa ta pada niekiedy przy 

okazji omawiania dokonań Kazimierza Pułaskiego; o czym w dalszych rozdziałach), bądź o 

wojnie w obronie Konstytucji, wzmiankowanej częściej, ale zazwyczaj bardzo lakonicznie. 

Spośród usuniętych z historii wojennej wydarzeń o mniejszej skali można wymienić bitwę 

pod Orszą w 1514 r., w której wojska Rzeczypospolitej rozgromiły wojska moskiewskie, a o 

której całkowicie milczą opracowania do cyklu historycznego. 

Dla wielu postaci historycznych z okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej, ważnych dla 

dziejów polskiego oręża, nie znalazło się miejsce na kartach materiałów i podręczników do 

szkolenia politycznego. Z wieku XVI jedynie hetman Tarnowski doczekał się dłuższego 

fragmentu w podręczniku z 1970 r., dzięki zwycięstwu pod Obertynem. 

Nawiązując do uwagi poczynionej w rozdziale pierwszym, można uogólnić, że 

autorzy tematów wchodzących w skład omawianej tu grupy zagadnień starali się nie 

eksponować konfliktów z innymi sąsiadami Polski niż Szwedzi, którzy zastąpili w tej roli 

Niemców. Szwecja była więc wrogiem „słusznym”, przed którego agresją Polska musiała się 

bronić. Co prawda, w podobnej roli występowali też Turcy, lecz o nich pisano zdecydowanie 

rzadziej; zapewne dlatego, że w zwycięstwach nad nimi lud nie odgrywał decydującej roli, a 

ponadto zwycięstwa te mogłyby „promować” sztukę wojenną Rzeczypospolitej szlacheckiej, 

co byłoby propagandowo niewygodne. Konflikty ze wschodnim sąsiadem były przemilczane 

równie gorliwie, jak te w epoce piastowskiej. 
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ROZDZIAŁ III. Bój demokracji z reakcją; z powstaniami w tle 

Trzecia grupa zagadnień w cyklu historycznym szkolenia politycznego to okres 

powstań narodowych; od powstania kościuszkowskiego do styczniowego. Zajmowały one 

najwięcej miejsca w opracowaniach; z tym zastrzeżeniem, że powstanie kościuszkowskie nie 

zawsze było omawiane wspólnie z powstaniami XIX-wiecznymi. Niekiedy traktowano je jako 

zryw kończący epokę Rzeczypospolitej szlacheckiej. Dlatego wypadało ująć je osobno, dla 

odróżnienia od następnych powstań, mających tę cechę wspólną, że dochodziło do nich już w 

warunkach utrwalonego braku niepodległości. 

Powstania narodowe traktowano w niektórych wydawnictwach tylko jako tło do 

przedstawienia walki między „siłami postępu” a „siłami reakcji”. Nawet tam, gdzie w 

większym stopniu koncentrowano się na działaniach zbrojnych, aspekt społeczno-polityczny, 

zwłaszcza klasowy, musiał być wyeksponowany, a co najmniej zaznaczony. 

1. Kościuszko – patriarcha patronów 

Powstanie kościuszkowskie było o tyle charakterystyczne i odmienne od następnych, 

że miało przywódcę, którego postać była co najmniej równie ważna, jak sam przebieg działań 

wojennych. Stąd w wielu opisach koncentrowano się przede wszystkim na osobie Naczelnika. 

W powstaniach XIX-wiecznych nie było już równie wybitnych osobowości. 

Kościuszkę wybrano na patrona pierwszej formacji tworzonego w 1943 r. „ludowego” 

wojska. Pozostał też niewątpliwie najważniejszym patronem. Znaczenie Kościuszki jako 

„patriarchy” patronów nie tylko nie malało z biegiem czasu, lecz nawet zdawało się rosnąć. 

Mógłby o tym świadczyć fakt, że wizerunek Naczelnika znalazł się na okładce ostatniego w 

dziejach Sił Zbrojnych PRL podręcznika do szkolenia politycznego (z cyklu historycznego) – 

wydanego w roku 1986. 

Jeśli w pierwszym rozdziale została wyrażona myśl, iż wojsko „ludowe” zbudowano 

na tradycji Grunwaldu, jako najważniejszym symbolu orężnym, to tutaj można zaryzykować 

stwierdzenie, iż drugim filarem – symbolem tym razem osobowym – była postać Kościuszki. 

W tym sensie był patronem nie tylko 1 dywizji (a po wojnie – różnych jednostek i instytucji 

wojskowych), ale stał się też nieformalnym patronem całej formacji zbrojnej – Sił Zbrojnych 

PRL – zbudowanej w dużej mierze na jego legendzie. 

Najjaskrawszego przykładu ujęcia tematu w taki sposób, że osoba Kościuszki 

przesłania niemal całkowicie przebieg dowodzonej przezeń insurekcji, dostarczają materiały z 

1974 r. Informacji o działaniach zbrojnych brakuje tu zupełnie, natomiast Naczelnik został 

obsypany komplementami i to tak nieumiarkowanymi, że wyłaniający się z nich obraz ociera 

się niebezpiecznie o karykaturę. Co ciekawe, drugim bohaterem powstania, godnym 

postawienia obok Kościuszki, uczyniono Kilińskiego, choć scharakteryzowano go w słowach 

już nie tak wzniosłych. Wszystko, czego się dowiadujemy o powstaniu, można streścić w 

jednym akapicie. Resztę niezbyt długiego rozdziału stanowią peany na cześć Kościuszki, 

spośród których nie da się wyłowić żadnych konkretnych danych. Czytamy więc: „Całe życie 

Tadeusza Kościuszki – wszystkie jego uczynki i słowa – dowodziły, że był nieugiętym 

rzecznikiem sprawiedliwego przekształcania stosunków w Polsce. […] Republikanin, 

demokrata, jeden z najbardziej światłych w Europie, przewyższał swych współczesnych 

głębokością poglądów, konsekwencją działalności i umiłowaniem ideałów. […] Słowa 

Kościuszki – stanowiły dla narodu szkołę najwznioślejszych uczuć obywatelskich”
1
. 

                                                 
1
 Polska Ludowa – spadkobiercą…, 1974, s. 34–36. 
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Zacytowano ponadto fragment jego rozkazu do wojska, w którym przyrzekał nadanie ziemi 

uczestnikom insurekcji. A także przytoczono jedno zdanie wygłoszone przez poetę, którego 

nazwiska nie podano: „Bo ten hetman nie hołdował pysze i potędze”. Kiliński – o którego 

działalności powstańczej napisano więcej niż o działalności Kościuszki, ale za to mniej prawi 

się mu tutaj komplementów – także doczekał się krótkiej laurki: „Pomimo nadchodzącej 

klęski Kiliński do końca pozostał wierny ideałom wolności. Przez całe stulecia w sercach 

mieszczan warszawskich jego postać była symbolem umiłowania Ojczyzny”
2
. I tak oto 

dochodzimy do komentarza, podsumowującego powstanie, o którym na dobrą sprawę niczego 

się nie dowiedzieliśmy: „Powstanie kościuszkowskie choć zakończone klęską posiadało 

nieprzemijające znaczenie. […] tworzyło tradycję chłopskiego wysiłku zbrojnego, dawało 

początek legendzie, że Polak żyć może tylko wolnym”
3
. 

W innych wydawnictwach proporcje między ilością miejsca poświęconego 

Kościuszce i omówieniu działań zbrojnych kształtują się rozmaicie. Do opracowań, w których 

zainteresowanie Naczelnikiem przeważa nad chęcią zrelacjonowania samego powstania, 

należą materiały z 1952 r. Powstanie nazwano tu: „Pięknym przykładem patriotyzmu i 

poświęcenia mas ludowych, prawdziwych synów i obrońców naszej Ojczyzny”
4
. Opis 

przebiegu powstania jest lakoniczny i przytłaczają go hurrapatriotyczne komentarze. 

Kościuszko jest tu bojownikiem o wolność narodów, zaś „gorące umiłowanie Ojczyzny, 

umiłowanie swego ludu, umiłowanie wolności, nienawiść do gnębicieli, a jednocześnie wielki 

talent wojskowy, śmiałość i męstwo w boju, wysunęły go na czoło powstania 1794 r., 

uczyniły zeń >>naczelnika w chłopskiej sukmanie<<”
5
. 

W materiałach z 1954 r. postać Kościuszki została wprawdzie wyeksponowana 

(przedstawiono w skrócie jego drogę życiową
6
), ale stosunkowo dużo miejsca zajmuje też 

opis działań zbrojnych. Jeszcze dalej poszli autorzy podręcznika z 1959 r., gdzie 

charakterystyka Kościuszki ogranicza się do przedstawienia jego zasług w organizowaniu sił 

zbrojnych, a opis przebiegu powstania jest bardzo obszerny. W opracowaniach z drugiej 

połowy lat 60. i w podręczniku z 1970 r. ponownie rozbudowano część odnoszącą się do 

osoby Naczelnika, lecz bez odwracania proporcji – nadal większość miejsca zajmuje 

omówienie przebiegu powstania. W materiałach z 1976 i 1979 r. nie ma już natomiast w 

ogóle jakichkolwiek odniesień do cech charakteru czy drogi życiowej Kościuszki; 

przedstawia się go wyłącznie poprzez jego działania powstańcze. Tak samo jest w 

podręczniku z 1986 r., z tym że na zakończenie tematu omówiono nieco szerzej działania 

Kościuszki związane z dążeniem do umasowienia powstania (uniwersał połaniecki i inne akty 

dotyczące chłopów). 

Wydawnictwem, w którym ani postać Kościuszki, ani przebieg działań wojennych nie 

stanowią głównego przedmiotu zainteresowania autorów, lecz konflikt między „demokracją” 

a „reakcją”, jest podręcznik z 1948 r. Nawet jeśli wspomina się w nim o działaniach 

zbrojnych, to pod kątem, z jednej strony, masowego udziału w powstaniu mieszczan i 

chłopów, a z drugiej – dywersyjnej obstrukcji ze strony szlachty. Aspekty militarne powstania 

schodzą w podręczniku na plan dalszy. Uwagę autorzy koncentrują na konflikcie między 

„demokracją” a „reakcją”, co umożliwia im dokonywanie porównań między ówczesną 

sytuacją a czasami im współczesnymi. Przykładem może być przysięga Kościuszki, w której 

ślubował, że użyje władzy do obrony swobód obywatelskich, wolności i niepodległości 

                                                 
2
 Ibidem, s. 36. 

3
 Ibidem, s. 36–37. 

4
 Postępowe i rewolucyjne…, 1952, s. 81. 

5
 Ibidem, s. 88. 

6
 Oparto się zapewne na popularnym opracowaniu Janusza Sikorskiego, które ukazało się rok 

wcześniej, gdzie znajduje się rozdział prezentujący sylwetkę Kościuszki; zob.: J. Sikorski, Jak walczyli 

Polacy…, s. 16–18. 
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ojczyzny. Ma to dla nas – piszą autorzy – ogromne znaczenie, bowiem i my „opieramy byt 

Polski na wolności i demokracji. W wyzwolonej Polsce nie ma miejsca dla […] rządów kliki 

reakcyjnej”
7
. Komentarz ten nabiera w następnym akapicie znacznie bardziej złowieszczego 

znaczenia. Po zacytowaniu fragmentu aktu powstania, w którym Kościuszko zapowiada 

nagradzanie cnót i obywatelstwa, zaś karanie zdrajców i zbrodni, autorzy dodają: „I te zdania 

mają dla nas szczególne znaczenie. Nie umocnimy niepodległej, demokratycznej Polski, jeśli 

nie zwalczymy do końca tych, którzy usiłują podważyć budowę państwa i demokracji”
8
. 

Wydźwięk tych słów w roku 1948 był jednoznaczny. 

Jak podają autorzy, powstańcze szeregi tłumnie zasilały rzesze chłopskie. Masowy 

udział w powstaniu wzięli mieszczanie, a warszawscy rzemieślnicy byli ostoją ruchu 

patriotycznego. Jeśli chodzi o szlachtę, to jedynie najuboższa jej część opowiedziała się bez 

zastrzeżeń po stronie powstania. Lecz kiedy pod Racławicami Kościuszko rzucił do walki 

oddziały szlacheckiej kawalerii, ta „nie wytrzymała ognia i poszła w rozsypkę”
9
. W niezbyt 

poprawnym gramatycznie komentarzu autorzy stwierdzają, że bitwa „stała się symbolem 

patriotyzmu i bohaterstwa chłopa polskiego o wolność Ojczyzny”
10

. Szlachta zaś… Opowiada 

o tym rozdział pod wymownym tytułem Dywersyjna działalność szlachty. Dywersja 

dotyczyła głównie sabotowania uniwersału połanieckiego. Jednak pod to hasło autorzy 

podciągnęli także działania Ignacego Potockiego, który kierował polityką zagraniczną 

powstańców i dążył do zawarcia sojuszu z Prusami przeciwko Rosji. Dlatego, kiedy chciano 

rozszerzyć powstanie, Potocki: „Wstrzymał wysłanie do zaboru pruskiego oddziałów, na 

które z niecierpliwością czekała ludność polska”
11

. Wspominając o pierwszym oblężeniu 

Warszawy, autorzy akcentują, że „do obrony stolicy, podobnie jak blisko 150 lat później, we 

wrześniu 1939 r., wystąpił cały lud warszawski: rzemieślnicy, terminatorzy, uczniowie”
12

. 

Podkreślają, że odznaczyła się żydowska brygada płk. Berka Joselewicza. Ostatni etap 

powstania skwitowano kilkoma krótkimi zdaniami, zaledwie wspominając o klęsce pod 

Maciejowicami. Za to niemal całą następną stronę zajmuje snucie paralel między rokiem 1794 

a czasami współczesnymi autorom. Tak jak wówczas, gdy „pod sztandarami powstania 

skupili się wszyscy prawdziwi patrioci i demokraci”
13

, tak obecnie „w naszym Wojsku 

ogromną część żołnierzy i oficerów stanowią synowie chłopów, których kiedyś Kościuszko 

po raz pierwszy powołał do walki o wolność Polski”
14

. Niezamierzony z pewnością humor 

przebija z kolejnego zdania: „Chłop w naszym Wojsku znajduje się na wszystkich szczeblach 

[…]”
15

. Autorzy wytknęli kierownictwu powstania, że nie potrafiło złamać wpływów 

„reakcji”: „Błędy powstania są dla nas nauką: żadnej ustępliwości i pobłażliwości dla 

zdrajców i dla grup reakcyjnych, paraliżujących walkę i pracę Narodu!”
16

. 

Walka między „demokracją” a „reakcją” pozostaje w sferze szczególnego 

zainteresowania autorów także niektórych późniejszych opracowań. W materiałach z roku 

                                                 
7
 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 607. 

8
 Ibidem. 

9
 Ibidem, s. 608. Co ciekawe, fragment ten niemal dosłownie wykorzystał Władysław Bortnowski we 

wstępie do opracowanego przez siebie w roku 1951 zbioru dokumentów i fragmentów tekstów dotyczących 

powstania kościuszkowskiego („Ale szlacheccy ochotnicy nie wytrzymali ognia; ogarnięci paniką poszli w 

rozsypkę”); zob.: O powstaniu kościuszkowskim, oprac. Władysław Bortnowski, Warszawa 1951, s. 8. Być może 

więc należał do grona autorów podręcznika z 1948 r. (informacji o autorach w podręczniku nie ma). 
10

 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 608. 
11

 Ibidem, s. 609. 
12

 Ibidem. Również ten fragment został niemal dosłownie przedrukowany we wstępie do zbioru 

dokumentów i fragmentów tekstów o powstaniu kościuszkowskim: „[…] ale do obrony stolicy przystąpił cały 

lud warszawski – rzemieślnicy, terminatorzy, >>pospólstwo<<”; zob.: O powstaniu kościuszkowskim…, s. 11. 
13

 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 610. 
14

 Ibidem. 
15

 Ibidem. 
16

 Ibidem. 
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1952 stwierdzono, iż: „Powstanie kościuszkowskie pokazało dobitnie, że jedynymi wiernymi 

obrońcami kraju są masy ludowe; w owym czasie byli to chłopi i biedota miejska”
17

. 

Powstanie było nie tylko walką przeciwko zaborcom, ale było też skierowane przeciwko 

samowoli magnaterii i bogatej szlachty. Natomiast: „Oporą powstania była drobna szlachta, 

drobne i średnie mieszczaństwo, oraz masy ludowe – chłopi i biedota wiejska, które na wieść 

o powstaniu tłumnie spieszą w jego szeregi”
18

. Materiały z roku 1954 uderzają w znacznie 

wyższy ton: „Powstanie kościuszkowskie – to przepiękna karta […] bezgranicznego 

bohaterstwa ludu polskiego”
19

. 

W podręczniku z 1959 r. podkreślono, że od powstańczych przygotowań w Warszawie 

„odżegnały się, nie mówiąc o Targowicy, zamożne warstwy, a więc arystokracja i bogate 

mieszczaństwo; podobnie wyżsi oficerowie byli przeciwni powstaniu. Ludzie ci przekładali 

niewolę narodową nad wolność ojczyzny, uzyskaną przy pomocy chłopów i biedoty 

miejskiej”
20

. Odpowiedzialnością za upadek powstania obarczono klasy posiadające, tak 

pisząc o przyczynach klęski: „Główną z nich było stanowisko ogółu magnaterii i 

przeważającej części szlachty wobec sprawy niepodległości Polski. […] Tylko stosunkowo 

niewielka część szlachty i magnatów wzięła czynny udział w powstaniu kościuszkowskim. 

Na polu walki jednak arystokraci i szlachta niczym się nie wyróżniali, chyba tylko swoją 

wyjątkową niechęcią do walki, czemu dali niejednokrotnie wyraz uciekając w wypadku 

silniejszego nacisku wroga”
21

. 

Choć – jak oceniają autorzy podręcznika z 1970 r. – akt powstania miał charakter 

postępowy, jego twórcy nie chcieli drażnić szlachty, bowiem: „Nawet w obliczu śmiertelnego 

niebezpieczeństwa całkowitego utracenia niepodległości podstawowa część szlachty była 

przeciwna zniesieniu poddaństwa i pańszczyzny na wsi”
22

. Powstanie wykazało 

rewolucyjność i patriotyzm mas ludowych Warszawy, czego wyrazem była nie tylko walka z 

wojskami carskimi, lecz także „gniew i oburzenie wobec zdrajców ojczyzny, wyrażone w 

rewolucyjnym akcie wieszania sprawców nieszczęść narodowych”
23

. Jednocześnie 

„powstanie obnażyło zdradzieckie oblicze arystokracji, wyższego duchowieństwa i wyższych 

oficerów związanych z Targowicą, którzy woleli pójść na jawną, zdradziecką współpracę z 

zaborcami niż wyrzec się części swych przywilejów stanowych i żyć w wolnej ojczyźnie 

wyzwolonej przez siły postępowe”
24

. 

Motyw walki „sił postępu” z „siłami reakcji” został – w mniejszym lub większym 

stopniu – poruszony w niemal wszystkich opracowaniach. Omawiano go szeroko (jak w 

podręczniku z 1948 r.) bądź wzmiankowano hasłowo (jak w materiałach z 1979 r.). W 

niektórych wydawnictwach zwyczajowe odwołanie do patriotyzmu ludu i zdrady szlachty 

umieszczano jedynie w końcowym komentarzu (na przykład w materiałach z 1960 r.). 

Zupełny brak takiego odwołania występuje w dwóch opracowaniach, które temat o powstaniu 

kościuszkowskim traktują oryginalnie, by nie rzec – kuriozalnie. Jednym są materiały z 1974 

r., o czym już wspomniano. Drugie, to materiały z 1957 r., w których mamy do czynienia ze 

szczególnego rodzaju ujęciem tematu. Opracowanie to w całości jest poświęcone 

internacjonalistycznej tradycji walki „Za Waszą i naszą wolność”, lecz umieszczono w nim 

też powstania narodowe. Autorów nieszczególnie interesuje sam przebieg powstania czy 

osoba Naczelnika, ani nawet konflikt „demokracji” z „reakcją”. Starają się 

„umiędzynarodowić” powstanie, toteż szeroko omawiają udział w nim „licznych 

                                                 
17

 Postępowe i rewolucyjne…, 1952, s. 103. 
18

 Ibidem, s. 90. 
19

 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 47. 
20

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 248. Pisownia oryginału. 
21

 Ibidem, s. 259. 
22

 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 255. 
23

 Ibidem, s. 277. 
24

 Ibidem. 
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przedstawicieli mniejszości narodowych”, mając na myśli przede wszystkim Żydów i 

chłopów litewskich. 

Jak charakteryzowano Kościuszkę w opracowaniach do cyklu historycznego (w 

temacie o powstaniu kościuszkowskim)? O braku umiaru autorów materiałów z 1974 r. była 

już mowa, a niedaleko w tyle pozostają autorzy materiałów z roku 1952. Na tym tle za 

wstrzemięźliwych w pochwałach można uznać autorów podręcznika z 1959 r., którzy określili 

Kościuszkę tylko jako bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, dzielnego 

obrońcę Dubienki i człowieka o ustalonej opinii demokraty. W materiałach z lat 60. trudno 

znaleźć nawet tak stonowane określenia; jedynie w materiałach z 1966 r. przedstawiono nieco 

szerzej sylwetkę Kościuszki, ale bez wzniosłych epitetów. Powściągliwość wykazują także 

autorzy opracowań z drugiej połowy lat 70. oraz podręcznika z 1986 r., gdzie całkowicie 

zrezygnowano z pochwał pod adresem Kościuszki, innych niż uznanie dla jego zdolności 

dowódczych. 

Bez względu na malejącą z czasem ilość superlatyw, we wszystkich opracowaniach 

Kościuszko był przedstawiany jako postać pomnikowo monolityczna. Żaden z autorów nie 

wskazał na jakiekolwiek błędy Naczelnika w strategii i dowodzeniu. Dopiero w podręczniku z 

1986 r. Kościuszko przedstawiony jest odrobinę mniej jednoznacznie. Autorzy podają, na 

przykład, że przegraną bitwę pod Szczekocinami podjął (mając niemal o połowę słabsze 

liczebnie wojsko) pomimo rad niektórych oficerów, o czym nie dowiemy się z 

wcześniejszych opracowań. Natomiast w kwestiach społecznych autorzy niektórych 

wydawnictw pozwalają sobie na oględną krytykę Kościuszki za jego brak zdecydowania we 

wdrażaniu w życie postanowień uniwersału połanieckiego. Wytknęli mu to już autorzy 

podręcznika z 1948 r., choć zarzuty swoje skierowali nie osobiście pod adresem Naczelnika, 

lecz bezosobowego kierownictwa powstania. Już jednak w materiałach z roku 1954 pojawia 

się w tym kontekście konkretniejsze sformułowanie: „Kierownicy powstania, z Kościuszką na 

czele, nie zdobyli się na to, by siłą zmusić oporną szlachtę do posłuszeństwa i wypełnienia 

postanowień rewolucyjnej władzy”
25

. W podręczniku z 1959 r. zganiono Kościuszkę, 

aczkolwiek delikatnie, za nie dość energiczne starania na rzecz utworzenia chłopskiej armii 

masowej. W materiałach z 1966 r. znów powrócono do krytyki wszystkich twórców i 

bojowników insurekcji, a nie personalnie Kościuszki („Oddając cześć wszystkim twórcom i 

bojownikom Insurekcji Kościuszkowskiej, nie możemy zamykać oczu na to, że choć nikłe 

były szanse ich zwycięstwa, nie potrafili zmobilizować wszystkich potencjalnie w narodzie 

tkwiących sił do walki o wolność”
26

). W opracowaniach z lat 70. oraz podręczniku z 1986 r. 

żadnych takich zarzutów już nie stawiano. 

Najpełniejsze omówienie działań wojennych znajduje się w podręczniku z 1959 r., 

który wyróżnia się szczególnie szerokim opisem powstania w Warszawie. Wysiłek zbrojny 

powstania kościuszkowskiego oceniono jako przedsięwzięcie na skalę dotąd w 

Rzeczypospolitej niespotykaną. Było ono możliwe dzięki patriotyzmowi zdrowej części 

narodu. Opisano je bardzo szeroko, na dwudziestu jeden stronach. 

Autorzy kwitują przysięgę Kościuszki krótkim akapitem
27

. Bitwę pod Racławicami 

opisano rzeczowo, podając nie tylko ruchy wojsk, ale także uszykowanie Polaków do bitwy 

                                                 
25

 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 45. 
26

 Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa…, 1966, s. 38. 
27

 Czynią to w słowach podobnych jak Janusz Sikorski. U Sikorskiego: „[…] złożył przysięgę […], że 

powierzonej mu władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyje, lecz jedynie dla obrony granic, odzyskania 

niepodległości narodu i ugruntowania powszechnej wolności”; zob.: J. Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 19. W 

podręczniku: „[…] przysiągł, że władzy swej użyje jedynie do odzyskania niepodległości i wprowadzenia 

powszechnej wolności”; zob.: Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 243. Oczywiście w obu przypadkach 

sparafrazowano tekst przysięgi Kościuszki. 
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oraz liczebność wojsk: 6000 Polaków
28

, 3000 Rosjan
29

. Epizod o ucieczce szlacheckiej 

kawalerii przedstawiono odmiennie niż we wcześniejszych opracowaniach: „Początkowo 

kawalerzyści Madalińskiego odrzucili kozaków, załamani jednakże szarżą huzarów, pierzchli 

częściowo z placu boju. Dopiero użycie przez brygadiera ostatnich szwadronów pozwoliło 

Polakom opanować sytuację”
30

. Także tutaj nie zabrakło elementów narracyjnych. Atak 

kosynierów przedstawiono z zacięciem literackim: „Zagrały armaty, kilku kosynierów padło 

po salwie, ale nie przestraszyło to dzielnych chłopów. Głośno się nawołując: Szymku, Maćku, 

a dalej! popędzili przeciw zionącej ogniem baterii wroga”
31

. Straty Polaków wyniosły 100 

zabitych i tyle samo rannych. Rosjan poległo i zostało rannych około 1000
32

. Znaczenie bitwy 

– jak oceniają autorzy – było olbrzymie. Nie pod względem operacyjnym, lecz politycznym, 

stała się bowiem sygnałem do ogólnonarodowego ruchu przeciwko zaborcom. 

Bardzo szeroko opisano powstanie w Warszawie. Wojska rosyjskie liczyły tu 8000 

ludzi, zaś siły pruskie – 1700. Polski garnizon składał się z 4000 żołnierzy
33

. Autorzy 

podkreślają wkład ludu w zwycięstwo, czego wyrazem były wysokie straty – o ile 

                                                 
28

 Liczbę tę podawał Tadeusz Korzon (4000 żołnierzy i 2000 chłopów); zob.: T. Korzon, op. cit., t. 3, s. 

191. W swojej wcześniejszej pracy wyliczył liczbę regularnego wojska dokładniej (4095 lub 4342), natomiast 

tak samo oszacował liczbę włościan (2000); zob.: idem, Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764–

1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego, t. 6, Kraków–Warszawa 1898, s. 

92–93. Te wyliczenia (4000 plus 2000) ugruntował Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 179. W roku 

1951 liczby te (4000 wojska regularnego i 2000 kosynierów) zostały przytoczone we wstępie do zbioru 

dokumentów i fragmentów tekstów dotyczących powstania kościuszkowskiego, opracowanego przez 

Władysława Bortnowskiego; zob.: O powstaniu kościuszkowskim…, s. 8. Liczby te przyjął Janusz Sikorski, Jak 

walczyli Polacy…, s. 20. Zaakceptował je również Tadeusz Rawski, op. cit., s. 143. Te same wielkości przyjęli 

później: T. M. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża polskiego…, s. 609; Jan Lubicz-Pachoński, Bitwa pod 

Racławicami, Warszawa–Kraków 1984, s. 37; Bartłomiej Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Warszawa 

1994, s. 78. 
29

 Liczbę Rosjan podano za Kazimierzem Bartoszewiczem (op. cit., s. 162) i Marianem Kukielem 

(Zarys historji wojskowości…, s. 180). Taką samą liczbę podawał później Zdzisław Sułek, Wojskowość polska w 

latach 1764–1794…, s. 254; zob. również: idem, Tadeusz Kościuszko – wódz i reformator społeczny, [w:] 

Historia wojskowości polskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1972, s. 219. Odpowiada to też liczbie podanej 

w: Eligiusz Kozłowski, Mieczysław Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938, Warszawa 1973 [=Dzieje 

oręża polskiego (963–1945) 2], s. 16. 
30

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 246. Jest to niemal dosłowny cytat z Mariana Kukiela, Zarys 

historji wojskowości…, s. 182. 
31

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 246. Opis niewątpliwie inspirowany identyczną sceną w dziele 

Tadeusza Korzona, Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta. Poprzedzona rzutem oka na dzieje Muzeum 

Narodowego w Rapperswylu i katalogiem zbiorów kościuszkowskich, w temże muzeum przechowywanych, 

Kraków 1894, s. 309. 
32

 Są to liczby podane za: J. Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 22. Liczbę zabitych Polaków Janusz 

Sikorski zaczerpnął z dzieła Tadeusza Korzona, Kościuszko. Biografia…, s. 311. Korzon zresztą oparł się na 

raporcie Kościuszki o bitwie, w którym Naczelnik podał taką informację; zob.: Polska sztuka wojenna w okresie 

powstania kościuszkowskiego, oprac. Andrzej Zahorski, Warszawa 1960 (=Wypisy źródłowe do historii polskiej 

sztuki wojennej, zesz. 10), dok. nr 52, s. 215. W roku 1967 Stanisław Herbst podawał taką samą wielkość strat 

rosyjskich (1000), lecz oceniał straty polskie na o połowę niższe; zob.: S. Herbst, Polska wojna rewolucyjna 

1794 roku, cz. 1: Początek wojny, [w:] idem, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, 

Warszawa 1983 (pierwodruk 1967), s. 71. Warto dodać, że według gen. Józefa Zajączka Rosjanie stracili 400 

zabitych, zaś Polacy 150 zabitych i 200 rannych; zob.: Pamiętnik Józefa Zajączka…, s. 97. 
33

 Liczby te zgadzają się z podanymi przez Mariana Kukiela, z wyjątkiem liczebności oddziału 

pruskiego, która według Kukiela miała wynosić 1650; zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 183. Za 

nim powtórzył te liczby Janusz Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 23. Tadeusz Korzon podawał następujące 

liczby: 3649 wojsk polskich, 8000 rosyjskich i 1650 pruskich; zob.: T. Korzon, Dzieje wojen…, t. 3, s. 195. W 

swojej wcześniejszej pracy bardziej precyzyjnie obliczał siły rosyjskie na 7948, liczebność sił polskich na 3680, 

zaś pruskich również na 1650; zob.: idem, Wewnętrzne dzieje Polski…, t. 6, s. 101, 105. Kazimierz Bartoszewicz 

przytaczał za nim liczebność Rosjan (7948) i Polaków (3680), natomiast liczbę Prusaków szacował na 1500; 

zob.: K. Bartoszewicz, op. cit., s. 192. 
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wojskowych zginęło i zostało rannych 950, o tyle aż 2000 cywilów
34

. Rosjanie stracili 4000 

żołnierzy
35

. Działania wojenne powstania opisano dokładnie, choć o bitwie pod 

Szczekocinami tylko wspomniano. Kościuszko miał w niej do dyspozycji 12 000 żołnierzy; 

armia rosyjsko-pruska liczyła 24 000
36

. Autorzy oceniają, że obrona Warszawy była 

dowodem talentu dowódczego Kościuszki. Dysponował on 23 000 żołnierzy, podczas gdy 

siły rosyjskie liczyły 16 000, a pruskie – 25 000
37

. Wysłana na pomoc Wielkopolanom 

dywizja Dąbrowskiego liczyła 2000 ludzi plus dywizja Madalińskiego
38

. Autorzy raczej 

pozytywnie oceniają decyzję Kościuszki o zaatakowaniu Fersena pod Maciejowicami: 

„Kościuszko decydując się na bitwę z Fersenem, zdawał sobie sprawę z przewagi liczebnej 

nieprzyjaciela. Dlatego właśnie starał się narzucić przeciwnikowi miejsce walki, by niedobory 

w ilości swych oddziałów złagodzić dogodnym dla siebie terenem działań. Pola pod 

Maciejowicami nadawały się do tego świetnie”
39

. Kościuszko dysponował 7000 żołnierzy; 

Rosjan było 14 000
40

. Kościuszko spodziewał się też przybycia 4000 dywizji Ponińskiego
41

. 

                                                 
34

 Kazimierz Bartoszewicz podawał z dużą ostrożnością liczbę 800–900 zabitych i rannych, nie 

precyzując, ilu w tym żołnierzy, a ilu mieszczan; zob.: ibidem, s. 201. Wacław Tokarz obliczył dokładnie straty 

polskiego garnizonu w zabitych i rannych (944), natomiast straty ludności cywilnej oszacował na 600–700 

zabitych i 1200–1400 rannych; zob.: W. Tokarz, Insurekcja warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.), Lwów 1934, 

s. 188–189. Podane w omawianym podręczniku liczby są zbliżone do podawanych później, w 1967 r., przez 

Stanisława Herbsta (wojska regularne: 507 zabitych i 437 rannych; ludność cywilna: 600–700 zabitych i 1400 

rannych); zob.: S. Herbst, Polska wojna rewolucyjna…, cz. 1, s. 112. 
35

 Kazimierz Bartoszewicz liczył straty Rosjan (w zabitych, rannych i wziętych do niewoli) na 4191; 

zob.: K. Bartoszewicz, op. cit., s. 201. Niżej, na 3750 (2250 zabitych, 1500 jeńców), szacował straty rosyjskie 

Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 186. Liczbę wyższą (4200; zapewne zaokrągloną liczbę podaną 

przez Bartoszewicza) przyjmował w 1967 r. Stanisław Herbst, Polska wojna rewolucyjna…, cz. 1, s. 112. 
36

 Podane tu liczby wzięto od piszącego w roku 1953 Tadeusza Rawskiego, op. cit., s. 152. Liczbę 

12 000 Rawski zaczerpnął od Mariana Kukiela, Maciejowice, [w:] idem, Od Wiednia do Maciejowic (Studia i 

szkice historyczne), Londyn 1965, s. 113 [pierwodruk 1929] (choć ten w wydanej w tym samym roku swojej 

popularnej pracy szacował siły Kościuszki na 9000 wojska i 5000–6000 kosynierów, a siły rosyjsko-pruskie na 

27 000; zob.: idem, Zarys historji wojskowości…, s. 187). Liczba 24 000 wojsk rosyjsko-pruskich odpowiada 

szacunkom Stanisława Herbsta, Polska wojna rewolucyjna…, cz. 2: Rozwój powstania i reakcja zaborców, [w:] 

idem, Z dziejów wojskowych powstania kościuszkowskiego 1794 roku, Warszawa 1983, s. 164 (część ta została 

opracowana na podstawie rękopisu pracy magisterskiej autora, obronionej w 1929 r., oraz późniejszych notatek 

na odwrocie tego rękopisu, poczynionych najprawdopodobniej w latach sześćdziesiątych bądź siedemdziesiątych 

XX w.). Liczba 24 000 występuje także we wstępie do wydanego w roku 1960 wyboru źródeł do powstania 

kościuszkowskiego; zob.: Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego…, s. 13. 
37

 Liczby te podano za Tadeuszem Korzonem, u którego jedynie liczba wojsk polskich jest minimalnie 

wyższa i wynosi 23 300; zob.: T. Korzon, Dzieje wojen…, t. 3, s. 202. Korzon opracował zresztą te szacunki już 

na potrzeby swojej wcześniejszej pracy; zob.: idem, Kościuszko. Biografia…, s. 386, 389. Za nim przytoczył je 

Kazimierz Bartoszewicz (z wyjątkiem liczby wojsk polskich, którą oszacował na 36 000, w czym tylko 16 000 

armii regularnej); zob.: K. Bartoszewicz, op. cit., s. 289, 291. A po wojnie – Janusz Sikorski, Jak walczyli 

Polacy…, s. 26. A także Tadeusz Rawski (23 000 wojsk polskich, 25 000 Prusaków i 16 000 Rosjan); zob.: T. 

Rawski, op. cit., s. 159. Natomiast we wstępie do wydanego w 1960 r. wyboru źródeł do dziejów powstania 

kościuszkowskiego podano niższe liczby (18 000 żołnierzy Kościuszki i 40 000 wojsk przeciwników); zob.: 

Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego…, s. 15. Sugerowano się zapewne danymi ze 

źródeł pruskich (38 000 wojsk rosyjsko-pruskich) oraz informacjami gen. Zajączka (22 000 Polaków), które 

przytaczał Tadeusz Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski…, t. 6, s. 166–167. 
38

 Sformułowanie to (2000 plus oddział Madalińskiego) zostało oparte na szacunkach Kazimierza 

Bartoszewicza (2000 żołnierzy Dąbrowskiego plus 600 Madalińskiego); zob.: K. Bartoszewicz, op. cit., s. 333. 

Podobnie ujmował to w roku 1953 Tadeusz Rawski (2000 oraz dywizja Madalińskiego), jednakże ogólną 

liczebność szacował na 3100 (doliczał bowiem jeszcze „cząstkę grupy” gen. Bronikowskiego); zob.: T. Rawski, 

op. cit., s. 170, 172. 
39

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 256. 
40

 Liczebność sił Kościuszki na 7000 obliczał Tadeusz Korzon, Kościuszko. Biografia…, s. 438; zob. 

również: idem, Dzieje wojen…, t. 3, s. 210. Akceptował tę liczbę Kazimierz Bartoszewicz, op. cit., s. 347. 

Liczebność korpusu Fersena (14 000) podano za Marianem Kukielem (który przytaczał oszacowanie 

Ponińskiego); zob.: M. Kukiel, Maciejowice…, s. 113. Według Kukiela szacunki Korzona (16 000), oparte na 

zeznaniach jeńca rosyjskiego (zob.: T. Korzon, Kościuszko. Biografia…, s. 432; idem, Wewnętrzne dzieje 
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Autorzy nie podają przyczyny nieprzybycia dywizji Ponińskiego. Informują tylko, że w 

rezultacie „cały plan bitwy, ułożony przez Kościuszkę, runął”
42

. Wynik bitwy zadecydował o 

końcu powstania. Po kapitulacji Warszawy „nie było już nikogo, kto natchnąłby wojsko do 

jakiejś rozsądnej czy pożytecznej akcji”
43

. Temat kończy obszerne omówienie sił 

powstańczych. Kościuszko został tu przedstawiony jako znakomity organizator. 

Rzeczpospolita wystawiła silniejsze liczebnie wojsko niż kiedykolwiek wcześniej. W 

powstaniu wzięło udział 150 000 ludzi, z czego 70 000 znajdowało się stale pod bronią
44

. 

Podstawą do opracowania tematu o powstaniu kościuszkowskim był w podręczniku z 

roku 1970 niewątpliwie podręcznik z roku 1959, na co wskazuje nie tylko schemat całości 

(jak choćby podział na podobne podrozdziały), lecz również powtarzające się fragmenty. Tym 

niemniej, całość została bardzo mocno zmieniona i przeredagowana. Dodano informację o 

liczebności brygady Madalińskiego (1200 kawalerzystów)
45

. Inaczej, niż w podręczniku z 

                                                                                                                                                         
Polski…, t. 6, s. 272), były przesadzone; zob.: M. Kukiel, Maciejowice…, s. 119. Natomiast obliczenia samego 

Kościuszki (12 000) Marian Kukiel uznawał za „znacznie poniżej rzeczywistej ich siły”; zob.: ibidem, s. 113. 

Wielkości te przyjął Janusz Sikorski, który jednak ocenił liczbę żołnierzy rosyjskich na 15 000; zob.: J. Sikorski, 

Jak walczyli Polacy…, s. 29. Obie liczby (odpowiednio: 7000 i 14 000) przyjął natomiast Tadeusz Rawski, op. 

cit., s. 179. Występują one również we wstępie do wyboru źródeł do dziejów powstania kościuszkowskiego; 

zob.: Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego…, s. 21. W latach 60. i 70. Zdzisław Sułek 

podawał identyczną liczbę wojsk rosyjskich (natomiast siły Kościuszki szacował na 7500); zob.: Z. Sułek, 

Wojskowość polska w latach 1764–1794…, s. 259; zob. również: idem, Tadeusz Kościuszko…, s. 222. 
41

 Liczebność dywizji Ponińskiego, wynoszącą 4000 ludzi, przyjmowali już współcześni bitwie, o czym 

wspominał Marian Kukiel, i stąd, być może, liczba ta w podręcznikach do cyklu historycznego; zob.: M. Kukiel, 

Maciejowice…, s. 141. Liczbę tę można także znaleźć we wstępie do wyboru źródeł do powstania 

kościuszkowskiego; zob.: Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego…, s. 21. Natomiast 

Tadeusz Rawski podawał w roku 1953 przedział 4000–5000; zob.: T. Rawski, op. cit., s. 183. Warto dodać, że 

gen. Ignacy Prądzyński oceniał liczebność dywizji Ponińskiego niżej, na 3000; zob.: I. Prądzyński, Czterej 

ostatni wodzowie polscy przed sądem historyi, Kraków 1916, s. 55, przyp. pierwszy. Pośrednią liczebność 

(3500) przyjmował w latach 60. i 70. Zdzisław Sułek, Wojskowość polska w latach 1764–1794…, s. 259; zob. 

również: idem, Tadeusz Kościuszko…, s. 222. Podawali ją także w 1981 r. Tadeusz M. Nowak i Jan Wimmer, 

Historia oręża polskiego…, s. 618. 
42

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 257. 
43

 Ibidem, s. 259. 
44

 Liczbę 150 000 podawał Tadeusz Korzon, natomiast liczbę ludzi pod bronią (przed oblężeniem 

Warszawy) określił na 72 000; zob.: T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski…, t. 6, tab. nr 319, s. 165; tab. nr 370, 

s. 316 (należy jednak dodać, że na dalszych stronach podał liczbę 70 000; zob.: ibidem, s. 232); zob. również: 

idem, Dzieje wojen…, t. 1, s. 23. Na 70 000 obliczał Kazimierz Bartoszewicz wszystkie siły, jakimi dysponował 

Kościuszko na terenie całego kraju po pomyślnym przetrwaniu oblężenia Warszawy; zob.: K. Bartoszewicz, op. 

cit., s. 329. Na tych obliczeniach oparł się Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 178. Za szacunkami 

Korzona podążył Tadeusz Rawski, oceniając liczbę mężczyzn, jacy przewinęli się przez szeregi polskiego 

wojska, na 150 000; zob.: T. Rawski, op. cit., s. 104. W roku 1966 Zdzisław Sułek podał taką samą, jak Kukiel, 

maksymalną liczebność wojska regularnego, nie zdecydował się natomiast na określenie liczby ludzi, którzy 

przeszli przez szeregi wojska podczas powstania (stwierdził tylko, że było ich dużo więcej); zob.: Z. Sułek, 

Wojskowość polska w latach 1764–1794…, s. 247. Eligiusz Kozłowski i Mieczysław Wrzosek podawali, że siły 

insurekcji osiągnęły (bez pospolitego ruszenia) blisko 100 000, zaś liczebność wojska regularnego 55 000; zob.: 

E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 12–14. Z kolei Tadeusz M. Nowak i Jan 

Wimmer oceniali w 1981 r., że liczebność wojska regularnego w szczytowym okresie powstania wyniosła 

55 000, natomiast łącznie przez szeregi jednostek regularnych przeszło 75 000 ludzi; zob.: T. M. Nowak, J. 

Wimmer, Historia oręża polskiego…, s. 603. 
45

 Józef Zajączek wspominał o zebraniu przez Madalińskiego 700 ludzi; zob.: Pamiętnik Józefa 

Zajączka…, s. 92. W pracy wydanej w roku 1913 Kazimierz Bartoszewicz pisał, że Madaliński wyruszył z 700 

ludźmi, podczas gdy cała jego brygada liczyła dwukrotnie więcej kawalerzystów; zob.: K. Bartoszewicz, op. cit., 

s. 145. Dyskusję na ten temat przeprowadził Tadeusz Korzon, uznając, iż najbliższa prawdy jest liczba 1200 

(podawana przez Jana Henryka Dąbrowskiego), natomiast nieporozumienia co do liczb 700 czy 600 wzięły się 

stąd, że tylko około 700 kawalerzystów „widziano w marszu i potyczkach z Prusakami”, a zatem owych 700 

można uznać za brygadę w stanie czynnym; zob.: T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski…, t. 6, s. 75–76. Liczbę 

1200 przyjął też Wacław Tokarz (jego zdaniem tylu kawalerzystów skoncentrował Madaliński w Ostrołęce), 

który ponadto pisał o całym stanie osobowym brygady wynoszącym 1340 ludzi; zob.: W. Tokarz, Marsz 
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roku 1959, autorzy szacują siły Kościuszki w bitwie pod Racławicami – na 4100 żołnierzy 

armii regularnej i paruset kosynierów
46

. Opis bitwy nosi niewątpliwie piętno opisu w 

podręczniku z 1959 r., jest jednak bardziej skoncentrowany na konkretach. Autorzy pominęli 

przede wszystkim scenkę rodzajową o kosynierach nawołujących się: „Szymku, Maćku, a 

dalej!”. Zwycięstwo miało „tylko znaczenie propagandowe i taktyczne. Nie zapewniło ono 

Kościuszce spodziewanego sukcesu operacyjnego, tj. wydostania się ze swą armią z 

Krakowskiego do centrum kraju, w celu wyzwolenia Warszawy i rozszerzenia zasięgu 

powstania”
47

. Z opisu powstania w Warszawie usunięto akapit o negatywnym stosunku 

warstw zamożnych. Liczebność garnizonu rosyjskiego autorzy określają na 7500, zaś liczbę 

wojsk polskich na 3500
48

. Opis jest bardzo mocno skrócony i ograniczony właściwie tylko do 

walk wokół siedziby carskiego ambasadora, które streszczono w jednym akapicie. Straty 

Rosjan oceniono na 4400
49

. Komentując insurekcję w Warszawie, autorzy piszą: „Wzmogła 

ona siły powstania i uczyniła z niego ruch naprawdę groźny dla zaborców. Dotychczas 

bowiem powstanie było ruchem lokalnym, przeciw któremu działała obok sił rosyjskich także 

>>legalna<< władza polska – król i Rada Nieustająca”
50

. Z zagadnień związanych z walką 

polityczną w Warszawie autorzy tworzą osobny podrozdział o wymownym tytule Walka o 

władzę polityczną. Spory polityczne i niepokoje społeczne w Warszawie opisane są tu 

znacznie dokładniej niż w podręczniku z 1959 r. 

Autorzy szeroko omawiają złożoność problemu rekrutacji chłopów do wojska i oporu 

ze strony dworów. Uważają, że ogłoszenie uniwersału było podyktowane potrzebą 

rozszerzenia bazy rekrutacyjnej. Inaczej, niż w podręczniku z 1959 r., oceniają liczebność 

wojsk pod Szczekocinami. Według nich Polaków było 15 000, zaś Rosjan i Prusaków 

26 500
51

. Dodają też informację o stratach polskich: 2000 ludzi
52

. Opis oblężenia Warszawy 

                                                                                                                                                         
Madalińskiego (odbitka z „Przeglądu Wiedzy Wojskowej” rocznik II. rok 1925), Warszawa 1926, s. 40 (200), 44 

(204). Akceptował liczbę 1200 także Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 175. W okresie 

powojennym liczbę 1200 podawał Janusz Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 18. Informacja taka znajduje się 

także w: Z. Sułek, Wojskowość polska w latach 1764–1794…, s. 245. Natomiast Stanisław Herbst w roku 1967 

wykazał się pewną niekonsekwencją, pisząc najpierw, iż brygada liczyła „zapewne 1300 szabel”, a kilka stron 

dalej informując, że w chwili wymarszu liczyła „około 1200 szabel”; zob.: S. Herbst, Polska wojna 

rewolucyjna…, cz. 1, s. 46, 50. 
46

 A więc zrezygnowano tu z liczb podawanych już przez Tadeusza Korzona (4000 wojska i 2000 

chłopów); zob.: T. Korzon, Dzieje wojen…, t. 3, s. 191. Zbliżono się za to do informacji gen. Józefa Zajączka, 

zawartych w jego wspomnieniach, gdzie pisał o 4200 wojska regularnego i 300 kosynierach; zob.: Pamiętnik 

Józefa Zajączka…, s. 94–95. Za jego przykładem do 4200 żołnierzy podniósł liczebność polskich oddziałów 

regularnych Stanisław Herbst, Polska wojna rewolucyjna…, cz. 1, s. 62, a w ślad za nim Eligiusz Kozłowski i 

Mieczysław Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 16. Identyczną, jak w omawianym podręczniku, 

liczbę wojska regularnego (4100) podano natomiast we wstępie do wyboru źródeł do powstania 

kościuszkowskiego, wydanego w roku 1960, jednakże liczbę kosynierów ustalono tu na 2000; zob.: Polska 

sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego…, s. 8. Taką samą liczbę wojska regularnego podawał 

Zdzisław Sułek, Wojskowość polska w latach 1764–1794…, s. 254. 
47

 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 260. 
48

 Obie te liczby (3500 Polaków i 7500 Rosjan) występują we wstępie do wyboru źródeł do powstania 

kościuszkowskiego; zob.: Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego…, s. 10. Takie same 

liczby w: Z. Sułek, Wojskowość polska w latach 1764–1794…, s. 255. Identyczne liczby w: T. M. Nowak, J. 

Wimmer, Historia oręża polskiego…, s. 611. Pierwowzorem dla wielkości sił rosyjskich były zapewne 

obliczenia Wacława Tokarza (7000–7500); zob.: W. Tokarz, , Insurekcja warszawska…, s. 32. 
49

 Odwołano się tu do szacunków Wacława Tokarza, który wszakże zastrzegał, że liczba 4400 jest 

przybliżona; zob.: ibidem, s. 187. 
50

 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 262. 
51

 Obie te liczby zostały wzięte od Zdzisława Sułka, Wojskowość polska w latach 1764–1794…, s. 257. 

Źródłem liczby żołnierzy polskich były zapewne wspomnienia gen. Józefa Zajączka, który szacował siły 

Kościuszki na 15 000 (natomiast aż na 38 000 połączone siły rosyjsko-pruskie); zob.: Pamiętnik Józefa 

Zajączka…, s. 124. Z kolei źródłem liczby wojsk rosyjsko-pruskich były ustalenia Tadeusza Korzona, który 

oszacował liczbę żołnierzy Kościuszki na 14 351–14 700, zaś siły przeciwników na 26 500; zob.: T. Korzon, 

Wewnętrzne dzieje Polski…, t. 6, s. 134 (w późniejszej swojej pracy zmienił nieco obliczenia: wojsk polskich 
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znacznie skrócono. Opis bitwy pod Maciejowicami również. O Ponińskim napisano tylko, że 

w ogóle pod Maciejowice nie przybył. Opis kapitulacji Warszawy jest tu rozszerzony w 

stosunku do jednego zdania w podręczniku z roku 1959. Na zakończenie tematu zamiast 

zwyczajowego komentarza autorzy zamieszczają długi, ponad trzystronicowy ustęp będący 

połączeniem wzorowanego na podręczniku z roku 1959 omówienia sił zbrojnych powstania 

oraz tradycyjnego komentarza o siłach „postępu” i „reakcji”. Opisują taktykę Kościuszki, a 

następnie cytują fragment jego listu do Franciszka Sapiehy, w którym wyjaśnia potrzebę 

stosowania nowych zasad walki. Podkreślono duży wkład Kościuszki w sztukę inżynieryjną, 

podając jako przykład obronę Warszawy. Jak twierdzą autorzy, poprzednio w armii polskiej 

były silne tendencje traktowania sztuki inżynieryjnej niezależnie od armii polowej
53

. 

Tymczasem Kościuszko potrafił połączyć sztukę inżynieryjną z systemem ognia i manewrem 

własnych wojsk w obronie. 

Omówienie powstania kościuszkowskiego w podręczniku z roku 1986 wyraźnie 

nawiązuje do podręcznika z roku 1970. Całość została jednak przeredagowana i skrócona, 

chociaż dodano również nowe informacje. Wszelkie kwestie nie związane bezpośrednio z 

działaniami wojennymi – na przykład walkę polityczną w Warszawie czy uniwersał 

połaniecki – zostały przeniesione na koniec. Autorzy podają, że w chwili wybuchu powstania 

na ziemiach Rzeczypospolitej stacjonowało około 33 000 żołnierzy rosyjskich. Armia 

koronna liczyła około 23 000, zaś litewska – około 11 000
54

. Jak oceniają – stosunek 

ilościowy był równy. Podana tu liczebność Polaków w bitwie pod Racławicami zgadza się z 

danymi z podręcznika z 1959 r.
55

 Nie ma za to danych o liczebności wojsk rosyjskich. 

Pominięto – co zaskakujące – fakt, że Kościuszko osobiście poprowadził kosynierów do 

ataku. Opis powstania w Warszawie to zaledwie sześć zdań. Co ciekawe, po bardzo krótkim 

akapicie o walkach w Warszawie zamieszczono znacznie dłuższy, odnoszący się do 

specyficznej formy wojny, jaką stanowią walki uliczne. Uznano wystąpienie zbrojne w stolicy 

za wydarzenie szczególne, ponieważ walki uliczne nie były typowym sposobem prowadzenia 

działań bojowych ówczesnych armii. Rozszerzono nieco lakoniczną informację z podręcznika 

z 1970 r. o rozbrojeniu garnizonu carskiego w Wilnie. Napisano, że powstańcy, z Jakubem 

                                                                                                                                                         
było 14 100, natomiast połączonej armii rosyjsko-pruskiej 27 000; zob.: idem, Dzieje wojen…, t. 3, s. 198). 

Kazimierz Bartoszewicz podawał podobne liczby (14 000 wojsk polskich i 26 500 wojsk rosyjsko-pruskich); 

zob.: K. Bartoszewicz, op. cit., s. 251, 253. Marian Kukiel szacował liczbę wojsk Kościuszki na 14 000–15 000, 

zaś liczbę przeciwników na 27 000; zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 187. Taką samą, jak w 

omawianym podręczniku, liczbę żołnierzy Kościuszki (15 000) podawali w roku 1981 Tadeusz M. Nowak i Jan 

Wimmer, natomiast liczbę Rosjan nieznacznie mniejszą (26 000); zob.: T. M. Nowak, J. Wimmer, Historia 

oręża polskiego…, s. 612. 
52

 Liczbę 2000 podawali autorzy rosyjscy, o czym informował Tadeusz Korzon, uznając ją za 

zaokrągloną, ale prawdopodobną; zob.: T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski…, t. 6, s. 135. Kazimierz 

Bartoszewicz przejął od niego tę opinię; zob.: K. Bartoszewicz, op. cit., s. 257, przyp. 2. Zgadzał się z tym także 

Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 187. Stanisław Herbst rozważał dwie liczby: 2500 (według 

źródeł pruskich) i 1000 (według Kościuszki), przyjmując, że druga została wyraźnie zaniżona, natomiast 

pierwsza, choć nieco zawyżona, jest bliższa prawdy; zob.: S. Herbst, Polska wojna rewolucyjna…, cz. 2, s. 169. 

Liczba 2000 znajduje się we wstępie do wyboru źródeł do powstania kościuszkowskiego; zob.: Polska sztuka 

wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego…, s. 13. 
53

 Niemal identyczny fragment znajduje się w pracy Tadeusza Rawskiego: „Poprzednio w armii polskiej 

były dość silne tendencje traktowania sztuki inżynieryjnej niezależnie od działań armii polowej”; zob.: T. 

Rawski, op. cit., s. 192. 
54

 Są to liczby zbliżone do podawanych w roku 1967 przez Stanisława Herbsta (30 000 żołnierzy 

rosyjskich, 35 000 polskich i litewskich); zob.: S. Herbst, Polska wojna rewolucyjna…, cz. 1, s. 34. Do podanej 

tu liczby 34 000 wojska polsko-litewskiego najbardziej zbliżoną liczbę podawał Wacław Tokarz (22 600 w 

Koronie i 12 300 na Litwie, a więc w sumie 34 900), jednak liczebność wojsk rosyjskich oceniał na 29 000; zob.: 

W. Tokarz, Marsz Madalińskiego…, s. 1 (161)–3 (163), 5 (165)–6 (166). Marian Kukiel oceniał liczebność armii 

polskiej na 36 000, natomiast liczby wojsk okupacyjnych przytaczał za Tokarzem; zob.: M. Kukiel, Zarys 

historji wojskowości…, s. 174. Tadeusz Rawski przejął od Kukiela liczbę 36 000; zob.: T. Rawski, op. cit., s. 94. 
55

 Powrócono więc do liczb, jakie podawał już Tadeusz Korzon, Dzieje wojen…, t. 3, s. 191. 
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Jasińskim na czele, zaatakowali kwatery oficerów rosyjskich, którzy nie stawiali większego 

oporu i w rezultacie do niewoli dostał się dowódca i ponad 1000 żołnierzy
56

. Opis bitwy pod 

Szczekocinami jest zbliżony do opisów w podręcznikach z 1959 i 1970 r. Jest tylko jedna 

istotniejsza różnica – tutaj także wprawdzie napisano, iż Kościuszko zdecydował się na bitwę 

z dwukrotnie silniejszym przeciwnikiem, lecz dodano, że uczynił to mimo rad niektórych 

oficerów. 

Autorzy krótko komentują zwycięską obronę Warszawy, która „stanowiła jedno z 

największych osiągnięć kościuszkowskiej sztuki wojennej. Naczelnik umiejętnie wykorzystał, 

na nie znaną dotychczas skalę, umocnienia polowe”
57

. Siły Kościuszki w bitwie pod 

Maciejowicami określono na 6200
58

. Opis bitwy jest lakoniczny, a jej wynik nazwano 

straszliwą klęską. Inaczej zinterpretowano tu nieobecność Ponińskiego. Napisano mianowicie, 

że nie przybył na pole bitwy, ponieważ został zbyt późno o niej powiadomiony
59

. Komentarz 

do powstania brzmi niemal optymistycznie: „Wprawdzie stanowiło ono tragiczny epilog 

podejmowanych w drugiej połowie XVIII wieku prób >>naprawy Rzeczypospolitej<<, to 

jednakże wnosiło cenne doświadczenia dla przyszłych walk o odrodzenie kraju”
60

. 

Na drugim biegunie, jeśli chodzi o obszerność opisu przebiegu powstania, należy 

umieścić materiały z 1974 r., z których o działaniach militarnych nie dowiemy się prawie 

niczego. Niewiele tylko lepiej jest w opracowaniach z lat 50. Gdzieś pośrodku plasują się 

materiały z lat 60. i drugiej połowy lat 70., przy czym te ostatnie, choć nieco bardziej 

lakoniczne, są zarazem bardziej rzeczowe. 

W materiałach z 1954 r. opis bitwy pod Racławicami zajmuje pół strony. Jej początek 

był niezbyt pomyślny, ponieważ „już po pierwszych strzałach uciekła z pola walki szlachecka 

kawaleria”
61

. Ale Kościuszko w przełomowym momencie bitwy „stanął na czele 

niezaprawionych do boju, uzbrojonych tylko w kosy i widły, ale zdecydowanych na wszystko 

chłopów i poprowadził ich na rosyjskie armaty. Chłopi-kosynierzy jak wicher rzucili się na 

wroga”
62

. Kiedy Kościuszko zdecydował się na zaatakowanie pod Maciejowicami korpusu 

Iwana Fersena, zakładał, że z pomocą przyjdzie mu dywizja gen. Adama Ponińskiego, jednak 

ten „zdradził i na plac boju w ogóle nie przybył”
63

. 

                                                 
56

 Niemalże w tych samych słowach opisano ten epizod we wstępie do wyboru źródeł do powstania 

kościuszkowskiego, z 1960 r.; zob.: Polska sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego…, s. 11. Jest 

to informacja wzięta zapewne z dzieła Mariana Kukiela, Zarys historji wojskowości…, s. 186. 
57

 Postępowe tradycje oręża…, 1986, s. 57. 
58

 Jest to liczba zbliżona do podawanej przez Tadeusza M. Nowaka i Jana Wimmera liczby 6300; zob.: 

T. M. Nowak, J. Wimmer, Historia oręża polskiego…, s. 618. 
59

 Zgadza się to z opinią wyrażoną w pracy Eligiusza Kozłowskiego i Mieczysława Wrzoska, którzy 

napisali, iż Poniński wykonał rozkazy Kościuszki ściśle, lecz nie zdążył na pole bitwy, bowiem otrzymał rozkaz 

wymarszu już w trakcie walki; zob.: E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 36–37. 

Opinia ta jest z kolei echem ustaleń Mariana Kukiela, który dowiódł, iż zbyt późne zawezwanie Ponińskiego 

uniemożliwiło mu dotarcie na pole bitwy na czas, i że była to ewidentna, choć powszechna w owym czasie, 

pomyłka wodza naczelnego – Kościuszki; zob.: M. Kukiel, Maciejowice…, s. 146. Tadeusz Rawski w ciekawy 

sposób usiłował pogodzić pogląd o winie Ponińskiego z poglądem o zbyt późnym powiadomieniu go przez 

Kościuszkę. Napisał mianowicie: „Najprawdopodobniej Poniński tak opieszale koncentrował swoje siły i nie 

spieszył się z uzgodnieniem swych poruszeń z dywizją Sierakowskiego, że ostateczny rozkaz Kościuszki 

przywołujący go na miejsce bitwy zastał go znacznie dalej od Maciejowic, aniżeli miał się znajdować”; zob.: T. 

Rawski, op. cit., s. 184. Teza Rawskiego jest zapewne echem ostrzejszego stwierdzenia Władysława 

Bortnowskiego, który w komentarzu do relacji z bitwy maciejowickiej, zamieszczonej w wydanym w roku 1951 

zbiorze dokumentów i fragmentów tekstów dotyczących powstania kościuszkowskiego, napisał: „Poniński 

celowo spóźnił się ze swą dywizją wystawiając Kościuszkę na nierówną walkę z przeważającym 

nieprzyjacielem”; zob.: O powstaniu kościuszkowskim…, s. 120. 
60

 Postępowe tradycje oręża…, 1986, s. 62. 
61

 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 44. 
62

 Ibidem. 
63

 Ibidem, s. 47. Stwierdzenie to miało wzmocnić tezę o reakcyjnym stanowisku magnaterii i szlachty. 

Już bowiem Tadeusz Korzon, analizując kwestię zdrady Ponińskiego, oskarżył go o nieudolność („Wobec 
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Opis powstania kościuszkowskiego w materiałach z roku 1960 był później powielany 

w kolejnych wydawnictwach z lat 60. Jest wzorowany na opisie w podręczniku z 1959 r., lecz 

silnie skrócony i przeredagowany. Zachowano zasadniczy szkielet, większość faktów, te same 

liczby. Spora rozbieżność występuje w opisie bitwy pod Maciejowicami. W podręczniku z 

1959 r. napisano, że Kościuszko uzgodnił z Ponińskim, iż dołączy on jak najprędzej do sił 

głównych. Tymczasem tutaj podano, że na naradzie wojennej „zdecydowano, że korpus 

Ponińskiego pozostanie na pozycji obronnej pod Wieprzem, dopóki nie otrzyma rozkazu 

walki”
64

. Nie wspomniano, że Poniński nie przybył na pole bitwy. 

Opis powstania kościuszkowskiego w opracowaniu z roku 1960 stał się podstawą do 

publikacji w materiałach z roku 1969, jednak całość została zmieniona i rozszerzona, z tym że 

nowych faktów przybyło niewiele, za to narrację wzbogacono o wtręty raczej beletrystyczne. 

Opisowi bitwy pod Racławicami nadano prawdziwą dramaturgię. Jest tu bardzo mało 

szczegółów, ale za to można przeczytać, co następuje: „Pierwsza salwa nieprzyjaciela kładzie 

16 zabitych i rannych. Kanonierzy szykują się do nowego wystrzału. Znajdujący się wśród 

atakujących chłop Bartos zdaje sobie sprawę, że następna salwa może zmieść połowę 

biegnących i załamać natarcie. Dobywa resztek sił i gdy artylerzyści nieprzyjaciela sięgają już 

po lonty, Wojciech Bartos wpada na baterię, zwala kosą najbliższego kanoniera, zakrywa 

zapał i krakuską gasi tlący się lont”
65

. Liczebność polskich oddziałów regularnych podczas 

powstania w Warszawie oszacowano niżej niż we wcześniejszych opracowaniach – na 3500 

ludzi
66

. Mimo to, wsparte przez lud, dokonały one pogromu ponad 7000 garnizonu 

carskiego
67

. Autorzy uważają, że Kościuszko wydał uniwersał połaniecki, aby przyciągnąć 

jak najwięcej ludzi do powstania. Bitwę pod Szczekocinami – wcześniej opisywaną bardzo 

pobieżnie – zrelacjonowano tu stosunkowo szeroko, opierając się na podręczniku z 1959 r. 

Liczebność wojsk polskich nieco jednak zmodyfikowano – na 12 500
68

. Opis obrony 

Warszawy również oparto na podręczniku z 1959 r., oczywiście w wielkim skrócie. Jak 

skomentowali autorzy: „Zwycięstwo pod Warszawą było dziełem ludu stolicy, który w 

najtrudniejszych warunkach wykonał olbrzymie roboty fortyfikacyjne, a równocześnie 

walczył w szeregach wojska”
69

. Liczebność dywizji Dąbrowskiego autorzy ocenili na 4000
70

. 

                                                                                                                                                         
wyroku sądowego nie możemy wprawdzie utrzymywać zarzutu zdrady, lecz obwiniamy Ponińskiego bez 

wahania o nieudolność”); zob.: T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski…, t. 6, s. 336. Tezę o nieudolności 

Ponińskiego odrzucił Marian Kukiel, pisząc, iż „nie ma żadnych znamion braku dobrej woli z jego [tj. 

Ponińskiego – przyp. A. S.] strony, przy wypełnieniu powinności żołnierskiej w dzień klęski”; zob.: M. Kukiel, 

Maciejowice…, s. 147. Przeprowadzenie dowodu opartego na analizie terenu i czasu zob.: ibidem, s. 141–147. 

Swoje stanowisko zasygnalizował Marian Kukiel także w: idem, Zarys historji wojskowości…, s. 188. 
64

 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 52. Jest to ustęp wzięty niemal dosłownie z 

opracowania Janusza Sikorskiego, gdzie brzmi: „Na naradzie wojennej postanowiono, że Poniński pozostanie na 

obronnej pozycji nad Wieprzem, dopóki nie otrzyma rozkazu walki […]”; zob.: J. Sikorski, Jak walczyli 

Polacy…, s. 29. U Sikorskiego jest to niewątpliwie echo obszernych rozważań Mariana Kukiela o „sprawie 

Ponińskiego”; zob.: M. Kukiel, Maciejowice…, s. 117, 141–147. 
65

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 20–21. 
66

 Liczbę 3500 podano we wstępie do wyboru źródeł do powstania kościuszkowskiego; zob.: Polska 

sztuka wojenna w okresie powstania kościuszkowskiego…, s. 10. Uznawał ją także Stanisław Herbst, Polska 

wojna rewolucyjna…, cz. 1, s. 94. 
67

 Według Wacława Tokarza było 7000–7500 Rosjan; zob.: W. Tokarz, Insurekcja warszawska…, s. 32. 

Szacunki Tokarza odnośnie do liczebności sił rosyjskich przyjął w roku 1967 Stanisław Herbst, Polska wojna 

rewolucyjna…, cz. 1, s. 89–90.  
68

 Liczba 12 500 wojsk polskich występuje we wstępie do wyboru źródeł do powstania 

kościuszkowskiego (wojsk prusko-rosyjskich: 24 000); zob.: Polska sztuka wojenna w okresie powstania 

kościuszkowskiego…, s. 13. 
69

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 23. 
70

 Taka sama liczba w: Z. Sułek, Wojskowość polska w latach 1764–1794…, s. 259. Tak też później 

szacowali liczebność dywizji Dąbrowskiego Tadeusz M. Nowak i Jan Wimmer, Historia oręża polskiego…, s. 

616. 
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Ponadto, pojawia się tu nowy wątek: „W rozpaleniu powstania wielkopolskiego ważną rolę 

odegrał skromny por. Stanisław Bielamowski, który na rozkaz Dąbrowskiego na czele 

kilkudziesięciu ochotników udał się na głębokie tyły wojsk pruskich i prowadził skuteczną 

walkę partyzancką”
71

. Co ciekawe, decydującą o losach powstania bitwę pod Maciejowicami 

zaledwie tu wspomniano. Brak danych liczbowych, a nawet wzmianki o nie przybyciu na pole 

bitwy Ponińskiego. Nowa informacja pojawia się jeszcze w związku z oblężeniem Warszawy 

po klęsce maciejowickiej. Autorzy piszą, iż pod Pragą stanęła 35 000 armia carska
72

. Temat 

zamyka lakoniczny komentarz: „Bohaterska walka Polaków z przeważającymi siłami 

zaborców w czasie insurekcji 1794 r. jest jedną z najpiękniejszych tradycji naszego narodu, 

tradycji ludowego Wojska Polskiego”
73

. 

W materiałach z 1976 i 1979 r.
 
mamy w miarę pełną, choć skrótową relację. Powtarza 

się w niej wiele informacji i sformułowań z podręcznika z roku 1970, a i konstrukcja całości 

wskazuje na inspirację czerpaną z tegoż wydawnictwa. Autorzy materiałów z roku 1979, po 

informacji o decyzji Kościuszki, iż za samą szlachtę bić się nie będzie, czynią dygresję, że 

takie rozwiązanie dyktowały też potrzeby czysto wojskowe. Oceniają bowiem, że w 

przypadku przystąpienia do wojny trzech zaborców ich łączne siły mogłyby wynieść 200 000 

ludzi. Wojsko polskie zaś liczyło około 33 000, nie dorównując liczebnie nawet wojskom 

okupacyjnym liczącym 40 000
74

. Kościuszko zakładał utworzenie armii 300 000
75

, lecz 

ziemianie i część księży, którzy mieli duży wpływ na lud, nie poparli tego projektu. 

Największa liczba wojska, którą zdołano osiągnąć, wyniosła około 72 000
76

. 

O przygotowaniach do powstania i bezpośrednich przyczynach jego wybuchu nie ma 

tu ani słowa. Nie wspomniano nawet o brygadzie Madalińskiego. Ogłoszenie aktu powstania 

skwitowano krótkim akapitem. Opis bitwy pod Racławicami jest lakoniczny. W materiałach z 

roku 1979 nie podano liczebności sił polskich, lecz w materiałach z roku 1976 jest taka 

informacja – siły Kościuszki liczyły 6100 żołnierzy i kosynierów
77

. Komentarz autorów 

odnosi się najpierw do taktyki: „Atak piechoty na białą broń w szyku rozproszonym, w jakim 

walczyli kosynierzy, wspieranym przez zwarte szeregi tylnych batalionów, stanowił 

                                                 
71

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 23. O por. Bielamowskim pisał już Tadeusz Korzon, Dzieje 

wojen…, t. 3, s. 205. Pisał także Kazimierz Bartoszewicz, op. cit., s. 331. 
72

 Taką liczbę podawał Kazimierz Bartoszewicz; zob.: ibidem, s. 356. Tadeusz Korzon szacował siły 

rosyjskie na 30 000; zob.: T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski…, t. 6, s. 302; zob. również: idem, Dzieje 

wojen…, t. 3, s. 213. Natomiast Józef Zajączek obliczał je na 40 000; zob.: Pamiętnik Józefa Zajączka…, s. 190. 

W roku 1981 Tadeusz M. Nowak i Jan Wimmer podawali, że wojsk rosyjskich było 25 000; zob.: T. M. Nowak, 

J. Wimmer, Historia oręża polskiego…, s. 619. 
73

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 25. 
74

 Według Tadeusza Korzona w lecie 1793 r. wojsko polskie (koronne i litewskie) liczyło 36 081, 

natomiast po redukcji, tuż przed wybuchem powstania, liczba ta mogła wynosić 26 000–27 000; zob.: T. Korzon, 

Wewnętrzne dzieje Polski…, t. 6, s. 67. W swojej biografii Kościuszki Tadeusz Korzon szacował, że siły 

rosyjskie w chwili wybuchu powstania należy oceniać na 27 000; zob.: idem, Kościuszko. Biografia…, s. 290. 

Według Wacława Tokarza Rosjanie mieli na obszarze Korony 23 000 żołnierzy, na Litwie 6000, a do tego 

Prusacy posiadali na terenie drugiego zaboru 8000 wojska, co dawałoby w sumie 37 000 wojsk okupacyjnych; 

zob.: W. Tokarz, Marsz Madalińskiego…, s. 1 (161)–3 (163). 
75

 Pisał o tym szerzej Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 177–178. 
76

 Dokładnie tak określił Tadeusz Korzon ogólną liczbę ludzi pozostających pod bronią przed 

oblężeniem Warszawy; zob.: T. Korzon, Wewnętrzne dzieje Polski…, t. 6, tab. nr 319, s. 165. Należy jednak 

dodać, że w dalszej części swojej pracy podał liczbę 70 000; zob.: ibidem, s. 232. Również na 70 000 oceniał 

najwyższą liczebność uczestników powstania Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 178 (jednakże 

kilka stron dalej pisał o 72 000 „ogółu sił naszych” przed oblężeniem Warszawy; zob.: ibidem, s. 187). 
77

 Liczbę wojsk polskich, wynoszącą 6100 (4100 żołnierzy i 2000 kosynierów), podano we wstępie do 

wyboru źródeł do powstania kościuszkowskiego, z roku 1960; zob.: Polska sztuka wojenna w okresie powstania 

kościuszkowskiego…, s. 8. Taka sama liczba w: Z. Sułek, Wojskowość polska w latach 1764–1794…, s. 254; zob. 

również: idem, Tadeusz Kościuszko…, s. 219. Zbliżoną liczbę łączną podawał też w roku 1967 Stanisław Herbst 

(4200 wojska regularnego i 1920 kosynierów); zob.: S. Herbst, Polska wojna rewolucyjna…, cz. 1, s. 62. 
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pierwowzór rewolucyjnej wówczas taktyki kolumnowo-tyralierskiej”
78

. Następnie autorzy 

podkreślają wartość społeczną zwycięstwa (zachęcenie mas chłopskich do walki) oraz 

polityczną (wpływ na wybuch powstania w Warszawie). Powstanie w stolicy zajmuje uwagę 

autorów obu wydawnictw na dłużej. Lecz nie sam jego przebieg (napisano tylko, że zostało 

przeprowadzone przez polski garnizon i ludność cywilną), lecz postać Kilińskiego, 

przedstawionego jako radny miejski, której to informacji nie ma we wcześniejszych 

wydawnictwach. Dalszy przebieg powstania streszczono w jednym akapicie, zaś komentarz 

ma emocjonalny charakter: „Po wielomiesięcznej uporczywej walce po raz pierwszy w 

historii Wojsko Polskie przestało istnieć. […] Naród posiadający bogatą przeszłość 

historyczną przeżył ogromny wstrząs. Nie popadł jednakże w zupełne odrętwienie. Polska 

nadal żyła w sercach i umysłach wielu Polaków”
79

. 

Temat o powstaniu kościuszkowskim przeszedł pewną ewolucję, zauważalną w kilku 

aspektach; można tu wyróżnić parę zasadniczych trendów. Pierwszy, to postępująca zmiana – 

od opracowań, w których kwestie społeczno-polityczne przeważają nad aspektami 

militarnymi powstania, do wydawnictw, gdzie nacisk kładzie się przede wszystkim na 

działania zbrojne, niemalże pomijając inne problemy. Tak więc, opracowania z lat 1948–1956 

poświęcają kwestiom społecznym i politycznym sporo miejsca; bywa, że więcej niż 

działaniom zbrojnym. Wydawnictwa z lat 1959–1970 nie rezygnują z tej tematyki, ale główny 

nacisk kładą już na działania militarne. Materiały z drugiej połowy lat 70. ograniczają się 

niemal wyłącznie do opisu przebiegu działań wojennych, a uwagi o sytuacji społecznej czy 

politycznej są nieliczne. Pewien dysonans wprowadza tu podręcznik z 1986 r., gdzie dość 

szeroko omówiono walkę polityczną w Warszawie i kwestie związane z uniwersałem 

połanieckim, lecz uczyniono to w formie zupełnie innej niż w opracowaniach z lat 40. i 50. 

Drugi z trendów – to ewolucja sposobu prezentacji działań zbrojnych: od wysokiego 

stopnia ogólności po opisy dużo bardziej rzeczowe i bogatsze w szczegóły. Wiąże się to, 

oczywiście, w znacznym stopniu z trendem przedstawionym wyżej, bowiem im większą ilość 

miejsca poświęcano na działania wojenne, tym dokładniejsze stawały się opisy. Nie zawsze 

jednak tak się działo, o czym świadczy porównanie materiałów z 1960 r. z materiałami z roku 

1969. W tych drugich zamieszczono zmieniony przedruk z tych pierwszych, rozszerzając go 

wprawdzie, ale w większości nie o nowe fakty, lecz o literackie ubarwienia. Tym niemniej, 

generalna linia zmian jest wyraźnie widoczna. W opracowaniach z lat 1948–1957 mamy do 

czynienia na ogół tylko z przedstawianiem najważniejszych wydarzeń, a jeśli nawet opisuje 

się przebieg większych bitew, to w sposób mało konkretny i często raczej literacki. 

Począwszy od podręcznika z 1959 r. wzrasta stopień konkretyzacji opisów, choć niektórzy 

autorzy też nie stronią od ubarwień (znaleźć je można jeszcze w podręczniku z 1970 r.). Inny 

staje się już jednak sposób patrzenia autorów na wydarzenia militarne, co widać po coraz 

częściej przytaczanych liczbach wojsk, strat itp. W materiałach z drugiej połowy lat 70. 

omówienia przebiegu powstania są wprawdzie dość skrótowe, lecz rzeczowe. Jeszcze bardziej 

uwidacznia się to w podręczniku z 1986 r., gdzie wszelkie informacje nie związane z 

działaniami wojennymi zostały umieszczone w końcowej części rozdziału, dzięki czemu 

omówienie przebiegu działań, choć skrócone w stosunku do starszych podręczników, ma 

formę bardziej zwartą. 

Kolejny trend dotyczy zmian w przedstawianiu roli, jaką odegrała w powstaniu 

szlachta, a tym samym zmian w postrzeganiu konfliktu między „demokracją” a „reakcją”. We 

wczesnych opracowaniach nie pozostawiano niedomówień – szlachta w swej masie w 

najlepszym wypadku sabotowała powstanie, a często odnosiła się do niego wrogo. W 

materiałach z 1952 r. stwierdzono nawet wprost, że powstanie wymierzone było nie tylko w 

zaborców, ale także w magnaterię i bogatą szlachtę. Jedynie najuboższa część drobnej 

                                                 
78

 Polska Ludowa spadkobiercą…, 1976, s. 26. Zob. także: Polska Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 42. 
79

 Polska Ludowa spadkobiercą…, 1976, s. 29. Zob. także: Polska Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 46. 



107 

 

szlachty poparła powstanie, ale na polu bitwy szlacheckie oddziały na ogół tchórzyły i szły w 

rozsypkę. Co prawda, w podręczniku z 1959 r. odwrót kawalerzystów Madalińskiego w 

bitwie pod Racławicami przedstawiono już w innym duchu, ale w komentarzu do tematu 

autorzy podtrzymali wcześniejsze opinie, że szlacheckie oddziały charakteryzowały się 

niechęcią do walki i uciekały często pod silniejszym naciskiem wroga. Już jednak w 

materiałach z 1960 r., choć wzorowano się w nich na podręczniku z 1959 r., usunięto 

wszystkie te twierdzenia, a teza o zdradzieckiej roli szlachty i magnaterii nie została zbytnio 

wyeksponowana. Tak też wygląda to w kolejnych opracowaniach z lat 60., a w materiałach z 

1969 r. pozwolono sobie nawet w komentarzu napisać o bohaterskiej walce Polaków z 

zaborcami, a nie, jak wcześniej, o bohaterstwie samego tylko ludu. W podręczniku z 1970 r. 

piszą jeszcze autorzy o walce „sił postępu” z „siłami reakcji” i o przeciwnej zniesieniu 

poddaństwa postawie podstawowej części szlachty, lecz w tonie zupełnie innym niż pisano 

wcześniej; ponadto nie uciekają się do piętnowania tchórzostwa szlacheckich formacji. 

Jeszcze bardziej wstrzemięźliwi są autorzy materiałów z 1976 i 1979 r. W podręczniku z 1986 

r. autorzy dodali wprawdzie w opisie bitwy pod Racławicami (wzorem podręcznika z 1959 r.) 

wzmiankę o cofaniu się powstańczej kawalerii pod naciskiem wroga, a nawet pierzchnięciu 

jej części z pola bitwy, nie ocenili tego jednak jako tchórzostwa bądź niechęci do walki. 

Dobrą ilustracją tej ewolucji w postrzeganiu postawy magnaterii i szlachty wobec 

powstania może być sprawa dywizji Ponińskiego (a więc arystokraty) w kontekście bitwy pod 

Maciejowicami. W materiałach z 1954 r. napisano wprost, że Poniński zdradził i nie przybył 

na plac boju. Już w roku 1956 opuszczono słowo „zdradził” i stwierdzono tylko, że nie 

przybył. Przyczyny nieprzybycia Ponińskiego nie podają też autorzy podręcznika z 1959 r., 

ale piszą, że Kościuszko uzgodnił z Ponińskim, iż dołączy on jak najprędzej do sił głównych. 

W materiałach z 1960 r. autorzy twierdzą, że uzgodnienia były inne – Poniński miał czekać na 

rozkaz przyłączenia się do walki. W kolejnych materiałach z lat 60. w ogóle nie wspominano 

o nieobecności Ponińskiego pod Maciejowicami, a w podręczniku z 1970 r. napisano tylko, że 

nie przybył. Całkowicie pominięto tę kwestię również w materiałach z lat 70. Natomiast w 

podręczniku z 1986 r. zinterpretowano nieobecność Ponińskiego w sposób diametralnie różny 

od tego z roku 1954 – napisano mianowicie, że nie przybył na pole bitwy, ponieważ został 

zbyt późno o niej powiadomiony. 

Porównując końcowe komentarze w kolejnych opracowaniach można dostrzec pewną 

ewolucję opinii odnoszących się do znaczenia powstania w polskich – i nie tylko polskich – 

dziejach. We wcześniejszych opracowaniach zwracano uwagę na fakt, że wybuch powstania 

ułatwił rewolucyjnej Francji obronę przed wrogami, a nawet, że uratował republikę. 

Począwszy od podręcznika z 1959 r. już o tym nie wspominano, koncentrując się wyłącznie 

na wskazywaniu przyczyn upadku powstania oraz na jego znaczeniu dla wewnętrznych, 

społecznych i narodowych kwestii polskich. 

2. Narodowe zrywy czy wojna domowa? 

Odwieczna walka dobra ze złem przybrała w opracowaniach do cyklu historycznego 

postać walki „demokracją” z „reakcją”. Ten konflikt między postępowym odłamem 

społeczeństwa a warstwami konserwatywnymi został szczególnie wyeksponowany w 

tematach związanych z powstaniami XIX-wiecznymi. Jest to kolejna cecha wspólna tej grupy 

tematów (obok faktu, że powstania te miały miejsce w warunkach utrwalonego braku 

niepodległości), pozwalająca na ich wspólne ujęcie, dla zasygnalizowania pewnej odrębności 

od powstania kościuszkowskiego. Tytuł podrozdziału (Narodowe zrywy czy wojna domowa?) 

został celowo przejaskrawiony. Żaden z autorów nie pisze bowiem wprost o wojnie domowej. 

Jednak w ujęciu autorów zwłaszcza wczesnych opracowań powstania te rozgrywały się na 

dwóch frontach: zewnętrznym (walka z zaborcami) oraz wewnętrznym (walka z „rodzimymi 
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ciemiężycielami i zdrajcami”). Niekiedy zresztą walka z „reakcją” przybierała formę 

czynnych wystąpień ludu, z przelewem krwi włącznie, bądź też, jeszcze bardziej krwawych, 

wystąpień ludu przeciwko „rewolucji”, jak chłopska rabacja w powstaniu krakowskim w 

1846 r. W lokalnej skali, przez ludzi w nich uczestniczących, mogły takie wydarzenia być 

postrzegane jako przejawy wojny domowej. 

W opracowaniach późniejszych coraz mniej eksponowano podziały w społeczeństwie 

polskim okresu powstań. Nie przemilczano ich, oczywiście, lecz już w materiałach z 1969 r. 

położono większy nacisk na wysiłek całego narodu i polskiego żołnierza w walce o 

niepodległość. W materiałach z 1976 r. nie tylko nie podkreśla się walki „demokracji” z 

„reakcją”, ale akcentuje coś niemal wręcz przeciwnego – autorzy twierdzą, że aspiracje 

niepodległościowe wyrażały wszystkie klasy i warstwy społeczne, chociaż – dodają – nie 

wszyscy byli gotowi do poświęceń. W podręczniku z 1986 r. uwagi o antagonizmie między 

zwolennikami reform a konserwatystami są rzeczowe, jakby dotyczyły problemu 

ideologicznie neutralnego. 

Tak więc emocje, jakim dawali upust autorzy, z czasem malały. O ile wcześniej skala 

konfliktu – w ich ujęciu – zdawała się zbliżać do wojny domowej, zaś między dobrem 

(„demokracją”) a złem („reakcją”) nie było żadnych przejść tonalnych i postaw pośrednich, o 

tyle później ten czarno-biały obraz uległ rozmyciu, a między skrajnymi barwami pojawiły się 

szarości. Odpowiednie cytaty można by mnożyć. Kilka przykładów wystarczy jednak, by 

unaocznić powolną – i nie zawsze przebiegającą linearnie – ewolucję poglądów w kwestii, 

którą sygnalizuje pytanie w tytule podrozdziału. 

Powstania stały się – w opinii autorów materiałów z roku 1954 – papierkiem 

lakmusowym postaw patriotycznych: „W walkach narodowo-wyzwoleńczych z całą siłą 

uwidoczniło się – jakie siły bronią interesów narodu, a jakie je zaprzepaszczają. Oto obóz 

zdrady narodowej: magnateria świecka i duchowna, bogata szlachta […] idzie jawnie na 

ugodę z zaborcami, występuje przeciwko powstaniom narodowym. Pogardą, wstrętem i 

głęboką nienawiścią lud polski darzy ten obóz. Ale za to z chlubą i dumą wspominamy walki 

obozu postępu. Ludzie tego obozu wierzyli w naród polski, w masy ludowe, wierzyli w 

międzynarodową solidarność ludów”
80

. 

Autorzy podręcznika z roku 1959 nadmiernie nie eksponują podziałów, lecz o nich nie 

zapominają: „W ówczesnym społeczeństwie polskim widzimy dwa biegunowo różne 

stanowiska polityczne: w górze, wśród magnaterii i biurokracji szlacheckiej, stojąc blisko 

rządu, korzystającej z przeróżnych synekur, szerzy się służalczość wobec Konstantego i cara, 

przybiera na sile klerykalizm, rosną prądy wsteczne i reakcyjne. […] Wśród drobnej szlachty, 

nowej warstwy inteligencji (przeważnie pochodzenia szlacheckiego) i postępowego 

mieszczaństwa zaczyna się rewolucyjny ruch spiskowy”
81

. 

Szczególnie dobitnie podkreślono wewnętrzny konflikt w polskim społeczeństwie w 

materiałach z roku 1966: „[…] we wszystkich ruchach spiskowych i w każdym powstaniu 

występowały zawsze dwa przeciwstawne sobie nurty; nurt patriotyczny i postępowy oraz nurt 

konserwatywny, reakcyjny. […] Stąd też w walce o wyzwolenie narodowe stawały nie obok 
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siebie, lecz przeciwko sobie klasy pragnące zaprowadzić w przyszłej i niepodległej Polsce 

różny porządek społeczny. […] masy ludowe oraz postępowa część szlachty i mieszczaństwa 

[…] występowały nie tylko przeciw zaborcom, ale również przeciw rodzimym 

ciemiężycielom i zdrajcom”
82

. 

W odróżnieniu od wcześniejszych wydawnictw, w materiałach z roku 1969 autorzy 

nie eksponują konfliktów w polskim społeczeństwie. Poza kilkoma wzmiankami o podziale 

na dwa obozy, utrzymanymi w tonie zwykłej relacji, trudno wskazać jakikolwiek fragment o 

tak silnym ładunku emocjonalnym, jak cytowane wyżej. Można nawet odnieść wrażenie, że 

problem nie istniał: „W krótkim omówieniu polskich walk narodowowyzwoleńczych końca 

XVIII i XIX w. chcemy ukazać olbrzymi wysiłek narodu, oddanie i patriotyzm mas 

ludowych, żołnierza polskiego”
83

. 

W materiałach z roku 1974 również nie akcentuje się zbyt mocno podziałów: „Wśród 

ludności rodzi się idea oporu i walki o odzyskanie niepodległości. Wysunęły ją grupy 

społeczne, które miały najwyższe poczucie więzi narodowej i najbardziej odczuły upadek 

państwa. Do nich należy zaliczyć zubożałą szlachtę oraz średnie mieszczaństwo”
84

. O 

magnaterii i burżuazji nie ma tu mowy; można się tylko domyślać – na zasadzie 

przeciwieństwa – że warstwy te nie miały najwyższego poczucia więzi narodowej i nie 

odczuły najbardziej upadku państwa. Tym niemniej, nie zostało to wprost wyartykułowane, 

jak we wcześniejszych opracowaniach. 

W materiałach z roku 1976 całkowicie pominięto wątki akcentujące walkę 

„demokracji” z „reakcją”. Również w podręczniku z roku 1986 nie sposób znaleźć 

jakichkolwiek odniesień do tych kwestii. Oczywiście, autorzy nie pomijają konfliktów 

między zwolennikami ruchu niepodległościowego i przemian społecznych a ich 

antagonistami, lecz relacjonują je rzeczowo i z dystansem, na jaki nie mogli zdobyć się 

autorzy opracowań z pierwszych dekad szkolenia politycznego. 

2.1. Powstanie listopadowe 

Powstanie listopadowe oceniano w większości opracowań jako ten ze zrywów 

niepodległościowych, który miał największe szanse zwycięstwa. Szanse te oceniano często 

jako duże i poważne (jak w materiałach z 1954 r. czy w podręczniku z 1959 r. oraz w 

materiałach z lat 60. i podręcznikach z 1970 i 1986 r.), a nawet twierdzono, że zwycięstwo 

było wysoce prawdopodobne bądź wręcz bliskie i realne (jak w materiałach z 1957 r.). W 

materiałach z 1976 r. stwierdzono nawet patetycznie, że zaprzepaszczona została szansa, 

jakiej życie po raz drugi w XIX w. już nie dostarczyło. Opinii przeciwnych nie ma, jedynie w 

materiałach z 1974 r. napisano, iż mimo nieuchronności klęski żołnierze pragnęli walki do 

końca; odnosi się to jednak raczej do ostatnich chwil powstania, kiedy rzeczywiście szanse na 

zwycięstwo znacznie już zmalały. Brak natomiast w kilku opracowaniach oceny szans 

powstania (jak w materiałach z 1952 i 1969 r.). W podręczniku z 1948 r. również nie napisano 

wprost o szansach powstania, ale samo nadanie tematowi tytułu Zmarnowane męstwo 

świadczy o tym, że szanse na zwycięstwo musiały istnieć. 

Przyczyny klęski wskazywano zasadniczo takie same, bardziej lub mniej eksponując 

te z nich, na które autorzy chcieli położyć nacisk. Lecz w jednym opinie są zgodne – 

przyczyny miały charakter wewnętrzny. W żadnym opracowaniu nie znajdziemy sugestii, iż o 

porażce zadecydowała przewaga wojsk rosyjskich. Wręcz przeciwnie – w materiałach z 1979 

r. można znaleźć opinię, iż przewagi tej nie było, a nawet że potencjał mobilizacyjny 

Królestwa dorównywał w ówczesnej sytuacji możliwościom militarnym Rosji na tym froncie. 

                                                 
82

 Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa…, 1966, s. 40, 41. 
83

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 18. 
84

 Polska Ludowa – spadkobiercą…, 1974, s. 37. 



110 

 

Zdaniem autorów, sytuacja Polaków nie była wcale zła. Podają, że Rosja wystawiła 125 000 

żołnierzy
85

, a podczas działań wojennych przez szeregi rosyjskie przeszło 250 000 ludzi i już 

więcej – jak oceniają – carat nie mógł wystawić do walki. Tymczasem przez szeregi wojska 

polskiego przewinęło się ponad 200 000, a zasoby ludzkie nie zostały wyczerpane
86

. 

Owe wewnętrzne przyczyny upadku powstania są już nam znane z powstania 

kościuszkowskiego – wrogość „reakcji” wobec walki zbrojnej o niepodległość – lecz tutaj 

dochodzi dodatkowy czynnik, będący zresztą, według wielu autorów, pochodną tego 

konfliktu – niechęć generalicji Królestwa, bliskiej warstwom uprzywilejowanym bądź do nich 

należącej, do walki z Rosją. Ponadto niewiara wodzów powstania w zwycięstwo, a także w 

dużym stopniu tym spowodowane niezdecydowanie i nieudolność w prowadzeniu działań 

bojowych. 

Już zdaniem autorów podręcznika z 1948 r. politycy nie chcieli powstania, obawiali 

się bowiem, że „przyniesie nie tylko niepodległość Polski, ale i wolność uciskanym masom 

pracującym, w pierwszym rzędzie – chłopom. Tego zaś szlachta i magnaci bali się 

najwięcej”
87

. Rząd tylko udawał, że przyłączył się do powstania. W rzeczywistości: „Od 

wybuchu do upadku powstania zaznaczyła się ta sama linia podziału: Naród z entuzjazmem i 

poświęceniem szedł do walki – szlachecko-magnacka reakcja czyniła wszystko, by tej walce 

przeszkodzić”
88

. W tytule następnego rozdziału autorzy nie pozostawiają wątpliwości, jak 

nazwać te działania: Zdrada reakcji. Kiedy chłopi zaczęli masowo zgłaszać się do powstania, 

odesłano ich do domów, zaś: „O to, że osłabiono w ten sposób siły zbrojne, panów głowa nie 

bolała”
89

. Aby nie było wątpliwości, kto odpowiada za klęskę, przytoczono trzy zwrotki 

„hymnu chłopskiego”: o panach, którzy kurzyli w stolicy cygara, gdy pod Stoczkiem, rękami 

czarnymi od pługa, armaty zdobywała wiara. Minęło sto lat i oto „we wrześniu 1939 r. 

obszarniczo-kapitalistyczna reakcja znowu oddała Polskę pod obce jarzmo”
90

. Tym razem 

jednak niepodległość została przywrócona już po sześciu latach, „dzięki polityce demokracji, 

która kierowała walką polskich mas ludowych”
91

. Kwestia chłopska jest zresztą w 

podręczniku treścią całego rozdziału, pod znaczącym tytułem Uwłaszczenie chłopa – 

warunkiem zwycięstwa. Rozdział ten zajmuje niemal tyle samo miejsca, co opis działań 

wojennych. Na koniec autorzy pytają: czego uczy nas historia powstania? Przede wszystkim 

tego, że: „Dla Narodu Polskiego, dla każdego szczerego Polaka rzeczą najdroższą, 

najświętszą jest niepodległość Ojczyzny. Dla Narodu, ale nie dla klas posiadających, nie dla 

obszarników, kapitalistów, wyzyskiwaczy”
92

. Panowie woleli ponieść klęskę niż dać chłopom 

wolność. 

Bitwę pod Stoczkiem skomentowano w materiałach z 1954 r. następująco: „Jak kiedyś 

pod Racławicami, tak i teraz lud uczył patriotyzmu swych utytułowanych dowódców”
93

. Pod 
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Warszawą żołnierz polski własną piersią zasłonił stolicę. Wojsko odniosło szereg świetnych 

zwycięstw, pozostały one jednak niewykorzystane. Tymczasem masy ludowe garnęły się do 

powstania. Sytuację tę – egoizm szlachty i patriotyzm ludu – najlepiej oddaje, zdaniem 

autorów, pieśń Gdy naród do boju, której dwie zwrotki zacytowano. Oceniając obronę 

Warszawy, autorzy ubolewają: „Na nic się zdały jednak nadludzkie wysiłki ludu 

warszawskiego, broniącego nieugięcie i bohatersko stolicy. Reakcyjni wodzowie zdradzili 

sprawę powstania i poddali Warszawę wrogowi”
94

. W komentarzu uznano, że: „Powstanie 

miało wszelkie szanse powodzenia. […] Jednakże bohaterstwo i zapał patriotyczny ludu 

zaprzepaściła magnateria i szlachta”
95

. 

W podręczniku z 1959 r. ubolewają autorzy, iż „starszyzna wojskowa na prośbę o 

przyłączenie się do powstania i pokierowanie nim nie tylko nie chciała udzielić żadnej 

pomocy, ale starała się powstrzymać oddziały wojska, aby nie połączyły się z 

powstańcami”
96

. Jak beznamiętnie stwierdzają: „Nic dziwnego, że kilku generałów zabito”
97

. 

Korpus oficerski oceniają przede wszystkim pod względem politycznym, konkludując, że 

„nie był jednolity: oficerowie młodsi w większości stanowili w nim element rewolucyjny. 

[…] Natomiast większość oficerów starszych i generałów, rekrutująca się z magnaterii i 

bogatej szlachty, była związana z obozem reakcyjnym”
98

. W komentarzu autorzy wyrażają 

opinię, że powstanie miało poważne szanse powodzenia, które zostały zaprzepaszczone przez 

przywódców. 

Również według autorów podręcznika z 1970 r., w odróżnieniu od korpusu 

generalskiego „masy żołnierskie i młodsi oficerowie wykazali wielką odwagę i 

poświęcenie”
99

. W materiałach z 1974 r. nacisk położono na nieudolność generałów: 

„Powstanie listopadowe, mimo nieudolności samego kierownictwa, było wielkim zrywem 

narodowowyzwoleńczym, który uruchomił wszystkie siły patriotyczne i okrył chwałą Wojsko 

Polskie”
100

. Autorzy, cytując słowa mjr. Wielhorskiego, który zarzucił Skrzyneckiemu, iż to z 

jego winy doszło do klęski, nie cofnęli się przed uogólnieniem: „Dziś wiemy, że słowa 

żołnierskiej goryczy dotyczyły nie tylko nieudolnego generała, dotyczyły one przede 

wszystkim klasy społecznej, której on był reprezentantem. Odnosiły się one zwłaszcza do 

obozu magnaterii i bogatej szlachty, których prywata poprowadziła drogą zdrady 

narodowej”
101

. W materiałach z roku 1976 komentarz brzmi nieco mniej ostro: „Walka 

zbrojna w 1831 r. zakończyła się niepowodzeniem. Do klęski poważnie przyczyniły się, obok 

reakcyjnej postawy rządu, polityczne i klasowe stanowisko naczelnych wodzów oraz ich 

mierne zdolności w kierowaniu siłami zbrojnymi powstania. Pomagała im w tym 

kapitulancka postawa wielu wyższych dowódców”
102

. 

Powstanie listopadowe nie miało swojego Naczelnika. Dyktatorzy, jak na przykład 

Chłopicki, pełnili zwierzchnią władzę wojskową, lecz nie polityczną, dlatego nad przebiegiem 

powstania polityka ciążyła od samego jego wybuchu. Zwłaszcza na początku powstania 

polityczne zabiegi wokół prób dojścia do porozumienia z carem fatalnie opóźniły 
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przygotowania do nieuchronnej wojny i wpłynęły na zmarnowanie szansy zadania Rosji 

zdecydowanego ciosu. Wprost napisano o tym w podręczniku z 1948 r. 

Walka polityczna i związane z nią niepokoje społeczne interesowały autorów 

niektórych opracowań znacznie bardziej od spraw wojskowych i przebiegu działań 

wojennych. Dotyczy to w szczególności opracowań wcześniejszych. Najbardziej jest to 

widoczne w podręczniku z 1948 r., gdzie omówienie działań wojennych (o ile można to 

nazwać omówieniem) stanowi zaledwie ułamek całego tekstu i jest w dodatku upstrzone 

beletrystycznymi wstawkami. Poza tym trudno też mówić o zainteresowaniu autorów walką 

polityczną; o jej kulisach nie dowiadujemy się wiele, znacznie więcej jest propagandowych 

ataków na postawę rządu, magnaterii i szlachty. Podobnie, jeśli chodzi o proporcję między 

częścią polityczno-społeczną a wojskową, wygląda to w materiałach z 1954 r.; różnica polega 

na bardziej rzeczowym pokazaniu walki politycznej w Warszawie. Więcej o działaniach 

wojennych napisano w materiałach z 1957 r., ale nie zrezygnowano też z omówienia walki 

politycznej. Podręcznik z 1959 r. stanowi na tym tle zupełnie nową jakość – odwrotnie niż w 

podręczniku z 1948 r. to kwestie polityczno-społeczne stanowią z nim ułamek całości. 

Schemat ten utrzymują wydawnictwa z lat 1960 i 1964, a w materiałach z 1966 i 1969 r. 

zredukowano wątek polityczno-społeczny jeszcze bardziej. Silny dysonans wnoszą tu 

materiały z 1974 r., gdzie ponownie mocno wyeksponowano konflikt między „siłami 

postępu” a „reakcją”, kosztem opisu działań wojennych. W materiałach z drugiej połowy lat 

70. zmienia się to diametralnie – o problemach społecznych i politycznych wspomina się 

praktycznie jedynie w komentarzach. I znów, dość szeroko omawiają wydarzenia polityczne 

autorzy podręcznika z 1986 r., lecz jest to zupełnie inne ujęcie niż we wcześniejszych 

opracowaniach. W tonie rzeczowym opisują walkę polityczną w pierwszym okresie 

powstania
103

. A przy tym nie odbywa się to kosztem miejsca przeznaczonego na działania 

zbrojne, które omówione są niekiedy dokładniej niż w starszych podręcznikach. 

Różnie identyfikowano w wydawnictwach do cyklu historycznego czynniki, które 

przyczyniły się do wybuchu powstania. W opracowaniach z lat 40. i 50. kładziono szczególny 

nacisk na współdziałanie polskich i rosyjskich demokratów. Już autorzy podręcznika z 1948 r. 

w takim właśnie duchu naświetlają tło wydarzeń. Rządy carskie „były rządami ucisku nie 

tylko w stosunku do Polski, ale i w stosunku do narodu rosyjskiego”
104

. To czyniło z Polaków 

i postępowych Rosjan naturalnych sprzymierzeńców, więc „już wówczas zaznaczył się 

przyjazny stosunek demokracji rosyjskiej do słusznych żądań Narodu Polskiego”
105

. W 

materiałach z 1954 r. rozpoczęto od nakreślenia sytuacji przed powstaniem. Polscy demokraci 

znaleźli sojuszników w demokratach rosyjskich: „Patriotów polskich i rosyjskich zbliżyła 

walka z caratem, który był takim samym wrogiem ludu rosyjskiego, jak i polskiego”
106

. 

Doszło do zawarcia bojowego, rewolucyjnego sojuszu. W odróżnieniu od rządu, 

zdecydowanej walki pragnął lud, a powstańcy uważali za swego wroga nie naród rosyjski, 

lecz cara. Dowodem na to – według autorów – była manifestacja ku czci dekabrystów
107

. 

W materiałach z 1957 r. na dwóch stronach autorzy próbują udowodnić, że – jak głosi 

tytuł rozdziału – W powstańczej Warszawie wypisano słowa „Za Waszą i naszą wolność”. 

Obszernie i dokładnie opisują manifestację ku czci dekabrystów. Następnie usiłują znaleźć 
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przykłady udziału Rosjan w walce po stronie powstańców. Ujmują to następująco: „Choć 

sprawa udziału Rosjan w powstaniu listopadowym nie jest jeszcze dostatecznie zbadana, 

wiemy już na pewno, że liczba ich w szeregach powstańczych była bardzo znaczna”
108

. 

Wspominają jednakże tylko o 5 pułku piechoty, w skład którego wchodziły dwa bataliony 

ochotników rosyjskich – żołnierzy i oficerów, którzy przeszli z wojska carskiego. Komentując 

te (dość wątpliwe) dowody polsko-rosyjskiego współdziałania, autorzy piszą: „Wystąpienia 

Rosjan w dobie powstania listopadowego po stronie walczących o wolność Polaków 

ugruntowały ideę współpracy rosyjskich i polskich rewolucjonistów, która […] najwyższe 

swe ukoronowanie znalazła we współdziałaniu polskiego i rosyjskiego ruchu 

robotniczego”
109

. 

Dopiero w podręczniku z 1959 r. napisano wprost, że to nie kontakty z dekabrystami 

zadecydowały o wybuchu powstania, ale rozwój organizacji spiskowej w Szkole 

Podchorążych. Autorzy wspominają wprawdzie o „historycznej zasłudze” nawiązania 

łączności z pierwszymi rewolucjonistami w Rosji, ale poświęcają temu zagadnieniu tylko 

jeden akapit. 

O współpracy z rewolucjonistami rosyjskimi nie zapomniano wprawdzie w 

następnych wydawnictwach, lecz nie pisano o tym w kontekście przyczyn wybuchu 

powstania, zaś w materiałach z 1979 r. w ogóle już nie wspomniano o dekabrystach. 

Jednozdaniowa informacja o ich klęsce i powiązaniach z polskim ruchem 

niepodległościowym znajduje się w podręczniku z 1986 r., jednakże do wybuchu powstania 

przyczyniła się, zdaniem autorów, pośrednio ogólna atmosfera panująca w Królestwie, a 

bezpośrednio – działalność spiskowa w Szkole Podchorążych. 

Działalność ta zresztą była źródłem kontrowersji, a szczególnie jej rezultat – przebieg 

nocy listopadowej. W podręczniku z 1948 r. dość oględnie napisano, że plan spiskowców 

został wykonany tylko częściowo, ale główną odpowiedzialnością za to obarczono generałów, 

którzy pozostali głusi na wezwanie. Podobnie, aczkolwiek bardziej dramatycznie i 

patetycznie, opisują to autorzy materiałów z 1954 r. Oto spiskowcy „biegli przez Aleje i 

Nowy Świat, które zamieszkiwała arystokracja, burżuazja i szlachta, wołając: >>Do broni 

bracia! Do broni!<<. Ale odpowiedzią na ich wołanie była cisza. W owej dzielnicy bogaczy 

nikt nie podał im dłoni, nikt ich nie wsparł”
110

. Również w podręczniku z 1959 r. ujęto to w 

zbliżonej formie, choć pojawia się tu już uwaga o braku planu dalszej walki. Przede 

wszystkim „spiskowcy nie potrafili stworzyć silnego ośrodka kierowniczego. Spisek 

podchorążych zawierał cechy demokratyczne, lecz nie posiadał wyraźnego programu 

społecznego ani jakiegokolwiek planu dalszej walki”
111

. 

Słowa krytyki padają natomiast wprost w materiałach z 1969 r. Autorzy niezbyt 

pochlebnie oceniają działalność młodych oficerów ze Szkoły Podchorążych: „Spiskowcy 

gotowi byli jak najszybciej wywołać powstanie, jednak młodzi i niedoświadczeni nie 
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zabezpieczyli sobie kierownictwa, nie opracowali programu politycznego”
112

. Znacznie 

surowsi są autorzy materiałów z 1976 r.: „Spiskowcy nie dysponowali jednakże żadnym 

dojrzałym planem powstania zbrojnego. Poza ogólnym zamiarem opanowania Warszawy i 

napadu na księcia Konstantego nie przewidziano nawet składu kierownictwa powstańczego – 

puszczając wszystko na żywioł”
113

. W materiałach z roku 1979 zrezygnowano z tego 

„puszczania na żywioł”, ograniczając się do stwierdzenia, iż powstańcy nie dysponowali 

dojrzałym planem i nie wyznaczyli kierownictwa powstania. Autorzy obu wydawnictw – 

choć w nieco innych słowach – stwierdzają, iż w noc listopadową omal nie doszło do 

stłumienia powstania, gdyż spiskowców nie poparli generałowie ani żaden znany autorytet. 

Łagodzą nieco tę ocenę autorzy podręcznika z 1986 r. Dokładniej niż we 

wcześniejszych opracowaniach przedstawiają genezę powstania. Ich zdaniem, decyzja o jego 

wywołaniu trafiła na podatny grunt, a jednym z czynników był nieurodzaj, który spowodował 

ogromną podwyżkę cen żywności w Warszawie: „Drożyzna uderzyła najbardziej w biedotę i 

plebs miejski. Zdesperowani ludzie w każdej chwili gotowi byli poprzeć walkę o obalenie 

caratu”
114

. Autorzy oceniają, że w tej sytuacji dobrze przygotowane powstanie rokowało 

nadzieje powodzenia, tym bardziej że stosunek sił polskich i rosyjskich w stolicy był 

korzystny. Po lekturze wcześniejszych opracowań można było odnieść wrażenie, że 

powstańcy nie mieli żadnego planu, a w każdym razie nie dysponowali żadnym dojrzałym 

planem. Tymczasem autorzy omawianego podręcznika plan taki przedstawiają, choć inna 

sprawa, czy można go uznać za dojrzały. Niezależnie od stopnia dojrzałości planu, do jego 

realizacji nie doszło, bowiem zawiódł sygnał rozpoczęcia powstania. W związku z tym – jak 

to ujmują autorzy – grupa cywilnych spiskowców, zebrana w Parku Łazienkowskim, nie 

wiedziała, co począć. Dopiero po dłuższym czasie i po konsultacji z Wysockim podjęła 

nieskuteczną próbę ujęcia Konstantego. 

Podobnie jak we wcześniejszych tematach cyklu historycznego, tutaj także mamy do 

czynienia z całą gamą możliwości opisania przebiegu powstania. Na jednym biegunie należy 

umieścić materiały z 1952 r., gdzie o powstaniu wspomniano tylko dlatego, że walczył w nim 

Bem, a to on stanowi główny obiekt zainteresowania autorów. Gdyby nie on, dla powstania 

nie znaleziono by chyba miejsca. Ujęcie tego zagadnienia należy do najbardziej kuriozalnych. 

Nie tylko nie wyróżniono powstania osobnym rozdziałem, ale w dodatku garść informacji 

umieszczono w rozdziale Józef Bem – bohater powstania listopadowego. Dlatego 

dowiadujemy się o powstaniu w zasadzie tylko tego, co wiąże się z udziałem Bema w bitwach 

pod Iganiami i pod Ostrołęką
115

. 

Na drugim biegunie znajduje się podręcznik z 1959 r., gdzie omówienie jest 

najdłuższe. Dość dokładnie opisują autorzy organizację, liczebność, uzbrojenie i wyszkolenie 

wojska Królestwa Polskiego w przededniu wybuchu powstania. Stan liczebny armii polskiej 

wynosił, według nich, 41 900, przy czym pod bronią znajdowało się 37 700 żołnierzy
116

. Opis 
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przebiegu działań wojennych jest znacznie szerszy i dokładniejszy niż we wcześniejszych 

wydawnictwach. Siły feldmarszałka Dybicza oceniono na 115 000
117

. Ponadto, car wysłał do 

Królestwa gwardię oraz 2 korpus piechoty. Wojsko polskie liczyło ponad 70 000 i „mimo 

nierówności sił armia polska miała szanse stawienia czoła napastnikom”
118

. W końcu marca 

było już 76 000 żołnierzy polskich
119

. Pod Stoczkiem wielkim męstwem odznaczyły się 

oddziały „krakusów”. Bitwy pod Białołęką i Grochowem zostały opisane na czterech 

stronach. Armia carska liczyła około 59 500 żołnierzy
120

. Wojsko polskie około 40 000
121

. 

Najbardziej dramatyczny opis odnosi się do bitwy pod Grochowem: „Już niebezpiecznie 

wygięła się linia obrońców, już Rosjanie widzieli przeciwległy skraj lasu. […] Ale Chłopicki 

stanął na czele 3 batalionów grenadierów i poprowadził ich osobiście do ataku na bagnety”
122

. 

Polacy ponieśli porażkę, choć straty Rosjan były wyższe (9400 zabitych, rannych i jeńców, 

wobec 7500 strat polskich
123

). Oceniając bitwy autorzy stwierdzają, że „mogły one przynieść 

                                                 
117

 A więc niemalże tak, jak szacował je Aleksander Puzyrewski: 113 000–114 000 przeznaczonych do 

działań zaczepnych (przy ogólnej liczebności wynoszącej 125 600); zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 57. Liczbę 

114 000 przyjął za nim Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 252. Podana w omawianym podręczniku 

liczba 115 000 w zaskakujący sposób współgra z liczbą 115 606, jaką otrzymał Stanisław Barzykowski ze 

zliczenia sił rosyjskich (na podstawie rosyjskich raportów), tyle tylko, że nie jest to całość sił rosyjskich, lecz 

przypadkowa liczba powstała ze zsumowania części tabeli, której dokończenie znajduje się dopiero na następnej 

stronie i której ostateczny wynik wyniósł 147 908; zob.: Historya powstania listopadowego. Spisana przez 

Stanisława Barzykowskiego posła ostrołęckiego, członka Rządu Narodowego, kawalera krzyża Virtuti Militari, 

wyd. Aër [Adam Rzążewski], t. 2, Poznań 1883, s. 49–50. Trudno przypuszczać, aby autorzy podręcznika z 

1959 r. wzięli liczbę określoną jako „do przeniesienia” (na następną stronę) za rzeczywistą wielkość sił 

rosyjskich, tym niemniej zbieżność jest interesująca. 
118

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 304. Liczba ta jest identyczna z podaną w: J. Sikorski, Jak 

walczyli Polacy…, s. 48. Sikorski oparł się zapewne na szacunkach Bronisława Gembarzewskiego, który 

podawał liczbę 70 761 żołnierzy pod koniec stycznia 1831 r.; zob.: B. Gembarzewski, Uzbrojenie i rodzaje 

broni. Epoka porozbiorowa, [w:] Tadeusz Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, t. 3: Dokończenie epoki 

przedrozbiorowej. Epoka porozbiorowa, Lwów–Warszawa–Kraków 1923, s. 385. Ewentualnie na informacji 

Mariana Kukiela, który podawał liczbę 70 000; zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 251. Z kolei 

Wacław Tokarz podawał nieco niższą liczbę, 68 000; zob.: W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, s. 124. 
119

 Dokładnie tak to określił i taką liczbę podał Aleksander Puzyrewski, op. cit., s. 134. Według 

wyliczeń Stanisława Barzykowskiego stan armii czynnej na dzień 30 marca wynosił 69 768 (bez załóg Modlina 

oraz Zamościa i bez nowo formowanych pułków rezerwowych); zob.: Historya powstania listopadowego. 

Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 3, s. 114. 
120

 Tak określił siły rosyjskie Aleksander Puzyrewski, przy czym zaznaczył, że jest to liczba bez 

uwzględnienia korpusu gen. Szachowskiego (razem z nim wojsko rosyjskie liczyło 72 000); zob.: A. 

Puzyrewski, op. cit., s. 109. Marian Kukiel podawał liczby: 48 500 piechoty i 10 000 jazdy; zob.: M. Kukiel, 

Zarys historji wojskowości…, s. 258. Stanisław Herbst w roku 1944 szacował siły rosyjskie na 59 000; zob.: S. 

Herbst, Olszynka Grochowska (w 113-tą rocznicę), [w:] idem, Potrzeba historii czyli o polskim stylu życia. 

Wybór pism, t. 2, cz. 3: Sztuka wojenna i żołnierze niepodległości, Warszawa 1978 (pierwodruk 1944), s. 162. 

Również Janusz Sikorski podawał liczbę 59 000; zob.: J. Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 53. 
121

 Jest to liczba najbardziej zbliżona do podanego przez Stanisława Barzykowskiego przedziału 

38 000–40 000; zob.: Historya powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 2, s. 

330. Aleksander Puzyrewski podawał liczbę 44 000 żołnierzy polskich bez korpusu gen. Krukowieckiego 

(łącznie z nim – w sumie 56 000); zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 109. 
122

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 310. 
123

 Tak oszacował straty rosyjskie Aleksander Puzyrewski, lecz podał znacznie wyższą liczbę strat 

polskich (12 000); zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 115. Postąpił więc niejako odwrotnie niż Stanisław 

Barzykowski, który straty polskie oceniał na 7400, zaś rosyjskie na ponad 12 000; zob.: Historya powstania 

listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 2, s. 411. Identyczną, jak tutaj, liczbę strat 

rosyjskich (9400) podał Marian Kukiel, lecz straty polskie oszacował na ponad 7000 (w tym 1050 jeńców i 

zaginionych); zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 262. Taką samą liczbę strat rosyjskich przyjął 

Wacław Tokarz, lecz z zastrzeżeniem, że uważa ją za zaniżoną; natomiast straty polskie ocenił na 6941–7349; 

zob.: W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, s. 205–206. Janusz Sikorski przejął od niego liczbę strat rosyjskich, 

natomiast zaokrąglił w górę liczbę strat polskich (7350); zob.: J. Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 54. 

Dokładnie takie liczby, jak w omawianym podręczniku (odpowiednio: 9400 i 7500), podawał natomiast w roku 

1970 Stanisław Herbst, Praga w walkach narodowowyzwoleńczych 1794–1864, [w:] idem, Potrzeba historii 
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Polakom zwycięstwo. Jednak popełnione przez Chłopickiego i innych dowódców błędy 

uniemożliwiły osiągnięcie zwycięstwa”
124

. Dalsze działania opisano przez pryzmat 

permanentnego paraliżu polskiego dowództwa. Z jednej strony Prądzyński, „najlepszy i 

najwartościowszy ze wszystkich dowódców polskich w okresie powstania”
125

, 

przygotowywał doskonałe plany; z drugiej – plany te odrzucał albo ich realizację przeciągał 

Skrzynecki. Mimo to Prądzyński, dowodząc w polu, zdołał odnieść zwycięstwo pod Iganiami, 

głównie dzięki „wspaniałemu atakowi artyleryjskiemu płk. Bema, który posuwał się przed 

własną piechotą i oczyszczał jej drogę nieprzerwanym ogniem kartaczowym”
126

. Bohaterem 

bitwy pod Ostrołęką stał się gen. Bem, którego atak został „wykonany po mistrzowsku”
127

. 

Nie udało się jednak rozszerzyć powstania na Litwę, Białoruś, a także Ukrainę (gdzie wysłano 

w tym celu korpus gen. Dwernickiego), czyli na – jak ujmują to autorzy – ziemie niepolskie. 

Opis szturmu na Wolę jest bardzo dramatyczny: „Tragedia nastąpiła szybko. Brakło amunicji 

i wówczas rozgorzała ostatnia walka na białą broń. […] Kpt. Ordon, w chwili gdy 

nieprzyjaciel wdarł się już na wał, nie chcąc poddać się wrogowi, zbiegł z zapalonym lontem 

do podziemi i podpalił proch. Reduta wyleciała w powietrze, grzebiąc pod swymi gruzami 

obrońców i szturmujących nieprzyjaciół”
128

. 

Jeśli chodzi o merytoryczną wartość poszczególnych publikacji, nietrudno zauważyć 

generalny podział opracowań na trzy grupy. Najlepiej przedstawiono temat w wydawnictwach 

z lat 70. i 80. Rozdział poświęcony powstaniu listopadowemu w podręczniku z roku 1970 jest 

niemal wiernym przedrukiem z podręcznika z 1959 r., z drobnymi tylko skrótami i zmianami. 

Stan liczebny armii polskiej przed wybuchem powstania określono na 27 000
129

. Zmieniono 

                                                                                                                                                         
czyli o polskim stylu życia. Wybór pism, t. 2, cz. 3: Sztuka wojenna i żołnierze niepodległości, Warszawa 1978 

(pierwodruk 1970), s. 159. 
124

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 310. 
125

 Ibidem, s. 312. Jest to zdanie niemal dosłownie wzięte z opracowania Janusza Sikorskiego, gdzie 

brzmi: „Generał Prądzyński […] najlepszy i najbardziej wartościowy ze wszystkich dowódców polskich w 

okresie powstania […]”; zob.: J. Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 55–56. Opinię tę Sikorski oparł zapewne na 

refleksjach Aleksandra Puzyrewskiego („Prądzyński odznaczał się rozległem, gruntownem wykształceniem, 

twórczym umysłem, świetnością i śmiałością przezornych, często genialnych strategicznych pomysłów, w 

których był niewyczerpany. […] W każdym razie, kto wie, czy nie jest on najznakomitszą osobistością 

powstania”); zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 33. 
126

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 312. Ustęp ten praktycznie dosłownie zaczerpnięto z 

opracowania Janusza Sikorskiego, tyle że pisał on o generale Bemie, a nie pułkowniku; zob.: J. Sikorski, Jak 

walczyli Polacy…, s. 57. Fragment ten w dużym stopniu przypomina ustęp z broszurki Ludwika Naimskiego, 

gdzie brzmi: „Przed nimi [tj. przed szeregami piechoty – przyp. A. S.] sunęły armaty Bema […] otwierając 

nieprzerwany ogień”; zob.: L. Naimski, Generał Józef Bem (szkic biograficzny), Tarnów 1928, s. 12. W swoim 

opisie szarży artyleryjskiej Bema Janusz Sikorski oparł się również zapewne na plastycznej relacji 

podkomendnego Bema, Stanisława Jabłonowskiego („Ale też, gdy się wszystkie 10 dział uszykowały i gdyśmy 

silny ogień kartaczowy do tej zaciętej kolumny piechoty moskiewskiej rozpoczęli, to nie było już bitwy, lecz 

rzeź formalna. Padali na ziemię Rosyanie, jak jabłka z jabłoni”); zob.: S. Jabłonowski, Wspomnienia o bateryi 

pozycyjnej artyleryi konnej gwardii królewsko-polskiej, Kraków 1916 (=Biblioteczka Legjonisty, t. VI i VII), s. 

62. Z oczywistych przyczyn Sikorski pominął w opisie co barwniejsze szczegóły. Należy dodać, że autorzy 

materiałów i podręczników do cyklu historycznego mieli duże problemy z określeniem stopnia wojskowego 

Bema podczas powstania listopadowego, mimo iż już w biografii Bema, wydanej w roku 1958, Eligiusz 

Kozłowski dokładnie to wyjaśnił. Otóż, Bem odszedł z wojska w stopniu kapitana, zaś po wybuchu powstania 

zgłosił się i otrzymał stopień majora. Jako major walczył pod Iganiami. Pod Ostrołęką był podpułkownikiem, a 

bezpośrednio po bitwie został mianowany pułkownikiem. Dopiero w ostatniej fazie powstania otrzymał awans 

generalski. Zob.: E. Kozłowski, op. cit., s. 49, 63, 74. 
127

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 315. Także ten zwrot powtórzono za: J. Sikorski, Jak walczyli 

Polacy…, s. 60. Jest to echo opinii uczestnika tej akcji, Stanisława Jabłonowskiego („Był to czyn wojenny 

nadzwyczajnej śmiałości i nie wiem, czy w jakiejkolwiek bądź wojnie jakakolwiek inna artylerya ośmieliła się 

kiedy działać podobnie. Nasz atak uratował wojsko polskie […]”); zob.: S. Jabłonowski, op. cit., s. 117–118. 
128

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 318. 
129

 Liczbę tę podawał Stanisław Barzykowski, opierając się na urzędowych raportach; zob.: Historya 

powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 2, s. 50. Za nim przytoczył ją 
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liczbę wojsk Dybicza – ze 115 000 w podręczniku z 1959 r. na 127 000
130

. Poinformowano, 

że w chwili rozpoczęcia działań wojennych polska armia czynna liczyła przeszło 57 000
131

. 

W opisie bitwy o Olszynkę podano, że wojska polskie liczyły około 36 000. Niewielka 

różnica w stosunku do podręcznika z 1959 r. występuje również w oszacowaniu liczebności 

wojsk rosyjskich: tutaj podano około 59 000 (liczba ta odpowiada liczbie w materiałach z 

roku 1960)
132

. Straty polskie pod Białołęką i Grochowem określono na 7350, w tym 1054 

jeńców
133

. Siły Prądzyńskiego przed bitwą pod Iganiami określono na około 11 000 (w 

podręczniku z roku 1959: około 7000)
134

. Z ustępu o nieudolności polskiego dowództwa 

usunięto epitet o jego tchórzostwie. Dodano dłuższy akapit informujący o misji gen. 

Ramorino, która była ostatnią większą operacją wojsk polskich, jednakże została 

przeprowadzona fatalnie. 

W materiałach z roku 1979 rozpoczęto opis działań wojennych od wzmianki o 

przekroczeniu przez siły rosyjskie granicy Królestwa. W materiałach z roku 1976 od razu jest 

mowa o bitwie pod Stoczkiem. Opis bitwy jest bardzo skrótowy, ale w materiałach z roku 

1979 nieco szerszy. W obu opracowaniach nie wspomniano o bohaterskich „krakusach”. 

Kolejnymi starciami były bitwy pod Dobrem i Kałuszynem, a następnie bitwa spotkaniowa 

pod Wawrem. Poza drobnym fragmentem opis bitwy pod Warszawą jest w obu 

opracowaniach identyczny. Straty stron (w zabitych, rannych i wziętych do niewoli) oceniono 

na około 11 000 żołnierzy polskich i około 16 000 rosyjskich. Są to liczby znacznie wyższe 

od podawanych we wcześniejszych wydawnictwach
135

. Ofensywę polską wzdłuż szosy 

siedleckiej przedstawiono w wielkim skrócie. Wspomniano o bitwach pod Wawrem, Dębem 

Wielkiem i Iganiami. Tę ostatnią, przeprowadzoną przez samego Prądzyńskiego, uznają 

                                                                                                                                                         
Bronisław Gembarzewski, szacując tak liczbę żołnierzy „gotowych do marszu”; zob.: B. Gembarzewski, op. cit., 

s. 384. Zaokrąglił tę liczbę do 27 000 Józef Dutkiewicz, op. cit., s. 388. 
130

 Zmiana to ciekawa, bowiem powrócono do znacznie wyższej liczby, podanej w 1953 r. przez 

Janusza Sikorskiego, Jak walczyli Polacy…, s. 48. Sikorski z kolei wziął tę liczbę niewątpliwie z dzieła 

Wacława Tokarza, Wojna polsko-rosyjska…, s. 141. Tokarz zaś nawiązał zapewne do podanej przez Aleksandra 

Puzyrewskiego ogólnej liczebności wojsk rosyjskich wysłanych przeciwko powstaniu (125 600); zob.: A. 

Puzyrewski, op. cit., s. 57. Warto dodać, że piszący wcześniej od Puzyrewskiego Stanisław Barzykowski 

podawał liczbę 128 579; zob.: Historya powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, 

t. 2, s. 291. Za Sikorskim i wcześniejszymi autorami liczbę 127 000 podano też we wstępie do wydanych w roku 

1959 wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 1815–1831; zob.: Polska sztuka wojenna w 

latach 1815–1831, oprac. Władysław Lewandowski, Eligiusz Kozłowski, Marian Krwawicz, Warszawa 1959 

(=Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, zesz. 12), s. 29. 
131

 Podana tu liczebność polskiej armii czynnej w chwili rozpoczęcia działań wojennych odpowiada 

liczbie podanej w: J. Dutkiewicz, op. cit., s. 388. Na około 60 000 określał liczebność armii czynnej już 

Aleksander Puzyrewski, op. cit., s. 30. Nieco tylko mniejszą liczbę, niż w omawianym podręczniku, podawał 

Marian Kukiel (56 000); zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 251. 
132

 Obie liczby, tj. 36 000 żołnierzy polskich i 59 000 rosyjskich, odpowiadają dokładnie informacjom 

Stanisława Herbsta (Olszynka Grochowska…, s. 162) oraz Janusza Sikorskiego (Jak walczyli Polacy…, s. 53.). 

Druga z tych liczb (liczebność wojska rosyjskiego) swoje źródło miała zapewne w oszacowaniach Aleksandra 

Puzyrewskiego, op. cit., s. 109. 
133

 Są to liczby podane za: J. Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 54. Ten zaś zaczerpnął je z dzieła 

Wacława Tokarza, który identycznie określił liczbę jeńców polskich; zob.: W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, 

s. 206. 
134

 Liczbę 7000 podawał Aleksander Puzyrewski, op. cit., s. 168. A za nim Marian Kukiel, Zarys 

historji wojskowości…, s. 266. Następnie też Janusz Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 57. Natomiast podana w 

omawianym podręczniku liczba 11 000 wzięła się zapewne stąd, że Marian Kukiel kilka zdań wcześniej 

informował, iż Prądzyński wyruszył z 11 000 ludzi, lecz najwyraźniej – jak można się domyślać – po wykonaniu 

wszystkich manewrów pozostało mu pod Iganiami 7000; zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 266. 
135

 Straty polskie (11 000) oszacowano tu niemalże tak wysoko, jak uczynił to Aleksander Puzyrewski 

(12 000), trudno natomiast powiedzieć, skąd tak wysoka liczba strat rosyjskich, bowiem Puzyrewski, a za nim 

wielu autorów polskich, obliczali te straty na 9400; zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 115. Nawet Stanisław 

Barzykowski szacował je „tylko” na 12 000; zob.: Historya powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława 

Barzykowskiego…, t. 2, s. 411. 
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autorzy za szczytowe osiągnięcie taktyki polskiej w powstaniu. Opis wyprawy na gwardię, 

jednakowy w obu wydawnictwach, skrócono tak bardzo, że jest mowa tylko o nieudolnie 

wykonanym manewrze wojsk polskich oraz o odwrocie i bitwie pod Ostrołęką, w której 

zginęło 7000 doborowych żołnierzy
136

. Rosjanie stracili 6000
137

. Liczby te są wyższe od 

podawanych wcześniej. Schyłek powstania opisano jednakowo w obu wydawnictwach. 

Autorzy wypominają ówczesnym wodzom, że zamiast bronić stolicy, jak uczynił to 

Kościuszko, poddali miasto już w drugim dniu szturmu. 

W podręczniku z 1986 r. nie podano liczebności sił rosyjskich wkraczających do 

Królestwa. Natomiast liczebność wojsk polskich omówiono stosunkowo dokładnie. Jak 

stwierdzają autorzy, armia Królestwa była doskonale wyszkolona i uzbrojona, ale bardzo 

mała. Jej łączny stan na dzień 1 sierpnia 1830 r. wynosił 41 879 ludzi
138

. We wzmiance o 

bitwie pod Stoczkiem autorzy pominęli wątek „krakusów”. Dodali za to informację o 330 

żołnierzach rosyjskich, jacy trafili do niewoli
139

. Wielka bitwa pod Wawrem, Białołęką i 

Grochowem została opisana w ogromnym skrócie. Autorzy podają, że w bitwie o Olszynkę 

wzięły udział 73 000 żołnierzy rosyjskich oraz niespełna 40 000 polskich. Liczebność 

Polaków zgadza się z informacjami w podręczniku z roku 1959 i materiałach z roku 1960. 

Natomiast liczba wojsk rosyjskich jest znacznie wyższa od podawanych we wcześniejszych 

opracowaniach (najwyższą podano w materiałach z 1962 r.: 60 000)
140

. W bardzo krótkim 

opisie bitwy o Olszynkę zmieszczono jednak wzmiankę o szczególnej sławie, jaką okryli się 

„czwartacy” płk. Bogusławskiego. Nie opisano przebiegu żadnej z bitew ofensywy polskiej 

wzdłuż szosy siedleckiej. Autorzy podają liczebność oddziału gen. Gejsmara rozbitego pod 

Wawrem: około 6000
141

. W odniesieniu do bitwy pod Dębem Wielkiem podają tylko straty 

rosyjskie: 13 000 zabitych i rannych, 10 000 jeńców
142

. Bitwę pod Iganiami nazwano tu 

sławną bitwą, ale nie napisano o niej niczego, nawet kto ją wygrał! Autorzy założyli zapewne, 

że wszyscy to wiedzą. Niewiele lepiej potraktowano bitwę pod Ostrołęką. Napisano 

wprawdzie, że zakończyła się klęską armii polskiej, ale z jej przebiegu odnotowano tylko 

jeden epizod – bohaterskie szarże baterii artylerii konnej płk. Józefa Bema. Siły polskie 

pozostawione do obrony Warszawy autorzy szacują na 38 000
143

. Podają też informację nie 

                                                 
136

 Wzięto tę liczbę od Mariana Kukiela, Zarys historji wojskowości…, s. 270. Liczbę tę podawali 

później Eligiusz Kozłowski i Mieczysław Wrzosek, z tym że włączali w to również rannych i wziętych do 

niewoli; zob.: E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 154. Jest to liczba wyższa od 

ustalonej przez Wacława Tokarza (6418); zob.: W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, s. 355, ale niższa od 

podawanej przez Aleksandra Puzyrewskiego (9255); zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 284. 
137

 I tę liczbę wzięto od Mariana Kukiela, Zarys historji wojskowości…, s. 271. Jest to liczba zbliżona 

też do obliczeń Wacława Tokarza (5868); zob.: W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, s. 353, przyp. 81. Za 

Kukielem liczbę 6000 przytoczono we wstępie do wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 

1815–1831; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1815–1831…, s. 36. 
138

 Są to informacje wzięte dosłownie z dzieła Wacława Tokarza, Wojna polsko-rosyjska…, s. 50. 
139

 Liczbę taką podał Wacław Tokarz; zob.: ibidem, s. 170. Za nim powtórzono ją we wstępie do 

wydanych w roku 1959 wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 1815–1831; zob.: Polska 

sztuka wojenna w latach 1815–1831…, s. 30. Można ją znaleźć także w: E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia 

oręża polskiego 1795–1939…, s. 202. Natomiast Stanisław Barzykowski pisał o wzięciu „250 niewolnika”; zob.: 

Historya powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 2, s. 314. 
140

 Podane tu liczby (73 000 wojsk rosyjskich i 40 000 polskich) zostały wzięte zapewne z dzieła 

Aleksandra Puzyrewskiego, tyle że w sposób dość mylący. Liczba 73 000 odpowiada podanej przez 

Puzyrewskiego całkowitej liczebności wojsk rosyjskich (72 000), natomiast liczba 40 000 zbliża się do podanej 

przez niego liczebności wojsk polskich (44 000) bez korpusu gen. Krukowieckiego (łącznie z nim bowiem było 

56 000); zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 109. 
141

 Liczbę tę podano za Aleksandrem Puzyrewskim; zob.: ibidem, s. 148. Natomiast Marian Kukiel 

podawał liczbę 6600 (5000 piechoty i 1600 jazdy); zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 264. 
142

 Straty rosyjskie podano za Wacławem Tokarzem, Wojna polsko-rosyjska…, s. 250. 
143

 A więc dokładnie tak, jak szacował Wacław Tokarz (28 000 żołnierza regularnego i 10 000 

„zbieraniny”); zob.: ibidem, s. 491. 
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występującą we wcześniejszych opracowaniach – o liczebności polskich oddziałów, które po 

upadku Warszawy przekroczyły granice innych zaborów. Jak piszą, łącznie w granice zaboru 

austriackiego schroniło się około 17 000 żołnierzy, natomiast w Prusach około 25 000
144

. 

Były to więc – konkludują – siły większe niż w chwili wybuchu powstania. Jako ostatnie 

epizody powstania wymieniają – za materiałami z roku 1976 i 1979 – kapitulację twierdzy 

Modlin, a następnie twierdzy Zamość; z tym że jako nową informację podają liczebność załóg 

obu twierdz (Modlin – ponad 7000, Zamość – 3500)
145

. 

Najgorzej potraktowano temat w opracowaniach z lat 40. i 50. W podręczniku z 1948 

r. jest tylko raptem jednostronicowy podrozdział, w którym jest mowa o działaniach 

wojennych. Część – nazwijmy ją – militarną rozpoczyna bitwa pod Stoczkiem. Rozstrzygnął 

ją zwycięsko dla Polaków gwałtowny atak jazdy „krakusów”, złożonej z chłopów. 

Przytoczono słowa „hymnu chłopskiego”: „Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara rękami 

czarnymi od pługa…”
146

. Walki toczone w okolicach Warszawy zostały wspomniane jedynie 

hasłowo, jako pretekst do wykazania nieudolności gen. Skrzyneckiego. Kiedy w końcu 

zgodził się on na plan gen. Prądzyńskiego, przyniosło to piękne zwycięstwa pod Wawrem, 

Wielkimi Dębami i Iganiami, które jednakże nie zostały wykorzystane. Wspomniano o klęsce 

pod Ostrołęką. I tyle byłoby zapewne o przebiegu działań wojennych, gdyby nie chęć autorów 

wykazania bohaterstwa żołnierzy. Sławą, na przykład, okrył się 4 pułk piechoty. Przytoczono 

scenkę z bitwy pod Grochowem, kiedy w toku ciężkich walk gen. Bogusławski napominał 

żołnierza: „Mierz zwolna, wybieraj oficerów, a celuj w sam łeb. Chciałeś rewolucji, to nie 

chybiaj, psiakrew, bo bieda będzie…”
147

. W następnym akapicie odmalowano monumentalny 

obraz Józefa Bema w bitwie pod Ostrołęką. Bem oto: „W pełnym galopie […] wpadł na czele 

swego dywizjonu w samo centrum walki i z odległości pół strzału karabinowego zaczął razić 

wroga morderczym ogniem. Zdawało się, że śmierć nie ima się Bema, który na ogromnym, 

białym koniu, w płaszczu poszarpanym kulami uwijał się po pobojowisku, doskonale 

widoczny dla wszystkich”
148

. Bohaterstwo to zostało jednak zaprzepaszczone, a plany 

Prądzyńskiego nie miały szans realizacji. Powstanie dobiła kapitulacja Warszawy, 

                                                 
144

 Aleksander Puzyrewski szacował liczbę Polaków internowanych w Austrii na 25 000, a w Prusach 

na 20 000; zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 454, 460, 466. Po zsumowaniu liczb podanych w omawianym 

podręczniku (42 000) okazuje się, że podana tu ogólna liczebność wojsk polskich, jakie przekroczyły granice, 

niewiele odbiega od podanej przez Puzyrewskiego (45 000). 
145

 Łączna liczebność (10 500) jest więc niemal taka sama, jak podawana przez Aleksandra 

Puzyrewskiego (10 600); zob.: ibidem, s. 425. Puzyrewski nie był jednak konsekwentny i dalej podał inne 

liczby: 6000 (garnizon Modlina) i 4000 (garnizon Zamościa); zob.: ibidem, s. 466. Na tej podstawie zapewne 

Eligiusz Kozłowski i Mieczysław Wrzosek podawali łączną liczebność załóg Modlina i Zamościa jako 10 000; 

zob.: E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 167. 
146

 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 615. Zakładano zapewne, że czytelnicy podręcznika doskonale 

wiedzą, o jaki „hymn chłopski” chodzi, toteż nic bliższego o nim nie napisano (cytat pochodzi z XIX-wiecznej 

pieśni Gdy naród do boju, która stała się hymnem Armii Ludowej podczas II wojny światowej, a następnie 

hymnem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego). 
147

 Ibidem. Ludwik Bogusławski był wówczas pułkownikiem, a szlify generalskie otrzymał 20 lutego 

1831 r.; zob.: M. Tarczyński, op. cit., s. 387. Wypowiedź Bogusławskiego jest przekręconym cytatem z pracy 

Stanisława Barzykowskiego („Bogusławski obiega swoję dziatwę i woła: >>do oficerów strzelaj, zwolna mierz, 

w sam łeb pal; chciałeś rewolucyi, teraz dobrze zabijaj, bo jak nie zwyciężym bieda będzie.<<”); zob.: Historya 

powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 2, Poznań 1883, s. 390. 
148

 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 615–616. Opis ten wzorowano zapewne na scence z dziełka 

Stanisława Schnür-Pepłowskiego, gdzie można przeczytać: „Wyciągniętym pędząc galopem, wysunęła się na 

czoło naszej linii bojowej baterya jezdnej artyleryi. […] Rażeni z bliska, rzucają się sołdaci na ziemię […]”; 

zob.: S. Schnür-Pepłowski, Ojciec Bem (Opowieść dziejowa), Złoczów, brak daty wydania (1896), s. 15. 

Autorzy mogli się też wzorować na wspomnieniach Stanisława Jabłonowskiego, oficera baterii Bema, piszącego 

o jeżdżącym konno po polu bitwy Bemie, z dobytą szablą, który jakimś nadzwyczajnym trafem nie został zabity 

ani raniony; zob.: S. Jabłonowski, op. cit., s. 112, 116. 
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przeprowadzona przez (reakcyjnego, jak można się domyślać z faktu, że oprócz stopnia 

wojskowego podano też jego tytuł hrabiowski) gen. hr. Krukowieckiego. 

W materiałach z roku 1954 opis powstania zajmuje pięć stron, lecz działaniom 

wojennym poświęcono niewiele miejsca w stosunku do zagadnień społeczno-politycznych. 

Działania te opisano zaledwie na połowie strony. Natomiast półtorej strony poświęcono na 

obronę Warszawy, głównie po to, aby pokazać ścierające się wówczas obozy „reakcji” i 

„postępu”. Z działań zbrojnych wspomniano o starciu pod Stoczkiem, gdzie losy bitwy 

rozstrzygnęła szarża „krakusów”. Obrona Woli okryła nieśmiertelną sławą gen. Sowińskiego. 

Ilustracją tych wydarzeń jest znany fragment wiersza Reduta Ordona Mickiewicza. W 

materiałach z roku 1957 dużą część tematu o powstaniu listopadowym zajmują kwestie 

związane ze współpracą polskich i rosyjskich demokratów, z udziałem Rosjan w walce po 

stronie Polaków itd. Prądzyński to – według autorów – „nasz najzdolniejszy generał tego 

okresu”
149

. Przedstawiając jego kampanię podano, że w ciągu trzech dni Polacy wzięli 10 000 

jeńców, podczas gdy własne straty wyniosły zaledwie 400–500 zabitych i rannych
150

. Brak 

opisu bitwy pod Ostrołęką. Zainteresował autorów w niej tylko jeden epizod – brawurowa 

szarża artylerii konnej gen. Bema
151

. Autorów nieco poniosło – Bem nie był jeszcze wówczas 

generałem, lecz podpułkownikiem. 

Wydawnictwa z lat 60. stanowią niewątpliwie ogniwo pośrednie. W materiałach z 

1960 r. opis działań wojennych jest skróconą wersją opisu w podręczniku z 1959 r. i zawiera 

– choć w formie skondensowanej – wszystkie istotne fakty. Ustęp o siłach zbrojnych 

Królestwa skrócono do jednego akapitu, podając nieco inne stany armii przed wybuchem 

powstania: około 42 000 (w podręczniku z 1959 r.: 41 900), z czego pod bronią 38 000 

(wobec 37 700 w podręczniku z 1959 r.)
152

. W opisie bitwy pod Grochowem zmieniono tylko 

nieco liczbę wojsk rosyjskich: z 59 500 w podręczniku z 1959 r., na około 59 000
153

. Dodano 

jedno zdanie: „Legendarną sławą okryła się 2 dywizja piechoty broniąca Olszynki, przy tym 

szczególnym bohaterstwem wyróżnił się 4 pułk tej dywizji dowodzony przez płk. 

Bogusławskiego”
154

. W podręczniku z 1959 r. nie podano strat polskich w bitwie pod 

Ostrołęką, co skorygowano tutaj, informując o stracie 6500 żołnierzy
155

. 

Należy jeszcze wspomnieć o drugim opracowaniu do tego cyklu, wydanym w roku 

1962
156

, które, jak już było wcześniej sygnalizowane, jest niemal identyczne z tym z roku 

                                                 
149

 Z walk „Za Waszą i naszą wolność”…, 1957, s. 30. 
150

 Liczbę strat polskich podano za Wacławem Tokarzem, który napisał, iż: „Straty grupy 

Prądzyńskiego nie przeniosły 500 zabitych i rannych”, choć z kontekstu wynika, że chodziło raczej o straty w 

bitwie pod Iganiami, a nie podczas całej kampanii; zob.: W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, s. 268. Z drugiej 

strony, według Aleksandra Puzyrewskiego to sam Prądzyński oceniał straty polskie na 500 ludzi, ale Puzyrewski 

odnosił to do bitew z Gejsmarem i pod Dębem Wielkiem, bez bitwy pod Iganiami; zob.: A. Puzyrewski, op. cit., 

s. 157. Tak samo uważał zresztą już Stanisław Barzykowski, pisząc o 500 zabitych i rannych Polakach pod 

Wawrem i Dembem Wielkiem (według niego jeńców rosyjskich w obu bitwach wzięto 8000); zob.: Historya 

powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 3, s. 126. Autorzy materiałów z 1957 

r. zastosowali tu zapewne skrót myślowy, w rzeczywistości bowiem nie chodziło o kampanię Prądzyńskiego, 

lecz o wszystkie działania realizujące jego plan operacyjny. 
151

 O „brawurowej szarży artyleryjskiej” pod Ostrołęką pisał Jerzy Danielewicz, op. cit., s. 32. 
152

 Zmiany te odpowiadają dokładnie liczbom podanym przez Janusza Sikorskiego, Jak walczyli 

Polacy…, s. 38. 
153

 A więc zgodnie z: S. Herbst, Olszynka Grochowska…, s. 162. Zgodnie także z: J. Sikorski, Jak 

walczyli Polacy…, s. 53. 
154

 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 61. 
155

 Zaokrąglono tu zapewne liczbę podaną przez Wacława Tokarza (6418); zob.: W. Tokarz, Wojna 

polsko-rosyjska…, s. 355. Liczbę tę (w rozbiciu na 194 oficerów i 6224 żołnierzy) powtórzono we wstępie do 

wydanych w roku 1959 wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 1815–1831; zob.: Polska 

sztuka wojenna w latach 1815–1831…, s. 36. Tymczasem Aleksander Puzyrewski szacował straty polskie na 

9255 ludzi, powołując się na świadectwa samych Polaków; zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 284. 
156

 Karty z dziejów…, 1962. 
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1960, z kilkoma zmianami dotyczącymi liczebności wojsk bądź wysokości strat bitewnych. 

Najwięcej zmian znajduje się w temacie o powstaniu listopadowym, wypada je więc tutaj 

wskazać. Inaczej oba wydawnictwa podają liczebność polskich wojsk w pierwszym okresie 

powstania. Materiały z roku 1962 ujmują to następująco: w końcu grudnia 1830 r. siły polskie 

wynosiły około 90 000, natomiast w lutym 1831 r. sama armia liniowa na przedpolach stolicy 

liczyła 54 000
157

. Siły Dybicza pod Grochowem wynosiły według materiałów z 1962 r. około 

60 000
158

. Polacy stracili w bitwie 7500 ludzi według materiałów z 1960 r., zaś według 

materiałów z roku 1962 – 7300
159

. W materiałach z 1960 r. napisano, że w wyprawie na 

gwardię brało udział około 44 000 żołnierzy polskich, zaś w materiałach z 1962 r. – 45 000
160

. 

Do informacji o stratach polskich pod Ostrołęką, jaka znajduje się w materiałach z 1960 r., 

dodano w materiałach z 1962 r. także liczbę strat rosyjskich: 5000
161

. W materiałach z roku 

1960 w opisie oblężenia Warszawy nie podano liczebności wojsk obu stron. Skorygowano to 

w materiałach z 1962 r., podając, iż wojsk carskich było 77 000, zaś polskich – 35 000–

40 000
162

. 

W materiałach z 1966 r. opowieść o dziejach powstania biegnie w telegraficznym 

skrócie. Autorzy zmieścili działania wojenne w jednym akapicie. Wspominają o zwycięskich 

bitwach pod Stoczkiem, Wawrem, Dembem Wielkiem, Iganiami, Kurowem i Rajgrodem; o 

sukcesie strategicznym pod Grochowem oraz o klęsce pod Ostrołęką. Straty w bitwie 

grochowskiej oceniają na: 7000 żołnierzy polskich i 9000 rosyjskich
163

. Pod Iganiami straty 

polskie wyniosły 500 ludzi, natomiast rosyjskie – 4500
164

. Mimo skrótowości nie omieszkano 

                                                 
157

 Są to dane zaczerpnięte ze wstępu do wydanych w roku 1959 wypisów źródłowych do historii 

polskiej sztuki wojennej lat 1815–1831, gdzie napisano, iż Polacy dysponowali armią 54 000, a w głębi kraju 

znajdowało się jeszcze 40 000; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1815–1831…, s. 29. Można przypuszczać, 

że oparto się na szacunkach Aleksandra Puzyrewskiego, który pisał, że z końcem roku Polacy mieli 

zorganizowanych 41 000 żołnierzy, zaś w trakcie formowania było 50 000, a więc w sumie 91 000; zob.: A. 

Puzyrewski, op. cit., s. 52. Według Stanisława Barzykowskiego armia mogła liczyć najwyżej 53 000; zob.: 

Historya powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 2, s. 273. Nieco większą 

liczbę armii czynnej na początku lutego (56 000) podawał Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 251. 

Mniejszą – Wacław Tokarz (52 500 żołnierzy armii głównej); zob.: W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, s. 124. 
158

 Czyli w zaokrągleniu tyle, ile podawał (59 500) Aleksander Puzyrewski, op. cit., s. 109. 
159

 Jest to wielkość bliższa liczbie 7350 podanej przez Janusza Sikorskiego, Jak walczyli Polacy…, s. 

54. Sikorski wziął ją, jak już wspomniano, od Wacława Tokarza, Wojna polsko-rosyjska…, s. 205–206. 
160

 Obie te liczby można uznać za wzięte od Stanisława Barzykowskiego, który pisał, iż wojska 

przeznaczonego na wyprawę było ogółem 44 633, lecz z tego należy odjąć pułk ułanów gen. Chłapowskiego, 

przeznaczony do działań na Litwie, w rezultacie czego ostateczna liczba wyniosła 43 993; zob.: Historya 

powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 3, s. 406. Zbliżone wielkości podawał 

Aleksander Puzyrewski, który ocenił siły polskie na 45 000–46 000; zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 241. Z kolei 

Marian Kukiel szacował je na 49 000; zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 268. Liczbę 44 000 

podał Janusz Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 58. A za nim powtórzono ją we wstępie do wypisów 

źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 1815–1831; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1815–

1831…, s. 35. 
161

 Jest to wielkość zbliżona do liczby 4872 podawanej przez Aleksandra Puzyrewskiego, op. cit., s. 

284. 
162

 Szacunek sił rosyjskich zgadza się dokładnie (77 000), a polskich z grubsza (28 000 wojska 

regularnego plus 10 000 „zbieraniny”) z obliczeniami Wacława Tokarza, Wojna polsko-rosyjska…, s. 491. 

Liczbę 35 000 wojsk polskich podawał już Aleksander Puzyrewski, natomiast wyżej szacował liczbę wojsk 

rosyjskich (86 000); zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 425. Z kolei Marian Kukiel oceniał siły rosyjskie na 80 000, 

a polskie na najwyżej 35 000; zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 273. Liczba wojsk carskich 

(77 000) zgadza się z informacją we wstępie do wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 

1815–1831 (natomiast liczbę wojsk polskich określono na 37 000); zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1815–

1831…, s. 38, 39. 
163

 Odwołano się tu więc do liczby strat polskich podanej przez Mariana Kukiela (natomiast straty 

rosyjskie szacował on na 9400); zob.: M. Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 262. 
164

 Obie te liczby wzięto z pracy Wacława Tokarza, Wojna polsko-rosyjska…, s. 268. Liczbę 4500 strat 

rosyjskich (1500 poległych i 3000 jeńców) podawał już Stanisław Barzykowski; zob.: Historya powstania 
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wspomnieć, że do zwycięstwa walnie przyczynił się sławny atak baterii lekkokonnej mjr. 

Józefa Bema; przy czym poprawnie określono tu stopień wojskowy Bema. W jeszcze 

większym skrócie przedstawiono dzieje powstania listopadowego w materiałach z roku 1969. 

Do minimum ograniczono opis działań wojennych, ale też zrezygnowano z nadmiernego 

eksponowania konfliktów w społeczeństwie. Nie podano żadnych danych o armii polskiej w 

chwili wybuchu powstania. Nadmieniono jedynie, że w Warszawie znajdowało się około 

6000 żołnierzy rosyjskich i 10 000 polskich
165

. Opis nocy listopadowej jest krótki. Pod 

Arsenałem lud warszawski krwawo rozprawił się z posterunkami wojsk carskich, a następnie: 

„Niezawodny lud warszawski pomógł także w opanowaniu Starego Miasta”
166

. Opis działań 

wojennych jest skrótowy, nie pominięto jednak najważniejszych epizodów, choć żadnej z 

bitew nie opisano szerzej niż w kilku zdaniach, a o niektórych zaledwie wspomniano. Z 

drugiej strony, być może dzięki temu zrezygnowano w opisach z wszelkiej beletrystyki. 

Polacy mogli przeciwstawić armii Dybicza 50 000 wojska
167

. Wspomniano o poważnych 

sukcesach w bitwach pod Wawrem, Dembem Wielkim, a zwłaszcza Iganiami, gdzie oddziały 

Prądzyńskiego pokonały dwukrotnie silniejszego nieprzyjaciela. W walce odznaczyła się 

konna bateria dział mjr. Józefa Bema. Za najważniejszy epizod bitwy pod Ostrołęką uznano 

silny kontratak piechoty wsparty wspaniałą szarżą baterii konnej Bema. Do Warszawy 

zbliżyła się 90 000 armia carska
168

. Opis obrony stolicy nieco udramatyzowano: „Powstańcy z 

kosami i bagnetami w ręku do ostatka bronili się na wałach, nie dawali i nie żądali pardonu. 

Wszyscy polegli na polu chwały”
169

. 

Do przedstawionego schematu nie pasuje podręcznik z roku 1959 (o którym była już 

mowa), jako „zbyt dobry” dla swojego okresu. Nie pasują także materiały z 1974 r., 

zdecydowanie gorsze od innych wydawnictw z lat 70. Niewiele można się z nich bowiem 

dowiedzieć o przebiegu powstania. Jest tu przede wszystkim – aż nadto eksponowany – 

konflikt między postępową częścią społeczeństwa a „reakcją”. Jeśli ktoś oczekiwałby 

szczegółów przebiegu nocy listopadowej, srogo się zawiedzie. Autorzy informują tylko, że w 

ślad za młodzieżą chwycił za broń lud Warszawy. Prądzyńskiego nazwano najlepszym i 

najwartościowszym oficerem ze wszystkich ówczesnych dowódców polskich. Dzięki 

realizacji jego planów odniesiono zwycięstwa pod Wawrem, Dębem Wielkiem i Iganiami. 

Ustęp o obronie Woli jest jedynym fragmentem opisującym – co prawda ogólnikowo – 

działania wojenne: „O zachodzie słońca rozpoczął się atak wroga przy wsparciu 100 dział. 

Żołnierze polscy walczyli z niezwykłym uporem i zaciętością. Kapitan J. K. Ordon (około 

1811–1886), gdy nieprzyjaciel wdarł się już na wały, nie chcąc oddać reduty, wysadził ją w 

powietrze, grzebiąc pod jej gruzami obrońców i szturmujących nieprzyjaciół”
170

. Sam 

                                                                                                                                                         
listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 3, s. 168. Natomiast Aleksander Puzyrewski 

podawał niewątpliwie zaniżoną (jak czynił to i w innych miejscach) liczbę 3000; zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 

169. 
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 Obie liczby znajdują się w dziele Wacława Tokarza, Wojna polsko-rosyjska…, s. 75–76. W swojej 

wcześniejszej pracy szacował on liczebność garnizonu rosyjskiego na 6500, natomiast polskiego na 9800; zob.: 

idem, Sprzysiężenie Wysockiego…, s. 112. Zbliżone, lecz dokładniejsze dane podawali w roku 1973 Eligiusz 

Kozłowski i Mieczysław Wrzosek (odpowiednio: 6600 i 9350); zob.: E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża 

polskiego 1794–1938…, s. 117. 
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 Kartki z postępowych…, 1969, s. 26. 
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 Liczbę tę można uznać za wziętą od Stanisława Barzykowskiego, który pisał, iż siła armii polskiej 

wynosiła wraz z nowymi pułkami jazdy 50 590 ludzi; zob.: Historya powstania listopadowego. Spisana przez 

Stanisława Barzykowskiego…, t. 2, s. 296. Zbliżone szacunki (52 500) podawał Wacław Tokarz, Wojna polsko-

rosyjska…, s. 124. 
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 Jest to niewątpliwie zaokrąglona liczba 86 000 podana przez Aleksandra Puzyrewskiego, op. cit., s. 

425. 
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 Kartki z postępowych…, 1969, s. 29. 
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 Polska Ludowa – spadkobiercą…, 1974, s. 45. 
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wszakże, jak wynika z daty jego śmierci, przy tym nie zginął, co wcześniej pomijano 

milczeniem. 

Negatywnym bohaterem zbiorowym powstania jest niewątpliwie polska generalicja, 

którą lud musiał uczyć patriotyzmu (tak napisano w materiałach z 1954 r.). Z nielicznymi 

wyjątkami, takimi jak bohaterski obrońca Woli, gen. Sowiński, a także Bem, nazywany w 

niektórych opracowaniach generałem, choć w głównych bitwach nim jeszcze nie był. Lecz 

najchlubniejszym wyjątkiem jest gen. Prądzyński, w którego pochwałach wręcz się 

prześcigano. Był więc: „naszym najzdolniejszym generałem tego okresu” (w materiałach z 

1957 r.), „najlepszym i najwartościowszym ze wszystkich dowódców polskich w okresie 

powstania” (w podręczniku z 1959 r.), „wybitnym sztabowcem” (w materiałach z 1969 r.). A 

w materiałach z 1974 r. napisano nawet, że wraz z jego usunięciem ze sztabu Skrzynecki 

pogrzebał ostatnią szansę zwycięstwa. 

Najwięcej razów zbierają naczelni wodzowie – reakcyjni i bierni aż do granic zdrady. 

Ich zdolności w kierowaniu siłami zbrojnymi określano jako mierne (np. w materiałach z 

1976 r.). Lecz czarnym charakterem jest przede wszystkim Chłopicki. W podręczniku z 1948 

r. jego dymisję, którą złożył na znak protestu przeciwko detronizacji cara przez sejm, 

skomentowano z przekąsem: „Taki to był wódz powstania”. Podstawowym zarzutem, jaki mu 

się stawia, jest niewykorzystanie pierwszego okresu powstania (kiedy sił rosyjskich nie było 

jeszcze w Królestwie) do maksymalnej rozbudowy polskiego wojska. Autorzy materiałów z 

1979 r. poparli ten zarzut
171

 obliczeniami, szacując, jakie były możliwości mobilizacyjne 

kraju. Tak więc, dysponując 200 000 rezerwą mężczyzn w wieku 20–30 lat
172

, Chłopicki 

powiększył stan liczebny wojska zaledwie do 70 000. Z tego armii czynnej – do 53 000
173

. 

Najwyższa liczba wojska w powstaniu nie przekroczyła 85 000
174

. 

O ile Chłopickiego oskarża się, że mógł zrobić więcej, ale nie chciał, i w zasadzie nie 

kwestionuje się jego talentów dowódczych, o tyle Skrzynecki był człowiekiem 

niezdecydowanym i nieudolnym, w wyniku czego powstanie zaczęło upadać, za co 

odpowiedzialnym czynią go przede wszystkim autorzy podręcznika z 1959 r., bowiem 

„swoimi działaniami szedł właściwie na rękę wrogowi”
175

. Dopiero autorzy podręcznika z 

1986 r. patrzą na niego nieco inaczej. Akcentując głównie jego nieudolność, oddają mu 

jednak sprawiedliwość pisząc, iż po klęsce pod Ostrołęką podjął dość energiczne prace nad 

                                                 
171

 W przeciwieństwie do autorów omawianych materiałów, Wacław Tokarz starał się obiektywnie 

rozpatrzyć ten zarzut. W efekcie uznał go za nie do końca słuszny. Chłopicki miał do wyboru dwie możliwości: 

zbudowanie licznej, lecz źle uzbrojonej i wyszkolonej armii masowej, bądź mniejszej, ale za to sprawniejszej 

armii kadrowej. Wybrał to drugie rozwiązanie, jako lepiej odpowiadające ówczesnym potrzebom pola walki, i z 

tego – jak pisze Wacław Tokarz – „niepodobna mu robić zarzutu”; zob.: W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, s. 

111. 
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 O tym, że Królestwo dysponowało co najmniej 200 000 rzeszą mężczyzn w wieku 20–30 lat pisali 

Eligiusz Kozłowski i Mieczysław Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 124. Powtórzyli więc 

dokładnie informację podaną przez Mariana Kukiela, Zarys historji wojskowości…, s. 249. Bronisław 

Gembarzewski obliczał natomiast, iż w chwili wybuchu powstania w Królestwie znajdowało się około 205 000 

mężczyzn w wieku 20–30 lat, zdolnych do noszenia broni; zob.: B. Gembarzewski, op. cit., s. 384. 

Gembarzewski niewątpliwie zaokrąglił liczbę 205 486 podaną przez Stanisława Barzykowskiego; zob.: Historya 

powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 2, s. 271. Nieco wyższą liczbę 

mężczyzn w wieku 20–30 lat (223 046) podawał Wacław Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, s. 108. 
173

 Tyle wynosiła, zdaniem Stanisława Barzykowskiego, maksymalna liczebność armii polskiej w tym 

czasie; zob.: Historya powstania listopadowego. Spisana przez Stanisława Barzykowskiego…, t. 2, s. 273. 

Dokładnie taką liczbę podawał też Wacław Tokarz, pisząc o liczbie wojska, jakie Polacy zdołali wyprowadzić w 

pole w pierwszym okresie wojny; zob.: W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, s. 122. 
174

 Jest to liczba zbliżona do podanej przez Mariana Kukiela liczby 80 000 w lipcu, lecz badacz ten 

szacował, że wcześniej, po bitwie grochowskiej, stan wojska polskiego wzrósł w sumie do 100 000; zob.: M. 

Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 250. 
175

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 315. 
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powiększeniem liczebności wojska
176

. Wkrótce osiągnęło ono ponad 80 000, z czego 52 000 

w pierwszej linii
177

. 

Dylemat związany z oceną powstania najlepiej wyrazili autorzy materiałów z 1957 r.: 

„Powstanie listopadowe – to karta w dziejach oręża polskiego pełna kontrastów. Widzimy w 

niej z jednej strony ofiarność i waleczność żołnierza, podziwiamy talent niektórych 

dowódców i osiągnięte przez nich sukcesy. Z drugiej jednak uderza bierność naczelnych 

wodzów, granicząca ze zdradą, egoizm rządu, który nie poszedł na zniesienie pańszczyzny i 

masowe powołanie pod broń chłopów”
178

. Podobne opinie można znaleźć w większości 

wydawnictw. Z tym, że w opracowaniach wcześniejszych wyrażone jest to językiem znacznie 

bardziej dosadnym niż w późniejszych. 

Tylko o takiej ewolucji możemy mówić w przypadku tego tematu: od ujęcia bardziej 

emocjonalnego, nasyconego propagandą pierwszych lat „utrwalania władzy ludowej”, do 

relacji rzeczowej, wolnej od takich akcentów. Powstanie listopadowe – w ujęciu autorów 

opracowań do szkolenia politycznego – nie stanowiło tematu wymagającego rewizji. 

Utrwalony od początku schemat myślowy – bohaterstwo żołnierza kontra nieudolność 

wodzów – utrzymał się przez cały czas w swym zasadniczym sensie. Jedynie w szczegółach 

pewne zmiany są widoczne. Dotyczy to, wspomnianych wyżej, kwestii oceny znaczenia 

współpracy polskich i rosyjskich konspiratorów czy krytyki pod adresem spiskowców ze 

Szkoły Podchorążych, jednak zmiany w postrzeganiu tych zagadnień nie wpływały na ogólny 

wydźwięk tematu. Mówiąc w uproszczeniu, zarówno autorzy podręcznika z 1948 r., jak i 

podręcznika z 1986 r. wyrażają podziw dla dzielności i sprawności żołnierzy, zaś dezaprobatę 

dla postawy dowódców, tyle że czynią to innymi słowami. 

2.2. Ruchy powstańcze lat 1846–1848 na ziemiach polskich 

Wydarzenia lat 1846 i 1848 na ziemiach polskich traktowano w większości opracowań 

jako osobny temat, w grupie zagadnień o polskich walkach narodowowyzwoleńczych wieku 

XIX, co uzasadnia ich omówienie w tym miejscu. Należy jednak dodać, że w niektórych 

wydawnictwach pisano o tym przy okazji szerszego spojrzenia na wydarzenia roku 1848 w 

Europie, w ramach grupy zagadnień, jaką był udział Polaków w rewolucjach i walkach 

niepodległościowych innych narodów (co będzie przedmiotem rozważań w rozdziale 

czwartym). Tak, na przykład, postąpiono w materiałach z lat 50. 

Nie we wszystkich jednak opracowaniach powstanie krakowskie doczekało się 

osobnego rozdziału i szerszego ujęcia. W niektórych pisano o nim zaledwie tytułem wstępu 

do opisu powstania wielkopolskiego; co zresztą jest o tyle uzasadnione, że powstanie w 

Krakowie było rezultatem przygotowań, które miały doprowadzić do wybuchu powstania w 

1846 r. w Wielkopolsce, a do czego nie doszło z powodu aresztowań. Tak ujęto powstanie 

krakowskie w podręczniku z 1948 r.; podobnie w materiałach z 1952 r. 
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 Opinię tę przytoczono za Markiem Tarczyńskim, op. cit., s. 162. 
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 Liczby te zaczerpnięto z pracy Bronisława Gembarzewskiego, który pisał o ponad 50 000 armii 

czynnej w końcu lipca 1831 r. oraz o 80 000 wszystkich sił polskich ogółem; zob.: B. Gembarzewski, op. cit., s. 

386. Liczbę 80 000 w końcu lipca podawał też Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 250. Z kolei 

Wacław Tokarz oszacował liczebność armii czynnej po Ostrołęce na 53 000 (w czerwcu) i na 52 000 (w 

sierpniu); zob.: W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska…, s. 124. W odniesieniu do ogólnej liczebności sił polskich 
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wojska regularnego na 80 000; zob.: A. Puzyrewski, op. cit., s. 399. Liczbę 52 000 można także znaleźć we 

wstępie do wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 1815–1831; zob.: Polska sztuka wojenna 

w latach 1815–1831…, s. 36. Podawali ją też: E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795–

1939…, s. 222. 
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 Z walk „Za Waszą i naszą wolność”…, 1957, s. 31. 
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Drobny w gruncie rzeczy epizod – który trudno nawet nazwać wojennym – jakim było 

powstanie w Krakowie, cieszył się zaskakująco dużym zainteresowaniem autorów. Można 

przypuszczać, że było tak z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, ze względu na 

opinię Marksa i Engelsa, iż było to pierwsze powstanie na ziemiach polskich, w którym 

powstańcy wystąpili z programem demokratycznym (Engels; zacytowany w materiałach z 

1974 r.), a nawet, że była to pierwsza rewolucja, która ogłosiła żądania socjalistyczne (Marks; 

cytowany w materiałach z 1954 r.). Warto dodać, że jeszcze w materiałach z 1979 r. 

wspomniano o tych opiniach Marksa i Engelsa. Drugim powodem popularności tematu o 

powstaniu krakowskim była niewątpliwie osoba Edwarda Dembowskiego. W ujęciu wielu 

autorów jest on postacią pomnikową, wręcz świętą (jakkolwiek ironicznie by to nie brzmiało 

w tym kontekście). Kto wie, czy w całej polskiej historii (widzianej oczami autorów 

opracowań do szkolenia politycznego) nie był to jedyny człowiek, który miał tak mało czasu, 

aby się zasłużyć, a mimo to znalazł się na tak wysokim piedestale. 

Zazwyczaj opis powstania krakowskiego poprzedzano omówieniem działań 

konspiracyjnych zmierzających do wywołania trójzaborowego powstania w 1846 r. 

Przygotowania te niekiedy krytykowano; najbardziej dosadnie w podręczniku z 1959 r., gdzie 

na planie Mierosławskiego nie pozostawiono suchej nitki, uznając go za nierealny i 

lekkomyślny. Autorzy nie oceniają Mierosławskiego najlepiej: „[…] wyróżnił się w 

środowisku emigracyjnym energią i zwrócił na siebie uwagę szeregiem rozpraw wojskowych. 

Nie skąpił on też i radykalnych frazesów, lecz w rzeczywistości reprezentował interesy 

szlachty i bał się samodzielnych wystąpień chłopów”
179

. Jego plan poddają miażdżącej 

krytyce: „Plan jego wykluczał >>wojnę ludową<< prowadzoną przez chłopów. Przewidywał 

natomiast powołanie pod broń w chwili powstania dziesiątków tysięcy ludzi, z których 

należało utworzyć od razu korpusy regularnego wojska. […] Nie był to jednak plan realny. 

Przechodził on lekkomyślnie do porządku dziennego nad olbrzymimi trudnościami, jakie 

musiałyby wyłonić się w trakcie realizacji tego dość skomplikowanego zadania. Przeceniał 

własne siły i możliwości, nie doceniał sił wroga”
180

. 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 324. 
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 Ibidem. W tej krytyce widać wyraźne ślady sformułowań Mariana Kukiela, który poddał plan 
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chimerą; zob.: S. Kieniewicz, Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846–1848, [w:] Wiosna Ludów na 

ziemiach polskich, red. Natalia Gąsiorowska, Warszawa 1948 (=W stulecie Wiosny Ludów 1848–1948, t. 1), s. 

55 (podobną opinię wyraził we wstępie do wydanego w roku 1950 wyboru źródeł do dziejów powstania 

krakowskiego w 1846 r.; zob.: Rewolucja polska 1846 roku. Wybór źródeł, oprac. Stefan Kieniewicz, Wrocław 

1950, s. XXIV–XXV). Władysław Bortnowski, w artykule opublikowanym w roku 1948, pisał o fantazji 

Mierosławskiego; zob.: W. Bortnowski, Działania wojenne w Wielkopolsce. W stulecie Wiosny Ludów, 

„Bellona”, R. XXX, 1948, zesz. 4, s. 262. Za Feldmanem nazwano plan mało realnym we wstępie do wypisów 

źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej okresu 1832–1862; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1832–

1862, oprac. Marian Anusiewicz, Warszawa 1959 (=Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, zesz. 
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Wybuch powstania w Krakowie, zdaniem większości autorów opracowań 

wcześniejszych, nastąpił wskutek niepodległościowych dążeń tamtejszych patriotów (tak, na 

przykład, w podręczniku z 1959 r.). Tylko w niektórych późniejszych opracowaniach 

zwrócono uwagę, że jego organizatorzy postąpili wbrew zaleceniom przedstawicieli 

Towarzystwa Demokratycznego Polskiego (informacja ta pojawia się w materiałach z 1969 r. 

i powtarzają ją autorzy podręcznika z 1986 r.). 

Opisy powstania w poszczególnych opracowaniach bywają bardzo lakoniczne, jak w 

podręczniku z 1948 r., gdzie poświęcono mu pięć zdań. Wspomniano o nim we wstępie do 

opisu powstania wielkopolskiego, omawiając sytuację w zaborze pruskim
181

. Przebieg 

powstania streszczono w czterech zdaniach. 

Stosunkowo obszernie natomiast opisano powstanie w podręczniku z 1959 r. Jak 

stwierdzają autorzy, konspiratorzy krakowscy podjęli decyzję o powstaniu pomimo rozbicia 

spisku w Poznańskiem. Na tę decyzję wpłynęła „patriotyczna postawa ludności – robotników, 

mieszczan, chłopów – którzy rwali się do walki z zaborcą”
182

. Usiłowano opanować Kraków 

od wewnątrz, co jednak się nie powiodło. Dopiero na skutek wieści o zbliżających się 

oddziałach powstańczych Austriacy wycofali się za Wisłę
183

. Autorzy pozytywnie oceniają 

                                                                                                                                                         
13), s. 12. Bardzo negatywna opinia, wyrażona w omawianym podręczniku, nie została powtórzona w żadnym z 

późniejszych wydawnictw do cyklu historycznego. Co więcej, także w literaturze znajdowała gorących 

przeciwników. Marian Żychowski, autor wydanej w roku 1963 pracy o Ludwiku Mierosławskim, wręcz chwalił 

plan Mierosławskiego, twierdząc, że nie była to improwizacja, lecz przemyślany plan trójzaborowego powstania, 

mający niemałe szanse powodzenia; zob.: M. Żychowski, Ludwik Mierosławski 1814–1878, Warszawa 1963, s. 

237. We wcześniejszej swojej pracy, z 1956 r., Żychowski tylko przedstawił zarysy planu, nie dokonując jego 

oceny; zob.: idem, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956, s. 150–151. 
181

 Miejscami omówienie to jest dość kuriozalne. Na przykład pada tu stwierdzenie, że już w roku 1806 

Wielkopolanie bili Niemców. Autorzy nie wyjaśnili jednak zupełnie, z jakiego powodu Poznańskie wówczas 

przystąpiło do walki. W podręczniku nie ma ani jednej wzmianki o gen. Janie Henryku Dąbrowskim, o 

Legionach, a także o Napoleonie i Księstwie Warszawskim. Zob.: Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 619. 
182

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 325. 
183

 W późniejszych opracowaniach do szkolenia politycznego spotyka się niekiedy informację, że to 

powstańcy wyparli z miasta Austriaków. Rację mają jednakże autorzy omawianego podręcznika. Już Agaton 

Giller podał właściwy przebieg wypadków; zob.: A. Giller, op. cit., t. 4, s. 22–24. Szczegółowo o tych 

wydarzeniach oraz o podjęciu przez dowodzącego wojskami austriackimi gen. Collina decyzji o wyjściu z 

miasta pisał Józef Wawel-Louis, Kronika rewolucyi krakowskiej w roku 1846, Kraków 1898, s. 72. Na tym 

opisie wzorował się w roku 1950 Stefan Kieniewicz, redukując go do jednostronicowego streszczenia; zob.: 

Rewolucja polska 1846 roku…, s. XXXII. Na nich zapewne opierali się radzieccy autorzy I. Miller i U. Szuster, 

podając te same informacje, choć w wielkim skrócie; zob.: I. Miller, U. Szuster [na stronie tytułowej tylko 

inicjały imion], Rok 1848 na ziemiach polskich, Warszawa 1953 (pierwodruk rosyjski 1952), s. 12. (Należy 

dodać, że większość danych i faktów, przytaczanych w opracowaniu Millera i Szustera, znajdowała się już w 

pracy Szustera pt. Powstanie Wielkopolskie 1848 r., wydrukowanej po polsku w czasopiśmie „Myśl 

Współczesna” w roku 1948; o czym informuje Władysław Bortnowski w wydanej w roku 1952 broszurce: O 

powstaniu wielkopolskim 1848 roku, oprac. Władysław Bortnowski, Warszawa 1952, s. 61, cytując 

najważniejsze fragmenty pracy Szustera). Piszący w roku 1956 Marian Żychowski informował o tym w 

niedługim ustępie, kończąc lakonicznie, iż powstańcom nie udało się zdobyć miasta szturmem, wobec czego 

wycofali się; zaś kilka stron dalej informował o wyjściu Austriaków z Krakowa, czego główną przyczyną była 

wieść o zbliżaniu się do miasta wielkich mas chłopskich wraz z powstańcami; zob.: M. Żychowski, Rok 1846 w 

Rzeczypospolitej Krakowskiej…, s. 246–247, 250. Krótka informacja, iż Collin uszedł z Krakowa pod wpływem 

wieści o nadchodzących oddziałach powstańczych, znajduje się we wstępie do wypisów źródłowych do historii 

polskiej sztuki wojennej okresu 1832–1862; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1832–1862…, s. 12–13. O 

wycofaniu się Austriaków z miasta w obawie przed atakiem z dwóch stron (przez powstańców w mieście i spoza 

niego) pisała w roku 1967 Irena Koberdowa, Polska Wiosna Ludów, Warszawa 1967, s. 25. Z drugiej strony, w 

wydanym w roku 1948 pierwszym tomie opracowania przygotowanego na stulecie „Wiosny Ludów” Stefan 

Kieniewicz pisał o tym w sposób dość mylący, informując, że powstańcy w Krakowie: „Odnieśli sukces 

niespodziewany, gdyż dowódca austriacki gen. Collin zląkł się ruchawki wszczętej w mieście i okolicy i 

pośpiesznie wycofał się z wojskiem aż do Wadowic”; zob.: S. Kieniewicz, Galicja w latach 1846–1848, [w:] 

Wiosna Ludów na ziemiach polskich, red. Natalia Gąsiorowska, Warszawa 1948 (=W stulecie Wiosny Ludów 

1848–1948, t. 1), s. 274. 
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manifest Rządu Narodowego, lecz zaraz dodają: „Ale o ile w dziedzinie głoszonych 

postulatów rewolucyjnych Rząd Narodowy śmiało szedł naprzód, o tyle w praktycznym 

działaniu, a szczególnie w bezpośredniej walce z zaborcą, nie wykazał należytej szybkości i 

energii”
184

. 

Niezależnie od długości tematów, poświęconych powstaniu krakowskiemu, w żadnym 

wydawnictwie nie pominięto całkowicie tego wydarzenia. W materiałach z roku 1954 ujęto 

rewolucję krakowską w osobny rozdział. Najpierw jednak autorzy w obszernym, niemal 

trzystronicowym wprowadzeniu zarysowali sytuację na emigracji oraz w kraju, skupiając się 

na działalności ks. Ściegiennego, cytując nawet obszerny fragment jego Złotej książeczki, 

która „tłumaczyła przyczyny niedoli ludu”. Spośród innych organizacji wymieniono jedynie 

Stowarzyszenie Ludu Polskiego założone przez Dembowskiego. W zaborze austriackim już 

wcześniej – jak twierdzą autorzy – buntowali się chłopi. Dlatego rewolucjoniści w Krakowie 

– przede wszystkim Dembowski – snuli plany wielkiego powstania ludowego. Przytoczono 

fragment jednego z jego pism, w którym stwierdzał, że wystarczy dać chłopom wolność, by 

rzucili się w objęcia rewolucji. Tymczasem chłopi z powiatu tarnowskiego wystąpili w 

połowie lutego przeciwko panom. Poruszeni tym przykładem hutnicy i górnicy z Jaworzna 

zaatakowali garnizon austriacki. Podobna sytuacja miała miejsce w Chrzanowie. W taki 

sposób „zaczęło się powstanie krakowskie, które pod wpływem ludu krakowskiego przerosło 

w rewolucję”
185

. Zacytowano fragment manifestu Rządu Narodowego znoszącego 

pańszczyznę. Lud krakowski przyjął go z entuzjazmem, natomiast arystokracja i bogate 

mieszczaństwo przyjęły manifest z oburzeniem i przerażeniem. Wojska austriackie ruszyły na 

Kraków. Komentarz jest wyjątkowo lakoniczny: „Powstanie upadło, ale miało duże znaczenie 

dla rozwoju polskiego ruchu narodowo-wyzwoleńczego”
186

. 

W materiałach z 1960 r. pominięto wszelkie szczegóły ruchu chłopskiego. 

Jednozdaniowa wzmianka informuje tylko, iż: „Jednocześnie z powstaniem krakowskim 

rozpoczął się szeroki antyszlachecki ruch chłopski, szczególnie w powiatach: tarnowskim, 

bocheńskim i jasielskim”
187

. Zaraz po tym zdaniu napisano, iż w Chochołowie, pod wpływem 

agitacji powstańczej, miało miejsce zbrojne wystąpienie górali tatrzańskich, co odnosi się do 

zupełnie innego ruchu chłopskiego – związanego z powstaniem, a nie z ruchem Szeli. O Szeli 

zresztą nawet tu nie wspomniano. Przebieg wydarzeń w Krakowie przedstawiono skrótowo, 

ale z najważniejszymi szczegółami, nie omieszkawszy wspomnieć o konflikcie w rządzie 

powstańczym. Komentarz brzmi: „Powstanie krakowskie 1846 roku, chociaż trwało zaledwie 

kilka dni, ma jednak w dziejach naszych ogromne znaczenie. Była to bowiem pierwsza 

rzeczywista próba przeprowadzenia głęboko sięgających reform społecznych i wywalczenia 

niepodległości w oparciu o szeroki rewolucyjny ruch chłopski”
188

. 

Opis powstania krakowskiego zajmuje w materiałach z roku 1976 pół strony, z czego 

połowę stanowi cytat z manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego. W materiałach z roku 

1979 dokonano niewielkich zmian stylistycznych, dodając też kilka zdań. Autorzy obu 

opracowań stwierdzają, że po wielogodzinnych walkach ulicznych wojska austriackie 

wycofały się z Krakowa. Jest to niewątpliwie skrót myślowy, bowiem, jak to wyjaśniono już 

w podręczniku z roku 1959, próba opanowania Krakowa od wewnątrz nie powiodła się, a 

Austriacy opuścili miasto dopiero na wieść o nadciąganiu powstańców z okolicy. 

W podręczniku z roku 1986 powstania w 1846 i 1848 r. potraktowano w dużym 

skrócie. Nie wyodrębniono ich zresztą w osobne podrozdziały, ale ujęto razem z opisem 

                                                 
184

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 325. 
185

 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 56. 
186

 Ibidem, s. 57. 
187

 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 68. 
188

 Ibidem, s. 70. Jest to ustęp skopiowany z opracowania Janusza Sikorskiego, Jak walczyli Polacy…, 

s. 74. 
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organizacji niepodległościowych w jednym rozdziale pt. Próby odzyskania niepodległości w 

latach 1833–1848
189

. Opis powstania w Krakowie jest przedrukiem z materiałów z roku 1969, 

częściowo zmienionym i skróconym. Dodano jednakże informację, że przeciwko Austriakom 

i towarzyszącym im chłopom został skierowany oddział płk. Adama Suchorzewskiego, ale 

uległ rozbiciu i rozproszeniu, w czym dużą rolę odegrali chłopi
190

. 

Nieprzypadkowo w wielu opracowaniach mamy do czynienia ze stosunkowo 

szerszym opisem śmierci Dembowskiego. Pomijając już naturalny dramatyzm tej sceny, 

chodzi przecież o postać, której przypisywano wielką rolę w powstaniu. W materiałach z 

1960 r. Dembowski pojawia się nagle w całej tej historii, nie wiadomo skąd, z oddziałem 200 

uzbrojonych górników z Wieliczki
191

, i od razu obejmuje w kierownictwie powstania rolę 

kluczową. Autorzy podjęli próbę – nazwijmy to – wprowadzenia go na scenę, lecz zamiast 

wspomnieć o jego działalności, ograniczyli się po prostu do napisania, że był działaczem. Jak 

to ujęli, plany reakcji pokrzyżował „wybitny działacz rewolucyjny, nieugięty bojownik o 

niepodległość Polski i prawa dla ludu – Edward Dembowski”
192

. W materiałach z 1969 r. 

również – może z powodu skrótowości ujęcia – Dembowski zjawia się na scenie trochę jak 

deus ex machina. Nie wyjaśniając wcześniej, kim był, autorzy tak oto wprowadzają go do 

akcji: „Sprawę rewolucji posunął naprzód Edward Dembowski, który na wieść o ogłoszeniu 

Manifestu przybył do Wieliczki i dał sygnał do powstania”
193

. Zaraz potem mamy informację, 

że stał się faktycznym przywódcą. Dzięki czemu osiągnął tak szybko tę pozycję, trudno 

dociec na podstawie lektury rozdziału. W materiałach z 1957 r. autorzy nie zawahali się 

nawet stwierdzić wprost, iż to Dembowski stał na czele powstania. 

Najbardziej wzniosłe przedstawienie Dembowskiego znajduje się w materiałach z 

1974 r., gdzie opis rewolucji krakowskiej jest bardzo krótki i niemalże pozbawiony 

szczegółów. Powstanie jest tu pretekstem do pomnikowego przedstawienia Dembowskiego. 

                                                 
189

 Takim ujęciem autorzy nawiązali niewątpliwie do rozdziału w syntezie Eligiusza Kozłowskiego i 

Mieczysława Wrzoska, zatytułowanego Próby powstańcze lat 1833–1848; zob.: E. Kozłowski, M. Wrzosek, 

Historia oręża polskiego 1795–1939…, s. 269. 
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 Bitwę tę opisano w: eidem, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 196–198. Skorzystano tam, być 

może, z szerokiego omówienia bitwy w pracy Bolesława Limanowskiego, op. cit., s. 217–220. Ewentualnie z 

wcześniejszej relacji Józefa Wawel-Louisa, op. cit., s. 141–147. 
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 Agaton Giller informował, że pod wpływem agitacji Dembowskiego wyruszyło do Krakowa 200 

górników z salin, rzemieślników i mieszczan (ale nie prowadził ich Dembowski); zob.: A. Giller, op. cit., t. 4, s. 
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powitalnego celem uhonorowania dyktatora Tyssowskiego, a sam wyjechał na Podgórze. W orszaku wyruszyło 

200 górników, którzy wieczorem tego samego dnia powrócili do Wieliczki; zob.: J. Wawel-Louis, op. cit., s. 

121–124. W sposób niejasny przedstawił to w roku 1951 Stefan Kieniewicz: „Dembowski wrócił 24-go do 

Wieliczki, dał sygnał do powstania, pociągając za sobą górników, i tegoż wieczora stanął w Krakowie”; zob.: S. 

Kieniewicz, Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku, Wrocław 1951, s. 179. Wersję o przyprowadzeniu 200 

górników przez samego Dembowskiego przyjęli autorzy radzieccy I. Miller i U. Szuster, op. cit., s. 14. 

Natomiast Marian Żychowski, w roku 1956, powtórzył wprawdzie za Gillerem i Limanowskim ustęp o 200 

górnikach, rzemieślnikach i mieszczanach, lecz nie napisał, że poprowadził ich osobiście Dembowski, a z 

kontekstu wynika raczej, że tego nie zrobił; zob.: M. Żychowski, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej…, s. 

279. Z kolei w wydanych w roku 1959 wypisach źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej okresu 1832–

1862 można znaleźć informację (w komentarzu do relacji o powstaniu w Wieliczce), że Dembowski dał sygnał 

do powstania, pociągnął za sobą górników i 24 lutego wraz z nimi zjawił się w Krakowie; zob.: Polska sztuka 

wojenna w latach 1832–1862…, s. 78. 
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 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 69. Jest to zdanie wzięte dosłownie z 

opracowania Janusza Sikorskiego, Jak walczyli Polacy…, s. 72. 
193

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 31. Jest to fragment niemal dosłownie przedrukowany ze wstępu do 

wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej okresu 1832–1862, gdzie brzmi następująco: „Sprawę 
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>>Manifestu<< Rządu Narodowego przybył do Wieliczki i dał sygnał do powstania […]”; zob.: Polska sztuka 

wojenna w latach 1832–1862…, s. 14. 
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Określono go jako jednego z pierwszych polskich działaczy socjalistycznych, mimo iż – jak 

podkreślono – pochodził z rodziny magnackiej. Mało tego, zacytowano (w ślad za 

materiałami z 1954 r.) fragment wiersza o Dembowskim, w którym autor uderza w ton tak 

patetyczny, że czyni ze swojego bohatera postać – chciałoby się rzec – świętą. Przytoczono 

fragment wiersza sławiącego Dembowskiego, bez podania jednak tytułu i autora
194

. Lecz i w 

wielu innych, zwłaszcza wcześniejszych, opracowaniach można spotkać się ze 

sformułowaniami w rodzaju: „duszą ruchu był płomienny demokrata, Edward 

Dembowski”
195

, „wódz demokracji polskiej i rewolucji ludowej” (w materiałach z 1954 r.), 

„nieugięty bojownik o niepodległość Polski i prawa dla ludu” (w materiałach z 1960 r.). 

Słowa pewnej, pośredniej zresztą, krytyki Dembowskiego można znaleźć jedynie w 

podręczniku z 1959 r., gdzie napisano, iż rząd powstańczy nie wykazał należytej szybkości i 

energii w bezpośredniej walce z zaborcą. Ponieważ według autorów opracowań do cyklu 

historycznego to Dembowski w rzeczywistości kierował polityką powstańców, krytyka ta 

odnosi się również do niego
196

. Tym niemniej, autorzy przedstawiają Dembowskiego w 

bardzo pozytywnym świetle. Jego przybycie do Krakowa wniosło „nowy, ożywczy i 

rewolucyjny powiew” do skonfliktowanego rządu. Lecz – jak dramatycznie oznajmiają – do 

miasta przyniesiono straszliwą wieść, iż na Kraków ciągnie olbrzymia armia chłopów. 

Dembowski zorganizował procesję, która napotkała Austriaków, lecz „nie stracił 

przytomności, próbował odeprzeć napastników, a przynajmniej otworzyć drogę powrotu do 

Krakowa. Dał osobisty przykład waleczności – jednemu ze strzelców austriackich wyrwał 

karabin, rzucił się naprzód, ale w tej chwili przeszyty kulą upadł”
197

. Jego śmierć autorzy 

oceniają jako wielki cios dla powstania: „Nie stało człowieka, który by mógł pokierować 

dalszą walką. Reakcja podniosła głowę i wciąż natarczywiej wołała, że obrona Krakowa jest 

bezcelowa”
198

. 

Nie wszystkie okoliczności jego śmierci opisywano równie chętnie. Choć 

podkreślano, że podjął próbę uratowania powstania przez przekonanie do niego wrogo 
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 Jest to wiersz Władysława Anczyca Emisariusz, a zamieszczony tu fragment jest identyczny z tym, 
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powstaniu krakowskim 1846, oprac. Władysław Bortnowski, Warszawa 1950, s. 99–101. W roku 1967 

zacytowała jego fragment Irena Koberdowa, jako wiersz Władysława Anczyca; zob.: I. Koberdowa, op. cit., s. 

27. 
195

 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 620. Widać w tym sformułowaniu ślad charakterystyki 

Dembowskiego, jaką podał Emil Haecker w swojej pracy o historii socjalizmu w Galicji i na Śląsku 

Cieszyńskim, gdzie określił Dembowskiego jako działacza o „płomiennym entuzjazmie”; zob.: E. Haecker, op. 

cit., s. 14. 
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 Warto nadmienić, że w żadnym z opracowań do szkolenia politycznego nie wspomniano, iż 

Dembowski został jednym z trzech sekretarzy Tyssowskiego. Pisał o tym Józef Wawel-Louis, op. cit., s. 99. 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 328. Fragment ten bardzo przypomina ustęp w pracy Marii 

Steckiej z 1911 r. Oto Dembowski, pochwycony przez żołnierzy „wyrywa jednemu z nich karabin, zamierza się 
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austriackiemu karabinu. Dembowski z chorągwią w ręku stanął na wzgórku, gdzie dosięgła go kula, a następnie, 

wraz z innymi leżącymi, został przebity bagnetem; zob.: J. Wawel-Louis, op. cit., s. 176. 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 328. 
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nastawionych chłopów, to z nielicznymi wyjątkami (jak podręcznik z 1959 r. czy materiały z 

1960 r.) nie precyzowano zbyt dokładnie, iż zamierzał to uczynić organizując religijną 

procesję. Tak, na przykład, postąpiono w materiałach z 1954 r., gdzie autorzy piszą 

lakonicznie o starciu powstańców z wojskiem austriackim, podczas którego Dembowski padł 

od kuli. 

Największy problem mieli jednak autorzy z zagadnieniem rabacji chłopskiej i postacią 

Jakuba Szeli
199

. Kwestia ta musiała prowadzić do dylematu: dlaczego po jednej stronie 

barykady znalazł się ruch ludowy w słusznym odruchu buntu przeciwko panom, zaś po 

drugiej – pierwszy w Polsce ruch powstańczy, który głosił hasła demokratyczne, a nawet 

socjalistyczne i żądał wolności dla ludu? Widać wyraźnie wysiłki niektórych autorów, aby 

wyjaśnić, dlaczego oba te ruchy nie znalazły się po tej samej stronie. Wskazywano, 

generalnie, kilka tych samych przyczyn, ale różnie rozkładano akcenty. W podręczniku z roku 

1948 wybrano najprostsze rozwiązanie i zrzucono całą odpowiedzialność na szlachtę: „Takie 

to straszne owoce wydał, trwający od wieków, wyzysk chłopa i ciemnota wsi, 

podtrzymywana przez szlachtę”
200

. W materiałach z 1954 r. Szela jest, co prawda, „światłym 

chłopem”
 201

, lecz autorzy nie podają innych przyczyn skierowania się rabacji przeciwko 

dworom, jak tylko tę, że chłopi „mścili swoje krzywdy”. Dopiero w materiałach z 1956 r. 

podano jeszcze jeden powód wystąpienia chłopów przeciwko powstaniu – zbyt słabą agitację 

za powstaniem: „Zbyt silna był nienawiść do szlachty, zbyt zakorzeniona nieufność chłopów 

wobec wszelkich obietnic. Zbyt słaba też była dotychczasowa praca rewolucjonistów na 

wsi”
202

. W ten sam sposób, lecz z większym naciskiem, starają się usprawiedliwić rabację 

autorzy materiałów z 1969 r., pisząc o nieświadomości i niewiedzy chłopów, i argumentując: 

„Trzeba zaznaczyć, że tam, gdzie prowadzono przedtem akcję propagandową wśród chłopów, 

wstępowali oni w szeregi powstańcze”
203

. Być może z tej chęci usprawiedliwienia ruchu 

chłopskiego pominięto całkowicie informacje o liczbie zniszczonych dworów i liczbie ofiar. 

W materiałach z roku 1974 autorzy dość oględnie opisali chłopską rabację: 

„Dopełnieniem tragedii powstania był wciąż pogłębiający się konflikt między szlachtą a 

ruchem chłopskim, na czele którego stanął Jakub Szela”
204

. Natomiast: „Radykalnemu 

skrzydłu demokratów polskich, pomimo wysiłków Edwarda Dembowskiego, nie udało się 

połączyć w jedną całość tych dwóch postępowych nurtów walki”
205

. A więc, zdaniem 

autorów, rabacja była ruchem postępowym. Podobnie przedstawiano to w późniejszych 

opracowaniach, z tym że w podręczniku z 1986 r. okoliczności wywołania przez Austriaków 

rabacji i skierowania jej przeciwko powstańcom naświetlono dokładniej. 

W najwcześniejszych opracowaniach próżno szukać informacji o mordach 

dokonywanych przez chłopów. Charakterystyczny jest ustęp z materiałów z roku 1954, gdzie 

wspomniano o paleniu dworów, zabieraniu ziemi szlacheckiej i mszczeniu krzywd, ale ani 

słowem o pogromach. Dopiero w podręczniku z 1959 r. napisano wprost o mordach na 

szlachcie oraz podano liczbę zabitych i liczbę zniszczonych dworów, co powtarzano w 
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 Problem ten mieli zresztą także autorzy podręczników do szkół średnich, jak wskazywał Jerzy 
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 Kartki z postępowych…, 1969, s. 32. Jest to fragment wyraźnie wzorowany na ustępie z pracy 
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zob.: M. Żychowski, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej…, s. 284. 
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niektórych późniejszych wydawnictwach. Według autorów pogromowi uległo około 470 

dworów, a z rąk chłopskich zginęło ponad 1000 osób
206

. Więcej niż dotychczas uwagi 

poświęcono Jakubowi Szeli, informując, że w marcu słuchało jego rozkazów kilkadziesiąt wsi 

w okolicach Pilzna
207

. 

Temat o powstaniu krakowskim nie ulegał większym zmianom. Nie można było 

przecież zmieniać oceny wydarzenia, o którym opinię swoją wyrazili Marks i Engels. 

Pomijając najbardziej kontrowersyjną część tematu – kwestię rabacji – da się zauważyć 

pewne zmiany w dwóch innych zagadnieniach: zmniejszające się z czasem zachłyśnięcie 

postacią Dembowskiego oraz słabsze eksponowanie w późniejszych opracowaniach roli 

„reakcji”. Ta druga kwestia doczekała się nawet w materiałach z 1969 r. uwagi, że konflikty 

w rządzie, między konserwatystami a demokratami, były sprawą drugorzędną wobec rabacji 

chłopskiej („kwestia zamachu stanu schodziła na plan dalszy wobec tzw. rabacji, która 

rozgorzała w Galicji i była skierowana przeciwko powstaniu”
208

). W ostatnich 

wydawnictwach konflikty wewnętrzne nie były już zbyt mocno eksponowane, a w 

podręczniku z 1986 r. nie napisano prawie niczego o działalności Dembowskiego, ani nawet, 

że był sekretarzem dyktatora Tyssowskiego. 

O ile Dembowski jest niekwestionowanym bohaterem powstania krakowskiego, o tyle 

Ludwika Mierosławskiego można nazwać jednocześnie bohaterem i antybohaterem powstania 

wielkopolskiego. W zależności od nastawienia autorów raz jest on „niestrudzonym 

bojownikiem o wolność Polski” (w materiałach z 1974 r.), a nawet „demokratą” (w 

podręczniku z 1948 r.), innym zaś razem „reprezentantem interesów szlachty” (w podręczniku 

z 1959 r.). Raz bywa on nazywany „lepszym żołnierzem niż politykiem” (w podręczniku z 

1948 r.), „obdarzonym talentem dowódczym” (w materiałach z 1974 r.), innym razem jest 

„wodzem, który nie panuje nad sytuacją” (w podręczniku z 1986 r.). 

Najgorszą ocenę jako dowódcy wystawiają mu niewątpliwie autorzy ostatniego z 

podręczników. Jak piszą, pod Miłosławiem „doszło do zwycięskiej dla Polaków – rozegranej 

raczej żywiołowo – bitwy z kolumną gen. Blumena. Dowódca wojsk polskich, Mierosławski 

nie panował nad sytuacją. Poszczególne oddziały walczyły na własną rękę, a zwycięstwo było 
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 Podane tu liczby są najbardziej zbliżone do obliczeń Stefana Kieniewicza z 1951 r. (430 spalonych 

dworów i 1070 zabitych); zob.: S. Kieniewicz, Ruch chłopski w Galicji…, s. 260. Agaton Giller informował o 
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wynikiem bohaterstwa i poświęcenia żołnierzy”
209

. Chwalą natomiast Mierosławskiego ci 

sami autorzy podręcznika z 1959 r., którzy krytykowali go ostro (o czym wspomniano wyżej) 

przy okazji omawiania planów zorganizowania powstania trójzaborowego. W opisie 

powstania wielkopolskiego szczególnie podkreślają dobry pomysł skoncentrowania polskich 

oddziałów w obozach wojskowych, bowiem obozy „zajmowały niewielki, zwarty obszar nad 

Wartą, dogodny strategicznie i położony w pobliżu granicy Królestwa Polskiego”
210

. Chwalą 

też Mierosławskiego za opór przeciwko redukcji oddziałów. Lecz najwięcej i najlepiej o 

Mierosławskim piszą autorzy materiałów z 1974 r., gdzie powstanie jest opisane skrótowo, za 

to znacznie więcej, niż w innych wydawnictwach, wygłoszono tu ciepłych słów pod adresem 

Mierosławskiego. Walkę streszczono w dwóch zdaniach: „W niedługim czasie dochodzi do 

krwawych bitew pod Książem, Miłosławiem i Sokołowem, gdzie siły powstańcze płacą drogą 

cenę za osiągnięte sukcesy. Pod Sokołowem odżyła tradycja kościuszkowskich kosynierów 

spod Racławic”
211

. Autorzy oddają głos Mierosławskiemu, cytując jego egzaltowany opis 

ataku kosynierów. Mierosławskiemu jednak – jak ubolewają (i jest to jedyny fragment, gdzie 

go nie chwalą) – nie wystarczyło odwagi, aby stanąć na czele mas do walnej rozprawy z 

uciskiem społecznym i narodowym. Lecz: „Pomimo tej słabości postać generała zapisana 

została na trwałe w naszych dziejach ojczystych. Cenimy go jako niestrudzonego bojownika o 

niepodległość Polski i wolność innych narodów. Wszędzie, gdzie powiewał sztandar 

wolności, wielokrotnie dawał dowody swego męstwa, talentu dowódczego i zapału 

rewolucyjnego”
212

. Jako najlepszy przykład wysokiej oceny działalności Mierosławskiego 

autorzy cytują fragment listu rządu badeńskiego, który Mierosławski otrzymał po swoim 

udziale w powstaniu w Badenii i Palatynacie Bawarskim w okresie „Wiosny Ludów” (o liście 

tym wspominano już w materiałach z roku 1957). Ustęp o Mierosławskim zawiera najszerszą 

i najbardziej pozytywną ocenę jego działalności ze wszystkich wydawnictw do cyklu 

historycznego. 
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Z dość szczególnym ujęciem powstania wielkopolskiego mamy do czynienia w 

podręczniku z 1948 r. Nazwano je tu zapomnianym powstaniem. Zostało ono zapomniane 

celowo: „Grupy obszarniczo-kapitalistyczne, które rządziły w Polsce przedwrześniowej, 

przemilczały świadomie powstanie […]. Powstanie to nie mogło być miłe dla panów, 

opierających swą politykę na kumaniu się z Niemcami hitlerowskimi. Grupom reakcyjno-

magnackim, popierającym sanację, nie w smak było wspomnienie powstania 

demokratycznego 1848 roku, które upadło wskutek otwartej zdrady magnatów 

wielkopolskich”
213

. Mamy więc tu także zwięźle wyrażoną przyczynę porażki powstania. 

Mówienie jednak o próbie przypomnienia powstania w podręczniku z 1948 r. jest 

pewną przesadą. Cała lekcja zajmuje, co prawda, pięć i pół strony, ale relacja z działań 

wojennych zaledwie jeden akapit. Autorzy podają, że oddziały powstańcze już na początku 

kwietnia osiągnęły liczbę 10 000
214

. Demokraci (wśród których wymieniono 

Mierosławskiego) rozumieli, że sukces zależy od przyciągnięcia do powstania najszerszych 

rzesz narodu. Skierowany do Poznania komisarz królewski, gen. Willisen, „w swej 

przewrotnej robocie” pozyskał sojuszników w osobach wielkich magnatów wielkopolskich. 

W rezultacie, także i w tym powstaniu doszło – by nawiązać do tytułu opisującego to 

podrozdziału – do zdrady magnatów. Podpisana z Prusakami „haniebna, zdradziecka” ugoda 

przewidywała redukcję polskiego wojska do 2800
215

. Jak gorzko, ale trafnie skomentowano: 

„Polacy sami mieli się rozbroić i rozejść do domów, zdając swój los na łaskę i niełaskę 

junkrów pruskich”
216

. Jednak chłopi stawili opór, a walka przybrała charakter wojny 

partyzanckiej. Spośród sukcesów polskich wspomniano o bitwie pod Miłosławiem, w której 

Mierosławski rozbił oddział pruski. Były to jednak przejściowe sukcesy, osiągnięte dzięki 

przejawom bohaterstwa, do jakiego „zdolny jest lud, powodowany ukochaniem wolności i 

Ojczyzny”
217

. Arystokraci znów zdradzili sprawę narodową, a wielu oficerów ze szlachty 

nazajutrz po zwycięstwie pod Miłosławiem zaczęło uciekać z szeregów. Trudno powiedzieć 

na podstawie lektury podręcznika, jak zakończyło się powstanie wielkopolskie, niczego 

więcej bowiem o jego przebiegu nie ma. Jest tylko paralela między zbrodniczą polityką 

Niemiec wobec narodu polskiego przed stu laty oraz w dobie ostatniej wojny. Jest też rozdział 
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214
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o „naukach powstania” – najważniejsze z nich to stwierdzenia, iż „z gadziną krzyżacką, z 

imperializmem niemieckim, można mówić tylko kulą i bagnetem”
218

 oraz: „Jak w 1848 roku, 

tak i w 1939 roku, oraz w chwili obecnej, grupy reakcyjne w obawie o swoje własne interesy 

zdradzały i zdradzają sprawę narodową”
219

. W zakończeniu wszakże autorzy uderzają w 

nieco inny ton. Powstanie miało ten pozytywny skutek, że ugruntowało uczucia patriotyczne 

narodu, a wspomnienie zwycięstwa „dodawało Wielkopolanom siły do przetrwania w 

chwilach, gdy szalał terror i ucisk niemiecki”
220

. 

Pomimo starań autorów podręcznika z 1948 r., przypomnienie powstania nie do końca 

się udało, bowiem już w materiałach z 1952 r. potraktowano je marginalnie, a w materiałach z 

1954 r. omówiono je nie osobno, lecz przy okazji lekcji o „Wiośnie Ludów”. Opisu działań 

wojennych właściwie nie ma, choć „walka była zacięta i długa”. Wymieniono trzy, 

zakończone sukcesem, bitwy: pod Miłosławiem, Sokołowem i Wrześnią. Sławą okryły się 

tam oddziały chłopskich kosynierów. Znacznie więcej miejsca zajmuje opis konfliktów wśród 

powstańców. Na wieść o ugodzie z Prusakami doszło do rozłamu: „Chłopi postanowili nie 

opuszczać swoich oddziałów, tymczasem szlachta zaczęła chyłkiem uciekać”
221

. Autorzy 

nadmieniają też o innych przypadkach występowania polskich mas ludowych przeciwko 

zaborcom. Przywołują przykład Lwowa i Krakowa, gdzie lud miejski porwał za broń 

przeciwko Austriakom. Nie podano jednak żadnych szczegółów. Niewiele więcej można 

dowiedzieć się z materiałów z 1956 r. Rozdział dotyczący powstania jest praktycznie 

identyczny, jak w materiałach z 1954 r. Po informacji, że także na innych ziemiach naszego 

kraju dochodziło do występowania mas ludowych przeciwko zaborcom, dodano jako jedno z 

tych miejsc… Wrocław, gdzie „miały miejsce rewolucyjne wystąpienia biedoty miejskiej”
222

. 

Dopiero w materiałach z roku 1957 powstanie wielkopolskie opisano dość dokładnie, 

choć również nie w ramach tematów o powstaniach narodowych, lecz o „Wiośnie Ludów”. 

Znajduje się tu informacja, że w kwietniu 1848 r. w czterech obozach (Książu, Miłosławiu, 

Pleszewie i Wrześni) znajdowało się już ponad 20 000 ludzi
223

. Zaś umowa w Jarosławcu 

przewidywała redukcję oddziałów polskich do 4000
224

. W końcu kwietnia oddział 4500 
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żołnierzy pruskich uderzył na Książ
225

. W dniu następnym doszło do bitwy pod Miłosławiem, 

która, jak można przeczytać, „ujawniła w pełni zapał i bohaterstwo niedoświadczonych 

żołnierzy polskich, męstwo stawiających czoła regularnym wojskom pruskim”
226

. Nie 

wykorzystano tego sukcesu, bowiem część oficerów wznieciła rebelię. Przeciwstawili się 

Mierosławskiemu, który głosić zaczął potrzebę wywołania masowego ruchu chłopskiego. 

Mierosławski z trudem przywrócił porządek. Podczas kolejnego starcia z Prusakami, pod 

Wrześnią: „Chłopscy kosynierzy z niesłychaną brawurą poszli do ataku i zmusili wroga, ceną 

ciężkich strat, do odwrotu”
227

. Jednak „zapowiadające się tak świetnie powstanie” zostało 

zaprzepaszczone. Ugodowi działacze zmusili Mierosławskiego do kapitulacji. 

Najobszerniej działania zbrojne zostały przedstawione w podręczniku z 1959 r. 

Relacja jest na ogół rzeczowa, a konflikt w obozie powstańców nie jest eksponowany 

kosztem opisu działań wojennych – jak to się działo we wcześniejszych opracowaniach. 

Opowiedziane są one nieporównanie bardziej wyczerpująco i dokładnie. W początkach 

kwietnia przebywało w polskich obozach wojskowych w sumie 8000–9000 żołnierzy
228

. 

Olbrzymią większość wśród nich stanowili chłopi. Konwencja w Jarosławcu przewidywała 

redukcję obozów do 3000 ludzi
229

. Mierosławski nie zmniejszył jednak wojska tak bardzo, jak 

przewidywała umowa, posłużył się bowiem wybiegiem, tworząc formacje rezerwowe, a 

równocześnie „prowadził intensywne szkolenie, gotując się do walki”
230

. Prusacy znaleźli 

dogodny pretekst do ataku, kiedy w Książu Polacy aresztowali trzech Niemców pod zarzutem 

szpiegostwa
231

. Do ataku przystąpiło ponad 4000 Prusaków, mając przeciwko sobie niespełna 

1000 żołnierzy polskich
232

. Po nierównej walce, którą opisano posiłkując się cytatem z 
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wypowiedzi naocznego świadka (nie podano jego nazwiska), 600 Polaków poniosło śmierć 

lub zostało rannych, zaś kilkuset dostało się do niewoli
233

. Pozostałe oddziały polskie 

skoncentrowały się w Miłosławiu. Mierosławski postanowił zaatakować tam kolumnę pruską. 

„Bój, choć nie doprowadził do zniszczenia wroga, zakończył się świetnym zwycięstwem 

młodego, nieostrzelanego żołnierza powstańczego nad regularnymi oddziałami wojsk 

pruskich”
234

. Po bitwie jednak znaczna część szlacheckich oficerów podała się do dymisji. 

Mierosławski wszakże, „opierając się na wiernych powstaniu oficerach-emigrantach, widząc 

powszechny zapał ludu”
235

, postanowił kontynuować walkę. Wyruszył w stronę Wrześni, w 

sile 3000 ludzi, i zajął miasto
236

. Na północ od Wrześni natknął się na kolumnę wojsk 

pruskich. O zwycięstwie zadecydowali kosynierzy chłopscy, a „w tym czynie chłopów 

wielkopolskich pod Sokołowem odżyła najlepsza tradycja kościuszkowskich kosynierów 

spod Racławic”
237

. Dla opisania natarcia kosynierów oddano głos samemu Mierosławskiemu, 

cytując fragment jego wspomnień. Zginęło jednak ponad 300 ludzi
238

. Mimo sukcesów dalszy 

przebieg powstania przypominał postępujący upadek: „Mierosławski podejmuje dalszy marsz 

na Gniezno. Ale wbrew jego rozkazom czoło kolumny skręciło z drogi. Był to bunt otwarty ze 

strony pozostających jeszcze w wojsku oficerów szlacheckich. […] Mierosławskiemu nie 

starczyło już odwagi i konsekwencji, by stanąć na czele szerokiego ruchu chłopskiego”
239

. A 
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najwyraźniej autorowi uciec się do kłamstwa; zob.: W. Trąmpczyński, op. cit., s. 78. 
238

 Jest to liczba wzięta od Stefana Kieniewicza, Czyn polski w dobie wiosny ludów…, s. 67; zob. 

również: idem, Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846–1848…, s. 151. Taką też liczbę podawał w kilka 

lat później Marian Żychowski, Ludwik Mierosławski 1814–1878…, s. 332. A także w 1983 r. Antoni Czubiński, 

op. cit., s. 67. W roku 1900 Kazimierz Rakowski szacował straty polskie na 200 osób; zob.: K. Rakowski, op. 

cit., s. 240. 
239

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 336. Ustęp ten niemal dosłownie został przepisany z pracy 

Stefana Kieniewicza z roku 1948, gdzie brzmi: „Gdy 3 maja Mierosławski podjął marsz ku Gnieznu, czoło 
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można było – jak podkreślają autorzy – jeszcze walczyć. Na dowód przytaczają szereg 

wystąpień partyzanckich, do jakich dochodziło w Wielkopolsce. Komentarz jest dość 

wyważony: „Do czynnej walki o wolność i równość stanęły szerokie warstwy narodu – chłopi 

i ludność miejska. […] To sprawiło, iż rozbudziła i pogłębiła się świadomość narodowa i 

społeczna mas pracujących, a tym samym naród polski zdobył nowe siły, które pozwoliły mu 

przeciwstawić się wzmagającemu uciskowi zaborców”
240

. 

W ślad autorów podręcznika z 1959 r. poszli autorzy niektórych opracowań z lat 60. 

(materiałów z 1960, 1964 i 1969 r.), gdzie – choć omówienie jest znacznie krótsze – opis 

działań wojennych jest stosunkowo obszerny. W materiałach z 1960 r. część poświęcona 

powstaniu wielkopolskiemu opiera się wprawdzie na schemacie narracyjnym z podręcznika z 

1959 r., lecz jest tak mocno skrócona i przeredagowana, że niemal napisana na nowo. 

Najważniejszą różnicę stanowi dodanie stosunkowo obszernego fragmentu o poglądach 

Mierosławskiego na kształt i cele powstania. On to przeciwstawiał się „wszelkim próbom 

zorganizowania w Poznańskiem partyzantki, która byłaby skierowana przeciwko 

Prusakom”
241

. W jego planach bowiem polskie wojsko miało współdziałać z wojskiem 

pruskim w wojnie przeciwko Rosji. Znajdujemy tu informację, iż ugoda w Jarosławcu 

przewidywała redukcję do 2400 ludzi
242

. Całkowitą liczbę wojsk pruskich na początku 

kwietnia określono na 40 000
243

. Do likwidacji obozu w Książu przystąpiło 4500 wojsk 

pruskich (taka liczba znajduje się już w materiałach z 1957 r.), a broniło go 1000 żołnierzy 

polskich (liczbę tę można znaleźć w podręczniku z roku 1959), z których 600 poległo (i tę 

liczbę podano w podręczniku z 1959 r.)
244

. Opis bitwy pod Miłosławiem, choć tylko 

                                                                                                                                                         
kolumny wbrew rozkazom zawróciło z Żydowa na Witków. Był to już bunt otwarty, ale Mierosławski nie 

odważył się na represje”; zob.: S. Kieniewicz, Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846–1848…, s. 151. 

Kieniewicz zaś korzystał zapewne z szerokiego omówienia tej kwestii w dziele Czesława Frankiewicza, op. cit., 

cz. 2, s. 36–45. 
240

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 339. 
241

 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 71. Fragment ten pochodzi z opracowania 

Janusza Sikorskiego, Jak walczyli Polacy…, s. 75. 
242

 Liczbę 2400 podawał Janusz Sikorski; zob.: ibidem, s. 76. Odpowiada ona także podanemu przez I. 

Millera i U. Szustera przedziałowi 2400–2800; zob.: I. Miller, U. Szuster, op. cit., s. 44. Ponieważ ugoda 

jarosławiecka postulowała pozostawienie w każdym z czterech obozów po 500–600 piechoty plus 120 jazdy, 

łącznie maksymalnie miało to być 2880 osób, zaś minimalnie 2480, stąd być może podawana w literaturze liczba 

2400. 
243

 Taką liczbę (40 000) podawał w roku 1926 Czesław Frankiewicz, op. cit., cz. 1, s. 26 (należy jednak 

dodać, że kilka stron dalej poinformował o zgromadzeniu przez gen. Colomba ponad 30 000; zob.: ibidem, s. 

29). Jest to też liczba zgodna z podawaną przez Stefana Kieniewicza (Czyn polski w dobie wiosny ludów…, s. 65; 

idem, Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846–1848…, s. 144). W artykule z roku 1948 podawał ją też 

Władysław Bortnowski, Działania wojenne w Wielkopolsce…, s. 264. A w ślad za nim Janusz Sikorski, Jak 

walczyli Polacy…, s. 76. Liczba 40 000 znajduje się także we wstępie do wypisów źródłowych do historii 

polskiej sztuki wojennej okresu 1832–1862; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1832–1862…, s. 21. Z kolei 

materiały z roku 1962 podają, niewątpliwie w ślad za podręcznikiem z 1959 r., liczbę 30 000; zob.: Karty z 

dziejów…, 1962, s. 72. O 30 000 pisał już w 1900 r. Kazimierz Rakowski, op. cit., s. 134. O tejże liczbie 

wspomina też w broszurce o Mierosławskim Bolesław Limanowski, Ludwik Mierosławski. Naczelnik powstania 

poznańskiego w 1840 r. i bohater z pod Miłosławia i Wrześni, brak miejsca wydania, 1913, s. 34 [data w tytule 

jest błędna; błąd wydawcy]. Liczbę 30 000 podawał też Stefan Kieniewicz w innej swojej pracy, z roku 1948; 

zob.: S. Kieniewicz, Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846–1848…, s. 110 (należy jednak dodać, że w 

tej samej pracy, nieco dalej, informował o 40 000 żołnierzy pruskich; zob.: ibidem, s. 144). Przyjęli tę liczbę I. 

Miller i U. Szuster, op. cit., s. 40. Na maksymalnie 30 000 szacował liczebność sił pruskich Marian Żychowski, 

Ludwik Mierosławski 1814–1878…, s. 318. Liczba 30 000 znajduje się też w: E. Kozłowski, Wojskowość 

polska…, s. 464. A także u Ireny Koberdowej, op. cit., s. 74. 
244

 Wszystkie te dane pochodzą z pracy Stefana Kieniewicza, Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 

1846–1848…, s. 147. Zawarł je także w swoim opracowaniu Janusz Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 76–77. 

Znajdują się także w wydanej w tym samym roku (tj. 1953, choć wydanie rosyjskie miało miejsce w 1952 r.) 

pracy I. Millera i U. Szustera, op. cit., s. 49. Występują również we wstępie do wydanych w roku 1959 wypisów 
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kilkuzdaniowy, i tak należy uznać za stosunkowo szeroki. W podręczniku z 1959 r. nie 

podano żadnych danych liczbowych odnośnie do wielkości sił przeciwników. Tutaj siły 

polskie oszacowano na nieco ponad 2000, zaś pruskie – około 5000
245

. Siły polskie pod 

Wrześnią (Sokołowem) określono na około 2000
246

. Natomiast nie podano liczebności sił 

pruskich
247

. Pominięto całkowicie kwestię utraty przez Mierosławskiego kontroli nad 

wojskiem, a także spory w podręczniku z 1959 r. fragment o tworzeniu się w Wielkopolsce 

oddziałów partyzanckich. 

W opisie powstania wielkopolskiego w materiałach z 1969 r. można znaleźć nawet 

całe sformułowania z materiałów z roku 1960, lecz schemat narracyjny, stosunkowo bogaty w 

szczegóły, nosi wyraźne piętno podręcznika z 1959 r. Na początku autorzy budują łącznik 

między powstaniem krakowskim a wielkopolskim: „Klęska rewolucji krakowskiej nie 

załamała ducha oporu narodu polskiego. W 1848 r. do walki stanął lud wielkopolski”
248

. Pod 

bronią znalazło się kilkanaście tysięcy ludzi
249

, wśród których przeważała biedota wiejska. 

Kiedy gen. Willisen zażądał rozwiązania polskich obozów wojskowych, Mierosławski 

wezwał dowódców obozów, aby nie składali broni. Wówczas głównodowodzący wojskami 

pruskimi gen. Colomb ruszył na obóz w Środzie, na czele 10 000 żołnierzy
250

. Przerażeni 

konserwatyści podpisali haniebny układ w Jarosławcu. O tym manewrze Colomba i 

                                                                                                                                                         
źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej okresu 1832–1862; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1832–

1862…, s. 21. 
245

 Są to liczby podane za: J. Sikorski, Jak walczyli Polacy…, s. 77. Sikorski nawiązał zapewne do 

informacji Agatona Gillera, który obliczał siły polskie na 1880 ludzi, a pruskie na 5000; zob.: A. Giller, op. cit., 

t. 4, s. 133. Kazimierz Rakowski szacował w roku 1900 siły polskie na nieco ponad 1000, a pruskie na 5000; 

zob.: K. Rakowski, op. cit., s. 227. Występuje tu kolejna różnica między omawianym opracowaniem, a tym z 

1962 r., gdzie podano następujące liczby, odpowiednio: nieco ponad 3000 i około 3000; zob.: Karty z dziejów…, 

1962, s. 72. Liczby te są zbliżone do podawanych w roku 1948 przez Stefana Kieniewicza, który siły pruskie 

szacował na 3000, zaś polskie na 2000, ale bez oddziałów Garczyńskiego i Białoskórskiego; zob.: S. Kieniewicz, 

Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846–1848…, s. 148. Podobne, lecz odwrotne, liczby podawał w roku 

1963 Marian Żychowski (3000 Polaków i ponad 2500 Prusaków); zob.: M. Żychowski, Ludwik Mierosławski 

1814–1878…, s. 321. Żychowski niewątpliwie nawiązywał do obliczeń Czesława Frankiewicza (2460 Prusaków 

i 2282 Polaków); zob.: Cz. Frankiewicz, op. cit., cz. 2, s. 5–6. Inne liczby podawał w roku 1948 Władysław 

Bortnowski (obie strony miały po około 4000 żołnierzy); zob.: W. Bortnowski, Działania wojenne w 

Wielkopolsce…, s. 269. Warto nadmienić, że sam Mierosławski szacował liczebność swojego oddziału na 2900 

ludzi; zob.: Nurty lewicowe w dobie polskich powstań narodowych 1794–1849. Wybór źródeł, red. Emanuel 

Halicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, dok. nr 179, s. 315. 
246

 Podana tu liczba odpowiada podanej przez Janusza Sikorskiego, Jak walczyli Polacy…, s. 77. 

Sikorski oszacowanie to wziął zapewne z dzieła Kazimierza Rakowskiego, op. cit., s. 238. Czesław Frankiewicz 

dość niekonsekwentnie szacował siły polskie pod Wrześnią, raz pisząc, iż były one takie same jak pod 

Miłosławiem (2282), innym razem, że Mierosławski stał pod Wrześnią na czele 2000 ludzi; zob.: Cz. 

Frankiewicz, op. cit., cz. 2, s. 28. 
247

 Liczebność sił pruskich podano natomiast w materiałach z 1962 r. – około 3000. Liczba ta pochodzi 

z pracy Stefana Kieniewicza, Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846–1848…, s. 151. Odpowiada też 

informacji w dziele I. Millera i U. Szustera, op. cit., s. 50. Przyjmowała ją także Irena Koberdowa, op. cit., s. 88. 
248

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 32. 
249

 Jest to sformułowanie jakby żywcem wyjęte z książeczki Bolesława Limanowskiego, Ludwik 

Mierosławski…, s. 35. Powtórzył je w roku 1948 Stefan Kieniewicz, Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 

1846–1848…, s. 119. A także, w tym samym roku, Władysław Bortnowski, Działania wojenne w 

Wielkopolsce…, s. 262. Identyczne sformułowanie zamieszczono we wstępie do wypisów źródłowych do historii 

polskiej sztuki wojennej okresu 1832–1862; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1832–1862…, s. 18. 
250

 Jest to sformułowanie niemal dosłownie wzięte z pracy Stefana Kieniewicza, Wielkopolska i Prusy 

Zachodnie w latach 1846–1848…, s. 119. Informację taką podawał już w roku 1926 Czesław Frankiewicz, op. 

cit., cz. 1, s. 35. Piszący jeszcze wcześniej, w 1900 r., Kazimierz Rakowski wspomniał o tym wydarzeniu, lecz 

wojsk pruskich miało być według niego 14 000, a wiódł je gen. Duncker, na rozkaz gen. Colomba; zob.: K. 

Rakowski, op. cit., s. 150. Identyczne sformułowanie, jak u Kieniewicza, zamieszczono we wstępie do wypisów 

źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej okresu 1832–1862; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1832–

1862…, s. 20. Marian Żychowski sugerował, że mogła to być tylko groźba ze strony Colomba, „zaaranżowane 

widowisko”; zob.: M. Żychowski, Ludwik Mierosławski 1814–1878…, s. 307. 
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liczebności jego wojska nie ma mowy we wcześniejszych wydawnictwach. Jednak: „Lud nie 

uznał tej haniebnej ugody i nie chciał słyszeć o demobilizacji. Zbroił się samorzutnie, tworzył 

oddziały partyzanckie, które na własną rękę ścierały się z Prusakami”
251

. Bohaterski opór w 

Książu pozwolił ześrodkować siły z pozostałych obozów w Miłosławiu, gdzie doszło do 

zwycięskiej bitwy. Prusaków było 9000; Polaków początkowo 1200, zaś po nadejściu 

posiłków – 3000
252

. Po bitwie wielu wyższych oficerów – szlachciców – podało się do 

dymisji. Jak to oceniają autorzy: „Przeraziła ich perspektywa dalszych bojów i obawa przed 

wzrostem ruchu ludowego grożącego interesom klasowym szlachty”
253

. Zwycięską bitwę pod 

Sokołowem koło Wrześni opisano jednym krótkim akapitem, który informuje tylko, iż 

niezwykłym męstwem odznaczyli się kosynierzy, którzy z kosami w rękach atakowali pruskie 

armaty. Końcowy etap powstania zrelacjonowano niezbyt jasno i zarazem nazbyt 

enigmatycznie: „Po bitwie pod Wrześnią Mierosławski kontynuował marsz na północ witany 

z entuzjazmem przez ludność chłopską, do jego kolumny dołączali po drodze uzbrojeni 

chłopi. Jednakże wojna nie rozwijała się dalej”
254

. Aż prosi się, aby zadać pytanie: skoro było 

tak dobrze, to dlaczego było tak źle? Autorzy go wprawdzie nie stawiają, ale odpowiadają na 

nie: „[…] część zamożnej szlachty dążyła do kapitulacji. Mierosławski nie potrafił zdobyć się 

na to, by stanąć na czele ludu przeciwko szlachcie”
255

. 

Co ciekawe, w odniesieniu do tego tematu wyraźnie pozostają w tyle – jeśli chodzi o 

obszerność i dokładność relacji – materiały z lat 70., w których potraktowano go zdawkowo. 

Jest to o tyle zaskakujące, że dotychczas wydawnictwa z drugiej połowy lat 70. wyraźnie 

górowały nad wcześniejszymi. Ustęp o powstaniu w Wielkopolsce zajmuje w materiałach z 

roku 1976 zaledwie pół strony i nie zawiera żadnych szczegółów odnośnie do działań 

wojennych. Uzupełniono ten brak w materiałach z roku 1979, dodając kilka zdań; poza tym 

teksty w obu wydawnictwach są niemal identyczne. Mierosławski zdołał zorganizować – 

według autorów obu wydawnictw – około 7000 ludzi
256

. W materiałach z 1979 r. dodano 

niedługi ustęp o działaniach wojennych. Wytknięto Mierosławskiemu, że nie odważył się 

wezwać ogółu ludności do powstania, a ponadto nie miał zaufania do partyzantki ludowej. 

Tendencję do malejącego z czasem zainteresowania autorów powstaniem 

wielkopolskim do pewnego stopnia potwierdza podręcznik z 1986 r., gdzie mamy do 

czynienia z ujęciem mocno skróconym, a w dodatku ani powstania w 1846 r., ani w roku 

1848, nie wyodrębniono w osobny rozdział, lecz omówiono w ramach tematu o próbach 

odzyskania niepodległości w latach 1833–1848, a więc łącznie z omówieniem działań 

konspiracyjnych w tym okresie. Opis powstania został oparty na materiałach z roku 1969, 

jednakże tekst został zmieniony. Uściślono tutaj, jaką funkcję objął Mierosławski po 

                                                 
251

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 34. 
252

 Są to dane wzięte z pracy I. Millera i U. Szustera, którzy liczbę Polaków określili na 1100–1200, a 

po nadejściu posiłków: 3000; natomiast wielkość armii pruskiej ustalili na bardzo wysoką liczbę 9000; zob.: I. 

Miller, U. Szuster, op. cit., s. 49. Liczba 3000 Polaków jest też zbliżona do podawanej przez samego 

Mierosławskiego (2900); zob.: Nurty lewicowe…, dok. nr 179, s. 315. Taką też liczbę Polaków podawał Marian 

Żychowski, Ludwik Mierosławski 1814–1878…, s. 321. 
253

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 34. 
254

 Ibidem. Ostatnie zdanie wzięto dosłownie ze wstępu do wydanych w roku 1959 wypisów 

źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej okresu 1832–1862; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1832–

1862…, s. 22. 
255

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 34. 
256

 Jest to liczba zgodna z podaną w: E. Kozłowski, Wojskowość polska…, s. 463. Wcześniej zbliżoną 

liczbę (6000–7000) podawał Stefan Kieniewicz, ale dotyczyło to momentu przybycia Mierosławskiego do 

Poznania (później natomiast liczba ta wzrosła do 8000–9000); zob.: S. Kieniewicz, Czyn polski w dobie wiosny 

ludów…, s. 48, 61. Takie same informacje Kieniewicz podał w pierwszym tomie opracowania wydanego z 

okazji stulecia „Wiosny Ludów”; zob.: S. Kieniewicz, Wielkopolska i Prusy Zachodnie w latach 1846–1848…, s. 

105, 119. Niemal takie same liczby, jak Kieniewicz, podawali I. Miller i U. Szuster (odpowiednio: 6000–7000, 

9000–10 000); zob.: I. Miller, U. Szuster, op. cit., s. 39, 40. 
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przybyciu do Poznania (inspektora generalnego powstańczych sił zbrojnych). Autorzy nie 

piszą o zdradzie, zauważają jedynie, że konwencja jarosławiecka była dowodem tendencji 

ugodowych wśród ziemiaństwa polskiego. O bitwie pod Wrześnią (Sokołowem) napisano 

tylko, że była zwycięska, a szczególnie odznaczyli się w niej kosynierzy. Dalszych poczynań 

Mierosławskiego już nie omówiono. Z materiałów z 1969 r. przedrukowano opinię, że 

„Mierosławski nie potrafił zdobyć się na to, by stanąć na czele ludu przeciw szlachcie”
257

. 

Wspomniano jeszcze o działaniach, jakie na własną rękę prowadziły oddziały partyzanckie i 

dodano coś w rodzaju komentarza: „Były one wyrazem wielkiego poświęcenia i bohaterstwa 

ludu wielkopolskiego i na trwałe weszły do tradycji polskich walk niepodległościowych”
258

. 

Opisy przebiegu powstania nie są więc zbyt bogate w szczegóły. W wielu 

opracowaniach jedynie hasłowo wymienia się miejsca najważniejszych bitew, przy czym, w 

dodatku, zdarzają się nieporozumienia w odniesieniu do bitwy pod Wrześnią/Sokołowem. 

Niektórzy autorzy piszą o niej jako o dwóch osobnych bitwach (na przykład w materiałach z 

1954 r.). Tymczasem była to jedna bitwa, stoczona na terenie pomiędzy tymi 

miejscowościami. Cechą wspólną wszystkich opisów starć zbrojnych jest akcentowanie 

bohaterstwa powstańców, a szczególnie kosynierów, którzy nawiązali w ten sposób do 

chlubnych tradycji spod Racławic. 

W wielu opracowaniach – analogicznie do podręcznika z 1948 r., choć w mniejszej 

skali – działania zbrojne nie są najważniejszym aspektem powstania, lecz jest nim zdrada 

wielkopolskiej szlachty, ucieleśniona w haniebnej ugodzie jarosławieckiej. Słowo „haniebna” 

jest nagminnie używane w tym kontekście
259

. Autorzy materiałów z 1956 r. nazywają ugodę 

jeszcze dosadniej – nową Targowicą. Ale zdrada szlachty nie była najwyraźniej dla autorów 

opracowań do cyklu historycznego niczym zaskakującym, bowiem już w materiałach z 1954 

r. zauważono z przekąsem, iż wypadki potoczyły się podobnie, jak w poprzednich 

powstaniach, bowiem: „Wszędzie rodzima reakcja szła na ugodę z zaborcami, w obawie 

przed utratą swych majątków i przywilejów”
260

. 

Mimo zdrady szlachty chłopi chcieli bić się z Prusakami. W podręczniku z 1959 r. 

podjęto nawet próbę uzasadnienia tej patriotycznej postawy ludu wielkopolskiego: 

„Włościanin wielkopolski, uwolniony od pańszczyzny, znajdujący się w stosunkowo dobrych 

warunkach materialnych, zademonstrował wysoki stopień uświadomienia narodowego i 

patriotycznego”
261

. 

Zdaniem autorów wielu opracowań powstanie upadło wskutek otwartej zdrady 

magnatów i szlachty wielkopolskiej (takie stwierdzenie pada już w podręczniku z 1948 r. W 

materiałach z 1960 r. powtórzono je, a ponadto dodano tu jeszcze jedną warstwę społeczną: 

„Prosty lud w odpowiedzi na zdradę arystokracji i burżuazji rozpoczął walkę pomimo 

wyraźnego sprzeciwu poznańskiego Komitetu Narodowego”
262

. Autorzy materiałów z 1966 r. 

najsilniej podkreślili wewnętrzny konflikt w polskim społeczeństwie podczas powstania: 

„Nigdy […] dotąd nie zarysowała się tak wyraźna linia podziału między masami ludowymi i 

stojącymi na ich czele rewolucyjnymi demokratami a klasami posiadającymi. Chłopi i 

drobnomieszczanie mieli przeciwko sobie nie tylko dobrze uzbrojone regularne oddziały 

pruskie, lecz i polską reakcję”
263

. W następnych opracowaniach stopniowo łagodzono ten ton. 

W materiałach z 1969 r. jest już mowa o zdradzie tylko części szlachty i burżuazji 
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(„Powstanie wielkopolskie, mimo że zakończyło się klęską, dowiodło ponownie, jak wielkie 

siły tkwią w ludzie polskim, który mimo zdrady części szlachty i burżuazji rozpoczął walkę z 

zaborcą i odniósł w niej wiele sukcesów”
264

). W materiałach z drugiej połowy lat 70. zupełnie 

innym językiem mówi się o silnych antagonizmach klasowych, a ponadto autorzy wskazują 

też na inny czynnik – zewnętrzny („Na przeszkodzie do odzyskania niepodległości stanęły 

silne antagonizmy klasowe, szczególnie pomiędzy szlachtą folwarczną a chłopami oraz 

bezwzględność zaborców w tępieniu ruchów wolnościowych”
265

). W podręczniku z 1986 r. 

nie padają już słowa „haniebna” czy „zdrada” w kontekście ugody w Jarosławcu; autorzy 

piszą oględnie o tendencjach ugodowych wśród polskiego ziemiaństwa. 

Jeśli chodzi o ewolucję tematu o powstaniu wielkopolskim, to w odróżnieniu od 

omówionych wcześniej tematów mamy tu do czynienia raczej z regresem niż z rozwojem – z 

czasem następują wyraźne zmiany na gorsze w kwestii ilości miejsca poświęcanego 

powstaniu, na tle innych tematów. Dochodzi do coraz większego marginalizowania tego 

tematu w kolejnych opracowaniach. Tendencja ta przypomina jednak linię falistą. Po 

obszernym omówieniu powstania w podręczniku z 1948 r. następuje spadek, do roku 1959, 

kiedy linia gwałtownie się wznosi i tworzy szczyt w postaci długiego rozdziału w 

podręczniku z 1959 r. Następnie następuje dość łagodny spadek, aż w podręczniku z 1970 r. 

(dzięki przedrukowi z podręcznika z 1959 r.) mamy do czynienia z kolejnym szczytem. Po 

nim wszakże spadek jest znacznie gwałtowniejszy niż w latach 60. Niewiele tu zmienia 

ostatni podręcznik, z 1986 r., gdzie zainteresowanie autorów tematem także wydaje się 

niewielkie. 

Wraz z tą główną tendencją rozwija się inna, znana już z wcześniejszych zagadnień – 

wzrasta rzeczowość opisów, a maleje stopień ich zideologizowania. Tak więc, z jednej strony, 

mamy do czynienia z malejącym zainteresowaniem autorów powstaniem wielkopolskim jako 

takim, a z drugiej – z wyraźnie korzystnymi zmianami w sposobie prezentowania tematu, 

który choć potraktowany skrótowo, jest w późniejszych opracowaniach znacznie bardziej 

rzeczowy. 

2.3. Powstanie styczniowe 

Pierwszy podręcznik do cyklu historycznego, z 1948 r., przedstawia powstanie 

styczniowe przede wszystkim jako arenę walki dwóch stronnictw w ówczesnym 

społeczeństwie: „białych” z „czerwonymi”. Walka z Rosją schodzi tu na drugi plan. Takie 

ujęcie tematu utrwaliło się w kolejnych wydawnictwach, zwłaszcza z okresu wcześniejszego. 

Być może jedną z przyczyn był fakt, iż w powstaniu tym nie dochodziło do spektakularnych 

przedsięwzięć strategicznych i wielkich bitew, więc autorzy – nie mogąc w większości 

przypadków, z braku miejsca, opisać licznych, ale drobnych działań zbrojnych – poprzestają 

na ogólnikach bądź kilku wybranych przykładach, w zamian rozwijając kwestie 

pozawojskowe: walkę polityczną i konflikty społeczne. 

Oczywiście, najważniejszym powodem był jednak ideologiczny wymóg uwypuklenia 

roli „obozu postępu” w przygotowaniu powstania, jego wywołaniu, a także w kierowaniu nim 

w pewnych okresach. Pisano o tym sporo, czemu sprzyjał fakt, że w powstaniu styczniowym 

owe stronnictwa były już ukształtowane; w przeciwieństwie do powstań wcześniejszych, 

gdzie na ogół mamy do czynienia z amorficznymi tworami, zwanymi „demokracją” bądź 

„reakcją”. 

                                                 
264

 Kartki z postępowych…, 1969, s. 35. 
265

 Polska Ludowa spadkobiercą…, 1976, s. 41. W materiałach z roku 1979 dodano tylko jedno słowo w 

ostatnim zdaniu: „[…] oraz bezwzględność zaborców w tępieniu dążeń i ruchów wolnościowych”; zob.: Polska 

Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 62. 



142 

 

Obraz konfliktu między „białymi” a „czerwonymi” jest w najwcześniejszych 

opracowaniach klarowny (chciałoby się rzec: biało-czarny). „Czerwoni” jako grupa 

postępowa, szczerze dążąca do niepodległości, i „biali” jako reakcjoniści i nieszczerzy 

patrioci. Co prawda, już w podręczniku z 1948 r. podział ten nieco skomplikowano, dodając 

trzecią grupę – klikę Wielopolskiego – lecz w gruncie rzeczy nie zmieniło to obrazu całości, 

bowiem, jak napisano, tylko demokraci (a więc „czerwoni”) opowiadali się za walką o 

reformy społeczne i niepodległość: „[…] szczerze do niepodległości dążyły tylko grupy 

demokratyczne. Reakcja dbała tylko o własne interesy, a >>patriotyzm<< jej był maską, pod 

którą ukrywała się zdrada”
266

. Ponad stronę przeznaczono na opis rywalizacji między 

„czerwonymi” a „białymi”. Powstanie wykazało raz jeszcze haniebną rolę „reakcji”. 

Kosztowało wiele krwi i ofiar, ale za to „stało się nauką, jak należy walczyć o niepodległość 

Ojczyzny”
267

. Zatem, jak? „Jak powstańcy walczyli w sojuszu z demokracją rosyjską, tak 

Wojsko Polskie poszło do walki ramię przy ramieniu z Armią Czerwoną. […] Wspaniałym 

owocem tego sojuszu jest Niepodległa Polska, która odrodziła się dzięki pomocy Związku 

Radzieckiemu i jego bohaterskiej armii”
268

. 

Dla autorów materiałów z 1952 r. „biali” są po prostu kontrrewolucjonistami, którzy 

doprowadzili do upadku powstania odcinając je od mas chłopskich. W materiałach z roku 

1954 oznajmiono, że społeczeństwo polskie podzieliło się na dwa obozy, po czym następuje 

całostronicowy opis tych podziałów, z czego największą część zajmuje przedstawienie 

działalności Dąbrowskiego, choć nie jest ono tak obszerne, jak w materiałach z roku 1952. 

Oba wydawnictwa skupiają się przede wszystkim na walce „czerwonych” z „białymi”. W 

opracowaniu z roku 1954 można przeczytać o zdradzieckiej polityce „białych”, przez którą 

„podcięli powstanie w jego najczulszym, najważniejszym punkcie, robili bowiem wszystko, 

by usunąć od niego chłopów”
269

. Tę samą opinię, ale bardziej emocjonalnie, wyrazili autorzy 

materiałów z roku 1952: „Nienawidząc ludu polskiego i bojąc się go, burżuazja i magnateria 

doprowadziły do upadku powstania styczniowego odcinając je od mas chłopskich”
270

. 

Ponieważ powstanie styczniowe zakończyło okres XIX-wiecznych zrywów 

niepodległościowych, rozdział o nim zamknięto w materiałach z 1954 r. wyjątkowo 

obszernym podsumowaniem pod hasłem: czego uczą nas dzieje walk wyzwoleńczych narodu 

polskiego? Otóż, uczą nas, że wrogiem byli nie tylko zaborcy, ale i rodzima magnateria i 

bogata szlachta. Że jedynymi obrońcami ojczyzny były masy ludowe. Że „aby zwyciężać, 

trzeba mieć rewolucyjne kierownictwo i nieubłaganie walczyć ze zdrajcami i wrogami 

ludu”
271

. Konkludując autorzy stwierdzają, że walki wyzwoleńcze lat 1794–1863 tylko 

zapoczątkowały zbrojną walkę narodu z zaborcami i rodzimymi wyzyskiwaczami. Do 

zwycięskiego końca mogła ją doprowadzić dopiero „rewolucyjna i przodująca klasa narodu – 

klasa robotnicza”, która – jak przytomnie zauważają – w owych czasach jeszcze w Polsce nie 

istniała. 

Dopiero w materiałach z 1957 r. pojawia się nowy akcent. Wspomniano o ścieraniu 

się „białych” i „czerwonych”, ale tylko pobieżnie, co nie dziwi, skoro: „Nie licząc 

nieznacznej części ugodowo nastawionych obszarników, zjednoczył się wówczas w wielkim 
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pragnieniu odzyskania niepodległości cały naród”
272

. Ustęp ten zasługuje na uwagę, ponieważ 

we wcześniejszych opracowaniach nie było mowy o zjednoczeniu się całego narodu; wręcz 

przeciwnie – akcentowano różnice między „obozem postępu” a „obozem reakcji”. W 

zaskakujący sposób informują autorzy o przyłączeniu się „białych” do powstania: „Osłabiony 

wielkimi stratami płomień powstania rozpalił się na nowo z większą siłą w boju, gdy do walki 

przystąpiło szlacheckie stronnictwo >>białych<<”
273

. We wcześniejszych wydawnictwach 

określano to raczej jako przechwycenie władzy w celu sabotowania powstania
274

. 

W podręczniku z 1959 r. i – jego wzorem – w materiałach z lat 60. obraz podziału na 

„białych” i „czerwonych” pozostaje, w zasadzie, podobnie uproszczony, jak ten z lat 

wcześniejszych. Znamienne jednak, że autorzy podręcznika oceniają przejęcie władzy przez 

grupę lewicowych radykałów również negatywnie: „Nowe kierownictwo nie wypracowało 

szerszego planu walki a natrafiwszy na opór ze strony wielu funkcjonariuszy podziemnego 

państwa powstańczego, sprzyjających Białym – znalazło się w ślepym zaułku. Odbiło się to 

fatalnie na sytuacji powstania”
275

. W materiałach z 1966 r. na początku rozdziału o powstaniu 

styczniowym przytoczono słynne słowa cara Aleksandra II: „Żadnych marzeń panowie”. 

Słowa te skierowane były do polskich arystokratów, a przecież – jak nie bez ironii zauważają 

autorzy – marzenia arystokratów były skromne: „Nie chodziło im bowiem o likwidację 

garnizonów rosyjskich, które były im potrzebne do utrzymania w posłuszeństwie burzących 

się chłopów polskich, a chodziło jedynie o odegranie w społeczeństwie przodującej roli, do 

czego był potrzebny jaki taki samorząd i różne drobne ustępstwa”
276

. Zarysowując dość 

obszernie sytuację przed powstaniem, autorzy wymienili właściwie trzy obozy, umieszczając 

„białych” pomiędzy „czerwonymi” a „obozem ugody, nie mającym nic wspólnego z 

patriotyzmem”. Lecz to nie dążenia niepodległościowe decydowały o tym, czy dany obóz 

zostanie uznany za obóz „postępu” czy „reakcji”. Autorzy nie pozostawiają wątpliwości: 

„Stosunek do kwestii chłopskiej stanowił więc zasadnicze kryterium oceny charakteru 

poszczególnych ugrupowań, ich postępowości i patriotyzmu”
277

. 

Z pewnym przewartościowaniem poglądów mamy do czynienia w podręczniku z 1970 

r., gdzie autorzy nie tylko omawiają ewolucję stanowiska „białych” wobec powstania (od 

wrogości po chęć uczestnictwa; co prawda w celu przejęcia nad nim kontroli), ale także 

oceniają nie do końca pozytywnie działalność „czerwonych”, którą przyjmują z mieszanymi 

uczuciami. Rozbudzili oni bowiem wprawdzie dążenia narodowowyzwoleńcze w 

społeczeństwie, gorzej jednak było z materialnym przygotowaniem walki zbrojnej. Z 

niezamierzoną chyba ironią konstatują autorzy: „Wobec braku wojska narodowego i 

rozbrojenia Królestwa po powstaniu listopadowym organizacja nie dysponowała w 

początkach działalności niczym prócz entuzjazmu swych członków”
278

. 

Po chwilowym powrocie autorów materiałów z 1974 r. do starej retoryki („czerwoni” 

jako ugrupowanie przeciwstawiające się polityce zdrady narodowej
279

), autorzy opracowań z 

                                                 
272

 Z walk „Za Waszą i naszą wolność”…, 1957, s. 54. 
273

 Ibidem, s. 55–56. 
274

 Tak to wówczas ujmowano nie tylko w wydawnictwach do szkolenia politycznego, o czym świadczą 

słowa Emanuela Halicza, autora wstępu do wydanego w roku 1954 wyboru źródeł do dziejów powstania 

styczniowego, gdzie można przeczytać, iż „>>biali<< dorwali się do władzy – nie po to, aby walczyć, lecz aby 

hamować rozwój walki”; zob.: Polska sztuka wojenna w okresie powstania styczniowego…, s. 12. 
275

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 395. 
276

 Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa…, 1966, s. 52. 
277

 Ibidem. Taką samą postawę autorów podręczników do szkół podstawowych zaobserwowała Joanna 

Wojdon, op. cit., s. 209. 
278

 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 375. 
279

 Autorzy sięgnęli tu po retorykę z okresu stalinowskiego. O „białych” jako o obozie zdrady 

narodowej pisał w roku 1950 Władysław Bortnowski; zob.: O powstaniu styczniowym. Wybrane dokumenty, 

odezwy i wyjątki z opracowań i pamiętników, oprac. Władysław Bortnowski, Warszawa, brak daty wydania 

(1950), s. 20. 



144 

 

drugiej połowy lat 70. kwestię tę przedstawiają lakonicznie i schematycznie, ale bez używania 

wielkich słów o zdradzie czy kontrrewolucji. W materiałach z 1976 i 1979 r. krótko 

zarysowano na początku sytuację polityczną i zasygnalizowano podział na „czerwonych” 

(młodą inteligencję warszawską o radykalnych poglądach) oraz „białych” (reprezentantów 

klas posiadających). „Biali” nie tylko byli przeciwni powstaniu, ale też czynnie 

przeciwstawiali się jego przygotowaniu. „Czerwoni” chcieli współdziałania z 

rewolucjonistami rosyjskimi (w materiałach z roku 1979 wykreślono dalszą część zdania, iż 

oni również przygotowywali wystąpienie przeciwko caratowi i popierali walkę Polaków o 

niepodległość). Większość społeczeństwa, a zwłaszcza młodzież zagrożona branką, popierała 

„czerwonych”. 

Najbardziej skomplikowany obraz podziałów w polskim społeczeństwie prezentują 

autorzy podręcznika z 1986 r., omawiając kilka nurtów politycznych składających się na dwa 

główne obozy: „białych” i „czerwonych”. Zrywają tym samym z prostą (by nie rzec – 

prostacką) opozycją: „demokracja” – „reakcja”. Po raz pierwszy jasno sprecyzowano, na 

czym „czerwoni” opierali swoje nadzieje na współpracę z rewolucjonistami rosyjskimi. Otóż, 

jak piszą autorzy, radykalne skrzydło „czerwonych” wysuwało prawo Litwinów, 

Białorusinów i Ukraińców do samostanowienia, oferując federację w ramach niepodległego 

państwa polskiego. Oceniając decyzję o wywołaniu powstania autorzy stwierdzają, że 

oznaczała załamanie się koncepcji wszystkich ugrupowań. Konserwatyści bowiem nie 

potrafili powstrzymać tendencji powstańczych. „Czerwoni” natomiast doprowadzili do 

wybuchu, ale w najgorszej z możliwych chwil. 

Jak więc widać, czarno-białe ujęcie problemu przestało z czasem wystarczać autorom. 

Obraz staje się coraz bardziej złożony, a ocena postaw wobec powstania i sprawy zbrojnego 

odzyskania niepodległości już nie jest zerojedynkowa. 

Jedną z kwestii kontrowersyjnych, różnie interpretowanych w opracowaniach, jest 

sprawa przystąpienia „białych” do powstania i znaczenie tego faktu: polityczne, społeczne i 

wojskowe. W opracowaniach sprzed roku 1957 przedstawiano ten aspekt głównie jako zamiar 

przechwycenia przez „białych” kierownictwa. W podręczniku z 1948 r. uznano nawet 

dopuszczenie „białych” do władzy za wielki błąd „czerwonych”, co srodze zemściło się na 

losach walki o wolność. „Biali” bowiem liczyli jedynie na pomoc Francji i Anglii. Podjęli 

natomiast próbę rozszerzenia powstania na ziemie litewskie, białoruskie i ukraińskie, 

bowiem: „Obszarnicy nie mogli zapomnieć o swych majątkach na Ukrainie i Białorusi. 

Walcząc niby o wolność Narodu Polskiego, wystąpili jako ciemiężcy innych narodów”
280

. W 

ten sposób – konkludują autorzy – „reakcja” zaprzepaściła krwawy wysiłek narodu. 

Odwrotny zupełnie pogląd wyrażają autorzy materiałów z 1957 r., twierdząc, że 

przystąpienie „białych” w istocie uratowało słabnące już powstanie. Opinię tę podtrzymują 

autorzy podręcznika z 1959 r., lecz odwołują się także do poglądów wcześniejszych. Ich 

zdaniem, „biali” postanowili przystąpić do powstania, aby przejąć jego kierownictwo i 

przekształcić je w demonstrację zbrojną, popierającą rozgrywki dyplomatyczne mocarstw 

zachodnich. Co więcej: „Pierwszą troską Białych było rozszerzenie powstania na tereny 

Białorusi i Ukrainy. […] Wszak tam skupiły się majątki największych obszarników 

polskich”
281

. Opinia ta nawiązuje do stwierdzeń zawartych w wydawnictwach sprzed roku 

1956 i stanowi wyraźny krok wstecz w stosunku do materiałów z roku 1957, gdzie o próbach 

rozszerzenia walki zbrojnej na ziemie wschodnie informowano jak o każdym innym etapie 

powstania. Gwoli sprawiedliwości należy dodać, że wzorem wydawnictwa z roku 1957, w 
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omawianym podręczniku także przyznano, iż pieniądze „białych” sprawiły, że „chylące się 

już do upadku powstanie nabiera nowej mocy, walki rozpalają się z nową siłą”
282

. 

Kwestia, czy przystąpienie „białych” było przyczyną ożywienia się walki 

partyzanckiej latem 1863 r., czy były to zdarzenia ze sobą nie powiązane, najwyraźniej 

nurtowała autorów opracowań późniejszych. W materiałach z 1969 r. wyrażono pogląd, że 

„biali” przystąpili do powstania, aby „nadać mu cechy umiarkowane i hamować jego 

rewolucyjne poczynania”
283

. Znacząco odmiennie od podręcznika z 1959 r. autorzy ocenili 

ożywienie się akcji powstańczej latem 1863 r.: „[…] właśnie wówczas, gdy u władzy byli 

>>biali<<, wbrew ich woli nastąpiło największe nasilenie oddolnej walki partyzanckiej”
284

. 

Autorzy podręcznika z 1970 r. twierdzą nawet, że środki, jakimi dysponowało powstanie po 

przyłączeniu się „białych”, zostały zmarnowane. Fakt ogłoszenia dyktatury Langiewicza 

autorzy wykorzystali do przedstawienia ewolucji stanowiska „białych” wobec powstania. 

Początkowo było ono wrogie, a nawet zdradzieckie – „biali” zamierzali czynnie zwalczać 

powstanie. O zmianie ich stanowiska zadecydowały zarówno czynniki wewnętrzne, jak i 

zewnętrzne. Obawiali się wzrostu nastrojów rewolucyjnych, uznali więc, że należy przejąć 

ster ruchu. Z drugiej strony, państwa zachodnie – zaniepokojone sojuszem Rosji i Prus – 

podjęły akcję dyplomatyczną, a Francja wywarła nacisk na polską emigrację związaną z 

„białymi”, aby przedłużyć walkę. W przeciwieństwie do podręcznika z roku 1959, gdzie 

napisano, że przystąpienie „białych” wpłynęło na znaczne ożywienie walk powstańczych, 

tutaj wyrażono odmienny pogląd: „Błędna koncepcja polityczna zadecydowała, że środki 

materialne i zasoby ludzkie, jakimi dysponowało powstanie, po przyłączeniu się >>Białych<< 

nie zostały wykorzystane dla rozwinięcia bardziej zdecydowanych działań na terenie 

Królestwa”
285

. W materiałach z 1976 r. podtrzymano ten pogląd, pisząc, że na nieszczęście 

„demonstracja zbrojna” przypadła na najlepszy okres powstania. Inaczej sformułowano to w 

materiałach z 1979 r., sugerując, że błędna polityka „demonstracji zbrojnej” nie zdołała, na 

szczęście, osłabić powstania, bowiem przypadła na jego najpomyślniejszy okres. Tym 

niemniej, w obu wydawnictwach stwierdzono, że ta polityka nie przyniosła żadnych 

pozytywnych rozstrzygnięć. Z kolei autorzy podręcznika z 1986 r. przyznają, że rząd 

„białych” przynaglał od czasu do czasu dowódców oddziałów do zintensyfikowania działań, 

ale czynił to bez przekonania i bez koncepcji strategicznej. 

Dylematy ówczesnego kierownictwa powstania najlepiej zdefiniowali autorzy 

materiałów z 1966 r.: „Wojna ludowa połączona z wyzwoleniem chłopów czy demonstracja 

zbrojna jako przygotowanie do interwencji mocarstw zachodnich; partyzantka szlachecka czy 

pospolite ruszenie narodowe; rewolucja czy kontrrewolucja. Oto dwa stanowiska, dwie 

orientacje polityczne zwalczające się nawzajem”
286

. 

Oprócz walki politycznej „białych” z „czerwonymi” drugim istotnym elementem 

powstania styczniowego – w ujęciu autorów opracowań do szkolenia politycznego – był jego 

internacjonalizm, a więc przedpowstaniowa współpraca polskich konspiratorów z rosyjskimi 

demokratami oraz udział w powstaniu ochotników z całej Europy. Skala obu tych zjawisk 

była zdecydowanie większa niż we wcześniejszych powstaniach, toteż wielu autorów miało 

czym wypełnić temat. Współpracę polskich i rosyjskich konspiratorów na ogół przedstawiano 
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przez pryzmat działalności Jarosława Dąbrowskiego. Więcej pisano o tym w wydawnictwach 

wcześniejszych, mniej w późniejszych, ale regułę tę łamie opracowanie, w którym omówiono 

to zagadnienie równie szeroko (choć inaczej), jak w podręczniku z 1959 r. – podręcznik z 

1970 r. Na drugim biegunie należy umieścić materiały z 1976 r., gdzie o współpracy z 

rosyjskimi rewolucjonistami wspomina się tylko zdawkowo. 

Wątek udziału w powstaniu cudzoziemców potraktowano najobszerniej (w stosunku 

do długości całego rozdziału) w materiałach z 1957 r., zgodnie zresztą z faktem, że było to 

wydawnictwo poświęcone dziejom walk „Za Waszą i naszą wolność”. Opis powstania 

zdominowany jest tu przez zagadnienia, które najlepiej oddaje tytuł jednego z rozdziałów: 

Rewolucjoniści europejscy wobec powstania styczniowego. Autorzy pochylili się przede 

wszystkim nad kwestią udziału w powstaniu ochotników różnych narodowości, uznając to za 

spłatę przez Europejczyków długu wdzięczności zaciągniętego u Polaków w dobie „Wiosny 

Ludów”. Dalszych kilka stron przeznaczono na wykazanie, iż: „W żadnym bodajże z naszych 

ruchów narodowo-wyzwoleńczych nie uwidoczniła się tak silnie pomoc dla sprawy polskiej 

ze strony rewolucjonistów wielu krajów Europy”
287

. Wsparto się aż czterema cytatami z 

wyrazami poparcia dla sprawy polskiej (Engelsa, Hercena, Garibaldiego i Kossutha). Jak 

można się było spodziewać: „Najznaczniejszym co do swej liczebności i wymowy był udział 

rewolucjonistów rosyjskich”
288

. Według autorów, historia zapisała nazwiska kilkuset 

żołnierzy i oficerów Rosjan, Białorusinów i Ukraińców w oddziałach powstańczych. 

Najbardziej znany jest Andrzej Potiebnia. Opisano też losy kilku innych Rosjan. 

„Legendarnym wprost”
289

 stało się nazwisko byłego kapitana rosyjskiego – Macieja 

Bezkiszkina, o którym pisał później Żeromski. Autorzy informują, że w Centralnym 

Archiwum Wojskowym w Warszawie przechowywany jest dokument z listą osób straconych 

za udział w powstaniu. Zawiera on 500 pozycji, w tym 75 nazwisk Rosjan. Jak konkludują: 

„W tym ciężkim dla naszego kraju okresie rewolucjoniści rosyjscy wykazali, że nie naród 

rosyjski, lecz tylko carat jest śmiertelnym wrogiem Polski”
290

. O długu wdzięczności nie 

zapomnieli też – jak informują autorzy – Węgrzy. Równie silne były sympatie włoskie 

(wymieniono płk. Nullo), a także francuskie (Franciszek Rochebrun). Znane są też – twierdzą 

autorzy – nazwiska kilku Czechów. Dość znaczny był udział Niemców. Autorzy umieszczają 

wśród cudzoziemskich ochotników także chłopów litewskich. Podążają tutaj własnym 

tropem, bowiem już w temacie poświęconym powstaniu kościuszkowskiemu uznali 

wystąpienia Litwinów w insurekcji za element udziału w niej mniejszości narodowych. 

Wiele miejsca temu zagadnieniu poświęcają również autorzy opracowań sprzed roku 

1957, a także – jednak już mniej – niektórych materiałów z lat 60. Niemal w ogóle nie piszą o 

tym natomiast autorzy podręcznika z 1959 r., zaś w podręczniku z roku 1970 uczyniono to 

lakonicznie dopiero na zakończenie tematu. Uczyniono to jednakże tylko hasłowo – obok 

rewolucyjnych demokratów rosyjskich wymieniono Francuzów, Włochów, Węgrów i 

Czechów. Tak samo postąpiono w materiałach z 1974 r. Materiały z drugiej połowy lat 70. 

pomijają prawie całkowitym milczeniem ten aspekt powstania. Niewiele tylko lepiej jest w 

podręczniku z 1986 r., gdzie w jednym akapicie odniesiono się do udziału cudzoziemców w 

powstaniu (około 300 oficerów armii rosyjskiej, grupy Węgrów, Włochów, Francuzów, 

Czechów i Niemców). 

W niektórych opracowaniach kwestia udziału cudzoziemców w powstaniu służyła 

głównie za pretekst do przedstawienia tylko jednej kategorii obcokrajowców – Rosjan. A 

spośród nich przede wszystkim Andrieja Potiebni. Była to postać najwyraźniej tak ważna dla 

autorów opracowań, że większość z nich o nim wspomina. Mało tego – w materiałach z 1976 
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r., gdzie opis działań zbrojnych podczas powstania sprowadza się do jednozdaniowej 

wzmianki o jednym tylko epizodzie wojennym, epizodem tym jest bitwa pod Pieskową Skałą, 

w której zginął Potiebnia. W tym tropieniu wszelkich „rosyjskich śladów” w powstaniu 

posuwano się niekiedy do granic absurdu. Najdalej poszli autorzy materiałów z roku 1954, 

którzy pisząc o dowódcach i oficerach powstańczych wymieniają tylko… Rosjan. Przede 

wszystkim kpt. Potiebnię, któremu poświęcono spory akapit, a który „zginął za wspólną 

sprawę wyzwolenia Rosji, Ukrainy i Polski”
291

 (jednakże nie podano nawet nazwy 

miejscowości, w pobliżu której odbyła się bitwa). Wymieniono też inne rosyjskie nazwiska. 

Według autorów: „Ich walka oraz ofiara krwi i życia jest wspaniałym przykładem 

internacjonalizmu, pięknym przykładem sojuszu demokratów polskich i rosyjskich”
292

. 

Zaledwie dwa zdania przeznaczono na wspomnienie o innych obcokrajowcach (z nazwiska 

wymieniono tylko płk. Nullo). 

Podsumowując powyższe rozważania można pół żartem stwierdzić, że jeśli weźmie 

się pod uwagę, iż w niektórych opracowaniach, w stosunkowo niedługim rozdziale, omawia 

się zarówno konflikt „białych” z „czerwonymi”, jak i internacjonalistyczną współpracę 

Polaków i Rosjan, to trudno się dziwić, że na relację z działań zbrojnych często nie wystarcza 

już miejsca. Tak, na przykład, wygląda to w materiałach z 1952 r., gdzie mamy do czynienia z 

najbardziej nietypowym przedstawieniem powstania. Autorzy opisują, co prawda, powstanie 

styczniowe, ale w formie nieco dziwnej, bowiem w ramach tematu Polacy w walce „O naszą 

i Waszą wolność”, i to w części zatytułowanej Jarosław Dąbrowski – bohater powstania 

styczniowego i Komuny Paryskiej. Powstanie zostało przedstawione przez pryzmat sylwetki 

Dąbrowskiego, który jest tu głównym bohaterem i w którego hołubieniu omal nie zabrakło 

autorom umiaru: „Ale jest w naszych dziejach postać piękna i prawa, szczególnie droga nam, 

żołnierzom Ludowego Wojska Polskiego, ku której często zwracamy się myślami. To postać 

generała Jarosława Dąbrowskiego”
293

. Nie ma tu żadnych szczegółów odnośnie do działań 

zbrojnych; a choć wspomniano o śmierci Potiebni, to nie napisano nawet, w jakiej dokładnie 

bitwie zginął. 

Materiały z lat 1976 i 1979 różnią się od materiałów z 1952 r. tylko pod jednym 

względem – wymieniono nazwę miejscowości, gdzie odbyła się ta bitwa. I tylko ją. Spośród 

dowódców powstania jedynie Langiewiczowi poświęcono akapit; co prawda krótki i 

pozbawiony szczegółów. Napisano, że jego oddział liczył 3500 ludzi
294

. Jak podają autorzy 

obu opracowań, w okresie letnim stoczono około 600 potyczek i bitew. Stan armii carskiej 

wzrósł jednak do 184 000
295

. Ostatni etap powstania przebiegł pod znakiem dyktatury 

Traugutta. W ciągu zimy tylko gen. Hauke-Bosak zdołał zorganizować dwie dywizje. 
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Autorzy wyliczają na koniec czynniki, które zadecydowały o upadku powstania: odsunięcie 

się od powstania klas posiadających, brak funduszów na zakup uzbrojenia, nieudolność wielu 

dowódców, nasilenie się terroru, wreszcie carskie dekrety uwłaszczeniowe, które odciągnęły 

od walki chłopów. W materiałach z roku 1979 dodano tu jeszcze informację, że w kwietniu 

1864 r. w Królestwie znajdowało się już 190 000 żołnierzy rosyjskich
296

. 

Nie mniej oryginalnie, jak w materiałach z 1952 r., przedstawiono powstanie w 

materiałach z 1974 r., uczynniono to bowiem przez pryzmat pięciu postaci: Dąbrowskiego, 

Padlewskiego, Sierakowskiego, Wróblewskiego i Traugutta
297

. Nie jest to właściwie relacja, 

bowiem samo powstanie jest tylko tłem. Ciekawe stwierdzenie pada już na początku. Otóż, 

autorzy uważają, że powstanie styczniowe „zajmuje […] w dziejach walk wolnościowych 

szczególne miejsce jako najbardziej polski zryw narodowowyzwoleńczy w XIX wieku”
298

. 

Dlaczego jednak tak sądzą – nie wyjaśniają. Nie ukrywają swych sympatii, stwierdzając, że 

spośród najwybitniejszych przywódców powstania na pierwszym miejscu należy wymienić 

nazwiska czołowych działaczy lewicy „czerwonych”: właśnie Dąbrowskiego, Padlewskiego, 

Sierakowskiego, Wróblewskiego, a także… Traugutta. Dalej portretują kolejno 

wymienionych dowódców, a przy okazji przekazują garść informacji o powstaniu. 

Najdokładniej natomiast działania zbrojne zrelacjonowano w podręczniku z 1959 r. 

Temat o powstaniu styczniowym należy do najdłuższych. Zdecydowana większość miejsca 

poświęcona jest działaniom bojowym, z nielicznymi fragmentami omawiającymi polityczne 

rozgrywki w rządzie powstańczym. Dość zaskakująca jest treść krótkiego wprowadzenia do 

tematu. Odwołano się bowiem do sformułowań do tej pory nie występujących: „W połowie 

XIX wieku Rosja carska miała już poza sobą okres swej potęgi i znaczenia. Podczas gdy w 

krajach zachodniej Europy – Anglii i Francji gospodarka silnie się rozwijała – w Rosji 

panował zastój. Wojna krymska 1853–1855 roku ujawniła słabość i zacofanie 

pańszczyźnianej Rosji, pokazała, iż jest ona przysłowiowym kolosem na glinianych 

nogach”
299

. Autorzy pokazują dysproporcję sił w noc wybuchu powstania. Sprzysiężonych 

powstańców było w całym kraju około 20 000
300

, ale dysponowali tylko 600 sztukami broni 

palnej, głównie myśliwskiej
301

. Carskie wojska w Królestwie liczyły ponad 100 000 ludzi
302

. 
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czego zdolnych do boju było 92 000–99 000; zob.: J. Piłsudski, op. cit., s. 105. W innej, wcześniejszej pracy 

jednakże obniżał tę liczbę do 101 880; zob.: J. Piłsudski, 22 stycznia 1863, [w:] idem, Pisma zbiorowe. Wydanie 

prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. 3, red. Wacław Lipiński, Warszawa 1937 (pierwodruk 1914), s. 205. 

Zgadza się to mniej więcej z informacją Eligiusza Kozłowskiego, iż w przeddzień powstania siły rosyjskie 

wzrosły do 100 000; zob.: E. Kozłowski, Wojskowość polska…, s. 442. Leonard Ratajczyk obliczał liczbę wojsk 

rosyjskich w Królestwie na 111 245; zob.: L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka…, s. 62. Należałoby jednak 

raczej powiedzieć, że Ratajczyk powtarzał tę liczbę za Walerym Przyborowskim, który z kolei zaczerpnął ją od 

autorów rosyjskich; zob.: W. Przyborowski, op. cit., t. 1, s. 59. Przyborowski pisał, że z tej liczby armię czynną 
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W samej tylko Warszawie stacjonowało ponad 21 000 żołnierzy
303

. Powstańcy nie zdołali 

osiągnąć żadnego z zakładanych celów. Mimo to „w kilku punktach udało się im osiągnąć 

piękne sukcesy”
304

. Autorzy uderzają w ton niemal poetycki: „Niezwykła ta noc stwarzała 

dziwaczne nieraz sytuacje”
305

. Podają garść danych statystycznych, informując, iż spośród 

180 miejscowości, gdzie stacjonowały oddziały carskie, do większych starć doszło w 19 

punktach. Powstańcy zebrali się ponadto jeszcze w 14 miejscach, ale „na napad nie 

zdecydowali się”
306

. Stanęło do boju zaledwie 4500 ludzi i zaatakowali oni w sumie 6000 

                                                                                                                                                         
stanowiło 96 471 ludzi, a po odliczeniu chorych – 92 260. Liczbę 100 000 przyjmował w roku 1972 Stefan 

Kieniewicz, Powstanie styczniowe…, s. 367. 
303

 Według Józefa Piłsudskiego siły rosyjskie w Warszawie liczyły 22 000; zob.: J. Piłsudski, Zarys 

historii militarnej…, s. 105. Również na 22 000 określił liczebność garnizonu rosyjskiego Stefan Kieniewicz, 

Powstanie styczniowe…, s. 368. 
304

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 381. 
305

 Jako przykład podają wydarzenia w Białej Podlaskiej: „[…] atakiem na Białą Podlaską pokierować 

miał Roman Rogiński. Wróg jednak został uprzedzony, zarządził alarm i w szyku bojowym ustawił się na rynku. 

Osiem dział gotowych do strzału zajęło miejsce pośrodku, otoczyła je piechota, a dokoła rozsypali się kozacy. 

Tuż na oczach tej groźnej siły, u wylotu jednej z ulic, zaczęła zbierać się gromadka powstańców. Do jedenastej 

wieczór zebrało się zaledwie sześćdziesięciu kilku ludzi, którym rozdano kosy i kilka strzelb myśliwskich. 

Kilkunastu żołnierzy z baterii nieprzyjacielskiej otwarcie wyszło z szeregów, by stanąć z bronią po stronie 

powstania. I ta drobna garstka przez parę godzin w trwożnym napięciu nerwów stała o paręset kroków naprzeciw 

silnego oddziału wojsk regularnych, gotowego do boju. Jeden rozkaz, jedna stanowcza decyzja wystarczyłaby do 

zgniecenia śmiałków. A mimo to carski dowódca, niepewny własnych żołnierzy, nie odważył się go wydać. 

Wreszcie o pierwszej w nocy Rogiński postanowił wycofać się. Kazał swej garstce niejako defilować przed siłą 

nieprzyjacielską – przejść na ukos rynek, by zniknąć w innej ulicy, prowadzącej w stronę Janowa. Wróg jednak i 

teraz nie ruszył się zdumiony odwagą powstańców”; zob.: Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 381. Jest to 

niemal dosłownie zacytowany fragment pracy Józefa Piłsudskiego, 22 stycznia 1863…, s. 226–227. Piłsudski, 

przygotowując swe wykłady poświęcone powstaniu styczniowemu, epizod bialski oparł na pamiętnikach 

Romana Rogińskiego; zob.: Z pamiętnika Romana 1859–1863, wyd. A [Aleksander Kraushar] Kraków 1898, s. 

56–58. Tyle tylko, że w przeciwieństwie do Piłsudskiego i autorów podręcznika z 1959 r. Rogiński wyraźnie 

pisał, iż odbyło się to w dzień (jak można się domyślić – 23 stycznia), między dziesiątą rano a pierwszą po 

południu. Nieco wcześniej informował, że powstańcy zbierali się na plebanii od wieczora poprzedniego dnia (22 

stycznia). Niewykluczone zresztą, że Piłsudski oparł się nie bezpośrednio na pamiętniku Rogińskiego, lecz na 

relacji powstałej w oparciu o ten pamiętnik, a zawartej w dziele Walerego Przyborowskiego, u którego 

występuje już owa czasowa nieścisłość, a całość przypomina opis Piłsudskiego; zob.: W. Przyborowski, op. cit., 

t. 1, s. 94–95. Skądinąd należy uznać za znamienne, że autorzy podręcznika z 1959 r. odwołali się do 

patriotycznych opisów w dziełach polskich, ale „niesłusznych politycznie” autorów, jak Piłsudski, zamiast 

skorzystać, na przykład, z opisu w dziele Rosjanina, Mikołaja Berga, który przedstawił to wydarzenie 

diametralnie inaczej: „On [tj. Rogiński – przyp. A. S.] porobił wszelkie zarządzenia do wykonania napadu na 

Białę w oznaczonej godzinie, to jest o północy, gdy mu jeszcze za dnia znać dano, że >>Rosya sformowana 

uszykowała się koło parku artylerii<<. To spłoszyło spiskowych i część ich pozostała w domu. Rogiński zamiast 

spodziewanych kilkuset, na wszystko zdecydowanych zuchów, ujrzał się na czele zaledwie pięćdziesięciu 

wystraszonych baranów. Dał więc pokój napadowi […]”; zob.: M. Berg, op. cit., cz. 6, s. 31. 
306

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 382. Dane te (o 19 napadach i 14 punktach, w których zebrali 

się powstańcy nie decydując się na napad) zostały zaczerpnięte z wykładów Józefa Piłsudskiego, Zarys historii 

militarnej…, s. 106. Również informacja o 180 garnizonach carskich pochodzi od Józefa Piłsudskiego, 22 

stycznia 1863…, s. 205. Ciekawej modyfikacji tych obliczeń dokonano we wstępie do wydanego w roku 1954 

wyboru źródeł do dziejów powstania styczniowego, gdzie poinformowano o 33 napadach w noc styczniową 

(zsumowano więc przejęte od Piłsudskiego liczby napadów i punktów, w których nie zdecydowano się na 

napad); zob.: Polska sztuka wojenna w okresie powstania styczniowego…, s. 10. Zsumowanie to nie było 

wszakże uczynione dowolnie, lecz poparto je dokumentem źródłowym – fragmentem relacji dr. Stella 

Sawickiego, uczestnika powstania – który informuje o 33 miejscach, w których uderzono na załogi carskie; zob.: 

ibidem, dok. nr 8, s. 39. Inne liczby podawał w 1972 r. Stefan Kieniewicz – jego zdaniem garnizonów rosyjskich 

było 140, zaś liczba napadów w noc styczniową wynosiła 17, plus kolejnych 7 napadów w następnych dwóch 

dniach, a więc w sumie 24; zob.: S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe…, s. 368–369. Kieniewicz najwyraźniej 

zaczerpnął te dane z dzieła Walerego Przyborowskiego (z wyjątkiem owych kolejnych 7 napadów); zob.: W. 

Przyborowski, op. cit., t. 1, s. 132. 
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wojska
307

. Komentując wystąpienie, autorzy piszą: „Atak polski nie był ani silny, ani też nie 

dokonano go szerokim frontem. Pod względem wojskowym nie osłabił on w poważniejszej 

mierze siły wojsk carskich, nie przyczynił się też do zdobycia przez powstańców większych 

ilości broni”
308

. Szczegółowo opisano działania mniejszych i większych oddziałów 

powstańczych, niekiedy malując obrazy dramatyczne, jak w opisie bitwy pod Węgrowem: 

„Kosynierzy ruszyli ochoczo gęstą ławą. Biec wypadło po otwartym, płaskim terenie i wróg 

widział atakujących jak na dłoni. Powitał ich też chmurą kartaczy. Pociski szarpały i kładły 

całe szeregi atakujących, lecz powstańcy biegli naprzód z niebywałą pogardą śmierci”
309

. 

Osobny podrozdział wydzielono dla kampanii Langiewicza, który był wówczas 

„główną nadzieją powstania”. Wspomniano o bohaterskiej śmierci Andrieja Potiebni, choć 

nie nadano temu wydarzeniu szczególnego znaczenia. Działania Langiewicza autorzy 

oceniają w zasadzie pozytywnie. Lecz wkrótce po przyjęciu dyktatury znalazł się on w 

krytycznej sytuacji. Autorzy tak opisują to, co wówczas zrobił: „W tych warunkach 

Langiewicz podjął fatalną decyzję opuszczenia swego wojska i udania się do Galicji pod 

pozorem przedostania się na Lubelszczyznę, aby tam ożywić ruch powstańczy. W 

rzeczywistości zaś stracił wiarę w możliwość zwycięstwa i po prostu dezerterował z pola 

walki”
310

. 

Autorzy znów przytaczają dane statystyczne: w maju zanotowano 61 bitew i potyczek, 

w czerwcu – 60, w lipcu – 86, w sierpniu – 72
311

. Jednorazowo pod bronią znajdowało się 

25 000–30 000 powstańców
312

. Wzrosła także jednak latem liczba wojsk carskich – do 

150 000, a następnie do 200 000
313

. Ten etap powstania autorzy nazywają okresem 

największych walk w Królestwie. Zwracają uwagę na nowe zjawisko, a mianowicie 

wkraczanie na teren Królestwa z Poznańskiego i Galicji dość dobrze uzbrojonych i 

zorganizowanych oddziałów powstańczych. Niestety – dodają – na ogół jednak nie szczęściło 

się im i ulegały w krótkim czasie rozbiciu. Jesienny „przestój” w działaniach bojowych 

autorzy wykorzystują, by przedstawić organizację rządu powstańczego oraz strukturę 

podziemnego państwa. Relacjonują także konflikty w łonie rządu. Walki korpusu Bosaka, 

stanowiące ostatni silny akord powstania, zostały opisane szczegółowo. Choć jego korpus nie 

                                                 
307

 Są to dane przytoczone dosłownie za Józefem Piłsudskim, 22 stycznia 1863…, s. 243. W 1966 r. 

Eligiusz Kozłowski informował, że dokonano 21 napadów, a uczestniczyło w nich 4000–5000 spiskowców; 

zob.: E. Kozłowski, Wojskowość polska…, s. 479. 
308

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 383. 
309

 Ibidem. 
310

 Ibidem, s. 387. Podobnie oceniał to w roku 1899 Walery Przyborowski, pisząc, iż Langiewicz przez 

doprowadzenie do rozbicia oddziału i swoją ucieczkę za granicę omal nie pogrzebał całego ruchu powstańczego; 

zob.: W. Przyborowski, op. cit., t. 2, s. 148. 
311

 Są to dane zaczerpnięte z tabeli zamieszczonej w wydanych w 1954 r. wypisach źródłowych do 

historii powstania styczniowego; zob.: Polska sztuka wojenna w okresie powstania styczniowego…, dok. nr 43, s. 

104. 
312

 Na około 30 000 szacowała liczbę powstańców w okresie największego natężenia walk starsza 

historiografia, z czym zgadzał się Leonard Ratajczyk, Polska wojna partyzancka…, s. 47. Taką też liczbę 

przyjmował Józef Piłsudski, Zarys historii militarnej…, s. 137. Według Stefana Kieniewicza było to z górą 

20 000; zob.: S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe…, s. 556. 
313

 Zdaniem Emanuela Halicza, który opracował wydany w roku 1954 wybór źródeł do dziejów 

powstania styczniowego, we wrześniu znajdowało się w Królestwie właśnie 150 000 żołnierzy rosyjskich; zob.: 

Polska sztuka wojenna w okresie powstania styczniowego…, dok. nr 10, s. 44 (uwaga Halicza w komentarzu do 

dokumentu). Natomiast Leonard Ratajczyk krytykował później, w 1966 r., szacunki, zgodnie z którymi wojsk 

rosyjskich miało być jesienią ponad 200 000, uważając je za zawyżone (sam przyjmował liczbę 184 000); zob.: 

L. Ratajczyk, Polska wojna partyzancka…, s. 79. Szacunki Ratajczyka były zbliżone do obliczeń Józefa 

Piłsudskiego, iż Rosjanie wystawili w sierpniu w sumie 180 000 wojska; zob.: J. Piłsudski, Zarys historii 

militarnej…, s. 137. Z kolei Stefan Kieniewicz przytoczył uwagę ministra Milutina skierowaną do gen. Berga 

(który niedługo później został namiestnikiem w Królestwie), a wypowiedzianą w lipcu, że ten ma pod swoimi 

rozkazami 145 000 ludzi; zob.: S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe…, s. 659. 
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był zbyt liczny (4000–5000
314

), dzięki dobrej organizacji miał dużą wartość bojową. W 

oddziale „zebrali się najwytrwalsi weterani wielomiesięcznych walk, dla których żadne trudy 

nie były nowiną. Wiele można było dokonać z takim żołnierzem”
315

. Jednak klęska pod 

Opatowem poderwała siły korpusu i Bosak już nie zdołał ich odbudować. Najdłużej, aż do 

wiosny 1865 r., przetrwał oddział ks. Stanisława Brzóski na Podlasiu. Komentarz nie jest 

długi i pobrzmiewają w nim znajome nuty: „Oceniając dziś – po stu prawie latach – ten 

bohaterski zryw wolnościowy naszych ojców, oddając hołd ich ofiarności, śmiało możemy 

powiedzieć, iż przelana wtedy krew polska nie poszła na marne. Rozkołysana została 

wówczas wielka fala patriotyzmu i zrodziła się w sercach polskich nowa tradycja nieugiętej 

walki o niepodległość Ojczyzny”
316

. 

W pozostałych opracowaniach długość opisów działań zbrojnych w powstaniu 

styczniowym jest bardzo zróżnicowana, lecz na ogół niezbyt duża. W podręczniku z 1948 r., 

na pięć stron, jakie zajmuje ten temat, aspekty militarne zajmują niewiele ponad pół strony. W 

noc wybuchu powstania niektóre z napadów na carskie garnizony nie powiodły się, ale – jak 

twierdzą autorzy – wiele miast i miasteczek powstańcy zdobyli. Nie omieszkano podkreślić, 

że wielu zasłużonych dowódców powstania było wcześniej oficerami w armii rosyjskiej. 

Chociaż powstanie „było na złej drodze”, latem i jesienią odznaczyły się oddziały dowodzone 

przez (co znów podkreślono) Polaków – byłych oficerów armii rosyjskiej: Zygmunta 

Chmielewskiego i Mikołaja Heidenreicha, zwanego Krukiem. Kiedy Traugutt stanął na czele 

rządu, „nowy duch” wstąpił w powstanie. Wspomniano, aczkolwiek lakonicznie, o 

usiłowaniach zorganizowania oddziałów powstańczych na wzór wojska regularnego. 

Aresztowanie Traugutta zadało decydujący cios powstaniu. 

Również w materiałach z 1954 r. opis działań wojennych jest lakoniczny. W 

oddziałach partyzanckich licznie uczestniczyli chłopi, a zdarzały się też oddziały robotnicze. 

Oddziały te bohatersko walczyły, ale o tej walce niewiele mieli do powiedzenia autorzy. 

Jednym akapitem skwitowano końcową fazę powstania i działalność Traugutta. W 

opracowaniu z roku 1952 jest tego jeszcze mniej. Z działań Traugutta wymieniono tylko 

rozkaz o bezwzględnym przestrzeganiu dekretu uwłaszczeniowego. Dla autorów opracowania 

z roku 1954: „Powstanie styczniowe było ostatnią walką narodu polskiego, którą kierowała 

szlachta. Teraz na czoło walki o wyzwolenie Polski wysunęła się nowa klasa – klasa 

robotnicza”
317

. Stwierdzenie to poparto autorytetem Lenina, cytując fragment jednego z jego 

dzieł. 

Przechodząc do krótkiego i lakonicznego omówienia przebiegu powstania autorzy 

materiałów z 1957 r. zauważają, że „wyniki napadów w noc styczniową były z punktu 

widzenia wojskowego raczej ujemne”
318

. Dziwi nieco, że pisząc o ostatniej fazie powstania 

nawet nie wspomnieli o Traugutcie. Jego nazwisko zostało zresztą wymienione tylko raz, na 

początku rozdziału. 

Wzorcem dla tematu o powstaniu styczniowym dla autorów materiałów z roku 1960 

był rozdział w podręczniku z 1959 r. Został on skrócony i przeredagowany, ale zachowano 

nawet spore fragmenty w stanie niezmienionym. Pierwsza noc powstania została opisana w 

dużym skrócie, ale przytoczono najważniejsze epizody z podręcznika z 1959 r. Inaczej 

jednakże podsumowano wysiłek powstańczy. O ile w podręczniku z 1959 r. oceniono go dość 

wstrzemięźliwie, o tyle tutaj nie zawahano się napisać, iż „powstańcy odnieśli duży sukces 

                                                 
314

 Za liczbą 4000–5000, lecz bliższą 5000, opowiadał się później, w 1966 r., Leonard Ratajczyk, 

Polska wojna partyzancka…, s. 262–263. 
315

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 398. 
316

 Ibidem, s. 399. 
317

 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 64. 
318

 Z walk „Za Waszą i naszą wolność”…, 1957, s. 55. 
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rozpoczynając walkę równocześnie w kilkunastu miejscach kraju”
319

. Stosunkowo dużo 

miejsca poświęcono Langiewiczowi. Siły powstańcze latem 1863 r. oszacowano na 

maksymalnie 20 000
320

. Zatrzymano się dłużej przy dyktaturze Traugutta, choć i jemu 

poświęcono zaledwie kilka zdań. Podano mniejszą liczebność oddziału Bosaka, lecz 

uczyniono to dokładniej: 2000 strzelców, 1000 kosynierów i 400 jazdy
321

. Wspomniano o 

ostatniej zwycięskiej potyczce, pod Blizinem
322

, której nie ma w podręczniku z 1959 r. 

Pominięto natomiast wcześniejszą klęskę pod Opatowem. Napisano tylko, iż „dalsza walka 

nie rokowała już żadnego powodzenia”
323

. Najdłużej walczył „syn fornala”
324

, ks. Brzózka. 

Powstanie styczniowe zostało w materiałach z roku 1969 określone jako ostatni akord 

walk narodowowyzwoleńczych, zanim ster walki o wyzwolenie społeczne i narodowe przejął 

proletariat polski. Opis dziejów powstania jest bardzo silnym streszczeniem rozdziału w 

podręczniku z 1959 r. Skrótowość zaszła tak daleko, że nie podano tutaj żadnych danych 

liczbowych. Działania wojenne omówiono bardzo wybiórczo i w dużym skrócie. Nie 

omówiono starć pierwszej nocy powstania. Napisano jedynie, że powstańcy zaatakowali 

oddziały rosyjskie w kilkunastu punktach, lecz większość ataków nie powiodła się. Autorzy 

oceniają powstanie pozytywnie: „Mimo błędów i niekonsekwencji powstanie miało charakter 

postępowy. Udział szerokich mas ludu miejskiego i części chłopstwa, wysunięcie na czoło 

sprawy uwłaszczenia nadały powstaniu charakter walki narodowowyzwoleńczej”
325

. 

W podręczniku z 1970 r. opis powstania rozpoczyna się dopiero na 15 stronie 

rozdziału i zajmuje niespełna 18 stron. Świadczy to o zachwianiu proporcji w porównaniu z 

podręcznikiem z roku 1959, gdzie opis działań wojennych zaczyna się na ósmej stronie 

rozdziału i liczy 20 stron. Omawiany podręcznik jest niewątpliwie wyjątkowy, jeśli chodzi o 

obszerność i szczegółowość opisu przygotowań do powstania i zdarzeń poprzedzających jego 

wybuch. Opis nocy styczniowej jest skrócony. Hasłowo wymieniono miejsca, w których 

doszło do wystąpień, wspominając o tych samych, o których pisano w podręczniku z 1959 r. 

Nie podano jednakże informacji o liczbie zaatakowanych garnizonów, o tym, gdzie miało 

miejsce najwięcej wystąpień, o liczbie powstańców oraz liczebności zaatakowanych wojsk 

rosyjskich. Oceniając rezultaty wystąpienia autorzy zauważają, że bój wstępny nie przyniósł 

zasadniczych sukcesów militarnych. Wymieniają dwie główne przyczyny niepowodzeń: 

kiepskie uzbrojenie oraz nieznajomość rzemiosła wojennego. Jedynym czynnikiem 

sprzyjającym powstańcom było zaskoczenie. Znaczenie moralne i polityczne pierwszej nocy 

powstania było jednak – zdaniem autorów – olbrzymie. Dalej przedstawiono w skrócie te 

same wydarzenia, co w podręczniku z roku 1959. Kampanię Langiewicza znacznie skrócono, 

a przy tym sporo miejsca przeznaczono na omówienie kwestii politycznych związanych z 

jego dyktaturą. Działania bojowe są silnie streszczone. Nie pominięto jednak śmierci Potiebni 

pod Pieskową Skałą. Różnie przedstawiono w obu podręcznikach liczebność wojsk carskich. 
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Tutaj podano trzy liczby: w kwietniu 105 000, w lipcu 141 000, zaś jesienią już 170 000
326

. W 

ustępie o dyktaturze Traugutta omówiono w skrócie jego reformy wojskowe i organizacyjne. 

Podano nową informację, że w tym okresie siły powstańcze skupiały w sumie od 10 500 do 

11 200 ludzi
327

. Odnośnie do reform wojskowych oceniają autorzy, że w kilku regionach 

kraju istniały pewne możliwości ich wprowadzenia. Nie zostały one zrealizowane, za co 

odpowiadała także „pewna nieudolność organizacyjna”. Wyróżniającą się na tym tle 

działalność Hauke-Bosaka opisano bardzo skrótowo. Liczebność jego korpusu określono na 

ponad 4000, co zgadza się z danymi w podręczniku z roku 1959 (4000–5000). O ile jednak 

tam napisano, że Bosak stanął w końcu wobec olbrzymiej przewagi wojsk rosyjskich, o tyle 

tutaj podano, że liczba wojsk rosyjskich, które go ścigały, wynosiła blisko 5000, co nie 

wskazuje na olbrzymią przewagę
328

. W odróżnieniu od podręcznika z roku 1959, gdzie 

komentarz jest bardzo krótki, tutaj zajmuje on z górą dwie strony. Wart jest jednak uwagi, 

bowiem poza kilkoma fragmentami o charakterze propagandowym zawiera garść informacji o 

wysiłku zbrojnym powstania; jak na przykład, że stoczono 1224 bitwy i potyczki
329

. Zdaniem 

autorów, powstańcza walka zbrojna była pierwszą w historii prowadzoną na tak szeroką skalę 

wojną partyzancką (trudno ocenić, czy mają na myśli historię Polski, czy powszechną) i miała 

olbrzymie znaczenie dla rozwoju myśli wojskowej. Ocena ta staje się zrozumiała po 

przeczytaniu, że: „Nieprzypadkowo […] uchwały Polskiej Partii Robotniczej z lat walki z 

hitlerowskim okupantem nawoływały do korzystania z doświadczeń powstania 

styczniowego”
330

. 

Według autorów podręcznika z 1986 r. planowano, że walkę powstańczą podejmą 

24 000 ludzi
331

. Nową informacją jest wzmianka, że planowano dokonać trzydziestu 

napadów
332

. Langiewicza określono tu jako zdolnego partyzanta. O przebiegu jego dyktatury i 

szlaku bojowym napisano jednakże tylko krótki akapit. Autorzy oceniają, że pierwszy okres 

powstania nie przyniósł widocznych efektów militarnych
333

. W okresie wiosenno-letnim 

natomiast wojna partyzancka objęła cały kraj. Do walki włączali się bowiem – według 
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autorów – robotnicy z zagłębia górniczego, mieszczanie, szlachta zaściankowa. Jednak 

jesienią fala ta opadła, a: „Trauguttowska koncepcja prowadzenia wojny przy udziale mas 

chłopskich nie miała już szans realizacji”
334

, szczególnie po wydaniu przez cara dekretu 

uwłaszczeniowego. Wspomniano na koniec o najdłużej utrzymującym się oddziale ks. 

Brzóski, co – jak uważają autorzy – zdawało się potwierdzać słuszność obranej przez 

Traugutta linii politycznej. W obszernym komentarzu znalazło się kilka ciekawszych 

fragmentów, między innymi stwierdzenie, że choć powstanie styczniowe trwało najdłużej ze 

wszystkich powstań narodowych, to, paradoksalnie, przyniosło najmniej strat ludzkich. 

Sprawił to sposób prowadzenia walki – działania partyzanckie. 

Nietrudno zauważyć, że szczególnie w wydawnictwach z okresu do roku 1956 

obserwuje się bardzo znaczącą przewagę objętościową części poświęconej konfliktowi 

między „białymi” a „czerwonymi” nad częścią zawierającą opis działań zbrojnych. Zmienia 

się to w materiałach z 1957 r., lecz nie dlatego, że ich autorzy postanowili szerzej opisać 

działania wojenne, ale ponieważ skoncentrowali się na udziale w powstaniu ochotników 

obcych narodowości, zwłaszcza Rosjan. Odwrócenie proporcji na rzecz obszernego 

omówienia działań zbrojnych następuje dopiero w podręczniku z 1959 r., choć autorzy nie 

rezygnują z szerokiego nakreślenia kwestii społecznych i politycznych. W ich ślady 

(oczywiście w znacznie skromniejszej formie) idą autorzy opracowań z lat 60. Zachwianie 

tych proporcji następuje w podręczniku z 1970 r., gdzie część wstępna tematu, poświęcona, 

ogólnie mówiąc, sytuacji przed powstaniem, zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w 

stosunku do omówienia działań zbrojnych. W opracowaniach z lat 70. proporcje te zostają z 

grubsza utrzymane – opisy są bardzo ubogie w szczegóły militarne. Zmienia się to w 

podręczniku z 1986 r., gdzie relacja z działań wojennych jest znacznie dłuższa i 

dokładniejsza; i choć autorzy również rozbudowują omówienie kwestii polityczno-

społecznych, to zachowują proporcje zbliżone raczej do podręcznika z 1959 r. niż tego z roku 

1970. 

Powstanie styczniowe nie miało jednego głównego bohatera. Być może dlatego w 

niektórych opracowaniach starano się takiego bohatera wykreować. Dla niektórych autorów 

był nim Jarosław Dąbrowski, w czym nie przeszkadzał fakt, iż w chwili wybuchu powstania 

siedział już w więzieniu. Dla innych – Traugutt; choć rzadziej niż Dąbrowski. 

Dąbrowskiego najgorliwiej wychwalają autorzy materiałów z 1952 r., a autorzy 

materiałów z roku 1954 niewiele im ustępują. Padają tu takie sformułowania, jak: „bohater 

powstania styczniowego”, „postać piękna i prawa”; a zwrot: „ku której często zwracamy się 

myślami” brzmi niemal jak fragment modlitwy. Według autorów materiałów z roku 1954 

aresztowanie Dąbrowskiego było poważnym ciosem dla organizacji „czerwonych”. Autorzy 

opracowania z roku 1952 mają na ten temat radykalniejszy pogląd – ich zdaniem powstanie z 

góry skazane było na porażkę, bowiem: „Zabrakło […] wodza-rewolucjonisty, który szczerze 

dążył do wybuchu powstania i potrafił mu jednać przyjaciół”
335

. 

W późniejszych opracowaniach ton już nie jest tak podniosły. Autorzy podręcznika z 

1959 r. informują rzeczowo, iż wiosną 1862 r. Jarosław Dąbrowski, najwybitniejszy działacz 

„czerwonych”, przedstawił plan powstania, który zakładał współdziałanie z rewolucjonistami 

rosyjskimi. Plan oceniają autorzy jako „śmiały, ryzykowny, ale dający duże szanse 

sukcesu”
336

. W podręczniku z 1970 r., choć bardzo szeroko omówiono przygotowania do 
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powstania, postać Dąbrowskiego nie została już szczególnie wyeksponowana. Jeszcze w 

materiałach z 1974 r. jest on jednym ze sportretowanych szerzej wodzów powstania, ale w 

materiałach z 1979 r. wspomina się o nim tylko w jednym miejscu, pisząc, że został 

aresztowany. Trochę więcej napisano o nim w podręczniku z 1986 r. 

Trauguttowi najwięcej uwagi poświęcają autorzy podręcznika z 1959 r. Dość 

patetycznie wprowadzają go na scenę: „Ale zjawił się wówczas w Warszawie człowiek 

niezwykłej woli i hartu, posiadający jasno sprecyzowany plan działania i wiedzący, jakich 

środków ma użyć dla jego realizacji”
337

. Przedstawiają go nieomal jak męża 

opatrznościowego. Reformy przyszły jednak za późno. Aresztowanie Traugutta było ciosem 

najcięższym. Autorzy konstatują: „W warunkach ogólnego zniechęcenia i upadku ducha tylko 

Traugutt podtrzymywał jeszcze wolę walki. Gdy on wybył z szeregów, stanęła cała maszyna 

powstańcza”
338

. 

W mniej wzniosłych słowach, ale z dużą dozą rzeczowych informacji omawiają jego 

dyktaturę autorzy podręcznika z 1986 r., gdzie znajduje się najdokładniejszy opis założeń 

jego reformy powstańczego wojska i gdzie w sposób pełniejszy naświetlono kulisy przejęcia 

przezeń władzy. Wzorem materiałów z 1976 i 1979 r. stwierdzono, że jego wytyczne i 

zarządzenia spowodowały poważne ożywienie upadającego ruchu zbrojnego. Nieco 

szczegółowiej przedstawiono założenia planu utworzenia regularnych korpusów. Jest to 

najpełniejsza informacja na ten temat. W innych opracowaniach Trauguttowi poświęcano 

stosunkowo mało miejsca. Do pewnego stopnia mogło to wynikać z faktu, że główna jego 

działalność związana była z końcowym okresem powstania. Ważniejszą jednak przyczyną 

było chyba to, że Traugutt był dla autorów opracowań zbyt konserwatywny. Toteż tylko 

nieliczne wydawnictwa poświęcały mu więcej niż kilka zdań. W niektórych jego nazwisko w 

ogóle się nie pojawia. Czasami starano się jak gdyby Traugutta usprawiedliwić, jak w 

materiałach z 1969 r., gdzie poświęcono mu nieco więcej miejsca niż we wcześniejszych 

materiałach
339

. Dodano tu, że początkowo związany był z „białymi”, ale po dojściu do władzy 

przekonał się, że tylko metodami „czerwonych” (czyli w oparciu o masy ludowe) można 

uratować powstanie. Dzięki jego reformom gen. Hauke-Bosak stoczył wiele zwycięskich 

potyczek. Jednak wysiłki te były spóźnione. 

Przyczyny upadku powstania identyfikowano według znanego schematu. W 

opracowaniach z wczesnego okresu nie pozostawiano wątpliwości, iż doszło do tego w 

wyniku postawy warstw uprzywilejowanych; w wyniku zdrady „reakcji”. Z szukania winnych 

zrezygnowali dopiero autorzy podręcznika z 1959 r., w ogóle nie wskazując przyczyn klęski. 

W opracowaniach z lat 60. czyniono podobnie. Natomiast w materiałach z 1976 i 1979 r. 

wyliczono kilka czynników, które doprowadziły do upadku insurekcji, z których tylko jednym 

było odsunięcie się od powstania klas posiadających. Rozwinięto jeszcze to wyliczenie w 

podręczniku z 1986 r., podobnie rozkładając akcenty. 

W żadnym z opracowań nie twierdzono, że powstanie miało jakiekolwiek szanse 

zwycięstwa. Lecz o ile w opracowaniach późniejszych w ogóle nie oceniano szans powstania, 

we wcześniejszych niedwuznacznie sugerowano, że szanse nie istniały. Jak bowiem 

stwierdzono w materiałach z 1954 r., odnosząc się do całego okresu powstań narodowych, 

zbrojną walkę z zaborcami i rodzimymi wyzyskiwaczami mogła doprowadzić do 
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zwycięskiego końca dopiero klasa robotnicza, a tej jeszcze wówczas w Polsce praktycznie nie 

było. 

Powstanie styczniowe, jako całość, nie było tematem wzbudzającym większe 

kontrowersje. Oczywiście, podobnie jak listopadowe, wymierzone było w Rosję, co mogło 

być politycznie i ideologicznie niewygodne. Nie był to jednak temat, który można było 

usunąć poza margines historii, jak starano się to uczynić, na przykład, z wojnami z Moskwą w 

XVII w. Autorzy musieli sobie więc poradzić w inny sposób. Przede wszystkim dawali do 

zrozumienia, że ówczesna Rosja carska to nie to samo, co ZSRR. Stąd też częste zapewnienia, 

iż wrogiem narodu polskiego nie był naród rosyjski, lecz carat, równie mocno uciskający 

Polaków, jak i Rosjan. A także nagminne używanie zwrotów w rodzaju: „armia carska”, 

„żołnierze carscy” itp. Ponadto, temu też służyło usilne poszukiwanie wszelkich możliwych 

pozytywnych relacji polsko-rosyjskich, takich jak współpraca konspiratorów, udział 

ochotników rosyjskich w powstaniu, poparcie ze strony rosyjskich organizacji emigracyjnych. 

Przy czym dość wyraźnie widać, że szczególny nacisk na przedstawianie tych relacji kładli 

autorzy wcześniejszych opracowań, z lat 40. i 50. W późniejszym okresie również o nich 

pisano, ale proporcjonalnie coraz mniej. Mamy tu niewątpliwie do czynienia z wyraźną 

tendencją. 

3. Uwagi ogólne 

Jak wspomniano na początku, omawiana tu grupa zagadnień związanych z 

powstaniami narodowymi zajmuje w opracowaniach do cyklu historycznego najwięcej 

miejsca. Ponadto, jako całość jest w nich najpełniej reprezentowana. Nie ma ani jednego 

wydawnictwa, w którym zostałoby pominięte któreś z powstań. Pod tym względem powstania 

narodowe stanowią wyjątkową grupę zagadnień. 

Okres ten najpełniej omówiono w podręczniku z 1959 r. Podręcznik z roku 1970 

niewiele mu ustępuje, jednakże w większości opiera się na starszym podręczniku. Natomiast 

w podręczniku z 1986 r. pewna skrótowość ujęcia ma tę zaletę, że w opisach dominują na 

ogół kwestie militarne. W odniesieniu do wydawnictw o charakterze materiałów do szkolenia 

politycznego można wskazać na opracowanie z roku 1960 jako na najpełniej prezentujące tę 

grupę zagadnień. Należy jednak pamiętać, że i ono powstało w dużej mierze dzięki 

przedrukom z podręcznika z 1959 r. Najgorzej niewątpliwie potraktowano powstania 

narodowe w materiałach z 1974 r., których autorzy przedkładają ekscentryczność w 

konstruowaniu tematów nad ich merytoryczną wartość. 

Skoro już wspomniano o przedrukach, wypada prześledzić proces zapożyczeń w 

kolejnych opracowaniach w odniesieniu do tej grupy zagadnień. I tak, podręcznik z 1948 r. 

stanowi przedruk „prowizorycznego” podręcznika z 1947 r. Tradycyjnie już w materiałach z 

1954 r. można znaleźć wiele przedruków z materiałów z roku 1952, które są wydawnictwem 

oryginalnym. Autorzy materiałów z roku 1956 oparli się na materiałach z 1954 r. W 

większości oryginalne ujęcie znajduje się natomiast w materiałach z 1957 r., lecz i tutaj 

można wskazać fragmenty zaczerpnięte z materiałów z 1954 r. Nawet autorzy podręcznika z 

1959 r. korzystali z wcześniejszych opracowań; co prawda w minimalnym zakresie, ale 

jednak – i oni sięgnęli w jednym miejscu do materiałów z 1954 r. Podręcznik ten stał się 

wzorcem dla materiałów z 1960 r., gdzie znajdują się także dane z materiałów z 1954 i 1957 

r. Materiały z 1962 r. są przedrukiem materiałów z 1960 r. (niektóre dane liczbowe 

zaczerpnięto jednak z podręcznika z 1959 r.). Kolejne opracowania – materiały z 1964, 1966 i 

1969 r. – zostały oparte zasadniczo na materiałach z 1960 r., z tym że w materiałach z 1964 i 

1966 r. znajdują się dane zaczerpnięte także z materiałów z 1962 r., a w materiałach z 1966 i 

1969 r. dodatkowo z podręcznika z roku 1959 (ponadto, w materiałach z 1966 r. korzystano 

też z materiałów z roku 1964). Podręcznik z 1970 r. zawiera bardzo wiele fragmentów 
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przedrukowanych z podręcznika z roku 1959, a także niektóre ustępy z materiałów z 1960 i 

1966 r. Materiały z 1974 r. można uznać za opracowanie niemal oryginalne, ale da się tu 

zidentyfikować fragmenty wzorowane na materiałach z 1960 r. oraz podręcznikach z 1959 i 

1970 r. Materiały z roku 1976 zawierają treści zaczerpnięte z podręczników z 1959 i 1970 r. 

oraz materiałów z 1960 r., a same z kolei stały się źródłem treści dla materiałów z 1979 r. 

Podręcznik z 1980 r. jest dosłownym przedrukiem materiałów z 1979 r. Autorzy podręcznika 

z 1986 r. korzystali przede wszystkim z podręczników z 1959 i 1970 r., ale także, w 

mniejszym zakresie, z materiałów z 1957, 1960, 1969, 1976 i 1979 r. 

Jak wynika z powyższego zestawienia, za całkowicie oryginalne w treści odnoszącej 

się do powstań narodowych można zatem uznać jedynie materiały z 1952 r. 

Autorzy tematów trzeciej grupy zagadnień korzystali najczęściej z popularnego 

opracowania Janusza Sikorskiego
340

, jako źródła informacji, a często i kopiowanych mniej lub 

bardziej dosłownie fragmentów. Dotyczy to przede wszystkim autorów materiałów z 1954 i 

1956 r. oraz podręcznika z roku 1959, ale także materiałów z 1960 r. i z lat późniejszych. 

Najwięcej zapożyczeń z opracowania Janusza Sikorskiego można znaleźć w tematach o 

powstaniu kościuszkowskim, listopadowym i wielkopolskim, zawierających całe 

przedrukowane ustępy. Wiele danych liczbowych podawano za Sikorskim aż do lat 70. 

Korzystano też chętnie z drugiego tomu zbiorowego wydawnictwa Zarys dziejów 

wojskowości polskiej…, zaś w późniejszych opracowaniach również z syntez Eligiusza 

Kozłowskiego i Mieczysława Wrzoska
341

. We wszystkich tematach dotyczących powstań 

autorzy wykorzystywali informacje zawarte w wypisach do historii polskiej sztuki 

wojennej
342

. 

W tematach dotyczących powstania kościuszkowskiego czerpano bardzo obficie z 

dzieł Tadeusza Korzona
343

. Sporo danych liczbowych pochodzi ze wspomnień gen. Józefa 

Zajączka
344

, a także z prac Wacława Tokarza
345

. Z autorów powojennych znaczny wpływ na 

kształt tematu wywarli Stanisław Herbst
346

 i Tadeusz Rawski
347

. Autorzy materiałów i 

podręczników wydanych po roku 1966 wykorzystywali również informacje z artykułu 

Zdzisława Sułka
348

. 

W odniesieniu do tematu o powstaniu listopadowym duży wpływ na jego kształt (a 

zwłaszcza na dane liczbowe) wywarły dzieła Wacława Tokarza
349

 i Aleksandra 

Puzyrewskiego
350

. A także Stanisława Barzykowskiego
351

. Z autorów powojennych zaś – 

Stanisława Herbsta
352

. W podręczniku z 1986 r. temat ten został opracowany przez Marka 

Tarczyńskiego, toteż można tam znaleźć wiele danych z jego opracowania o generalicji 
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powstania listopadowego
353

. Autorzy wcześniejszych wydawnictw do szkolenia politycznego 

korzystali chętnie z opracowanego przez Władysława Bortnowskiego zbiorku dokumentów i 

fragmentów tekstów dotyczących powstania
354

. 

Autorzy tematu o ruchach powstańczych lat 1846 i 1848 na ziemiach polskich wiele 

zawdzięczają pracy Mariana Żychowskiego
355

, a także Stefana Kieniewicza
356

. Korzystano 

też chętnie z prac wcześniejszych badaczy: Emila Haeckera
357

, Bolesława Limanowskiego
358

, 

Agatona Gillera
359

, Czesława Frankiewicza
360

 i Marii Steckiej
361

. Autorzy podręczników i 

materiałów do cyklu historycznego korzystali też z wyboru źródeł do dziejów nurtów 

lewicowych w powstaniach narodowych
362

. Ważnym źródłem informacji był wydany w roku 

1948 pierwszy tom opracowania przygotowanego na stulecie „Wiosny Ludów”
363

. Także i w 

tym temacie korzystano z opracowanego w roku 1952 przez Władysława Bortnowskiego 

zbiorku dokumentów i fragmentów tekstów o powstaniu wielkopolskim
364

. Odwoływano się 

też do informacji zawartych w pracy radzieckich autorów I. Millera i U. Szustera
365

. 

Opisy powstania styczniowego (szczególnie opis w podręczniku z 1959 r.) zostały w 

dużej mierze oparte na faktach i danych liczbowych podawanych przez Józefa 

Piłsudskiego
366

. Na treść opisu w tymże podręczniku duży wpływ wywarła też broszurka o 

Jarosławie Dąbrowskim, opracowana w roku 1955 przez oficerów Wojskowej Akademii 

Technicznej
367

, skąd zaczerpnięto niektóre fragmenty. Nie sposób nie wspomnieć o wpływie 

na kształt tematu, jaki miała monografia Stefana Kieniewicza
368

. Z autorów wcześniejszych 

należy wymienić przede wszystkim Walerego Przyborowskiego
369

, a także rosyjskiego autora 

Mikołaja Berga
370

, piszącego niedługo po upadku powstania. Autorzy tematów o powstaniu 

styczniowym sięgali też do artykułu Leonarda Ratajczyka
371

 oraz (w odniesieniu do 

końcowego etapu powstania) do jego pracy z roku 1966
372

, a także do opracowania Jerzego 

Zdrady
373

. 

Wymaga podkreślenia, że część wymienionych wyżej autorów (a także autorów 

opracowań do cyklu historycznego) korzystała z informacji i danych liczbowych zawartych w 

pracach także innych historyków sprzed roku 1945: Bronisława Gembarzewskiego
374

, 

Mariana Kukiela
375

, Kazimierza Bartoszewicza
376

, Wacława Tokarza
377

. 
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Styl wypowiedzi ulegał z czasem podobnym zmianom, jak w przypadku dwóch 

pierwszych grup zagadnień. Dotyczy to także ewolucji języka wypowiedzi. Od ekspresji stylu 

i przerostu propagandowej retoryki we wczesnych opracowaniach, po niemal ascetyczną, 

wyzbytą emocji formę i rzeczowość opisu w wydawnictwach najpóźniejszych. Bez większej 

przesady można stwierdzić, że w podręczniku z 1948 r. mamy do czynienia wręcz z językiem 

nienawiści i groźby, o czym świadczą złowieszcze zapowiedzi, w rodzaju „zwalczania do 

końca tych, którzy usiłują podważyć budowę państwa i demokracji”. Uderza zresztą w tym 

podręczniku częstotliwość powtarzania słów: „demokracja”, „demokrata”, „demokratyczny” 

w odniesieniu do obozu rządzącego po 1944 r.; obozu – jakże by inaczej – „demokracji 

polskiej”. A skoro po jednej stronie barykady znajdowała się „demokracja”, to po drugiej 

musiała znaleźć się: „reakcja”, „klika reakcyjna”, „grupy reakcyjne”, „zdrajcy” itp. 

W materiałach z 1954 r. pisano wciąż o pogardzie, wstręcie i głębokiej nienawiści, 

jakimi lud polski darzy obóz zdrady narodowej oraz o tym, że trzeba nieubłaganie walczyć ze 

zdrajcami i wrogami ludu. W materiałach z 1957 r. nie pisze się już wprost o zdradzie czy 

obozie zdrady, ale o bierności graniczącej ze zdradą bądź o ugodowych działaczach. Jeszcze 

autorzy podręcznika z 1959 r. używają w odniesieniu do postawy magnaterii i szlachty 

określeń w rodzaju: „synekura”, „służalczość wobec cara” oraz piszą o „narastaniu prądów 

wstecznych i reakcyjnych” i o „obozie reakcyjnym”, a w odniesieniu do ugody 

jarosławieckiej używają słowa „zdrada”. W opracowaniach z pierwszej połowy lat 60. z 

rzadka wspomina się jeszcze o „reakcji” i o zdradzie arystokracji i burżuazji, na ogół jednak 

unika się tego typu określeń. Tymczasem autorzy materiałów z 1966 r., choć szczególnie 

wyraźnie rysują obraz podziałów w polskim społeczeństwie, czynią to już innym językiem, w 

którym obok nielicznych zwrotów w rodzaju: „nurt reakcyjny” czy „rodzimi ciemiężyciele i 

zdrajcy” występują określenia nowe, takie jak: „nurt patriotyczny” i „nurt konserwatywny”. 

Ten kierunek zmian w języku wypowiedzi zostanie utrzymany, chociaż jeszcze w 

podręczniku z 1970 r. pojawiają się wtręty o „zdradzieckim obliczu arystokracji” oraz o 

„reakcji”. W materiałach z drugiej połowy lat 70. wszakże nie ma już mowy o „obozach” czy 

„klikach”, ale raczej o aspiracjach niepodległościowych klas i warstw społecznych czy 

antagonizmach klasowych, chociaż rząd z okresu powstania listopadowego nazwano jeszcze 

reakcyjnym. Rażący dysonans wprowadzają materiały z 1974 r., gdzie pobrzmiewają dość 

głośne echa retoryki z lat 50., a określenia typu „obóz zdrady narodowej” nie należą do 

rzadkości. W podręczniku z 1986 r. trudno już jednak wskazać jakikolwiek przykład użycia 

określeń skrajnie pejoratywnych, a zastępują je takie, jak: „tendencje ugodowe” czy 

„konserwatyści”. 

Najwyraźniej zmiany stylu i języka wypowiedzi rysują się w komentarzach, których 

ewolucja przebiega analogicznie, jak w tematach dwóch poprzednich grup zagadnień. 

Generalnie, w opracowaniach wcześniejszych mamy komentarze dłuższe niż w późniejszych. 

Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że niektóre tematy w wydawnictwach 

wcześniejszych zostały skonstruowane w taki sposób, jak gdyby w całości stanowiły jeden 

długi komentarz (na przykład w podręczniku z 1948 r. czy materiałach z 1952 r. oraz – 

niezgodnie z ogólną tendencją – w materiałach z 1974 r.). Ponadto, komentarze z 

wydawnictw późniejszych są bardziej merytoryczne niż te z wcześniejszych. Nawet jeśli w 

późniejszych opracowaniach pojawiają się długie komentarze, to zasadniczą ich część 

wypełniają informacje bądź rozważania o aspektach militarnych danego powstania (jak, na 

przykład, w podręczniku z 1970 r. czy – w mniejszym zakresie – w podręczniku z 1986 r.). 

Wszystkim powstaniom narodowym towarzyszą kontrowersje. Chodzi głównie o 

ocenę postawy i roli warstw zamożnych wobec dążeń niepodległościowych i zrywów 

powstańczych. Jest to zagadnienie o charakterze ogólniejszym; problem, od którego nie jest 
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wolny żaden z tematów trzeciej grupy zagadnień. Autorzy każdego z opracowań do cyklu 

historycznego musieli wyrazić swoje stanowisko w tej kwestii, deklarując taki czy inny 

pogląd bądź powstrzymując się od deklaracji, co również stanowiło rodzaj deklaracji. Ogólnie 

mówiąc, w opracowaniach wcześniejszych traktuje się powstania jako arenę walki 

„demokracji” z „reakcją”, a szlachta i magnateria, co do zasady, są nie tylko przeciwne 

zbrojnym wystąpieniom, ale są także skłonne aktywnie im przeciwdziałać bądź nawet 

zdradzić i doprowadzić do upadku. W materiałach późniejszych pojawiają się już częściej 

sformułowania o bohaterskiej walce Polaków, jako takich, z zaborcami i o wysiłku całego 

narodu. W jeszcze późniejszych wydawnictwach autorzy zaczynają przyznawać, iż aspiracje 

niepodległościowe wyrażały wszystkie warstwy społeczne, a różniły się jedynie w poglądach 

na sposoby ich realizacji. 

Charakterystycznym przykładem rozbieżnych opinii może być kwestia przystąpienia 

„białych” do powstania styczniowego. Początkowo traktowano to wyłącznie jako chęć 

przechwycenia przez „białych” kierownictwa powstania i oceniano jednoznacznie 

negatywnie. W opracowaniach z końca lat 50., choć pogląd ten się utrzymuje, autorzy dodają 

opinię, że dzięki przystąpieniu „białych” (w domyśle – niezależnie od ich politycznych 

intencji) ruch powstańczy uległ ożywieniu. Później opinie w tej kwestii są zmienne. Jedni 

autorzy podtrzymują ten pogląd, inni twierdzą, że środki, jakimi dysponowali „biali”, zostały 

w gruncie rzeczy zmarnowane, a ożywienie powstania nastąpiło niezależnie od (a nawet 

pomimo) przystąpienia doń „białych”. W ostatnim podręczniku, z 1986 r., rządowi „białych” 

nie przypisuje się już niecnych intencji, a autorzy piszą tylko, iż działał bez przekonania i 

jaśniejszej koncepcji strategicznej. 

Inny kontrowersyjny aspekt największych powstań narodowych (listopadowego i 

styczniowego) wiązał się z problemem zdefiniowania wroga. Ponieważ nie można było 

wyrzucić powstań poza nawias historii, radzono sobie w sposób dwojaki. Przede wszystkim 

używano określeń w rodzaju „Rosja carska”, „wojsko carskie” itd., podkreślając na każdym 

kroku, że to nie naród rosyjski, ale carat był wrogiem narodu polskiego. Po drugie – starano 

się przedstawić możliwie jak najwięcej przykładów polsko-rosyjskiego rewolucyjnego 

współdziałania, udziału Rosjan w szeregach powstańczych itp. Celowały w tym szczególnie 

opracowania z okresu wcześniejszego. Później wspominano o tym już bardziej skrótowo i 

raczej mechanicznie
378

. 

Spośród kontrowersyjnych zagadnień o mniejszej skali warto wskazać kwestię rabacji 

chłopskiej podczas powstania krakowskiego w 1846 r., która sprawiała autorom spory kłopot. 

Napotykano tu trudny do przezwyciężenia dylemat. Z jednej strony nie sposób było potępiać 

ruchu ludowego w jego słusznym odruchu buntu przeciwko szlachcie; z drugiej – ruch ten 

przyczynił się walnie do upadku powstania uznawanego za postępowe, a nawet za pierwsze 

na ziemiach polskich powstanie głoszące hasła socjalistyczne. Salomonową postawę 

zaprezentowali autorzy materiałów z 1974 r., uznając zarówno rabację, jak i powstanie, za 

postępowe. Wielu autorów podejmowało próby wyjaśnienia, dlaczego oba te ruchy nie 

znalazły się po tej samej stronie barykady – przeciwko zaborcom. W opracowaniach 

najwcześniejszych na ogół zrzucano całą winę na szlachtę, za trwający od wieków wyzysk 

chłopa. Później, począwszy od materiałów z 1956 r., zaczęto wytykać powstańcom, że nie 

prowadzili odpowiednio intensywnej akcji uświadamiającej na wsi. W najpóźniejszych 

wydawnictwach bardziej szczegółowo przedstawiano rolę władz austriackich w wywołaniu 

chłopskiej ruchawki. 

Jak już wspomniano, epoka powstań narodowych, jako całość, stanowiła grupę 

zagadnień tak istotną w szkoleniu politycznym, że żadnego z wchodzących w jej zakres 
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tematów nie pominięto w żadnym z opracowań. Nie występują tu więc wielkie luki w 

prezentowaniu polskich tradycji orężnych. Jeśli chodzi o działania zbrojne, można mówić 

raczej o ich pobieżnym – w wielu przypadkach – relacjonowaniu, aniżeli o celowym 

przemilczaniu. Trudno wskazać większy epizod militarny, który starano by się całkowicie 

wypchnąć poza nawias historii. Wydarzenia wojenne były, oczywiście, przedstawiane i 

interpretowane w sposób zgodny z ówczesną ideologią, ale nie prowadziło to do tak 

drastycznych przejawów cenzury (autocenzury?), jak w odniesieniu do bitwy pod 

Beresteczkiem czy do wypraw piastowskich władców na Kijów. 

W przypadku powstań kościuszkowskiego, listopadowego oraz – szczególnie – 

styczniowego można zauważyć wyraźną niechęć autorów do wchodzenia w szczegóły prób 

rozszerzenia powstań na ziemie wschodnie przedrozbiorowej Rzeczypospolitej (czyli, jak 

określili to autorzy podręcznika z 1959 r., ziemie niepolskie). Jeśli chodzi o powstanie 

kościuszkowskie milczano po prostu o akcesach, jakie do powstania zgłaszała szlachta 

wschodnich województw, na przykład ruskiego. O korpusie Dwernickiego, który w powstaniu 

listopadowym podjął próbę wzniecenia powstania na Wołyniu, wspomniano tylko w 

podręcznikach z 1959 i 1970 r. W tematach o powstaniu styczniowym z kolei, jeśli pisano o 

próbach wywołania insurekcji na tamtych terenach, to na ogół jako o chęci odzyskania przez 

obszarników utraconych na wschodzie majątków. 

Zagadnieniem, którego co prawda nie usuwano całkowicie ze szkolenia politycznego, 

ale które starano się wyraźnie marginalizować, była rabacja chłopska w Galicji; wydarzenie 

znacznie istotniejsze niż wynikałoby to ze zdecydowanej większości wzmianek w 

opracowaniach. Za drobny przejaw wybiórczości można też uznać fakt, że w niemal 

wszystkich opisach powstania styczniowego pomijano zupełnie epizod nieudanej dyktatury 

Mierosławskiego, a nawet nie informowano, że w ogóle był on w jakikolwiek sposób 

związany z powstaniem. 

Wypada na zakończenie wskazać rysującą się wyraźnie ogólną tendencję, odnoszącą 

się do zmian w sposobie przedstawiania całego okresu walk narodowowyzwoleńczych. Jest 

nią stopniowe odchodzenie od prostego obrazu, w którym tylko lud jest ostoją patriotyzmu i 

jedynie on jest gotów do poświęceń w walce o niepodległość, zaś warstwy posiadające to 

zdrajcy sprawy narodowej, a w najlepszym wypadku – ugodowcy i kapitulanci. Obraz, jaki 

wyłania się z opracowań późniejszych, a zwłaszcza najpóźniejszych, jest inny – autorzy 

dostrzegają aspiracje niepodległościowe i patriotyzm wśród szerokich warstw narodu i często 

warstw tych dokładnie już nie klasyfikują. 
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ROZDZIAŁ IV. Za Waszą i naszą… Legitymizacja 

internacjonalizmu 

Udział Polaków w walkach o wolność innych narodów to czwarta grupa zagadnień, na 

jakie dzielono historię polskiego oręża na potrzeby szkolenia politycznego. 

Okres między powstaniem kościuszkowskim a listopadowym omawiano w wielu 

opracowaniach przede wszystkim dla zaprezentowania historii Legionów Polskich i sylwetki 

ich twórcy, Jana Henryka Dąbrowskiego, który – jak to ujęto w materiałach z 1957 r. – 

stworzył wojsko, jakiego Polacy przedtem nie mieli. Okres Księstwa Warszawskiego 

przedstawiano natomiast na ogół w bardzo dużym skrócie, a niekiedy zaledwie o nim 

wspominano. 

Ważnym z ideologicznego punktu widzenia obszarem polskiej tradycji militarnej – do 

którego doskonale można było się odwoływać w dobie wojny światowej i później, w okresie 

zimnej wojny – była walka „Za Waszą i naszą wolność”. Nawiązywanie do chlubnej tradycji 

udziału Polaków w walkach innych narodów o niepodległość oraz przeciwko tyranii królów i 

cesarzy dawało twórcom „ludowego” wojska legitymację do propagowania 

internacjonalistycznej, wspólnej z krajami „demokracji ludowej”, a zwłaszcza z ZSRR, walki 

o wyzwolenie klasy robotniczej spod tyranii kapitalistów. Tradycję uczestnictwa Polaków w 

walce „Za Waszą i naszą wolność” przesuwano daleko wstecz, aż do wojen husyckich, zaś jej 

zwieńczeniem był okres „Wiosny Ludów”. Za najbardziej spektakularny przejaw tej walki 

należy jednak uznać udział Kościuszki i Pułaskiego w wojnie o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych. Ostatnim epizodem walk Polaków na obczyźnie (do powstania 

styczniowego) była wojna secesyjna w latach 1861–1865. 

1. Jan Henryk Dąbrowski i wojsko, jakiego Polacy przedtem nie mieli 

Epoka legionowa (jak i cała epoka napoleońska) nie od razu znalazła godne miejsce w 

opracowaniach do cyklu historycznego. Ani słowa na ten temat nie znajdziemy w 

podręczniku z 1948 r., gdzie gen. Jan Henryk Dąbrowski jest wielkim nieobecnym. Okres 

między upadkiem powstania kościuszkowskiego a kongresem wiedeńskim zdaje się dla 

autorów nie istnieć. Niewiele lepiej potraktowali Dąbrowskiego i Legiony autorzy materiałów 

z 1952 i 1954 r. W tych pierwszych określenie „legiony” pojawia się tylko raz, w 

stwierdzeniu, że kiedy Napoleon rozpoczął wojny z Austrią, Prusami i Rosją, do szeregów 

jego armii tłumnie spieszyli Polacy. Wspomniano o Legionach, lecz już nie o Dąbrowskim. 

Więcej (choć i tak bardzo mało) informacji można znaleźć w materiałach z 1954 r. Są one 

jednak skażone bardzo negatywną opinią autorów o Napoleonie: „Wiele krwi polskiej wsiąkło 

w piaski północnej Afryki, w ziemię włoską i francuską. Polaków dążących do wolności 

zmusił Napoleon do dławienia powstania w koloniach francuskich, do walki z narodem 

hiszpańskim broniącym swego kraju przed najazdem napoleońskim. Podobnie armię Księstwa 

Warszawskiego wykorzystał Napoleon dla zaborczego pochodu na Rosję”
1
. Dopiero tu 

pojawia się więc wzmianka o Księstwie, lecz jest bardzo lakoniczna. Wcześniej nazwy tej 

nawet nie wymieniano. Dzieje żołnierzy polskich były tragiczne, ale – jak podkreślają autorzy 

– wiele w nich wspaniałego bohaterstwa, szczerego umiłowania kraju i bezgranicznej 

ofiarności dla ojczyzny. Tym niemniej „Napoleon oszukał Polaków. Okazało się, że 

                                                 
1
 Postępowe i rewolucyjne…, 1954, s. 48. 
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niemożliwe jest odzyskanie niepodległości w oparciu o obce, burżuazyjne rządy”
2
. Ten krótki 

fragment, poświęcony Legionom w materiałach z 1954 r., został w opracowaniu z roku 1956 

przedrukowany i wzbogacony o kilka zdań, ale i kilku pozbawiony. Usunięto zdanie, że wiele 

nadziei patrioci polscy wiązali z Napoleonem. Dodano informację, że powstała wtedy pieśń 

Jeszcze Polska nie zginęła. Zacytowano dwa wiersze jej refrenu. O ile w materiałach z roku 

1954 napisano, że Napoleon oszukał Polaków, o tyle zmieniono to tutaj na: „Napoleon 

wykorzystał Polaków, ale nie zwrócił im Ojczyzny”
3
. 

Całość relacji o Legionach liczy w materiałach z roku 1956 zaledwie stronę. Lecz już 

w materiałach wydanych w 1957 r. historii Legionów poświęcono o wiele więcej miejsca. 

Opierano się na tym wydawnictwie w kolejnych latach, bowiem to obszerne omówienie stało 

się wzorem dla wielu późniejszych publikacji. Opis organizacji i drogi bojowej Legionów jest 

dość szczegółowy. Ubarwiono go kilkoma fragmentami o charakterze patriotyczno-

anegdotycznym. Po wydaniu przez Dąbrowskiego odezwy o tworzeniu Legionów: „Słowa te 

nie przebrzmiały bez echa. W chwili gdy wychodziła odezwa Dąbrowskiego, już jego 

wysłannicy odnajdywali rodaków po francuskich obozach jenieckich, już z radością meldował 

jego dzielny adiutant Tremo z Dijonu, że odnajduje wszędzie serca polskie
4
. Jednocześnie ze 

wszystkich stron zbiegali się oficerowie, rozproszeni po świecie, spiesząc pod znaki ojczyste, 

najczęściej o głodzie i chłodzie. Nie stanowił wyjątku taki np. porucznik Borowski, który z 

przywiązania do ojczyzny, bez żadnego wsparcia, z Warszawy do Paryża, a z Paryża do 

Włoch przybył, najwięcej piechotą”
5
. 

Obszernie opisano szlak bojowy Legionów we Włoszech. Elementy literackie 

dochodzą znów do głosu podczas omawiania tworzenia Legii Naddunajskiej. Zapał i 

ofiarność żołnierzy najlepiej charakteryzuje „wypadek, który miał miejsce w drugiej połowie 

lutego 1800 r., gdy legia otrzymała rozkaz wymarszu do Metzu. W mroźną, zimową porę 

żołnierze mieli na sobie zaledwie kurteczki, trzecia część była bosa. Wówczas prowadzący 

żołnierzy dowódca jednego z batalionów, pułkownik Drzewiecki, własne buty oddał 

najgłośniejszemu z malkontentów i wiódł oddział boso, rozkazawszy jedynie zebranej 

orkiestrze wesoło przygrywać po drodze. Tak doprowadził wszystkich na miejsce, dezerterów 

nie było”
6
. Dalsze losy Legionów autorzy określili jako smutne, mając na myśli walki na 

wyspie San Domingo. Ale Polacy „i w tych najstraszniejszych warunkach odnosili się do 

Murzynów inaczej niż Francuzi czy Anglicy. […] Odczuli to Murzyni i ze swej strony 

odnosili się do nich z wyraźną sympatią. Zaproponowali nawet wielu Polakom przyjęcie 

obywatelstwa ich wyspy”
7
. Jako komentarz do tragicznego losu legionistów zacytowano 

fragment wiersza Cypriana Godebskiego: „O hańbo! O ślepoto, w ludziach niepojęta. Ten, 

który został wolnym, poniósł drugim pęta…”. Mimo strat, część Legionów przetrwała do 

nowej wojny Napoleona z Austrią. Jesienią 1806 r. oddziały te, dowodzone przez gen. 

Dąbrowskiego, wkroczyły do Wielkopolski. Brały udział w wyzwoleniu Gdańska, a następnie 

stały się zalążkiem armii Księstwa Warszawskiego. 

Najdokładniej dzieje Legionów przedstawiono w podręczniku z 1959 r. Ponadto, 

całkowitą nowością w stosunku do wcześniejszych opracowań jest bardzo obszerne 

                                                 
2
 Ibidem. 

3
 Bohaterska walka…, 1956, s. 59. 

4
 Fragment ten to sparafrazowany ustęp z pracy Mariana Kukiela, w którym przytaczał on urywek listu 

Eliasza Tremo; zob.: M. Kukiel, Dzieje oręża polskiego w epoce napoleońskiej, Poznań 1912, s. 35–36. 
5
 Z walk „Za Waszą i naszą wolność”…, 1957, s. 17. Informacja o por. Borowskim została przytoczona 

za opracowanym przez Jana Pachońskiego biogramem Walentego Borowskiego, zamieszczonym w Polskim 

Słowniku Biograficznym; zob.: J. Pachoński, Borowski Walenty (ur. ok. 1768), PSB, t. II/4, Kraków 1936, s. 

350–351. 
6
 Z walk „Za Waszą i naszą wolność”…, 1957, s. 24. Epizod ten opisał Marian Kukiel, Dzieje oręża 

polskiego w epoce…, s. 78. 
7
 Z walk „Za Waszą i naszą wolność”…, 1957, s. 25. 
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omówienie dziejów wojskowych Księstwa Warszawskiego i wojen napoleońskich, w których 

uczestniczyli Polacy. Żadne również z następnych wydawnictw nie dorównuje pod tym 

względem podręcznikowi z 1959 r. (tematy te w podręczniku z 1970 r. są wprawdzie 

objętościowo zbliżone, lecz stanowią skrócony i niewiele zmieniony przedruk ze starszego 

podręcznika). Temat został tu w dużej mierze opracowany na podstawie materiałów z roku 

1957. Powtarzają się tytuły rozdziałów, zwroty, a nawet całe akapity. Został jednak 

poszerzony. Wspomniano o wcześniejszej, niż Dąbrowskiego, próbie utworzenia polskich 

formacji u boku wojsk francuskich. Próbę tę podjął gen. Józef Wielhorski, wysłany do Paryża 

przez Kościuszkę w trakcie insurekcji, jednakże zabiegi te nie odniosły skutku
8
. Powtórzono, 

za opracowaniem z roku 1957, wzmiankę o „słowach, które nie przebrzmiały bez echa” i o 

„dzielnym adiutancie Tremo”. Wspomniano także o poruczniku Borowskim, który drogę „z 

Warszawy do Paryża i z Paryża do Włoch przebył prawie na piechotę”
9
. Niemal dokładnie 

powtórzono za materiałami z 1957 r. opis drogi bojowej Legionów we Włoszech oraz 

informacje o formowaniu i udziale w walkach Legii Naddunajskiej. Przytoczono nawet te 

same anegdoty, jak tę o pułkowniku Drzewieckim, który oddał własne buty żołnierzowi 

narzekającemu na trudy marszu. Także tragedię na San Domingo opisano niemal tymi 

samymi słowami. Na koniec stwierdzono, że około 300 Polaków ocalało, poddając się 

Anglikom
10

. 

Ponownie bardzo skrótowo omawiają okres legionowy autorzy materiałów z lat 60. 

Jednostronicowa notatka o Legionach w materiałach z roku 1960 wprawdzie nie jest 

przedrukiem z wcześniejszych wydawnictw, ale opisuje okres legionowy bardzo lakonicznie, 

w dodatku umieszczając go w końcowej części tematu poświęconego powstaniu 

kościuszkowskiemu. Nie ma tu też żadnych nowych informacji. Zresztą o szlaku bojowym 

Legionów nie napisano ani słowa; jedyne zdanie z tym związane pojawia się w komentarzu: 

„Napoleon wykorzystywał jednak Legiony dla prowadzenia swych zaborczych wojen. 

Wywołało to niezadowolenie wśród Polaków i część Legionów rozpadła się, a reszta 

wykrwawiła się w walce z powstaniem murzyńskim na San Domingo”
11

. 

Dopiero materiały z 1969 r. traktują ten temat nieco szerzej, w oparciu o przedruk z 

materiałów z 1957 r. Dokonano w nim wszakże dużych skrótów oraz zmian. Opis szlaku 

bojowego legii Dąbrowskiego znacznie skrócono. Opis formowania i szlaku bojowego Legii 

Naddunajskiej jest natomiast niemal nie zmienionym przedrukiem. Dodano tylko fragment 

odezwy Kniaziewicza do oficerów legii. Z opisu dalszych losów Legionów usunięto wątek 

stosunku Polaków do ludności murzyńskiej na San Domingo i vice versa. Zdaniem autorów, 

historia Legionów kończy się w zasadzie z chwilą powstania Księstwa Warszawskiego, choć 

w szeregach armii Księstwa służyło wielu legionistów. 

Dzieje Legionów zostały w podręczniku z roku 1970 przedstawione w praktyce 

identycznie, jak w podręczniku z roku 1959. Przedruk w zasadniczych częściach jest niemal 

wierny. Dokonano wprawdzie pewnych skrótów, ale większe zmiany dotyczą przede 

wszystkim początku rozdziału, skąd usunięto wzmiankę, że gen. Wielhorski zabiegał w 

Paryżu o zgodę na tworzenie polskich formacji. Pominięto większość zwrotów retorycznych i 

                                                 
8
 Źródłem dla przedstawienia tego zagadnienia mogła być praca Juliusza Willaume o gen. Wielhorskim. 

Jednakże Willaume napisał, iż Wielhorski został wysłany do Paryża przez rząd powstańczy, ale już po klęsce 

maciejowickiej. Nie mógł go zatem wysłać Kościuszko, który znalazł się w niewoli rosyjskiej; zob.: J. 

Willaume, Generał Józef Wielhorski (1759–1817), Poznań 1925 (=Życiorysy zasłużonych Polaków wieku XVIII 

i XIX 4), s. 13. 
9
 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 265–266. 

10
 Dużo później, w roku 1973, Eligiusz Kozłowski i Mieczysław Wrzosek podawali, iż ostatnich 300 

legionistów ewakuowano do Europy; zob.: E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 

57. Warto podkreślić, że jeszcze w roku 1983 Antoni Czubiński podawał liczbę 300 ocalałych legionistów; zob.: 

A. Czubiński, op. cit., s. 23. 
11

 Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu…, 1960, s. 53. 
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sformułowań o charakterze patriotyczno-martyrologicznym. Co ciekawe, w początkowym 

opisie ani razu nie pada nazwisko Bonapartego, chociaż w podręczniku z 1959 r. pojawia się 

ono często i to w tych samych zdaniach. Cytat z odezwy Dąbrowskiego o utworzeniu 

Legionów nieco skrócono, usuwając z niego zdanie: „Triumfy Rzplitej Francuskiej są naszą 

jedyną nadzieją, za jej pomocą i jej aliantów może zobaczymy jeszcze domy nasze, któreśmy 

z rozrzewnieniem porzucili”. Choć powtórzono, że słowa te nie przebrzmiały bez echa itp., 

pominięto ustęp o dzielnym adiutancie Tremo. W informacji o liczebności Legionów na 

początku kwietnia 1797 r. występuje różnica. Tutaj podano, że liczyły one około 3000 

żołnierzy, podczas gdy podręcznik z 1959 r. podaje, iż 3600
12

. Pominięto opowieść o por. 

Borowskim; usunięto też opowieść o płk. Drzewieckim. Z ustępu o wysłaniu legionistów na 

San Domingo usunięto cytat z wiersza Godebskiego: „O hańbo, o ślepoto…”. Informacja o 

wyprawieniu legionistów na San Domingo jest podana – choć innymi słowami – w sposób 

emocjonalny: „Żołnierze polscy, siłą uprowadzeni na okręty, odmawiali masakrowania 

bezbronnej ludności, niechętnie bili się przeciwko powstańcom”
13

. Co do strat, pada tu tylko 

lakoniczne stwierdzenie, że przeżyło niewielu Polaków. Autorzy dodają na zakończenie 

informację, że z całej formacji legionowej ocalała jedna półbrygada i pułk jazdy
14

, czyli około 

5000 żołnierzy. Hasłowo tylko wspomniano, że w 1805 r. uczestniczyli oni w wojnie z 

królestwem Neapolu. 

Skrótowo również, choć miejscami dokładniej, relacjonują historię Legionów autorzy 

materiałów z drugiej połowy lat 70., podczas gdy w materiałach z 1974 r. uczyniono to w 

formie nie tylko skrótowej, ale i dalekiej od omówienia – jest to raczej połączenie 

patriotycznego komentarza, zachwytów nad demokratycznym charakterem Legionów i 

komplementów pod adresem Dąbrowskiego, który pozostał w pamięci Polaków nie tylko jako 

twórca demokratycznych reform wojskowych, lecz także jako bohaterski dowódca. 

W materiałach z roku 1976 poświęcono Legionom więcej miejsca, choć ich dzieje 

również omówiono w skrócie. Położono nacisk na wydarzenia, zaledwie wspominając o 

demokratycznych stosunkach w nich panujących. Pominięto także cytaty i opowiastki, jakich 

nie brakuje we wcześniejszych wydawnictwach. Temat ten został przedrukowany w 

materiałach z roku 1979, lecz w formie rozszerzonej, a ponadto podzielono go na dwie części: 

osobno omówiono dzieje Legionów, a osobno historię wojska Księstwa Warszawskiego (przy 

czym najpierw opisano okres Księstwa). Materiały z roku 1976 informują w skrócie o 

zorganizowaniu dwóch legii, każdej z trzech batalionów piechoty i trzech kompanii artylerii. 

W sumie pod bronią stanęło 6000 ludzi
15

. Materiały z roku 1979 trochę szerzej omawiają 

tworzenie Legionów oraz demokratyczne stosunki w nich obowiązujące, korzystając z 

niektórych sformułowań z materiałów z roku 1974. Szlak bojowy Legionów właściwie nie 

został tu przedstawiony. Napisano tylko, że udział Legionów w różnych bitwach i potyczkach 

na terenie Włoch był bardzo znaczny, a Legiony wszędzie stawały śmiało i ofiarnie, nie licząc 

się ze stratami. Parafrazując wiersz Godebskiego, cytowany we wcześniejszych 

                                                 
12

 Podana tu liczba odpowiada dokładniej informacji Bronisława Gembarzewskiego, iż 12 kwietnia 

korpus liczył ponad 3000 ludzi; zob.: B. Gembarzewski, op. cit., s. 316. 
13

 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 292. 
14

 Zgadza się to z informacją we wstępie do wydanych w roku 1955 wypisów źródłowych do historii 

polskiej sztuki wojennej lat 1796–1815, gdzie napisano, iż ocalał jeden pułk jazdy i jeden pułk piechoty 

(półbrygada była odpowiednikiem pułku piechoty); zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1796–1815, oprac. 

Marian Krwawicz, Gabriel Zych, Warszawa 1955 (=Wypisy źródłowe do historii polskiej sztuki wojennej, zesz. 

11), s. 11. 
15

 Liczbę taką podawał już Bronisław Gembarzewski, op. cit., s. 316. Powtórzono ją we wstępie do 

wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 1796–1815; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 

1796–1815…, s. 7. Zgadza się to także z informacją Jana Pachońskiego, że na przełomie maja i czerwca 1797 r. 

przyjmowano, iż pod bronią znajduje się 6000 Polaków. Jednakże Pachoński uściślił, na podstawie oficjalnych 

zestawień, że liczba faktyczna wynosiła 6648; zob.: J. Pachoński, Legiony Polskie 1794–1807. Prawda i 

legenda, t. 1: Działalność niepodległościowa i zaczątki Legionów 1794–1797, Warszawa 1969, s. 262. 
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opracowaniach, autorzy materiałów z roku 1979 tak napisali o wysłaniu legionistów na San 

Domingo: „Powołani do walki o wolność własnego i innych narodów, tam zostali użyci do 

tłumienia wolności”
16

. Z 6000 legionistów
17

 około 4000 poległo i zmarło, kilkuset pozostało 

na wyspie, a tylko 330 wróciło do Francji
18

. Autorzy informują, iż Dąbrowski uzupełnił stan 

osobowy swojej legii do 9000
19

, po czym wziął udział w walkach w 1801 r., a następnie legia 

weszła w skład armii Republiki Cysalpińskiej. Autorzy podsumowują wysiłek wojskowy 

Polaków we Francji najpierw przytaczając dane liczbowe (na 33 000 żołnierzy polskich 

formacji
20

 w latach 1797–1806 poległo i zmarło 10 000
21

). 

Autorzy podręcznika z 1986 r. prezentują temat w formie niezbyt obszernej, ale 

zwartej i rzeczowej, tym niemniej pełnymi garściami czerpią z wcześniejszych opracowań (z 

materiałów z 1957, 1976 i 1979 r. oraz z podręczników z 1959 i 1970 r.). Znaleźli jeszcze 

wcześniejszy, niż misja gen. Wielhorskiego, przykład zabiegów o utworzenie polskich 

formacji we Francji. Informują, że z pierwszą taką propozycją wystąpił już w 1793 r. 

Wojciech Turski, były kapitan wojsk saskich i polskich. Zmuszony do opuszczenia Polski 

przez targowiczan przedłożył rządowi francuskiemu plan sformowania na pograniczu 

tureckim stutysięcznej armii polskiej. Do jego realizacji nie doszło, ale – jak konstatują 

autorzy – myśl raz rzucona nie wygasła
22

. Omówienie dziejów Legionów nosi ślady ujęcia z 

materiałów z roku 1957. Jako przykład można podać znaną już frazę: „słowa te nie 

przebrzmiały bez echa”, po ogłoszeniu przez Dąbrowskiego odezwy wzywającej do 

wstępowania do Legionów. Jednakże całość została skrócona i mocno przeredagowana. O ile 

wcześniej pisano, że Francja nie chciała początkowo zgodzić się na utworzenie Legionów, 

aby nie zaogniać stosunków z zaborcami Polski, o tyle tutaj stwierdzono, że konstytucja 

                                                 
16

 Polska Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 75. 
17

 Liczbę tę podawał Jan Pachoński, Wojskowość polska w dobie Legionów i Księstwa Warszawskiego 

1795–1815, [w:] Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864, t. 2: 1648–1864, red. nauk. Janusz Sikorski, 

Warszawa 1966, s. 295 (podał ponadto, że poległo około 4000); zob. również: idem, Sztuka wojenna Legionów 

Polskich 1794–1807, [w:] Historia wojskowości polskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1972, s. 243. Marian 

Kukiel pisał o „pięciu tysiącach kilkuset” legionistów wysłanych na San Domingo; zob.: M. Kukiel, Dzieje 

oręża polskiego w epoce…, s. 86. 
18

 Kilka lat później, w roku 1984, liczbę 330 podawali Eligiusz Kozłowski i Mieczysław Wrzosek, 

Historia oręża polskiego 1795–1939…, s. 52. Natomiast we wcześniejszym wydaniu swojej pracy, z roku 1973, 

informowali o 300 legionistach ewakuowanych do Europy; zob.: eidem, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 

57. Warto dodać, że Marian Kukiel podawał inne, bardziej złożone, oszacowania: 800 wziętych do niewoli przez 

Anglików, 400 pozostałych na wyspie w niewoli murzyńskiej, stu kilkudziesięciu odesłanych po roku do Europy 

i kilkuset należących do garnizonu jednej z twierdz, którym udało się przedostać do Francji; zob.: M. Kukiel, 

Dzieje oręża polskiego w epoce…, s. 90. 
19

 Jest to liczba niższa niż podawana przez Bronisława Gembarzewskiego (10 694); zob.: B. 

Gembarzewski, op. cit., s. 320. Wcześniej Marian Kukiel pisał o ponad 10 000 legionistów Dąbrowskiego; zob.: 

M. Kukiel, Dzieje oręża polskiego w epoce…, s. 81. 
20

 Taką liczbę podawał w roku 1971 Stanisław Herbst, Żołnierze niepodległości…, s. 421. Jan 

Pachoński oceniał w 1972 r., że przez różne formacje legionowe przeszło 35 000 ochotników; zob.: J. Pachoński, 

Sztuka wojenna Legionów Polskich…, s. 232. 
21

 Jest to liczba powtórzona za Marianem Kukielem, Zarys historji wojskowości…, s. 205. 
22

 Perypetie Wojciecha Turskiego zostały tu opisane na podstawie opracowania Eligiusza Kozłowskiego 

i Mieczysława Wrzoska z 1984 r. A właściwie przepisane. Dla porównania warto przytoczyć fragmenty. U 

Kozłowskiego i Wrzoska: „[…] Wojciech Turski […] rzucił projekt sformowania na terytorium tureckim 

stutysięcznej armii polskiej złożonej z rodaków siłą wcielonych do armii zaborczych […]. Nie doszło jednak do 

realizacji tego fantastycznego projektu, ale myśl raz rzucona poczęła kiełkować”; zob.: E. Kozłowski, M. 

Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795–1939…, s. 20. W podręczniku: „[…] Wojciech Turski […] przedłożył 

rządowi francuskiemu plan sformowania na pograniczu tureckim stutysięcznej armii polskiej złożonej z rodaków 

siłą wcielonych do armii zaborczych. Do realizacji tego projektu nie doszło, ale myśl raz rzucona nie wygasła”; 

zob.: Postępowe tradycje oręża…, 1986, s. 111. Pierwotnym źródłem informacji o Wojciechu Turskim było 

zapewne dzieło Mariana Kukiela, Dzieje oręża polskiego w epoce…, s. 14. Więcej informacji na ten temat 

zamieścił w swojej monografii o Legionach Jan Pachoński, Legiony Polskie 1794–1807…, t. 1, s. 44–46. 
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francuska nie zezwalała na tworzenie formacji cudzoziemskich
23

. Dlatego Legiony musiały 

formalnie powstać we Włoszech. Zacytowano ten sam fragment odezwy Dąbrowskiego, lecz 

– co znamienne – nie urwano ostatniego zdania w połowie, jak we wcześniejszych 

wydawnictwach, lecz je dokończono, dodając brakujące słowa: „[…] pod walecznym 

Bonaparte, Zwycięzcą Włoch”
24

. Autorzy informują, że w połowie 1797 r. legiony liczyły już 

6000–7000 ludzi
25

. Opis działań bojowych jest skrótem z podręcznika z roku 1959. Błędnie 

podano tutaj jednak nazwę miasta, gdzie w 1798 r. doszło do bitwy, w której 300 legionistów 

Kniaziewicza rozbiło kilkutysięczną armię neapolitańską – Magnano zamiast (jak powinno 

być) Magliano
26

. Do informacji o bitwie nad Trebbią dodano, że 1 legia straciła ponad 1500 

żołnierzy
27

. Formowanie Legii Naddunajskiej skwitowano jednym zdaniem. Znacznie 

rozbudowano ustęp o legionistach na San Domingo. W efekcie jest to najpełniejsza 

informacja na ten temat. A przy okazji – najbardziej obrazowy opis w omawianym 

podręczniku
28

. Autorzy podają dokładną liczbę legionistów wysłanych na San Domingo: 

5280
29

. 

W większości opracowań, zwłaszcza z okresu wcześniejszego, traktowano Księstwo 

Warszawskie z lekceważeniem bądź nawet pogardą (tak w materiałach z 1956 r.: „Po 

rozgromieniu Prus i Austrii Napoleon nie uczynił jednak nic dla odbudowy Polski. Z części 

naszych ziem utworzył on małe, całkowicie zależne od siebie państewko, które nazwał 

>>Księstwem Warszawskim<<”
30

). Już jednak w podręczniku z 1959 r., choć nie ukrywano, 

że Księstwo było zależne od Napoleona, stwierdzono, że ten „skrawek Polski o dwóch 

zaledwie milionach ludzi, zdobył się na armię, jakiej od czasów Sobieskiego do Sejmu 

Czteroletniego nie miała rozległa Rzeczpospolita szlachecka”
31

. 

W opracowaniach z lat 60. powrócono do lekceważącego tonu, określając Księstwo 

jako namiastkę państwa polskiego faktycznie pozbawioną niepodległości (w materiałach z 

1960 r.). Zmiana tonu następuje począwszy od podręcznika z 1970 r. Jeszcze w materiałach z 

1976 r. stwierdzono sucho, iż utworzenie Księstwa było zrealizowaniem w minimalnym 

                                                 
23

 Pisał już o tym Marian Kukiel, Dzieje oręża polskiego w epoce…, s. 17. A także Bronisław 

Gembarzewski, op. cit., s. 314. Informację tę powtórzono w: E. Kozłowski, M. Wrzosek, Historia oręża 

polskiego 1795–1939…, s. 29. 
24

 Postępowe tradycje oręża…, 1986, s. 112. Zdanie to brzmi zatem: „Legiony Polskie formują się we 

Włoszech […] przybywajcie, Koledzy, rzucajcie broń, którą wam nosić przymuszono, bijmy się za sprawę 

wspólną Wszystkich Narodów, za wolność, pod walecznym Bonaparte, Zwycięzcą Włoch”. 
25

 Zgadza się to w zasadzie z szacunkami Bronisława Gembarzewskiego (op. cit., s. 316) oraz z liczbą 

6648 podaną przez Jana Pachońskiego (Legiony Polskie 1794–1807…, t. 1, s. 262). Marian Kukiel szacował 

liczbę legionistów „u schyłku wojny 1797 r.” (a więc jesienią) na 7600; zob.: M. Kukiel, Zarys historji 

wojskowości…, s. 204. We wstępie do wydanych w roku 1955 wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki 

wojennej lat 1796–1815 napisano, iż w końcu października 1797 r. legie liczyły ponad 7000; zob.: Polska sztuka 

wojenna w latach 1796–1815…, s. 9. W roku 1983 Antoni Czubiński również przyjmował, że pod koniec 1797 r. 

Legiony liczyły 7000 ludzi; zob.: A. Czubiński, op. cit., s. 21. 
26

 Bitwa pod Magnano miała miejsce rok później. O epizodzie tym pisał już Marian Kukiel, używając 

właściwej nazwy miejscowości – Magliano; zob.: M. Kukiel, Dzieje oręża polskiego w epoce…, s. 61. 
27

 Informację tę podawał Bronisław Gembarzewski, op. cit., s. 319. Znajduje się też w: E. Kozłowski, 

M. Wrzosek, Historia oręża polskiego 1795–1939…, s. 44. 
28

 Jest to przedruk opisu Jana Pachońskiego, nieco tylko zmieniony. Dla porównania, u Pachońskiego, 

na przykład: „Tymczasem powstańcy pokazywali się i znikali, działając bez pośpiechu, podkradając się i 

strzelając z zasadzek. Kiedy czuli się na siłach, atakowali […]”; zob.: J. Pachoński, Sztuka wojenna Legionów 

Polskich…, s. 243. W podręczniku: „Tymczasem powstańcy ukazywali się i znikali. Działali bez pośpiechu, 

podkradali się, strzelali z ukrycia z broni dostarczanej przez Anglików, a kiedy czuli się na siłach, atakowali, 

dziesiątkując legionistów”; zob.: Postępowe tradycje oręża…, 1986, s. 118. 
29

 Marian Kukiel pisał mało precyzyjnie o „pięciu tysiącach kilkuset”; zob.: M. Kukiel, Dzieje oręża 

polskiego w epoce…, s. 86. 
30

 Bohaterska walka…, 1956, s. 59. 
31

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 286. Jest to ustęp wzięty niemal literalnie z pracy Mariana 

Kukiela, Dzieje oręża polskiego w epoce…, s. 157. 
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stopniu polskich nadziei na niepodległość. Ale już w materiałach z 1979 r. dodano do tego, że 

choć nie mogło to zadowolić Polaków, stanowiło jednakże ważny krok w kierunku 

odzyskania niepodległości. Autorzy podręcznika z 1986 r. nie oceniają w ogóle kwestii 

utworzenia Księstwa Warszawskiego. 

W wielu opisach Księstwa uderza nie tylko na ogół krytyczny bądź negatywny 

stosunek do niego autorów. Zwraca także uwagę niemal zupełny brak chęci dostarczenia 

czytelnikowi jakichkolwiek informacji o wojskowości Księstwa. Dopiero zresztą w 

materiałach z 1957 r. przytoczono garść danych na ten temat. Jak podają autorzy, korpus 

Poniatowskiego (liczebność jego sięgała 60 000–80 000
32

) uczestniczył w roku 1812 w 

pochodzie Napoleona na Moskwę, a w 1813 r. walczył w bitwie narodów pod Lipskiem. Po 

klęsce Napoleona, w 1815 r., oddziały polskie powróciły do kraju i utworzyły wojsko 

Królestwa Polskiego. W jego szeregach służyło wielu dawnych oficerów legionowych. 

Na tym tle podręcznik z 1959 r. można uznać za wyjątkowy. W odróżnieniu od 

materiałów z 1957 r., gdzie historię Legionów opisano szeroko, lecz zaledwie wspomniano o 

wojsku Księstwa, w podręczniku część ta jest dłuższa od „legionowej”. Opis jest szeroki i 

szczegółowy. Na początku umieszczono informację, że z dawnych legionów przetrwała we 

Włoszech tylko jedna półbrygada, która w 1805 r. wzięła udział w wojnie z królestwem 

Neapolu. Omówiono dość szeroko walki legii Dąbrowskiego na Pomorzu; szczególnie 

zdobycie Tczewa i oblężenie Gdańska. Polacy walczyli też na innych frontach, na przykład na 

Śląsku, gdzie pułk ułanów rozbił pod Świdnicą pięciotysięczny oddział nieprzyjaciela. 

Zakończyło się to nieco anegdotycznie: „Zwycięstwo to miało wszakże dla losów 

bohaterskich ułanów nieoczekiwany skutek: spodobali się bratu Bonapartego, który też 

zatrzymał ich przy sobie w szeregach wojsk francuskich”
33

. Skłonność do anegdoty nie 

opuszcza zresztą autorów. Na przykład tak przedstawiają marsz legii Dąbrowskiego na pole 

bitwy pod Frydlandem: „[…] bez spoczynku – dniem i nocą, o głodzie i chłodzie, ale zawsze 

umiał pokrzepić generał żołnierza. Oto, kiedy zda się odejdą siły, wjeżdża konno z 

zabandażowaną nogą między maszerujące szeregi i rozpoczyna pieśń >>Dalej dzieci, dalej 

żywo, otwiera się dla nas żniwo. Marsz, marsz, Polacy. Nie żałujcie pracy...<<. Żołnierze 

podchwytują pieśń; wyrównują się szeregi, schodzi z twarzy znużenie, raźniej odmierzają 

kroki”
34

. 

Księstwo Warszawskie wystawiło w ciągu kilku pierwszych miesięcy 50 000 

żołnierzy
35

. Szeroko opisano wojnę polsko-austriacką w 1809 r.
36

 Napoleon lekceważył 

ostrzeżenia Poniatowskiego o szykującej się napaści austriackiej na Księstwo, toteż kraj był 

                                                 
32

 Zapewne chodzi tu nie o sam korpus Poniatowskiego, lecz o całość sił polskich. Marian Kukiel 

podawał, że w chwili rozpoczęcia wojny polskie wojsko liczyło 74 772 ludzi; ale wliczając pułki nadwiślańskie i 

szwoleżerów gwardii – 85 700; zob.: ibidem, s. 254. Pierwszą z tych liczb przyjął Bronisław Gembarzewski, 

lecz najwyraźniej pomylił cyfry i napisał: 74 722; zob.: B. Gembarzewski, op. cit., s. 354. Na przeszło 70 000 

szacował liczbę żołnierzy polskich Ignacy Prądzyński, op. cit., s. 112. W późniejszej swojej pracy Marian Kukiel 

ocenił liczbę polskich żołnierzy na 73 000 plus 10 000 na żołdzie francuskim; zob.: M. Kukiel, Zarys historji 

wojskowości…, s. 231. 
33

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 283. Anegdotę tę przytoczono za Marianem Kukielem, Dzieje 

oręża polskiego w epoce…, s. 138. 
34

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 283. Jest to scenka niemal dosłownie przedrukowana z dzieła 

Mariana Kukiela, Dzieje oręża polskiego w epoce…, s. 138. 
35

 Liczba ta pochodzi z dzieła Bronisława Pawłowskiego, Historja wojny polsko-austrjackiej 1809 roku, 

Warszawa 1935, s. 26. We wstępie do wypisów źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 1796–1815 

podano zbliżoną liczbę (52 000), lecz sprecyzowano, że oznacza ona tylko wojska stacjonujące w Księstwie, 

bowiem poza granicami znajdowało się jeszcze 10 000 żołnierzy polskich; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 

1796–1815…, s. 23. Podobną liczbę (53 275) podawał Bronisław Gembarzewski, op. cit., s. 343. Oszacowanie 

Pawłowskiego przyjął Tadeusz Rawski, op. cit., s. 214. 
36

 Niewątpliwie inspiracją dla autorów podręcznika była wspomniana w poprzednim przypisie 

monografia Bronisława Pawłowskiego, co łatwo w wielu miejscach zauważyć. 
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nieprzygotowany do wojny
37

. Kiedy 40 000 korpus austriacki przekroczył granice polskie, 

armia Księstwa liczyła zaledwie 15 000
38

. Zrelacjonowano zwłaszcza bitwę pod Raszynem, 

gdzie polskie wojsko było dwukrotnie słabsze liczebnie
39

. Podczas kontrataku 

poprowadzonego osobiście przez Poniatowskiego: „Obok wodza szli na czele batalionów 

starzy legioniści – Sokolnicki, Godebski, Małachowski, Sierawski. Tutaj na polu bitwy pękły 

dawne niechęci między Poniatowskim a niektórymi dawnymi oficerami Legionów”
40

. 

Autorzy piszą, iż dywizja Dąbrowskiego, która uderzyła na Austriaków na północnym 

zachodzie kraju, liczyła 7500 ludzi
41

. Armia Księstwa Warszawskiego podzieliła los armii 

francuskiej, kiedy Napoleon wyprawił się na Rosję. Księstwo wystawiło blisko 120 000 

żołnierzy
42

, jednakże Polacy tworzyli tylko jeden jednolity korpus, w sile 36 000
43

, pod 

dowództwem ks. Poniatowskiego. Wcześniej jednak autorzy opisują szeroko walki formacji 

polskich w Hiszpanii. Oceniają to w sposób charakterystyczny: „[…] walcząc o swoją 

wolność, zmuszeni zostali do tłumienia powstania ludu hiszpańskiego. Tę plamę na honorze 

żołnierskim Polacy zmyli swoją krwią dopiero po 130 latach, w okresie wojny domowej 

1936–39 r., kiedy pospieszyli na pomoc Republice Hiszpańskiej i w szeregach brygad 

międzynarodowych oddawali swe życie w walce przeciwko faszyzmowi”
44

. 

                                                 
37

 Podkreślał tę krótkowzroczność Napoleona Bronisław Pawłowski, Historja wojny polsko-

austrjackiej…, s. 100. 
38

 We wstępie do pamiętnika Józefa Zajączka, wydanego w roku 1862, napisano, iż armia austriacka 

liczyła 45 000 ludzi; zob.: Pamiętnik Józefa Zajączka…, s. XV. Marian Kukiel pisał o 15 000–16 000, jakimi 

mógł dysponować ks. Józef w chwili wkroczenia Austriaków (których było tylko 30 000); zob.: M. Kukiel, 

Dzieje oręża polskiego w epoce…, s. 164. Należy jednak dodać, że w roku 1929 podawał inne liczby: 14 000 

Polaków i 32 000 Austriaków; zob.: idem, Zarys historji wojskowości…, s. 219. Na 30 000 szacował siły 

austriackie Ignacy Prądzyński, zaś polskie na 10 000–12 000; zob.: I. Prądzyński, op. cit., s. 94–95. Liczbę 

Austriaków (30 000) przyjął za nim Bronisław Pawłowski, lecz siły polskie miały według niego wynosić 15 175 

ludzi; zob.: B. Pawłowski, Historja wojny polsko-austrjackiej…, s. 101–102. W roku 1966 Jan Pachoński 

podawał liczby: 32 000 Austriaków i 14 000 wojsk polskich; zob.: J. Pachoński, Wojskowość polska w dobie 

Legionów…, s. 326. Taką samą liczbę wojsk polskich (14 000) podawał Pachoński w swojej późniejszej pracy, 

natomiast mniejszą wojsk austriackich (30 200); zob.: idem, Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755–1818, 

Warszawa 1981, s. 393. 
39

 To ogólnikowe stwierdzenie pochodzi od Bronisława Pawłowskiego, który wszakże dodał w nawiasie 

liczebności sił przeciwników (12 000 Polaków wobec 25 000 Austriaków); zob.: B. Pawłowski, Historja wojny 

polsko-austrjackiej…, s. 146. Także Jan Pachoński pisał w roku 1981 o dwukrotnej przewadze liczebnej 

Austriaków; zob.: J. Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski…, s. 394. 
40

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 287. Jest to opowiedziana innymi słowami scenka z pracy 

Mariana Kukiela, Dzieje oręża polskiego w epoce…, s. 169. Zresztą i cały ustęp w omawianym podręczniku, 

traktujący o konfliktach w łonie polskiego dowództwa, mógł być echem podobnych uwag Mariana Kukiela; 

zob.: ibidem, s. 126, 150–151. O niesnaskach, zwłaszcza między Poniatowskim a Zajączkiem, pisał też 

obszernie Bronisław Pawłowski, Historja wojny polsko-austrjackiej…, s. 27–29. 
41

 Marian Kukiel pisał zrazu tylko ogólnikowo o kilku tysiącach; zob.: M. Kukiel, Dzieje oręża 

polskiego w epoce…, s. 183. Jednakże w roku 1929 sprecyzował, że Dąbrowski doprowadził swoją dywizję do 

liczebności 7500; zob.: idem, Zarys historji wojskowości…, s. 226. Liczbę tę podano we wstępie do wypisów 

źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 1796–1815; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1796–

1815…, s. 22. Na tyle też (7500) ustalił później maksymalną liczebność sił Dąbrowskiego Jan Pachoński, w 

swojej pracy z roku 1981; zob.: J. Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski…, s. 399. 
42

 Na ponad 100 000 szacował liczebność wszystkich polskich formacji Bronisław Gembarzewski, op. 

cit., s. 354. Podobnie Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 231. Jan Pachoński pisał w 1966 r. o około 

100 000, włącznie z Polakami służącymi w formacjach na żołdzie francuskim; zob.: J. Pachoński, Wojskowość 

polska w dobie Legionów…, s. 342. Z kolei Stanisław Herbst oceniał wysiłek mobilizacyjny Polaków na 115 000 

ludzi; zob.: S. Herbst, Żołnierze niepodległości…, s. 422. 
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 Taką liczbę podawał Marian Kukiel, Dzieje oręża polskiego w epoce…, s. 253 (chociaż później 

skorygował ją na 32 000; zob.: idem, Zarys historji wojskowości…, s. 232). Jest to też liczba odpowiadająca w 
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Dąbrowski…, s. 416. 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 292. 
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W odróżnieniu od podręcznika z 1959 r., gdzie podrozdział poświęcony armii polskiej 

w okresie Księstwa ma neutralny tytuł Wojsko Księstwa Warszawskiego, autorzy podręcznika 

z 1970 r. chcieli niewątpliwie zasygnalizować tytułem doniosłość tego epizodu polskiej 

historii, który w wielu opracowaniach w ogóle nie był wspominany. Tytuł ten brzmi bowiem: 

Księstwo Warszawskie – próba wskrzeszenia niepodległości Polski. Opis kampanii, która 

zaprowadziła wojska francuskie i pozostałości Legionów na ziemie polskie, został skrócony. 

Pominięto ustęp o kontrowersjach związanych z powierzeniem naczelnego dowództwa 

Poniatowskiemu. Pominięto też fragment o niemożności współpracy Poniatowskiego z 

innymi dowódcami. W opisie bitwy pod Raszynem pominięto ustęp o tym, że na polu bitwy 

pękły dawne niechęci starych legionistów do Poniatowskiego. Dalsze działania tej wojny 

nieco skrócono. Z opisu walk Polaków w Hiszpanii usunięto prawie w całości akapit: „Nie 

będziemy opisywać wszystkich bitew stoczonych przez legionistów – było ich nazbyt wiele, 

jak też i liczne były w nich zwycięstwa oddziałów polskich nad wojskami hiszpańskimi czy 

angielskimi, wspierającymi Hiszpanów. Jednakże są również inne karty w tej wojnie – kiedy 

oręż zwracał się przeciw ludności cywilnej. […] I tutaj żołnierze polscy bili się z właściwą im 

pogardą śmierci. Ale bohaterstwo to jedynie ściągało na głowy legionistów nienawiść i 

przekleństwa ze strony ludu hiszpańskiego”
45

. Z ustępu tego ostały się tylko zdania: „Nie 

będziemy opisywać tutaj wszystkich bitew stoczonych z wojskami hiszpańskimi czy 

angielskimi. Ale trzeba powiedzieć, że żołnierze polscy bili się tutaj z właściwą im pogardą 

śmierci”
46

. Wymowa obu fragmentów jest zupełnie inna. 

W materiałach z 1976 i 1979 r. omówiono w skrócie problemy militarne Księstwa. Już 

na początku jego istnienia musiano ograniczyć liczebność sił zbrojnych do 30 000
47

, chociaż 

możliwości mobilizacyjne były znacznie większe. W obu wydawnictwach zgodnie 

stwierdzono, że na uwagę w wojnie 1809 r. zasługują zarówno koncepcje operacyjne, jak i 

działania taktyczne, wśród których wybitne miejsce zajęła bitwa pod Raszynem. W bitwie tej 

12 000 Polaków starło się z 25 000 Austriaków
48

. Komentarz w obu opracowaniach jest taki 

sam: „W rezultacie była to jedyna w XIX wieku polska wojna obronna zakończona pełnym 

zwycięstwem”
49

. Stan wojsk Księstwa w 1812 r. zwiększono do 91 000. W materiałach z roku 

1976 jest dodatkowa informacja, że razem z Polakami włączonymi do armii francuskiej 

osiągnięto liczbę ponad 100 000
50

. 

Dzieje sił zbrojnych Księstwa opowiedziane są w podręczniku z 1986 r. w formie 

skróconej w stosunku do podręcznika z 1970 r. i bardzo skróconej w stosunku do podręcznika 

z 1959 r. Tym niemniej, nie pominięto ważnych wydarzeń. W jednym akapicie wymieniono 

najważniejsze informacje o Księstwie Warszawskim. Więcej miejsca poświęcono organizacji 

sił zbrojnych; dodano tu także sporo nowych informacji. Pominięto natomiast konflikt 

Poniatowskiego z innymi dowódcami. W odróżnieniu od podręczników z 1959 i 1970 r., 

gdzie sporo miejsca poświęcono formacjom polskim walczącym w Hiszpanii, tutaj zaledwie o 

nich wspomniano; bez żadnych szczegółów. Autorzy podają, że korpus austriacki w 1809 r. 

liczył 32 000 ludzi
51

. Pominięto całkowicie liczebność sił obu stron w bitwie pod Raszynem. 
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 Ibidem, s. 293. 
46

 Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 306. 
47

 Jest to informacja pochodząca od Bronisława Pawłowskiego, Historja wojny polsko-austrjackiej…, s. 

26. 
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 Są to liczby zaczerpnięte z monografii Bronisława Pawłowskiego; zob.: ibidem, s. 146. Identyczne 

liczby podawał w roku 1981 Jan Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski…, s. 394. 
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 Polska Ludowa spadkobiercą…, 1976, s. 34. Zob. także: Polska Ludowa spadkobiercą…, 1979, s. 50. 
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 Obie te liczby można znaleźć w: J. Pachoński, Wojskowość polska w dobie Legionów…, s. 342, z tym 

że podano tam dokładną liczbę 91 388 żołnierzy Księstwa, włącznie z gwardią narodową. 
51

 Jak już wspomniano przy okazji omawiania podręcznika z 1959 r., liczbę taką podawał w 1929 r. 

Marian Kukiel, Zarys historji wojskowości…, s. 219. Za nim liczbę tę zamieszczono we wstępie do wypisów 

źródłowych do historii polskiej sztuki wojennej lat 1796–1815; zob.: Polska sztuka wojenna w latach 1796–
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Opis bitwy jest lakoniczny. Dalsze działania opisano w dużym skrócie, podkreślając bardzo 

szybkie tempo polskiej ofensywy w Galicji, lecz wymieniając tylko nazwy zajętych miast. 

Wyprawę Napoleona na Moskwę opisano w jednym akapicie, lecz znalazło się w nim trochę 

nowych informacji. Dodano też informację, że liczebność korpusu Poniatowskiego, z którym 

w maju 1813 r. wymaszerował do Niemiec, wynosiła 16 000
52

. 

Nie bez powodu temat o Legionach i Księstwie pojawia się dopiero w opracowaniach 

z lat 50. Należał on niewątpliwie do najbardziej kontrowersyjnych w szkoleniu politycznym, 

jako część „szkodliwej legendy napoleońskiej”, jak to określono jeszcze w podręczniku z 

1970 r. Wczesne wydawnictwa są na ogół bardzo krytyczne wobec okresu napoleońskiego 

jako całości. Sformułowania, że Napoleon oszukał bądź wykorzystał Polaków nie należą do 

rzadkości. Wprawdzie w dziejach Legionów jest wiele „wspaniałego bohaterstwa”, ale co z 

tego, skoro Napoleon zmusił legionistów do dławienia powstania w koloniach, do walki z 

narodem hiszpańskim czy wreszcie – zmusił wojsko Księstwa Warszawskiego do 

„zaborczego pochodu na Rosję”. 

Zrywają z tym skrajnie negatywnym nastawieniem autorzy materiałów z 1957 r., a 

następnie podręcznika z roku 1959. W obu tych wydawnictwach starają się przede wszystkim 

przedstawić drogę bojową legionistów, a także uwypuklić aspekty patriotyczne, pozytywne. O 

ile tragiczny finał epoki legionowej na San Domingo prowokował zwykle do bardzo 

negatywnych ocen, rzutujących niekiedy na opinię o wysiłku całego okresu legionowego, o 

tyle w materiałach z 1957 r., po opisie „smutnego losu” legionistów wysłanych na San 

Domingo, autorzy z mocą podkreślają, że „użycie przez Napoleona części legionistów do 

walk na wyspie San Domingo nie może przekreślić ich ogólnego pozytywnego dorobku”
53

. W 

podobny ton uderzają autorzy podręcznika z 1959 r. Nie brak tu, co prawda, gorzkich 

komentarzy, jak komentarz towarzyszący informacji o szarży pod Somosierrą: „Jakaż ironia 

losu sprawiła, że tak bezprzykładny w swym bohaterstwie czyn polskiego żołnierza miał 

miejsce w wojnie niesprawiedliwej, a nie w obronie słusznej sprawy”
54

. Jednakże 

podkreślono tu, iż w dobie napoleońskiej wojsko polskie wskrzesiło sprawę Polski: „Nie 

zdołała przywrócić i zapewnić niepodległego bytu Polsce walka najlepszych jej synów ani w 

Legionach na obcej ziemi, ani wojska polskiego Księstwa Warszawskiego na ziemi ojczystej. 

Została jednak sprawa Polski – wbrew dążeniom jej zaborców – wskrzeszona; usłyszały jej 

imię ludy całej Europy, podziwiały waleczność jej żołnierzy”
55

. Autorzy odnoszą się także do 

kontrowersji, jakie wiążą się z tym okresem polskiej historii: „Dopiero w latach późniejszych 

sprawiedliwie oceniono Legiony. […] przede wszystkim, ponieważ zrozumiano, że właśnie 

Legiony Polskie przypomniały całej Europie, w najcięższych latach dla Polaków, że naród ten 

istnieje, skoro jego synowie nieśli mu swoją krew i życie w ofierze”
56

. 

Tym niemniej, zarzuty wobec Napoleona o wykorzystywanie Polaków do 

prowadzenia zaborczych wojen nie cichną. Można je znaleźć w wydawnictwach z lat 60. W 

materiałach z 1966 r. dodano długi akapit po informacji o klęsce Napoleona, w którym 

autorzy ubolewają, że ofiarność i „tragiczne bohaterstwo” nie przyniosły Polsce wolności, 

lecz ogromne straty. Liczbę zabitych, rannych i wziętych do niewoli żołnierzy polskich w 

                                                                                                                                                         
1815…, s. 20. Taka sama liczba w: J. Pachoński, Wojskowość polska w dobie Legionów…, s. 326. Identyczna 

liczba w: E. Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 73. 
52

 Jan Pachoński podawał w 1966 r. dokładniejsze dane: 764 oficerów i 15 402 żołnierzy; zob.: J. 

Pachoński, Wojskowość polska w dobie Legionów…, s. 345. Identyczną, jak w podręczniku, liczbę podawali: E. 

Kozłowski, M. Wrzosek, Dzieje oręża polskiego 1794–1938…, s. 91. 
53

 Z walk „Za Waszą i naszą wolność”…, 1957, s. 25–26. 
54

 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 293. 
55

 Ibidem, s. 295. 
56

 Ibidem, s. 275–276. Jest to przeredagowany cytat z pracy Mariana Kukiela, Dzieje oręża polskiego w 

epoce…, s. 91. 



172 

 

kampanii rosyjskiej autorzy oceniają na ponad 70 000
57

. Dopiero w materiałach z 1969 r. 

pobrzmiewają inne nuty – autorzy zajmują neutralne stanowisko, nie próbując ani atakować 

idei legionowej, ani jej bronić: „Walka Legionów i ich dzieje zajmuje szczególne miejsce w 

historii naszego oręża. Legiony walkę >>O wolność Waszą i naszą<< świadomie traktowały 

jako walkę o wolność Polski”
58

. 

Z postawą tą wyraźnie nie sympatyzują autorzy podręcznika z 1970 r. Choć jego treść 

w tym zakresie stanowi przedruk z podręcznika z 1959 r., wprowadzono tu szereg uwag 

świadczących o krytycznym stosunku autorów do epoki napoleońskiej. Nieco zabawnym tego 

przejawem jest wyraźne unikanie wymieniania imienia Napoleona, mimo iż w tych samych 

fragmentach w podręczniku z 1959 r. ono występuje. Ocena okresu legionowego i Księstwa 

nie jest tu wszakże jednoznacznie negatywna. Co prawda oceniają autorzy ujemnie 

działalność Francuzów i legionistów: „Legioniści chlubili się, że walcząc z Austriakami służą 

sprawie wyzwolenia ludów. Jednakże okazało się, iż Dyrektoriatowi nie chodzi o rzeczywiste 

wyzwolenie Włoch, jarzmo austriackie zostało zastąpione przez jarzmo francuskie”
59

. 

Wszakże komentarz ma już charakter bardziej wyważony – autorzy przyznają, że Legiony 

wyszkoliły kadrę oficerów i żołnierzy, rozwinęły myśl demokratyczną, chociaż dodają też: 

„Ale zarazem przyczyniły się do podtrzymania rachub na obcą pomoc i rozsnuły szkodliwą 

legendę napoleońską”
60

. 

Surowo oceniono dorobek Legionów i okresu napoleońskiego w materiałach z 1976 r., 

pisząc, iż: „Ofiary te nie przyniosły sprawie polskiej żadnych bezpośrednich korzyści”
61

. 

Pogląd autorów materiałów z 1979 r. jest już jednak zupełnie inny. Wprawdzie przyznają, że: 

„Działalność Legionów Dąbrowskiego nie przyczyniła się bezpośrednio do odzyskania 

niepodległości Polski i na tym polegał tragizm epopei legionowej”
62

, to jednak: „legenda, do 

jakiej urastał wysiłek Legionów Polskich, przetrwała pokolenia, krzepiła nadzieje i 

przewodziła nowym twórczym wysiłkom podejmowanym dla odzyskania utraconej 

niepodległości Polski”
63

. 

Jeszcze bardziej przychylnie nastawieni do epoki napoleońskiej okazują się autorzy 

podręcznika z 1986 r., komentując ją w tonie bardzo pozytywnym, choć niektóre pozytywy 

wydają się osobliwe. Niekwestionowanym pozytywem jest to, że: „>>Pobierając nauki<< pod 

kierunkiem najlepszych wodzów rewolucyjnej Francji, Legiony Polskie wyszkoliły kadrę 

dowódczą pozwalającą na wprowadzenie nowych i postępowych form organizacji i 

wyszkolenia w wojskach Księstwa Warszawskiego”
64

. Mamy też tu pozytywy trudne do 

zweryfikowania („Odegrały także pewną rolę w demokratyzacji i republikanizacji Europy, 

zwłaszcza Włoch i Niemiec”
65

) oraz pozytywy osobliwe: „Przyczyniły się do zjednoczenia 

Włoch, działając w tym kierunku świadomie (np. przez udział w tajnych stowarzyszeniach) i 

nieświadomie (przez likwidację małych państewek)”
66

. Wprawdzie wlewają autorzy do tej 

beczki miodu łyżkę dziegciu, zauważając, iż związanie sprawy polskiej z Napoleonem 

zakończyło się jeszcze jedną klęską narodową, ale zaraz spieszą dodać, że: „czyn zbrojny 
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Polaków i podjęcie sprawy polskiej przez Napoleona zmusiły mocarstwa europejskie, a 

zwłaszcza Rosję, do rozpatrzenia kwestii odbudowy państwowości polskiej”
67

. 

Wydaje się, że na tę na ogół jednak niechętną postawę autorów opracowań do 

szkolenia politycznego względem epoki napoleońskiej wpłynęło przeświadczenie, iż zarówno 

samo utworzenie Księstwa, jak i budowa jego sił zbrojnych, były przede wszystkim 

wymierzone w Rosję. Zwycięska wojna z Austrią w 1809 r., nie bardzo pasująca do tego 

obrazu, była najczęściej ignorowana (nie wspomniano o niej ani w żadnych materiałach z lat 

50., ani w materiałach z lat 60.)
68

. 

Niekwestionowanym bohaterem okresu legionowego jest Jan Henryk Dąbrowski. Z 

kart podręcznika z 1959 r. bije podziw dla niezłomności i hartu jego ducha. Dąbrowski 

określany jest jako „żołnierz z krwi i kości”
69

, który zdobył sławę dzięki wyprawie 

wielkopolskiej podczas powstania kościuszkowskiego. Krzywdę Dąbrowskiego, który nie 

otrzymał zwierzchnictwa nad armią Księstwa Warszawskiego, autorzy podręcznika uznają za 

oczywistą i oceniają negatywnie skutki objęcia przez ks. Poniatowskiego funkcji naczelnego 

wodza: „Trzeba tutaj powiedzieć, że przejście naczelnego dowództwa z rąk Dąbrowskiego w 

ręce księcia Poniatowskiego nie było korzystne pod względem wojskowym. Dąbrowski 

górował nad nim siłą charakteru, zdolnościami i doświadczeniem”
70

. 

W żadnym z wydawnictw nie znajdziemy krytyki Dąbrowskiego. Krytykowana bywa 

idea legionowa, lecz twórca Legionów – bezpośrednio nigdy. Wręcz przeciwnie, można sobie 

wyrobić opinię, iż w jego działalności nie było posunięć prowokujących do różnych ocen. 

Jego nazwisku często towarzyszą pochlebne epitety, choć nie dorównują one siłą wyrazu tym, 

którymi obdarzano Kościuszkę. 

Szczególnie interesowała autorów opracowań kwestia wychowania obywatelskiego w 

Legionach. Nawet w tych wydawnictwach, gdzie nic albo niemal nic nie pisano o szlaku 

bojowym Legionów, starano się choćby w kilku zdaniach nakreślić ten aspekt ich 

działalności. Zaś w tych, w których większa ilość miejsca pozwalała na rozwinięcie tego 

zagadnienia, w samych superlatywach opisywano zasady i przedsięwzięcia, które uczyniły z 

Legionów wojsko, jakiego przedtem Polacy jeszcze nie mieli, jak zatytułowano odpowiednie 

podrozdziały w materiałach z 1957 r. i w podręczniku z 1959 r. Tam też najszerzej 

potraktowano ten aspekt historii legionowej. W materiałach z 1957 r. autorzy akcentują 

zasługi w pracy oświatowej młodych oficerów, szczególnie Cypriana Godebskiego i Józefa 

Wybickiego. W podręczniku z 1959 r. napisano, że we wprowadzeniu demokratycznych 

stosunków „wielką rolę […] odegrały wskazania ukochanego Naczelnika Tadeusza 

Kościuszki”
71

. 

Do opracowań, w których skoncentrowano się głównie na omówieniu 

demokratycznych stosunków panujących w Legionach, należą, na przykład, materiały z 1960 

i 1974 r. W tych pierwszych wspomniano o wielkich zasługach Godebskiego i Wybickiego 

dla pracy oświatowej. Tym, co – zdaniem autorów materiałów z 1974 r. – przyciągało 

żołnierzy do Legionów, był ich demokratyczny charakter. Jak to ujęto: „Naczelnym hasłem 

wychowawczym Legionów było przygotowanie żołnierza do zmagań zbrojnych o wolną i 

sprawiedliwą Polskę, w której nastąpi rozprawa z arystokracją, a chłop otrzyma ziemię”
72

. 
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W ogóle natomiast nie zajęto się tym zagadnieniem w materiałach z lat 50. oraz z 

drugiej połowy lat 60. Co ciekawe, o ile system wychowawczy w Legionach nazwano w 

podręczniku z 1959 r. wychowaniem ideowym, o tyle w podręczniku z 1970 r. zmieniono to 

określenie na wychowanie obywatelskie. Opisano tam w formie nieco skróconej zasady 

panujące w Legionach, przy czym również podkreślono, że wielką rolę w tej dziedzinie 

odegrały wskazania Tadeusza Kościuszki. Jednakże nie użyto w tym miejscu sformułowania: 

„ukochanego Naczelnika”. W podręczniku z 1986 r. ponad pół strony poświęcono na opis 

demokratycznych stosunków w Legionach. Znajdują się tu całe fragmenty z podręcznika z 

roku 1959. Z materiałów z roku 1976 i 1979 zaczerpnięto natomiast niemal dosłownie kilka 

zdań tytułem komentarza: „Wprowadzenie świadomej dyscypliny, stałe poszanowanie 

żołnierza, zniesienie kar cielesnych powodowały, że duch bojowy legionistów budził podziw 

współczesnych. Legiony wszędzie stawiały śmiało i ofiarnie czoło przeciwnikowi, nie licząc 

się ze stratami”
73

. 

Podsumowując powyższe uwagi, za nie tylko najobszerniejsze, ale też za najbardziej 

wartościowe omówienie dziejów Legionów oraz – zwłaszcza – okresu Księstwa 

Warszawskiego, należy uznać to w podręczniku z 1959 r. Jest tu najwięcej informacji 

odnoszących się do kwestii wojskowych i działań wojennych, ale autorzy na tym nie 

poprzestają – kreślą też znacznie żywszy obraz epoki. Jako jedyni nie pomijają, na przykład, 

niesnasek i konfliktów trawiących polski korpus dowódczy, szczególnie w armii Księstwa. 

Tymczasem w podręczniku z 1970 r., gdzie mamy do czynienia głównie z przedrukiem z 

podręcznika z 1959 r., wszystkie te fragmenty usunięto, czego nie da się chyba wytłumaczyć 

tylko koniecznością dokonania skrótów. Podobnie postąpiono w podręczniku z 1986 r. 

2. Na barykadach świata 

Jeśli walka Polaków „Za Waszą i naszą wolność” w epoce napoleońskiej wzbudzała 

silne kontrowersje, a jej ocena daleka była od jednoznacznie pozytywnej, to tego rodzaju 

problemów autorom opracowań do szkolenia politycznego nie stwarzały inne przejawy 

internacjonalistycznych postaw polskich bojowników – począwszy od najwcześniejszych 

historycznie przykładów niesienia pomocy innym narodom, aż po rewolucje „Wiosny 

Ludów”. Całą tę grupę zagadnień, wydzielaną na ogół w osobną część, zapowiadano 

zazwyczaj w tonacji niezwykle wzniosłej. Nie brakowało odwołań do poezji patriotycznej i 

do nie mniej uczuciowej prozy. 

Polacy, najlepsi synowie narodu, okryli się sławą w walce o wolność ludów, wiedzieli 

bowiem, że „te same siły, które gnębią Polskę, gnębią także i inne narody”
74

. O najlepszych 

synach narodu mówią także autorzy materiałów z roku 1952: „Bohaterska walka […] o 

wyzwolenie Ojczyzny z jarzma zaborców oraz przeciwko reakcji w całej Europie […] należy 

do najpiękniejszych kart dziejów naszego narodu”
75

. W podobny ton uderzają autorzy 

materiałów z roku 1954: „Tacy ludzie, jak Bem wsławili imię Polaków w całej Europie, 

zdobyli polskim bojownikom miłość ludów”
76

. 

Odwołanie do najlepszych synów narodu nieco w podręczniku z roku 1959 

zmodyfikowano, nadając mu brzmienie: „najlepsi, najbardziej świadomi synowie”, którzy: 

„Szli więc […] nawet do najdalszych krańców świata, by tam walczyć przeciwko zaborcom i 

ciemięzcom”
77

. Również zdaniem autorów materiałów z roku 1969 polscy bojownicy 

docierali do najdalszych krańców świata: „Żołnierze-tułacze cenili bowiem wolność własnego 
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i innych narodów więcej niż swoje życie, niż wygodę, dostatek i szczęście osobiste”
78

. O 

najdalszych krańcach świata, do których spieszyli polscy żołnierze-tułacze, piszą też autorzy 

podręcznika z roku 1970. 

Do poezji odwołują się natomiast autorzy materiałów z roku 1974. Cytują strofę 

wiersza, nie podając ani jego tytułu, ani autorstwa: 

„Krwi nie wołamy, zdobyczy nie chcemy, 

Nie chcemy mordów, do łupiestw niezdolni 

Tylko odzyskać Ojczyznę pragniemy 

Tylko być wolni”
79

. 

Autorzy materiałów z roku 1976 również sięgają do cytatu, lecz prozą, choć autorstwa 

poety. Chodzi o artykuł Mickiewicza w „Pielgrzymie Polskim”, o tym, „jak Polacy czują 

braterstwo ludów, jak wszędzie są gotowi krew za wolność przelać”
80

. 

O walce polskich patriotów o wolność ojczyzny, splatającej się z walką sił postępu na 

świecie, piszą też autorzy podręcznika z roku 1986. Są tu także nowe akcenty: „Idea zawarta 

w haśle: Za wolność Waszą i naszą wiodła Polaków na odsiecz narodom ciemiężonym. 

Zmieniały się jednak treść i znaczenie tego hasła. O ile w okresie wojen napoleońskich, 

powstania listopadowego oraz Wiosny Ludów odzwierciedlało ono dążenia 

niepodległościowe i antyfeudalne, to w czasie Komuny Paryskiej było odbiciem klasowej 

solidarności proletariatu. Myśl ta, będąc pierwowzorem proletariackiego internacjonalizmu, 

została podjęta i rozwinięta przez polski ruch robotniczy”
81

. 

2.1. Prekursorzy i outsiderzy – polscy internacjonaliści przed końcem 

XVIII w. oraz na mniej znanych frontach wieku XIX 

Nie od razu w programach szkolenia politycznego pojawiły się tematy, w których 

wskazywano przykłady udziału Polaków w walkach poza krajem wcześniej od udziału 

Kościuszki i Pułaskiego w amerykańskiej wojnie o niepodległość, a także przykłady 

uczestnictwa w XIX-wiecznych internacjonalistycznych przedsięwzięciach innych niż 

rewolucje „Wiosny Ludów”. Uczestników najwcześniejszych wydarzeń o takim charakterze 

przedstawiano w opracowaniach jako prekursorów tej charakterystycznej w okresie 

rozbiorowym „polskiej specjalności” – walki na wszystkich frontach, gdzie wrogiem było 

któreś z państw zaborczych. Bojownicy lat 30. XIX w. to w pewnym sensie outsiderzy, 

bowiem epizody, w których uczestniczyli, nie należały do tak powszechnie znanych, jak 

„Wiosna Ludów”. 

Podręcznik z roku 1948 nie wspomina o Polakach uczestniczących w walce innych 

narodów o wolność wcześniej niż w okresie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych; 

nie ma tu również informacji o udziale Polaków w konfliktach XIX-wiecznych, innych niż 

„Wiosna Ludów”. Również w materiałach z 1952, 1954 i 1956 r. nie ma takich informacji. 

Dopiero w materiałach z 1957 r. po raz pierwszy poruszono te zagadnienia i 

uczyniono to od razu w obszernej formie. Tak przygotowany temat był wykorzystywany, w 

mniej lub bardziej skróconej wersji, w następnych opracowaniach. Sięgnięto tu wstecz dość 

daleko, aż do wojen husyckich, kiedy zarówno Polacy wspierali Czechów w walce z 

cesarstwem, jak i Czesi Polaków w walce z Krzyżakami. Między innymi, polscy rycerze brali 

udział w zwycięskiej bitwie husytów z wojskami cesarsko-papieskimi pod Domalicami, w 
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1431 r. Czesi również pomagali Polsce. Oddział czeski pod dowództwem wodza husytów, 

Jana Żiżki, uczestniczył w bitwie pod Grunwaldem. W 1433 r. doszło do polsko-czeskiej 

wyprawy na ziemie Zakonu Krzyżackiego. Jak piszą autorzy: „Rozbrzmiewały głośno hasła 

walki ludzi >>języka słowiańskiego<< z >>całą nacją niemiecką<<”
82

. Polacy popierali 

również dążenia wolnościowe Węgier. Przykładem może być król Władysław Warneńczyk. 

Mniej natomiast znana jest pomoc udzielona powstańcom Rakoczego w latach 1703–1707. Za 

dyskusyjną można uznać tezę, że Jan III Sobieski walczył z Turkami w imię wolności 

Węgier. 

Znacznie więcej miejsca poświęcili autorzy udziałowi Polaków w powstaniu 

Pugaczowa w 1773 r. Po upadku konfederacji barskiej około 5000 Polaków zesłanych zostało 

w głąb Rosji. Wielu z nich wstąpiło w szeregi powstańców. Autorzy przyznają, że problem 

udziału Polaków w powstaniu nie jest wystarczająco zbadany. Mimo to, ich zdaniem, można 

wymienić szereg polskich uczestników powstania; jako przykłady przedstawiają: wachmistrza 

Felszmana, Szymona Tuszyńskiego i Kazimierza Jaczewskiego. Wymieniono jeszcze kilka 

innych nazwisk, lecz już bez szczegółów. 

Najobszerniejszy jest ustęp odnoszący się do lat 30. XIX w. Otwiera go akcent bardzo 

patriotyczny. Autorzy opisują marsz przez Europę emigrantów po upadku powstania 

listopadowego, witanych entuzjastycznie przez ludność
83

. Okraszono to cytatem z 

Mickiewicza. Opisano następnie próbę udzielenia pomocy powstańcom w Niemczech w 1833 

r., kiedy ponad 500 Polaków zawiązało Legion Święty. Uczestniczył on później w walce 

„reakcji” z „demokracją” w Szwajcarii, a ponadto jego członkowie wzięli udział w wyprawie 

rewolucjonistów europejskich do Sabaudii
84

. Wspomniano także o próbie wsparcia przez 

Polaków powstania robotniczego w Lyonie w roku 1834. Nadmieniono o grupie około 60 

oficerów polskich, którzy wstąpili do armii belgijskiej
85

. Więcej miejsca poświęcono na 

omówienie udziału Polaków w wojnie domowej w Hiszpanii, gdzie utworzono nawet pułk 

ułanów liczący 300–400 ludzi. Autorzy tak komentują tę historię: „Ofiarna i dzielna służba w 

latach 1836–1838 nie została zapomniana, gdyż walcząc z reakcją służyli oni sprawie 

postępu. Do tradycji ułanów polskich nawiązali Dąbrowszczacy, którzy bronili wolności w 

Hiszpanii równo sto lat potem i często bili się koło tych samych miejscowości, co ich 

praojcowie”
86

. 

W niemal wszystkich następnych wydawnictwach wykorzystywano jedynie drobne 

fragmenty materiałów z 1957 r., a na ogół wspominano tylko hasłowo o niektórych 

wydarzeniach. Nawet autorzy podręcznika z 1959 r., choć tradycje walk Polaków o wolność 

innych ludów przesuwają daleko wstecz, czynią to bardzo lakonicznie. Twierdzą wprawdzie, 

że „jeszcze w tych wiekach, gdy Polska była niepodległym, potężnym państwem, zarówno 

królowie polscy, jak i pojedynczy rycerze i oficerowie ze swymi oddziałami, spieszyli na 

pomoc w potrzebie wojennej sąsiednim narodom”
87

, lecz zaledwie wspominają o kilku takich 

przypadkach: o pomocy dla husytów i dla Węgrów (Władysław III Warneńczyk, Jan III 

Sobieski, udział w powstaniu Rakoczego), a także o udziale w powstaniu Pugaczowa. W 
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materiałach z roku 1960 napisano zaledwie o dwóch epizodach udziału Polaków w walce o 

wolność innych narodów przed Kościuszką i Pułaskim. Wspomniano tylko, że tradycja ta 

„swymi początkami sięga czasów wojen husyckich w Czechach”
88

. Za to kilka zdań 

poświęcono powstaniu Pugaczowa. Wymieniono te same nazwiska, co w materiałach z roku 

1957. 

Wyjątkowe w tym kontekście są materiały z 1966 i 1969 r. W pierwszych z nich 

częścią, która najbardziej je wyróżnia na tle wcześniejszych wydawnictw (z wyjątkiem 

materiałów z 1957 r.), są dzieje udziału Polaków w walkach niepodległościowych innych 

narodów przed okresem „Wiosny Ludów”. Z materiałów z roku 1957 autorzy zaczerpnęli 

rozdział o powstaniu Pugaczowa, dokonując w nim tylko nieznacznych zmian. Nie ma tu 

nowych faktów. Są te same nazwiska i wydarzenia. Już jednak drugi rozdział, o udziale 

Polaków w walkach o wolność ludów Kaukazu, został przygotowany przez autorów 

opracowania
89

. Podobnie jak rozdział trzeci, o kontaktach rewolucjonistów polskich z 

dekabrystami, który wprawdzie zawiera informacje znajdujące się także w innych 

wydawnictwach, ale tam występują one jako część powstania listopadowego. Co ciekawe 

jednak, nie znajdziemy tu nawet wzmianki o husytach czy Władysławie Warneńczyku. 

Wszystko staje się jasne po przeczytaniu, iż: „Pierwsze wspólne walki postępowych sił 

narodu polskiego i rosyjskiego notujemy już w XVIII wieku”
90

. A zatem, autorom nie chodzi 

o wszystkie epizody walk o wolność, w których uczestniczyli Polacy, lecz o związane ze 

współpracą polsko-rosyjską. Nasuwa się wszakże pytanie, jak można mówić o współpracy 

narodu polskiego i rosyjskiego w odniesieniu do walki ludów Kaukazu o niepodległość? 

Kaukaz jako kuźnia polskich patriotów – tak można by streścić początek rozdziału. 

Autorzy piszą bowiem: „Na Kaukazie nauczyli się nienawidzieć okrucieństwa caratu 

późniejsi przywódcy powstania styczniowego, Jarosław Dąbrowski i Józef Hauke-Bosak”
91

. 

Wielu żołnierzy polskiego pochodzenia pełniło służbę w carskim korpusie na Kaukazie, który 

był karnym oddziałem dla zesłańców. Na Kaukaz kierowano też polskich rekrutów. Walką 

ludów kaukaskich interesowała się polska emigracja, organizując wyprawy w celu przyjścia z 

pomocą powstańcom. Największa miała miejsce w 1857 r. Liczyła kilkuset żołnierzy, a 

przewodził im mjr Teofil Łapiński. Ekspedycję tę opisano dość szczegółowo. Polacy walczyli 

wspólnie z kaukaskimi góralami do końca 1859 r.
92

 Krótko podsumowują ten epizod autorzy: 

„Walka Polaków na Kaukazie nie zmieniła losów wojny. Długoletnią wojnę narodów 

kaukaskich o wolność carat stłumił ogniem i żelazem”
93

. 

Chociaż, jak już wspomniano, o kontaktach Polaków z dekabrystami pisano w 

poprzednich wydawnictwach, to jednak tutaj informacji jest nieco więcej. W odniesieniu do 

powstania dekabrystów autorzy pozwalają sobie na uwagę, że nie było ono należycie 

przygotowane i nie miało poparcia mas ludowych. 

W materiałach z 1969 r. niespełna jednostronicowe omówienie udziału Polaków w 

walkach innych ludów przed wiekiem XIX jest przedrukiem z wydawnictwa z roku 1957, z 

którego fragmenty usunięto. Jeden z nich odnosi się do polsko-czeskiej wyprawy na 

Krzyżaków w roku 1433. Pominięto ustęp o rozbrzmiewaniu hasła walki ludzi „języka 

słowiańskiego” z „całą nacją niemiecką”. Usunięto także zdanie o pomocy dla Rakoczego. Co 

ciekawe, nie ma tu najmniejszej wzmianki o udziale Polaków w powstaniu Pugaczowa. 

Autorzy sięgnęli również do wydawnictwa z roku 1966, skąd zaczerpnęli pomysł na rozdział 
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o współpracy z dekabrystami. Nie jest to jednak przedruk z materiałów z roku 1966, lecz z 

opracowania z roku 1957, przy czym połączono tutaj w jedną całość dwa wątki występujące 

w roku 1957 osobno: fragmenty o kontaktach z dekabrystami przed powstaniem 

listopadowym oraz demonstrację ku czci dekabrystów w Warszawie w trakcie powstania, 

której opis przytoczono w całości. Komentarz przedrukowano bez zmian z materiałów z 1957 

r.: „Wystąpienia Rosjan w dobie powstania listopadowego po stronie walczących o wolność 

Polaków ugruntowały idee współpracy rosyjskich i polskich rewolucjonistów, która rozwijała 

się w latach późniejszych pod hasłem >>Za Waszą i naszą wolność<<, aż najwyższe swe 

ukoronowanie znalazła we współdziałaniu polskiego i rosyjskiego ruchu robotniczego”
94

. 

Chociaż autorzy podręcznika z roku 1970 twierdzą, że w walce o wyzwolenie innych 

narodów Polacy nie ograniczali się tylko do krajów sąsiednich, lecz stawali do walki 

wszędzie, gdzie toczono boje o wolność, to jednak zastrzegają, że: „Te chlubne tradycje na 

szeroką skalę zapoczątkowane zostały udziałem Polaków w walce o niepodległość Stanów 

Zjednoczonych Ameryki (1775–1783)”
95

. Dlatego też nie zatrzymują się nad okresem 

wcześniejszym, ograniczając się do hasłowego wskazania kilku znanych już epizodów: wojen 

husyckich, walk Władysława Warneńczyka i Jana Sobieskiego z Turkami oraz powstania 

Rakoczego. Tutaj również zabrakło choćby wzmianki o powstaniu Pugaczowa. 

Autorzy materiałów z roku 1976 zaledwie nadmieniają o polskich jeńcach, który 

uczestniczyli w walkach wyzwoleńczych ludów kaukaskich. Wspominają też, że w roku 1833 

do jednego z polskich obozów wojskowych we Francji dotarła wieść o powstaniu w 

Niemczech. Niewątpliwie najdziwniejszym przykładem udziału Polaków w walkach 

narodowowyzwoleńczych innych narodów jest wymieniona w materiałach z 1979 r. wojna 

krymska w latach 1853–1856. Autorzy nie wyjaśnili, dlaczego uznali ją za wyzwoleńczą, a 

udział w niej Polaków za epizod w walce „Za Waszą i naszą wolność”
96

. 

Podręcznik z roku 1986 nie zawiera wzmianek o Polakach biorących udział w walce 

innych narodów o wolność przed okresem amerykańskiej wojny o niepodległość. Nie ma w 

nim również informacji o uczestnictwie Polaków w XIX-wiecznych konfliktach innych niż 

„Wiosna Ludów”. 

Jak widać, szczególnego zainteresowania temat ten nie wzbudzał. Zaledwie w trzech 

opracowaniach zamieszczono więcej niż kilkuzdaniowe wzmianki. Wobec skąpości danych 

porównawczych trudno wskazać jakieś elementy ewolucji tematu. Zauważalny jest jedynie 

fakt, że począwszy od materiałów z 1969 r. całkowicie znikają z opracowań wzmianki o 

powstaniu Pugaczowa. 

2.2. Kościuszko i Pułaski – bohaterowie dwóch światów 

Gdy myśli się o udziale Polaków w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, 

do głowy przychodzą od razu dwa, jak gdyby nierozerwalnie ze sobą związane, nazwiska: 

Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego. Kościuszkę nazwano w podręczniku z 1948 r. 

bohaterem dwóch światów. Był on wybitną postacią aż dwóch bloków tematycznych: okresu 

powstań narodowych oraz okresu walk „Za Waszą i naszą wolność” (dzięki swojemu 
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udziałowi w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych). W pewnym stopniu podwójnym 

bohaterem był także Pułaski (uczestnicząc w konfederacji barskiej i w amerykańskiej wojnie 

o niepodległość). Dlaczego więc i jego nie określono w podręczniku z 1948 r. mianem 

bohatera dwóch światów? Odpowiedź jest prosta – ponieważ w ogóle o nim tam nie 

wspomniano. Podobnie jak w materiałach z 1952, 1954 i 1956 r., gdzie występuje tylko 

Kościuszko i to głównie w kontekście powstania z 1794 r. Dopiero w materiałach z 1957 r. 

autorzy „skojarzyli” obie te postacie i ukształtowali kanon przedstawiania dokonań ich obu w 

Ameryce. Temat w tym ujęciu był przedrukowywany, często bez większych zmian, we 

wszystkich prawie kolejnych opracowaniach. Zrezygnowano z dokładniejszego przedruku 

jedynie w materiałach z 1976 i 1979 r., dokonując raczej adaptacji, ale zachowując uchwytny 

ślad materiałów z 1957 r. 

Tak więc, schemat prezentowania dokonań Kościuszki i Pułaskiego w Ameryce jest 

prosty – przed rokiem 1957 pisano o tym bardzo niewiele, natomiast od roku 1957 powielano 

w większości te same informacje, w niemal tej samej formie. Nie ulega wątpliwości, że jest to 

temat traktowany najbardziej sztampowo i jako jedyny w ciągu niemal 30 lat zmienił się tak 

niewiele (jeśli porówna się publikację w materiałach z 1957 r. i w podręczniku z 1986 r.). 

Temat ten pełnił najwyraźniej rolę „gotowca”, z którego chętnie korzystano. 

W opracowaniach sprzed roku 1957 o Pułaskim, jak już wspomniano, nie ma w ogóle 

mowy, natomiast o pobycie Kościuszki za oceanem opowiada się w kilku zaledwie zdaniach. 

Najwięcej informacji znajduje się w podręczniku z 1948 r. Kościuszko „okrył się 

nieprzemijającą sławą również jako bojownik o wolność innych ludów”
97

. Wykształcony w 

Szkole Rycerskiej, wyjechał po jej ukończeniu do Paryża, który był wówczas ośrodkiem 

myśli postępowej. Pojawia się tu informacja, nie spotykana w późniejszych wydawnictwach 

do szkolenia politycznego, że ulubionym mistrzem Kościuszki – po jego studiach w Paryżu, a 

przed wyjazdem do Ameryki – stał się filozof i wielki republikanin-demokrata Jan Jakub 

Rousseau, którego dzieła Kościuszko dobrze poznał. Lecz opis dokonań w Ameryce jest 

bardzo lakoniczny. Kościuszko, „gorliwy wyznawca republikanizmu”, zasłużył się przy 

obronie Filadelfii i pod Saratogą, gdzie – dzięki jego pracom inżynierskim – poddała się 

Amerykanom 6000 armia angielska
98

. Był to przełom w wojnie. Obszerniejszy od opisu 

działań Kościuszki jest komentarz, który sprowadza się do konstatacji, iż Stany Zjednoczone 

sprzeniewierzyły się tradycjom Waszyngtona i Kościuszki, bowiem „dziś jest to państwo 

imperialistyczne, które gnębi ruchy demokratyczne i republikańskie w innych krajach i chce 

je sobie całkowicie podporządkować”
99

. Za to Polska Ludowa „święcie pielęgnuje” 

kościuszkowskie tradycje, a nasz naród „w pełni rozumie wielkie hasło: >>Ludzie wolni są 

braćmi<<”
100

. Jak podkreślono, w polskim wojsku postać Kościuszki, patrona bohaterskiej 1 

dywizji, jest szczególnie kochana. 

W materiałach z 1952, 1954 i 1956 r. znajdują się niemal same ogólniki. Nazywanie 

Kościuszki bohaterem dwóch światów na podstawie ich lektury byłoby nadużyciem. W 

materiałach z 1954 r. nie ma w ogóle rozdziału poświęconego udziałowi Kościuszki w wojnie 

Stanów Zjednoczonych o niepodległość. Przedstawiono go tylko w kontekście powstania z 

1794 r., wtrącając jedynie kilka zdań o jego pobycie w Ameryce. Zdań jednak – dodajmy – 

bardzo pochlebnych: „W wojnie tej zabłysnął talent Kościuszki. Amerykanie zawdzięczali 

Kościuszce zwycięstwa w szeregu bitwach, np. pod Saratogą. Zasługi Kościuszki dla sprawy 
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wolności Ameryki zaskarbiły mu miłość i uznanie ludu amerykańskiego”
101

. We 

wcześniejszych materiałach, z roku 1952, udział Kościuszki w amerykańskiej wojnie o 

niepodległość również przedstawiony jest przy okazji prezentacji powstania w roku 1794. I 

chociaż tutaj odbywa się to w osobnym rozdziale, to informacji o jego pobycie w Ameryce 

jest równie niewiele i są podane niemal tymi samymi słowami, co w materiałach z roku 1954. 

Wszystko zmienia się radykalnie wraz z wydaniem materiałów z 1957 r., które stały 

się czymś w rodzaju wzorca w przedstawianiu dokonań Kościuszki i Pułaskiego w Ameryce. 

W wielu kolejnych wydawnictwach przedrukowywano – mniej lub bardziej zmienioną – 

całość opisu bądź znaczne fragmenty. Nie tylko pojawia się tu na scenie Pułaski i to 

sportretowany od razu w dość obszernej formie, ale także rozrasta się omówienie działalności 

Kościuszki. Tym niemniej, rozdziały dotyczące obu bohaterów są objętościowo równe; bez 

faworyzowania któregokolwiek. Nie są to rozdziały szczególnie długie, a ilość zawartych w 

nich informacji jest raczej skromna. Wyraźnie rzuca się w oczy skrótowość ujęcia; 

wymieniono wprawdzie ważniejsze wydarzenia, lecz tylko niektórym poświęcono więcej niż 

jedno zdanie. 

Co ciekawe, autorzy najpierw opisują dokonania Pułaskiego, jak gdyby chcieli 

zrekompensować jego nieobecność we wcześniejszych opracowaniach
102

. Przybył on do 

Ameryki opromieniony sławą bohaterskiego dowódcy konfederacji barskiej, podczas której 

odznaczył się obroną Częstochowy. Do jego pierwszej bitwy w Ameryce doszło nad rzeką 

Brandywine, gdzie brawurową szarżą uratował sytuację. Nieco później, podczas zwiadu 

wykrył wojska angielskie i ostrzegł Amerykanów. Otrzymał stopień generała i objął 

dowództwo nad niezbyt dużą, liczącą 700 ludzi, formacją kawalerii
103

. Ponieważ jednak 

kawaleria nie odgrywała w wojskach amerykańskich większej roli, Pułaski złożył dymisję i 

otrzymał pozwolenie na sformowanie własnego legionu, w którym służyło wielu Polaków. 

Opisano pokrótce jego drogę bojową: potyczkę pod Egg Harbor, służbę nad rzeką Delaware, 

bitwę pod Charleston, wreszcie oblężenie Savannah, gdzie Pułaski został śmiertelnie ranny i 

zmarł na statku podczas ewakuacji. Autorzy wymieniają też kilku innych Polaków z 

najbliższego otoczenia Pułaskiego: Józefa Bełdowskiego – oficera płatniczego i 

kwatermistrza; Maurycego Beniowskiego, który po śmierci Pułaskiego próbował sformować 

własny legion; kpt. Kotkowskiego; płk. Michała Kowacza, który zginął w 1779 r. pod 

Charleston; Karola Litomskiego – adiutanta Pułaskiego; kpt. Jana Zielińskiego, który poległ 

pod Savannah
104

. 

Tadeusz Kościuszko – jak to ujęto – przybył do Ameryki jako nikomu jeszcze nie 

znany oficer. Po pierwszym zadaniu – opracowaniu umocnień Filadelfii od strony morza – 

otrzymał nominację na inżyniera z pensją 60 dolarów miesięcznie i rangę pułkownika
105

. 
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Kolejne przedsięwzięcie Kościuszki to umocnienie obozu wojskowego pod Saratogą, co 

walnie przyczyniło się do zwycięstwa Amerykanów. Najważniejszym osiągnięciem 

Kościuszki była jednak budowa twierdzy West Point. Jak konstatują autorzy: „Anglicy czując 

respekt do umocnień West Point nigdy nie odważyli się na zaatakowanie tej twierdzy”
106

. W 

kolejnych latach Kościuszko brał także udział w bitwach jako dowódca liniowy. Zdobycie 

miasta Charleston zamknęło jego udział w wojnie. W dowód uznania Kongres podjął 

specjalną uchwałę, której fragment zacytowano. Jest w nim mowa o przyznaniu Kościuszce 

patentu na szarżę generała brygadiera oraz podziękowanie za zasługi. Charakterystyczny jest 

komentarz, wielokrotnie później przedrukowywany: „Pamięć zarówno Pułaskiego, jak i 

Kościuszki otoczona jest w Stanach Zjednoczonych głęboką czcią. Amerykanie uważają ich 

za swoich bohaterów narodowych. Niezliczona ilość ulic i miejscowości w Ameryce 

nazwanych zostało nazwiskami Pułaskiego i Kościuszki. Wystawiono im wiele 

pomników”
107

. 

Wobec faktu, że zdecydowana większość opracowań powielała temat w formie 

przedruku z materiałów z 1957 r., trudno mówić o ewolucji tematu. Można jedynie poczynić 

kilka uwag odnośnie do tego, w jaki sposób ta sama podstawowa treść była modyfikowana. 

Przede wszystkim, choć w materiałach z 1957 r. omawia się najpierw historię Pułaskiego, to 

w późniejszych opracowaniach, począwszy już od podręcznika z 1959 r., kolejność jest 

odwrotna – najpierw prezentuje się dokonania Kościuszki. Wyjątkiem są tylko materiały z 

1969 r., w których powrócono do pierwotnego układu. 

W podręczniku z roku 1959 przedrukowano rozdział o Kościuszce i Pułaskim z 

wydawnictwa z 1957 r., przeredagowując go częściowo. Autorzy rozwinęli trochę na 

początku kwestię wykształcenia wojskowego Kościuszki. Natomiast z najważniejszych zmian 

w opowieści o Pułaskim warto wskazać kilka. Po informacji, iż przybył do Ameryki 

opromieniony sławą dowódcy konfederacji barskiej, usunięto dalszy ciąg, że odznaczył się 

obroną Częstochowy. Nieco rozwinięto z kolei zdanie o tym, iż kawaleria nie odgrywała w 

armii amerykańskiej poważniejszej roli. Jak piszą autorzy: „To bujnej naturze Pułaskiego nie 

wystarczyło. Czuł, że jego talent i umiejętności wojskowe nie będą nawet w części 

wykorzystane na dotychczasowym stanowisku. Był szczerze i bez reszty oddany sprawie 

walki o wyzwolenie ludu amerykańskiego. Chciał jej też poświęcić wszystkie swe siły, 

wiedzę i duże możliwości”
108

. Śmierć Pułaskiego autorzy skomentowali następująco: 

„Bohaterska śmierć była znamiennym zakończeniem jego życia: zmarł tak, jak żył, 

bezgranicznie odważny, nie liczący się z niczym, pełen junackiej fantazji”
109

. Wspominając o 

innych Polakach z otoczenia Pułaskiego autorzy koncentrują uwagę na Maurycym 

Beniowskim, bohaterze dramatu Słowackiego
110

. 

W wydawnictwach z lat 60. publikowano skróconą wersję z materiałów z 1957 r. W 

materiałach z roku 1960 opuszczono fragment o tym, że Anglicy czując respekt do umocnień 

West Point nigdy nie odważyli się na zaatakowanie twierdzy. W opowieści o Pułaskim już na 
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początku opuszczono informację, że przybył do Ameryki opromieniony sławą bohaterskiego 

dowódcy konfederacji barskiej itd. Nie przedrukowano akapitu, w którym przytaczano 

nazwiska innych Polaków towarzyszących Pułaskiemu. Chociaż w materiałach z 1969 r. 

przywrócono uwagę o udziale Pułaskiego w konfederacji barskiej, a w dodatku zmieniono 

kolejność i jego działalność omówiono jako pierwszą, inne skróty pozostały bez większych 

zmian. Za to z opowieści o Kościuszce usunięto istotny przecież fragment o jego pracy przy 

fortyfikowaniu West Point. Ciekawa zmiana zaszła też w komentarzu, którego wydźwięk – 

dzięki dodaniu dwóch słów – poważnie zmieniono: „Pamięć zarówno Pułaskiego, jak i 

Kościuszki otoczona jest w Stanach Zjednoczonych głęboką czcią. Amerykanie pochodzenia 

polskiego uważają ich za swoich bohaterów narodowych”
111

. 

W podręczniku z 1970 r. powrócono jednak do tradycyjnego sformułowania, iż chodzi 

o wszystkich Amerykanów. W podręczniku tym rozbudowano zresztą opis działalności 

Kościuszki, dokładniej oświetlając znane już fakty. Przy okazji wzmianki o pierwszym 

zadaniu Kościuszki dodano kilka informacji – że chodziło o projekt obrony Billingsport, który 

osłaniał Filadelfię od strony morza, a plan Kościuszki polegał na zamknięciu rzeki Delaware 

poniżej Filadelfii szeregiem przeszkód oraz na umocnieniu przylądka Billinge
112

. Dodano 

nieco informacji odnośnie do ufortyfikowania przez Kościuszkę West Point. Kościuszko 

zbudował tam szereg fortów: Clinton, Putnam oraz fort Knox. W akapicie o przeniesieniu 

Kościuszki na front południowy dodano cytat z listu Waszyngtona do dowódcy armii 

południowej, gen. Greene, w którym wystawił bardzo pozytywną opinię Kościuszce. Autorzy 

przekonują, że „udział Kościuszki w amerykańskiej wojnie wyzwoleńczej miał duże 

znaczenie dla wywalczenia niepodległości przez zbuntowane przeciwko Anglii kolonie, dla 

sprawy wolności ciemiężonych narodów. Doceniali to w pełni już współcześni”
113

. W 

omawianym podręczniku o Kościuszce wspomniano także w części wstępnej, 

przedstawiającej przebieg wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Autorzy 

nadmienili, iż propozycja Kościuszki umocnienia rejonu Ticonderogi nie została przyjęta, w 

rezultacie czego północna armia amerykańska poniosła klęskę. Rozszerzono także nieco 

informację o umocnieniach pod Saratogą. Skrócono za to w podręczniku dość znacznie 

rozdział poświęcony Pułaskiemu. Wspominając o jego śmierci podano, że zginął w wieku 32 

lat. Natomiast całość tematu poprzedzono bardzo szerokim omówieniem okoliczności, w 

jakich doszło do wojny między zbuntowanymi koloniami a Anglią. Na koniec wymieniają 

autorzy nazwiska innych Polaków walczących w tej wojnie; te same, co w materiałach z 1957 

r. 

W materiałach z roku 1974 dzieje walk Kościuszki i Pułaskiego w Ameryce 

opowiedziane są w oparciu o zasadniczy szkielet narracyjny ukształtowany w materiałach z 

roku 1957. W odniesieniu do Kościuszki autorzy oparli się na „mutacji” tego tematu w 

podręczniku z roku 1970, wpletli bowiem w opowieść nieco dodatkowych faktów o przebiegu 

samej wojny, niekiedy dosłownie przedrukowanych. Jednak treść ustępu o Kościuszce jest 

znacznie krótsza niż w podręczniku. Natomiast omówienie działalności Pułaskiego jest już 

bardziej wiernym przedrukiem z podręcznika z roku 1970, choć nieco skróconym. W 

omówieniu działalności Kościuszki, wzorem podręcznika z roku 1970, akapit o 

ufortyfikowaniu obozu pod Saratogą wzbogacono dość obszernym opisem tych umocnień 

oraz opisem ataku na nie, który podjęła angielska armia. Ustępu tego nie ma w innych 

opracowaniach
114

. Dodano także spory fragment o przebiegu wojny na innych obszarach. 

Pominięto natomiast całkowicie opis prac Kościuszki przy fortyfikowaniu West Point, jedynie 

na końcu wspominając, że było to jedno z jego dokonań. 
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W omówieniu działalności Pułaskiego pominięto informację, że wsławił się podczas 

konfederacji barskiej. Skrócono nieco opis bitwy nad Brandywine. Do wzmianki o jego 

śmierci dodano informację z nazwą okrętu, na pokładzie którego zmarł – był to bryg 

„Wasp”
115

. Na zakończenie przedrukowano literalnie z podręcznika z roku 1970 akapit o 

innych Polakach walczących w amerykańskiej wojnie o niepodległość. Komentarz jest niemal 

identyczny, jak w podręczniku z roku 1970. W jego części mówiącej o tym, że pamięć 

Kościuszki i Pułaskiego otaczana jest w Stanach głęboką czcią, dokonano pewnej – niezbyt 

zrozumiałej – zmiany. Napisano bowiem: „Amerykanie (z USA) uważają ich za swych 

bohaterów narodowych”
116

. 

Na osobne rozpatrzenie zasługują materiały z 1976 i 1979 r., gdzie rdzeń tematu, 

ukształtowany w 1957 r., uległ największym zmianom. W obu wydawnictwach już w tytułach 

rozdziałów wyrażono opinię, iż Kościuszko i Pułaski byli prekursorami walki „Za wolność 

Waszą i naszą”. Ujęcie tematu, choć opiera się na materiałach z roku 1957, jest jednak 

ujęciem autorskim, zawiera bowiem zarówno sporo skrótów, jak i nowych informacji, a 

całość została tak zmieniona, że należy ją uznać za napisaną na nowo. Autorzy obu 

wydawnictw tak charakteryzują postawę Kościuszki i Pułaskiego: „Obaj Polacy wychowani 

na tradycjach świetności oręża polskiego i postępowych poglądach epoki Oświecenia, 

traktujących wolność jednostki i narodu jako najwyższe dobro, mocno przeżyli słabość 

militarną i bezsilność państwa polskiego. To spowodowało, że stali się oni żołnierzami 

wolności, gotowymi walczyć o niepodległość każdego uciśnionego narodu”
117

. W materiałach 

z roku 1979 zwrot: „świetności oręża polskiego” nieco zmodyfikowano: „dawnej świetności 

oręża polskiego”. 

W materiałach z roku 1976 napisano, że Kościuszko przybył do Ameryki jako jeden z 

wielu ochotników europejskich. Tymczasem w materiałach z roku 1979 czytamy, że przybył 

jako jeden z pierwszych ochotników. W obu opracowaniach informują autorzy, że 

fortyfikacje pod Saratogą zostały nazwane amerykańskimi Termopilami, a odniesione tam 

zwycięstwo zapoczątkowało oficjalne uznanie niepodległości Stanów Zjednoczonych. W 

materiałach z 1979 r. dodano, że te umocnienia polowe miały 5 km długości. W opisie 

budowy West Point w materiałach z roku 1979 dodano cytat z wypowiedzi amerykańskiego 

generała, Armstronga, w której stwierdził, iż Kościuszko tak potężnie umocnił West Point, że 

sam ten fakt podziałał na Anglików odstraszająco
118

. 

Jak stwierdzono w obu wydawnictwach – działalność Pułaskiego w Ameryce miała 

nieco inny charakter. W obu też, co prawda, napisano, że przybył opromieniony sławą, ale 

nieco inaczej przedstawiono źródła tej sławy. W materiałach z roku 1976 stwierdzono po 

prostu, że był oficerem opromienionym sławą walk w obronie wolności kraju przeciwko 

Rosji, Austrii i Prusom. Natomiast w materiałach z roku 1979 uściślono, że to stwierdzenie 

padło w pisemnej rekomendacji, jakiej udzielił Pułaskiemu reprezentant USA w Paryżu, 

Benjamin Franklin
119

. Pułaski był – zdaniem autorów obu wydawnictw – zwolennikiem 

wojny prowadzonej z dużym rozmachem. W materiałach z roku 1979 dodano jeszcze kilka 

zdań: że postulował prowadzenie działań o każdej porze roku, dnia i nocy; że był 
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zwolennikiem rozbudowy kawalerii jako formacji do działań zaczepnych. Napisano także, że 

wartość tych zasad udowadniał osobiście w licznych bitwach. Krótko wspomniano w obu 

wydawnictwach, że został śmiertelnie ranny pod Savannah. Podsumowanie działalności 

Pułaskiego jest równie krótkie: „Podczas swej dwuletniej działalności w Stanach 

Zjednoczonych gen. Kazimierz Pułaski stał się twórcą amerykańskiej kawalerii i autorem 

nowoczesnych sposobów użycia jej w walce”
120

. Komentarz różni się nieco w obu 

wydawnictwach. W materiałach z roku 1976 brzmi następująco: „W sumie rola postępowej 

myśli wojskowej Kościuszki i Pułaskiego oraz ich udział w amerykańskiej wojnie 

narodowowyzwoleńczej miały pionierski charakter i istotne znaczenie dla odzyskania 

niepodległości”
121

. W materiałach z roku 1979 po tych słowach dodano, że również dla 

stworzenia podstaw rozwoju nowożytnej postępowej myśli wojskowej w świecie. Warto 

zwrócić uwagę na sformułowanie: „znaczenie dla odzyskania niepodległości”. O czyją 

niepodległość chodzi autorom? Jeśli amerykańską, to raczej o jej uzyskanie, a nie odzyskanie. 

Znany z materiałów z 1957 r. komentarz na zakończenie tematu o Kościuszce i 

Pułaskim powraca w podręczniku z 1986 r., lecz w formie nieco dziwnej, bowiem odnosi się 

jedynie do Pułaskiego. Niemniej, autorzy omawiają dokonania obu bohaterów. Omówienie to 

jest kolejną „mutacją” tekstu z materiałów z roku 1957. Wersja ta jest najbardziej zbliżona do 

zamieszczonej w podręczniku z 1970 r., choć niektóre ustępy zostały skrócone bądź 

pominięte, a kilka fragmentów dodano. W konstrukcji tematu widać też wpływ materiałów z 

roku 1974, ponieważ tak samo, jak tam, wpleciono tu w narrację fragmenty wzięte z 

podręcznika z roku 1970, ale znajdujące się w nim w części wstępnej tematu, relacjonującej 

przebieg amerykańskiej wojny o niepodległość. 

Wzorem materiałów z roku 1979 autorzy piszą na wstępie, że wśród pierwszych 

Europejczyków, którzy poparli Amerykanów w ich sprawiedliwej walce z Anglią, byli liczni 

Polacy. Jest to sformułowanie nieco zmienione, bowiem w materiałach z roku 1979 widnieje: 

„dość liczni Polacy”. Autorzy podkreślają, że Anglia nigdy nie zagrażała interesom Polski, 

toteż „tylko szczere, gorące umiłowanie wolności było głównym motywem, jakim kierowali 

się Polacy wyjeżdżając na daleką ziemię amerykańską, by tam wziąć udział w toczącej się 

walce”
122

. O umocnieniach Kościuszki na rzece Delaware napisano nieco mniej niż w 

podręczniku z 1970 r., lecz uściślono, że przeszkody, którymi Kościuszko przegrodził nurt, 

były palami wbitymi w dno. Pominięto całkowicie informację o nominacji Kościuszki na 

stopień pułkownika i funkcję inżyniera oraz o pensji. Znacznie więcej za to napisano o pracy 

Kościuszki nad umocnieniami pod Saratogą i o toczących się tam walkach. Jest to niewiele 

zmieniony opis z podręcznika z 1970 r. Ale nawiązano też do materiałów z 1974 r., czerpiąc 

stamtąd informację, że Saratoga była dawną indiańską wioską nad rzeką Hudson
123

. Nową 

informacją jest wzmianka, że po kapitulacji armii angielskiej, atakującej obóz pod Saratogą, 

do niewoli amerykańskiej dostało się 5000 żołnierzy
124

 (jedynie w podręczniku z 1948 r. 

znajduje się informacja o stanie liczebnym armii angielskiej, lecz wymieniono tam liczbę 

6000). Opis fortyfikacji West Point jest tu nieco inny niż w podręczniku z roku 1970. Można 

go uznać za dokładniejszy, jeśli chodzi o przedstawienie topografii umocnień, choć pominięto 

nazwy fortów. Jak dodają autorzy, przez wiele lat była to największa twierdza amerykańska. 

Powtarzają za wcześniejszymi opracowaniami, że Anglicy nigdy nie odważyli się jej 

zaatakować. Brak w całym tekście o Kościuszce jakichkolwiek wzmianek (a tym bardziej 
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cytatów) o pochlebnych opiniach, jakie na jego temat wyrażali amerykańscy dowódcy. 

Podano, że Kościuszko brał bezpośredni udział w walkach jako oficer liniowy i dodano nową 

informację, że odznaczył się, między innymi, w czasie oblężenia fortu Ninenty Six, gdzie 

odniósł ranę
125

. 

Omówienie działań Pułaskiego oparto na materiałach z roku 1974, lecz zostało 

rozszerzone, choć nie tak bardzo, jak w podręcznikach z 1959 i 1970 r. Pominięto na 

początku informację o zasługach Pułaskiego w obronie Częstochowy. Nadmieniono, że 

kawaleria amerykańska miała pełnić tylko funkcje zwiadowcze i strażnicze. Uszczegółowiono 

nieco informacje dotyczące legionu. W jego szeregach znaleźli się ludzie różnych 

narodowości: Amerykanie, Francuzi, Hiszpanie, Holendrzy, Polacy oraz Niemcy, których 

było najwięcej
126

. Pominięto natomiast informację o chrzcie bojowym legionu pod Egg 

Harbor. Po wzmiance o służbie strażniczej nad rzeką Delaware rozszerzono nieco informację 

o walkach pod Charleston. Bardzo znacznie rozszerzono ustęp o walkach pod Savannah. Jest 

to najszerszy opis tych wydarzeń spośród wszystkich wydawnictw do cyklu historycznego. 

Między innymi, dodano więcej szczegółów o okolicznościach śmierci Pułaskiego. Na 

zakończenie – co ciekawe – autorzy publikują znany już komentarz, lecz dotyczy on 

wyłącznie Pułaskiego: „Pułaski oddał życie w obronie niepodległości Stanów Zjednoczonych. 

Rocznicę jego śmierci, jako >>Dzień Pułaskiego<<, czci uroczyście do dnia dzisiejszego 

kilkumilionowa Polonia amerykańska. Stał się bohaterem narodowym Stanów 

Zjednoczonych; jego imię noszą trzy miasta”
127

. W ostatnim akapicie autorzy wymieniają 

nazwiska innych Polaków uczestniczących w amerykańskiej wojnie o niepodległość (spośród 

nazwisk wymienionych w podręczniku z roku 1970 i materiałach z 1974 r. zabrakło tu tylko 

Maurycego Beniowskiego). Ponadto, jak informują, w walkach przeciw Anglikom brali także 

udział Polacy z oddziałów francuskich skierowanych do Ameryki w 1780 r. 

Drugim wydarzeniem historycznym, związanym z walką Polaków na ziemi 

amerykańskiej, o którym piszą autorzy niektórych opracowań, jest wojna secesyjna. 

Poruszono ten temat po raz pierwszy w podręczniku z 1959 r., gdzie dodano – zajmujący 

więcej miejsca niż rozdział o Kościuszce i Pułaskim – rozdział o udziale Polaków w walce o 

zniesienie niewolnictwa w USA
128

. Jak szacują autorzy, w chwili wybuchu wojny domowej w 

USA znajdowało się około 30 000 Polaków
129

. Przeważająca większość z nich opowiedziała 

się za stanami północnymi. Wielką popularnością cieszył się wśród nich testament 

Kościuszki, z którego zacytowano fragment o upoważnieniu Tomasza Jeffersona do 

przeznaczenia majątku Kościuszki na wykupienie z niewoli Murzynów i zapewnienie im 

wykształcenia
130

. Liczba Polaków w armii stanów północnych nie jest znana, tym niemniej 

Polacy dążyli do stworzenia własnych oddziałów w szeregach wojsk Północy. Autorzy podają 

kilka przykładów, zaznaczają jednak, że „formacje te nie zdołały do końca zachować czysto 
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polskiego charakteru”
131

. Pierwszym oficerem unijnym, który padł na polu walki, był Polak, 

kpt. Konstanty Błędowski
132

. Najwięcej miejsca poświęcono jednak postaci Włodzimierza 

Krzyżanowskiego, który dosłużył się stopnia generała i po Kościuszce oraz Pułaskim 

„zaliczany jest do grona Polaków najbardziej zasłużonych dla Republiki Amerykańskiej”
133

. 

Na koniec autorzy wymieniają jeszcze kilka innych nazwisk Polaków walczących w wojskach 

unijnych. Komentarz jest krótki i nawiązuje do komentarza z materiałów z roku 1957: 

„Pamięć o Polakach walczących o wolność Ameryki żyje do dziś w sercach Amerykanów 

pochodzenia polskiego (których jest około 6 mln). Przykładem tego jest nadanie niektórym 

miastom i osiedlom nazw polskich, np. >>Kościuszko<<, >>Pułaski<<. Rokrocznie odbywają 

się uroczystości na cześć pamięci Kościuszki, Pułaskiego, Krzyżanowskiego i innych 

Polaków zasłużonych w walce o wolność ludu amerykańskiego”
134

. 

W podręczniku z 1970 r. podrozdział o udziale Polaków w wojnie secesyjnej otwiera 

obszerny wstęp o kulisach i przebiegu wojny. Umieszczono tutaj, podobnie jak w 

podręczniku z roku 1959, informację o testamencie Kościuszki, w którym nakazywał 

wykupienie niewolników, z tym że zacytowano większy jego fragment
135

. Ponadto, autorzy 

zamieszczają cytat z dzieła Mieczysława Haimana sugerujący, że być może inaczej 

potoczyłaby się historia USA i być może nie doszłoby do wojny domowej, gdyby wezwanie 

Kościuszki zostało wprowadzone w czyn i gdyby za jego przykładem poszli inni
136

. Tekst o 

Polakach walczących w armii Północy jest przedrukiem z podręcznika z roku 1959, ze 

skrótami i zmianami. Liczbę Polaków znajdujących się w Stanach w chwili wybuchu wojny 

określono tu na około 50 000
137

. Około 4000 Polaków ochotniczo wstąpiło do armii Północy, 

co jest informacją nową, lecz – jak zastrzegają autorzy za podręcznikiem z 1959 r. – dokładna 

liczba nie jest znana
138

. Drobne tylko zmiany wprowadzono do długiego ustępu o 

Krzyżanowskim. Znacznie rozszerzono jednoakapitową wzmiankę o ppłk. Józefie Karge 

(który dosłużył się rangi generała)
139

, posiłkując się kilkoma cytatami z dzieł polskich pisarzy 

i prasy amerykańskiej. Autorzy przytaczają także kilka innych – nazwijmy to – polskich 

akcentów. Polskie nazwy nadawano niektórym okrętom i pododdziałom. Jeden z mniejszych 

okrętów wojennych Unii nosił nazwę „Pułaski”. Wśród transportowców na Missisipi były 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 348. 
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 Informację tę podano za Mieczysławem Haimanem, Historja udziału Polaków w amerykańskiej…, s. 

41. 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 348. Również Mieczysław Haiman najwięcej miejsca 

poświęcił Krzyżanowskiemu, Historja udziału Polaków w amerykańskiej…, s. 42–61. Opowieść o nim w 

omawianym podręczniku powstała w oparciu o dzieło Haimana. 
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 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 351. 
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 I ten fragment pochodzi z dzieła Mieczysława Haimana, Historja udziału Polaków w 

amerykańskiej…, s. 8. 
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 „Może nigdy nie doszłoby tu do wojny domowej, gdyby myśl wielkiego Polaka znalazła była 

wykonawców i naśladowców”; zob.: Z dziejów oręża polskiego i walki…, 1970, s. 510. Zob. także: M. Haiman, 

Historja udziału Polaków w amerykańskiej…, s. 8. 
137

 Jest to liczba wzięta z dzieła historyka Polonii amerykańskiej, Wacława Kruszki, z tym że na taką 

wielkość szacował on liczbę Polaków w Stanach w roku 1870; zob.: W. Kruszka, Historya polska w Ameryce. 

Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), 

t. 1, Milwaukee 1905, s. 76. Warto dodać, że Mieczysław Haiman, dokonując swojego oszacowania liczby 

Polaków w USA w przeddzień wojny domowej, oparł się na tej propozycji Kruszki, uznając, że skoro w roku 

1870 było ich 50 000, to przed rokiem 1865 mogło być 30 000; zob.: M. Haiman, Historja udziału Polaków w 

amerykańskiej…, s. 29. 
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 Jest to liczba zaproponowana przez Mieczysława Haimana, który szacował liczbę Polaków 

uczestniczących w wojnie secesyjnej na około 5000 (4000 w armii stanów północnych i 1000 w armii stanów 

południowych); zob.: ibidem, s. 32–33. Liczbę tę za znacznie zawyżoną uznał Bogdan Grzeloński, proponując 

2300–2500 (1500 po stronie Północy i 800 po stronie Południa); zob.: B. Grzeloński, op. cit., s. 142. 
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 Rozszerzenia tego dokonano w oparciu o rozdział w pracy Mieczysława Haimana, Historja udziału 

Polaków w amerykańskiej…, s. 62–75. 
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„Warsaw” i „Poland”. Wśród pododdziałów można było znaleźć: Pulaski Guard (Gwardię 

Pułaskiego); samodzielną baterię artylerii lekkiej zwaną „Morozowicz Battery”; baterię kpt. 

Tadeusza Hulanickiego („Hulanisk’s Battery”)
140

. Wspominają autorzy jeszcze o Polaku, 

który przyjechał do Polski, aby wziąć udział w powstaniu styczniowym. Był to kpt. Ludwik 

Żychliński, oficer brygady kawalerii amerykańskiej
141

. Zamiast zwyczajowego komentarza, 

autorzy na zakończenie ubolewają nad ubóstwem materiału źródłowego na temat udziału 

Polaków w amerykańskiej wojnie secesyjnej, w wyniku czego tematyka ta nie jest tak 

spopularyzowana, jak na to zasługuje. 

W materiałach z 1974 r. rozdział o służbie Polaków w wojskach Unii podczas wojny 

secesyjnej został przedrukowany z podręcznika z roku 1970, z bardzo dużymi skrótami. 

Oryginalny i znamienny jest jednak sam początek: „Stany Zjednoczone Ameryki są do dziś 

jednym z państw świata, w którym istnieje faktyczna choć zamaskowana dyskryminacja 

ludności murzyńskiej jak i nierówność rasowa i narodowa”
142

. Opuszczono ustęp informujący 

o prawdopodobnej liczbie Polaków w USA w chwili wybuchu wojny. W jednym akapicie 

wymieniono polskie formacje. Znacznie więcej miejsca poświęcono Krzyżanowskiemu, choć 

skrócono mocno opis jego dokonań. Krótki akapit poświęcono gen. Karge. Wymieniono kilku 

innych Polaków uczestniczących w wojnie
143

. Wspomniano też o nadawaniu polskich nazw 

okrętom i pododdziałom, i wymieniono te same nazwy, dokonując tylko jednej – ale za to 

dość zabawnej – zmiany. Napisano mianowicie, że jeden z okrętów wojennych Unii nosił 

nazwę „Pułaski”. Tyle że pominięto informację, iż był to jeden z mniejszych okrętów. 

W materiałach z 1979 r. zaledwie wspomniano o udziale Polaków w wojnie 

secesyjnej, opierając się na podręczniku z 1970 r. Jako jednego z najbardziej zasłużonych 

wymieniono Krzyżanowskiego. W podręczniku z 1986 r. dosłownie przedrukowano krótki 

ustęp z materiałów z 1979 r. 

Nie ulega wątpliwości, że temat ten także należy uznać za rodzaj „gotowca”, 

wszystkie bowiem opracowania, w których go umieszczono, opierały się na publikacji w 

podręczniku z 1959 r., w różnym stopniu skróconej i zmodyfikowanej. Największych zmian 

dokonano w podręczniku z 1970 r., gdzie dodano wstęp omawiający kulisy wojny secesyjnej, 

a także dość pokaźny fragment o innych, niż wymienione w podręczniku z 1959 r., polskich 

akcentach w tej wojnie – o polskich nazwach unijnych pododdziałów i okrętów wojennych. 

Za najpełniejsze przedstawienie tematu o Kościuszce i Pułaskim w wojnie o 

niepodległość Stanów Zjednoczonych należy uznać to w podręczniku z 1986 r. Jeśli chodzi o 

udział Polaków w wojnie secesyjnej, najszerzej omówiono to zagadnienie w podręczniku z 

1959 r. 

Tematy związane z udziałem Polaków w wojnach za oceanem – a zwłaszcza 

dokonania Kościuszki i Pułaskiego – stanowiły niewątpliwie łakomy kąsek dla aparatu 

politycznego „ludowego” wojska, dostarczając nośnych propagandowo argumentów, że Stany 

Zjednoczone tak wiele zawdzięczają Polakom. Z upodobaniem podkreślano, że dokonania 

Kościuszki i Pułaskiego zapewniły im miłość i wdzięczność Amerykanów. A tymczasem 

sama Ameryka, jak to zaakcentowano już w podręczniku z 1948 r., sprzeniewierzyła się 

tradycji Kościuszki i stała się państwem imperialistycznym, które „gnębi ruchy 

demokratyczne” w innych krajach. 
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 Wszystkie te przykłady pochodzą z dzieła Mieczysława Haimana; zob.: ibidem, s. 38–40. Okręt 

„Pułaski” został przez Haimana określony jako „jeden z drobniejszych”. 
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udziału Polaków w amerykańskiej…, s. 110–112. 
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Czytając rozdziały poświęcone udziałowi Polaków w wojnie secesyjnej można 

odnieść wrażenie, że Polacy walczyli tylko po stronie Unii, a więc po „słusznej” stronie. W 

materiałach z 1974 r. stwierdzono nawet, iż znaczny udział Polaków w wojnie po stronie Unii 

dowodzi, że zawsze bliska im była sprawa wolności i sprawiedliwości. O Polakach, którym te 

sprawy nie były bliskie, nie słyszymy. 

W świetle tego może budzić pewne zdziwienie, że tak atrakcyjny w dobie zimnej 

wojny temat traktowano aż tak szablonowo. Że uciekano się do przedruków z wydawnictwa z 

coraz bardziej oddalającej się epoki. Można to chyba wyjaśnić tylko tym, że forma 

ukształtowana w 1957 r. (odnośnie do Kościuszki i Pułaskiego) oraz w 1959 r. (odnośnie do 

wojny secesyjnej) okazała się formą optymalną, wymagającą najczęściej jedynie 

kosmetycznej obróbki. Lecz dlaczego optymalną? Być może dlatego, że od początku była 

rodzajem „szkieletu narracyjnego”, a więc tekstem zwartym w formie i pozbawionym 

rozmaitych upiększeń, zarówno propagandowych, jak i literackich. W oparciu o taki szkielet 

można było budować kolejne „mutacje”, wzbogacając je o nowe fakty bądź pozbawiając 

niektórych. Niewykluczone, że tak trwały wzorzec mógł powstać tylko dzięki temu, że 

powstał tak późno, a nie w opracowaniach sprzed 1957 r. Nie był bowiem skażony retoryką, 

która sprawiała, że inne tematy, w kształcie z lat 40. i początku 50., nie nadawały się do 

dalszego wykorzystania. Tymczasem spora część materiałów z 1957 r. stała się gotowymi 

wzorcami, do których chętnie sięgano w następnych latach. 

2.3. Ojczulek Bem i inni Polacy w „Wiośnie Ludów” 

Temat o udziale Polaków w „Wiośnie Ludów” jest kolejnym, na którego kształt w 

ciągu trzydziestu lat szkolenia politycznego przemożny wpływ wywierały materiały z 1957 r. 

Ukształtowany w nich obraz „Wiosny Ludów” nie był, co prawda, aż tak wiernie powielany 

w kolejnych opracowaniach, jak temat o Kościuszce i Pułaskim, ale jego podstawowy zrąb 

można znaleźć w prawie wszystkich wydawnictwach między rokiem 1957 a 1986. W tym 

przypadku nie oznacza to jednak, że temat ten nie istniał przed rokiem 1957. 

W podręczniku z 1948 r. skoncentrowano się na dwóch postaciach i związanych z 

nimi wydarzeniach: Bemie i Mickiewiczu. O przebiegu „Wiosny Ludów” dowiadujemy się 

wyłącznie tego, co wiąże się z ich działalnością; a jest tego bardzo niewiele. Nie lepiej jest w 

materiałach z 1952 i 1954 r., gdzie w praktyce skoncentrowano się na postaci Bema, w 

związku z czym „Wiosna Ludów” została zdominowana przez rewolucję na Węgrzech 

(omówioną zresztą bardzo lakonicznie), zaś o innych ogniskach walk zaledwie wspomniano. 

Poświęcona udziałowi Polaków w „Wiośnie Ludów” część materiałów z roku 1956 jest 

przedrukiem z wydawnictwa z roku 1954, uzupełnionym tylko dwoma zdaniami: „Polacy, 

szczerzy demokraci, odważni i doświadczeni żołnierze zyskali sobie w tym czasie chlubny 

tytuł >>profesorów barykad<<. Tak zwano Polaków w Berlinie, Paryżu i Wiedniu”
144

. 

Bardzo znaczącym natomiast uzupełnieniem tych skąpych informacji jest opracowanie 

z roku 1957, w którym udział Polaków w „Wiośnie Ludów” opisano na kilkunastu 

stronach
145

. Ukształtowany tu został stosunkowo trwały szablon przedstawiania wydarzeń 

„Wiosny Ludów”, obejmujący najważniejsze epizody, w których uczestniczyli Polacy. W 

rozdziale W stolicach europejskich omówiono wydarzenia w trzech miastach: w Paryżu; w 

Berlinie, gdzie rewolucja, jak uważają autorzy: „Nosiła […] w ogóle charakter niemiecko-
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 Bohaterska walka…, 1956, s. 74. 
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 Jest bardzo prawdopodobne, że inspiracją do szerokiego przedstawienia udziału Polaków w 

„Wiośnie Ludów” w materiałach z 1957 r. stała się praca Stefana Kieniewicza z 1948 r. (Czyn polski w dobie 
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i poszczególne fragmenty oraz informacje. Z kolei Kieniewicz mógł korzystać z pracy Agatona Gillera, gdzie 

cały ten okres omówiono szeroko i w sposób zbliżony; zob.: A. Giller, op. cit., t. 4, s. 287–374. 
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polski”
146

; w Wiedniu, gdzie „Bem dwoił się i troił. Organizował obronę, budował 

umocnienia, osobiście kierował artylerią powstańców”
147

. W rozdziale Za wolność Włoch 

położono nacisk na dzieje legionu Mickiewicza, mniej miejsca poświęcając na powstanie 

sycylijskie. Podano tutaj, że Mickiewicz opuścił Rzym z trzynastoma towarzyszami, a na 

północy Włoch połączył się ze 150-osobową kolumną emigrantów polskich
148

. Sam 

Mickiewicz wyjechał wkrótce do Paryża. Dość szeroko opisano drogę bojową legionu, który 

wiosną 1849 r. liczył 250 ludzi
149

. Drugim ogniskiem rewolucji we Włoszech była Sycylia, 

gdzie mieszkańcy powołali Mierosławskiego na dowódcę. W kilku zdaniach przedstawiono 

jego początkowe sukcesy, a następnie porażkę i dymisję. Zdaniem autorów, gdyby został 

przez wojsko sycylijskie należycie wsparty, wypędziłby nieprzyjaciela z wyspy. Wiosną 1849 

r. wybuchło powstanie w Dreźnie. Przybyli tam wysłannicy Towarzystwa Demokratycznego 

Polskiego, Wiktor Heltman i Aleksander Krzyżanowski. Podpisali z rewolucyjnym rządem 

umowę o pomocy. Jednak po kilka dniach powstanie upadło. Heltman i Krzyżanowski 

przedostali się do Badenii i Palatynatu Bawarskiego, gdzie znów zawarli układ w sprawie 

pomocy ze strony Polaków
150

. Na głównodowodzącego powołano Mierosławskiego, a 

dowódcą wojskowym w Palatynacie został gen. Franciszek Sznajder. Sytuacja powtórzyła się 

– Mierosławski początkowo osiągnął pewne sukcesy, lecz po klęsce podał się do dymisji. Z 

wdzięczności za wkład w walkę otrzymał podziękowanie od Tymczasowego Rządu 

Badeńskiego. 

Kiedy rozpoczął się konflikt zbrojny między powstańcami węgierskimi a rządem 

cesarskim, wielu Polaków ruszyło na Węgry: „Ciągnęli z emigracji i z kraju, najwięcej z 

sąsiedniej Galicji, a było ich tak wielu, że przerażenie zaczęło ogarniać władze 

austriackie”
151

. Opis poczynań Polaków na Węgrzech jest obszerny. Autorzy omawiają 

działania kilku z nich, między innymi Józefa Wysockiego, który utworzył później legion 

polski, liczący ponad 2000 żołnierzy
152

. Ale szczególną rolę odegrał Bem. Został skierowany 

na bardzo ciężki odcinek frontu, a mimo to wyróżnił się najbardziej: „Działał zdecydowanie i 

błyskawicznie nie dając się opamiętać wrogowi”
153

. Węgrzy nazwali go Bem-Apo (Bem-

ojczulek). Co więcej: „Nawet Austriacy musieli przyznać, że dla zrównoważenia efektu 

                                                 
146

 Z walk „Za Waszą i naszą wolność”…, 1957, s. 44. 
147

 Ibidem, s. 44–45. 
148

 Informacja o 150 żołnierzach, przyprowadzonych przez płk. Kamieńskiego, pochodzi od samego 
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tysięcy ludzi”; zob.: A. Giller, op. cit., t. 4, s. 360. W późniejszych opracowaniach do cyklu historycznego, a 

także w literaturze, podawano wyższą liczbę: około 3000, o czym niżej, przy okazji omawiania podręcznika z 

1986 r. 
153

 Z walk „Za Waszą i naszą wolność”…, 1957, s. 51. 



190 

 

moralnego nazwiska Bema trzeba posiadać przewagę 20-tysięczną”
154

. Kiedy na Węgry 

wkroczyły wojska carskie, liczące 180 000
155

, niewiele mogło pomóc mianowanie Bema 

głównodowodzącym. Lecz „Polacy bili się dzielnie w tym najcięższym okresie. Mężnie 

walczyli pod Temeszwarem, żaden z nich nie myślał o poddaniu się wrogowi”
156

. Po klęsce w 

tej decydującej bitwie osłaniali ewakuację rządu węgierskiego. Komentując okres „Wiosny 

Ludów”, autorzy konstatują: „Nie trzeba dodatkowo podkreślać zasług, które położyli Polacy 

walcząc w rewolucji 1848/49 r. Wszędzie zyskali oni uznanie i wdzięczność. W tym 

historycznym okresie zrywu rewolucyjnego ludów Europy najwyżej wznieśli oni sztandar 

walki >>Za Waszą i naszą wolność<<”
157

. 

W następnych opracowaniach dokonywano rozmaitych zmian w tym wzorcu – na ogół 

skracano temat, ale też pomijano niektóre epizody bądź zmieniano proporcje między nimi. W 

podręczniku z 1959 r. głównym wydarzeniem jest również rewolucja węgierska, a następnie 

legion Mickiewicza, ale już całkowicie zrezygnowano z opisywania powstania w Palatynacie 

i Badenii, natomiast powstaniu w Paryżu poświęcono więcej miejsca niż wydarzeniom na 

Sycylii. „Wiosna Ludów” na Węgrzech i udział w niej Polaków to przede wszystkim Bem, 

choć wspomina się też o innych bojownikach, szczególnie o Wysockim. Cały rozdział jest w 

dużej mierze przedrukiem z wydawnictwa z roku 1957, gdzieniegdzie skróconym bądź 

przeredagowanym. Żadne nowe fakty, bitwy czy nazwiska się nie pojawiają. Skorygowano za 

to liczbę wojsk rosyjskich wkraczających na Węgry – do 120 000
158

. Na zakończenie 

wspomniano jeszcze o dwóch wydarzeniach: rewolucjach w Berlinie i Wiedniu. Jedynie w 

tym drugim przypadku jest mowa o udziale Polaków w walce zbrojnej i dotyczy to, 

oczywiście, Bema. Niedługi to akapit, ale zawiera nową informację – że „Bem był w tym 

czasie formalnie doradcą dowódcy powstania – faktycznie stał się duszą obrony”
159

. 

W materiałach z 1960 r. całość bardziej odpowiada wzorcowi z materiałów z 1957 r., 

nie pominięto bowiem żadnego z ujętych tam epizodów, lecz tekst został mocno skrócony. 

Opisując legion Mickiewicza zrezygnowano całkowicie z przedstawienia jego drogi bojowej, 

informując tylko, że jego część wzięła udział w walkach. Nie omówiono żadnych działań 
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wojennych na Sycylii, informując jedynie, że Mierosławski zabrał się do organizowania 

obrony, po czym został ranny i złożył dowództwo. Opis powstania w Badenii i Palatynacie 

Bawarskim jest skrócony najbardziej, w sposób mechaniczny. Zaraz bowiem po informacji, 

że Mierosławski objął funkcję głównodowodzącego, a dowódcą w Palatynacie został gen. 

Sznajder, autorzy poinformowali o upadku rewolucji w Niemczech i skierowali uwagę na 

Węgry. Z opisu powstania na Węgrzech usunięto kilka zdań informujących o walkach innych 

dowódców polskich. 

Powielano to ujęcie w kolejnych materiałach z lat 60., z tym że w materiałach z 1969 

r. trochę je rozszerzono w oparciu o wzorzec z 1957 r. Do akapitu o walkach w Wiedniu, do 

informacji, że na barykadach biło się wielu Polaków, dodano, iż głównie była to studiująca 

tam młodzież. Z fragmentu o legionie Mickiewicza usunięto informację, że poeta powrócił do 

Paryża. Rozbudowano nieco w stosunku do wcześniejszych wydawnictw wątek militarny, 

choć nie tak, jak w materiałach z roku 1957. Skrócono omówienie powstania na Sycylii, 

pisząc jedynie enigmatycznie o powołaniu Mierosławskiego na dowódcę i od razu o tym, że 

Sycylijczycy ulegli przewadze wojsk neapolitańskich. Znacznie skrócono też akapit o 

powstaniach w Niemczech. Wspomniano nazwiska Heltmana i Krzyżanowskiego, ale 

żadnych innych Polaków. Napisano jedynie, że polscy dowódcy i żołnierze odznaczyli się w 

wielu bitwach, lecz ich udział nie był w stanie zmienić losów wojny. Najwięcej miejsca 

zajmuje kampania węgierska. Jednak i jej opis został drastycznie skrócony. Po lakonicznym 

przedstawieniu kilku wydarzeń autorzy informują, że: „Największe jednak męstwo okazali 

Polacy w toku wielkiej ofensywy wiosną 1849 r. Wszystko to zyskało Polakom podziw i 

wdzięczność Węgrów”
160

. Wymieniono zaledwie jedną bitwę, pod Wacowem, i to tylko po 

to, żeby przytoczyć słowa anonimowego polskiego żołnierza, wspominającego jak to po 

bitwie cały korpus defilował przed polskim batalionem, przy odgłosie polskich marszów, a 

jego sztandar ozdobiono odznaką honorową. O generałach Wysockim i Dembińskim jedynie 

wspomniano, natomiast Bemowi poświęcono trzy zdania, jako temu, który najbardziej 

zasłużył się sprawie rewolucji węgierskiej. Żadnych szczegółów; ani słowa o tym, że Bem 

objął dowództwo naczelne armii węgierskiej; nic o klęsce pod Temesvar. 

Również w podręczniku z 1970 r. mamy do czynienia z „mutacją” wzorca. Jest ona 

oparta na wersji z podręcznika z 1959 r., lecz rozdział ma specyficzną konstrukcję. Najpierw 

przedstawiono „w przekroju” wszystkie najważniejsze fronty „Wiosny Ludów”, opisując 

kolejno powstania we Włoszech, Niemczech, Austrii i na Węgrzech, i zaledwie kilkakrotnie 

wspominając o udziale w nich Polaków (Mierosławskiego, Bema, Dembińskiego) – i ta część 

nie ma odpowiednika w podręczniku z roku 1959 ani w innych wcześniejszych 

wydawnictwach. Natomiast w dalszej części skoncentrowano się już na Polakach, 

przedrukowując – ze zmianami – z podręcznika z roku 1959 podrozdział o Polakach we 

Włoszech (legion Mickiewicza, Mierosławski na Sycylii), zaś z materiałów z roku 1957 – 

podrozdział o Polakach na Węgrzech. Inaczej wygląda wszakże sprawa z podrozdziałem o 

udziale Polaków w rewolucji w Niemczech (którego nie ma w podręczniku z roku 1959). Jego 

część dotycząca powstania w Palatynacie i Badenii jest prawie nie zmienionym przedrukiem z 

materiałów z roku 1957. Część zaś traktująca o powstaniu w Berlinie jest dziełem autorskim – 

tak szerokiego ujęcia tego zagadnienia nie było w żadnym z wcześniejszych wydawnictw. Nie 

ma tu jednakże epizodów militarnych. W podrozdziale o legionie Mickiewicza dodano 

informację, że miał walczyć u boku armii papieskiej, lecz papież nie wyraził zgody. Krótki 

akapit o powstaniu w Dreźnie zawiera te same informacje, co w materiałach z roku 1957. 

Podobnie dalsza część, o powstaniu w Palatynacie i Badenii, która jest przedrukiem z 

materiałów z roku 1957, z nielicznymi, drobnymi zmianami stylistycznymi. Przedrukiem z 

materiałów z roku 1957 jest także podrozdział o rewolucji na Węgrzech. Został on nieco 
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rozszerzony, ale i dokonano pewnych skrótów. Dodano na początku cytat z gazety 

„Demokrata Polski”, wychodzącej w Paryżu, o sympatii dla walczących Węgrów. Usunięto 

znaczną część ustępu o dokonaniach Bema. Dodano za to ustęp (za podręcznikiem z roku 

1959) o defiladzie węgierskich wojsk przed polskim batalionem po bitwie pod Wacowem. 

Kolejny akapit dodano częściowo w oparciu o podręcznik z roku 1959; przedstawiono w nim 

dokładniej okoliczności utworzenia legionu polskiego. Zabrakło informacji, że Polacy, po 

klęsce pod Temesvar, osłaniali ewakuację rządu węgierskiego. Komentarz do powstania 

węgierskiego nie jest przedrukiem: „Udział Polaków w powstaniu węgierskim 1848/1849 

zapisał się szczególnie w pamięci narodu węgierskiego i zacisnął więzy przyjaźni łączące 

narody polski i węgierski. Szczególnie czczony jest gen. Józef Bem, uważany na Węgrzech, 

tak jak i w Polsce za bohatera obu naszych narodów”
161

. 

Jeszcze w materiałach z 1974 r. oparto się na wzorcu z 1957 r., lecz w wersji z 

materiałów z 1966 r., uzupełnionej pewnymi elementami z podręcznika z 1970 r. Zmieniono 

tu kolejność omawiania poszczególnych epizodów, lecz ich proporcje pozostały z grubsza 

zbliżone – najwięcej miejsca zajmuje powstanie na Węgrzech, a następnie historia legionu 

Mickiewicza. Rozszerzono za to ustęp o powstaniu na Sycylii. W odróżnieniu od 

wcześniejszych wydawnictw, w których omówienie „Wiosny Ludów” rozpoczynano od 

wydarzeń w Paryżu, tutaj rozpoczęto od – chronologicznie wcześniejszych – wydarzeń na 

Sycylii w styczniu 1848 r. Korzystając z materiałów z roku 1966 opisano działalność 

Mickiewicza i walki jego legionu. Omówiono także poczynania Mierosławskiego na Sycylii, 

które znacznie rozszerzono, za podręcznikiem z roku 1970. Fragment odnoszący się do 

rewolucji w Paryżu jest przedrukiem z materiałów z roku 1966, bez istotnych zmian. 

Podobnie ustęp o rewolucji w Berlinie, z tym że dodano do niego krótki akapit – zaczerpnięty 

z podręcznika z roku 1970 – o parlamencie frankfurckim. Do opisu rewolucji w Badenii i 

Palatynacie, przedrukowanego również z materiałów z roku 1966, dodano skopiowaną z 

podręcznika z 1970 r. informację, że w walkach z interwencyjnymi wojskami pruskimi 

odznaczyli się polscy pułkownicy Tobian i Oborski
162

. Dość długi ustęp o walkach na 

Węgrzech również został przedrukowany z materiałów z roku 1966. Poza kilkoma drobnymi 

zmianami stylistycznymi, w jednym tylko miejscu występuje większa różnica – usunięto 

zdanie, iż nawet Austriacy przyznawali, że dla zrównoważenia efektu moralnego nazwiska 

Bema trzeba posiadać dwudziestotysięczną przewagę nad jego armią. 

Odmienne od wzorca z 1957 r. ujęcie tematu zaproponowali autorzy materiałów z 

1976 i 1979 r. Jest to wersja autorska, nie oparta na przedruku, ale przedstawia wydarzenia 

„Wiosny Ludów” w wielkim skrócie i ogólnikowo. Co ciekawe, temat o udziale Polaków w 

„Wiośnie Ludów” jest obszerniejszy w materiałach z roku 1974 niż w materiałach z 1976 i 

1979 r. To jedyny taki przypadek w tych trzech opracowaniach. 

Bardzo lakonicznie wspomniano w obu wydawnictwach o powstaniach w stolicach 

europejskich, poświęcając krótki akapit tylko rewolucji w Wiedniu i udziałowi w niej Bema. 

Najszerzej omówiono powstanie na Węgrzech. W akapicie o walkach Bema w 

Siedmiogrodzie, w materiałach z roku 1979 dodano, że odnosił zwycięstwa dzięki dużemu 

doświadczeniu bojowemu i zaangażowaniu oraz że dał dowód osobistej odwagi, zdolności 

dowódczych i politycznych, jednających mu przychylność zarówno Węgrów, jak i Rumunów 

oraz innych mniejszości narodowych. Brak w obu wydawnictwach szczegółów poczynań 

Bema w roli głównodowodzącego. Klęska pod Temesvar jest wspomniana, ale można się 
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tylko domyślać z kontekstu, że to Bem wówczas dowodził. Ostatnią częścią rozdziału w obu 

opracowaniach jest kilkunastozdaniowy ustęp o udziale Polaków w walkach we Włoszech. 

Odnośnie do legionu Mickiewicza, w materiałach z roku 1976 stwierdzono, że wskutek 

nieudolnie prowadzonej wojny Mickiewiczowi udało się tylko utworzyć kompanię
163

, która 

wzięła udział w walkach na froncie tyrolskim i odznaczyła się w bitwie pod Lonato. 

Identycznie w obu wydawnictwach brzmi krótki akapit o Mierosławskim na Sycylii. Nie ma 

w nim nowych informacji. Komentarz jest prawie jednakowy w obu opracowaniach: 

„Sumując powyższe można stwierdzić, iż w okresie >>Wiosny Ludów<< wszędzie, gdzie 

toczyła się walka, po stronie bojowników wolności społecznej i narodowej stawali Polacy. 

Dzięki temu idea walki >>O wolność Waszą i naszą<< uzyskała wówczas najpełniejszy 

kształt”
164

. 

Do ukształtowanego w materiałach z 1957 r. wzorca powrócono w podręczniku z 

1986 r., lecz jest to wersja rozszerzona, zbliżona objętością raczej do podręczników z 1959 i 

1970 r. Co nie znaczy, że autorzy zrezygnowali z dokonywania zapożyczeń z innych 

wydawnictw, na przykład z materiałów z roku 1974 czy 1976 i 1979. Wspomniano tylko 

hasłowo o rewolucjach w Paryżu, Wiedniu i Berlinie, nie podając żadnych szczegółów. Dość 

szeroko opisano działania legionu Mickiewicza oraz działalność Mierosławskiego na Sycylii i 

w Niemczech. Ostatnim teatrem działań wojennych, jaki opisują autorzy, są Węgry. 

Skierowanie Bema do Siedmiogrodu oznaczało, ich zdaniem, rzucenie go na posterunek 

stracony
165

, ze względu nie tylko na walkę z Austriakami, ale także na trwającą tam wojnę 

domową między Węgrami a Rumunami. Przytoczono szereg faktów militarnych, których nie 

ma we wcześniejszych opracowaniach. Wspomniano, między innymi, o przegranej przez 

Bema bitwie pod Sybinem, po której wszakże odzyskał inicjatywę. Nową informacją jest 

także to, że naród węgierski nadał Bemowi tytuł marszałka polnego. Jak również fakt, że Bem 

zorganizował przy armii siedmiogrodzkiej legion polski liczący ponad 1800 ludzi
166

. Oprócz 

Bema autorzy przedstawiają innych polskich dowódców i ich działania. Opisano nieco szerzej 

legion Wysockiego, który w najlepszym okresie liczył około 3000 żołnierzy
167

. Wspomnieli 

też autorzy nieco szerzej o gen. Dembińskim. Po przejęciu naczelnego dowództwa Bem – jak 

to ujęto – jeszcze raz postawił wszystko na jedną kartę
168

. Doprowadził do walnej bitwy pod 

Temesvar, zakończonej klęską armii węgierskiej. Wspomniano o jego przydomku „Bem 

ojczulek”, lecz nie w rozdziale poświęconym „Wiośnie Ludów”, ale w rozdziale 
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zatytułowanym Istota patriotyzmu i internacjonalizmu – ich odzwierciedlenie w polskiej 

tradycji narodowej. Wymieniono tu hasłowo kilku polskich uczestników rewolucji 

europejskiej. Przydomek Bema zmieniono jednak na „ojciec Bem”. Zamiast zwyczajowego 

komentarza autorzy cytują fragment odezwy Wysockiego do narodu węgierskiego, w której 

wskazuje on, że Polacy walczyli nie jako najemnicy i nie dla osobistych korzyści, ale w 

nadziei, że zwycięstwo Węgrów stanie się podstawą do walki o wolność Polski
169

. 

Generalnie więc, najbardziej eksponowano w opracowaniach powstanie węgierskie, 

jako zresztą największe pod względem wysiłku wojskowego i czasu trwania wydarzenie 

„Wiosny Ludów”. Następnymi w kolejności były ruchy rewolucyjne na terenie Włoch – 

przede wszystkim walki legionu Mickiewicza oraz powstanie na Sycylii. Mniej miejsca 

przeznaczano na powstanie w Badenii i Palatynacie, a najmniej – na powstania w Paryżu, 

Berlinie i Wiedniu; przy czym na ogół faworyzowano Wiedeń jako miejsce, w którym działał 

Bem. 

Poza powyższymi zmianami – związanymi z różnym rozkładaniem akcentów na 

poszczególne epizody „Wiosny Ludów” – trudno mówić o ewolucji tematu. Jedynie 

porównując najwcześniejsze opracowania z podręcznikiem z 1986 r. widać wyraźnie wzrost 

wartości merytorycznej tekstu. Ponieważ jednak cezurę stanowi tu rok 1957, należałoby z 

ostatnim podręcznikiem porównać raczej materiały z 1957 r., a w tym przypadku zmiana nie 

jest już aż tak radykalna. Autorzy podręcznika z 1986 r. są niewątpliwie górą, jeśli chodzi o 

jakość opracowania tematu, ale osiągnęli to głównie dzięki wykorzystaniu wcześniejszych 

wydawnictw, a nie dzięki zaprezentowaniu własnego, nowego spojrzenia na problematykę 

udziału Polaków w „Wiośnie Ludów”. Do takiego przewartościowania nigdy nie doszło. Tym 

niemniej, ujęcie tematu w podręczniku z 1986 r. należy uznać za najlepsze. 

Głównym polskim bohaterem „Wiosny Ludów” jest Bem, z upodobaniem określany 

swoim węgierskim przydomkiem „Bem ojczulek”. Był on niewątpliwie jednym z 

najważniejszych symboli walki „O wolność Waszą i naszą”. Podręcznik z roku 1948 

poświęca mu niespełna stronę. Nie jest to jednak mało, zważywszy na fakt, że wielu 

bohaterów polskiego oręża – jak choćby Jan Henryk Dąbrowski – w ogóle nie znalazło się na 

kartach podręcznika. Już sam tytuł tematu sugeruje sposób zaprezentowania sylwetki Bema: 

„Ojczulek Bem”. Jego drogę bojową przedstawiono w skrócie. Pierwsze zdanie jednakże 

(„Szeroko rozsławił imię Polski gen. Józef Bem”
170

), po którym następuje chronologiczny 

opis jego dokonań, prowadzi do nieporozumienia, sugeruje bowiem, jakoby już w roku 1813, 

podczas walk w obronie Gdańska, nosił stopień generała. W roku 1848 Bem stanął na czele 

obrońców Wiednia przed wojskami cesarskimi. Opis tego wydarzenia ma charakter 

anegdotyczny. Bem, nie mogąc chodzić z powodu starej rany nogi, siedział w fotelu na 

środku ulicy i głośno wykrzykiwał rozkazy pod adresem obrońców barykady, którzy 

„zagrzani do boju widokiem groźnego, nieustraszonego starca” dzielnie trwali na pozycjach. 

Nie mogło zabraknąć wzmianki o przydomku, jaki nadali Bemowi Węgrzy: „Bem-Apo” 

(„Bem ojczulek”). Żołnierze wiedzieli, że znajdzie się zawsze w najgorętszym ogniu i potrafi 

znaleźć wyjście z najcięższej sytuacji. Zwycięska kampania w Siedmiogrodzie skłoniła 

Lajosa Kossutha do powierzenia Bemowi naczelnego dowództwa węgierskiej armii. Stało się 

to jednak za późno, ponieważ: „Mianowaniec arystokracji węgierskiej, gen. Görgöy, zdradził 

sprawę narodową i kapitulował”
171

. 
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 Odezwę tę niewątpliwie zacytowano pod wpływem opracowania Eligiusza Kozłowskiego, które 

również kończy się tym apelem Wysockiego; zob.: E. Kozłowski, Legion Polski na Węgrzech…, s. 290. 

Pierwowzorem mogło być dzieło Agatona Gillera, w którym zacytował on fragment tej odezwy; zob.: A. Giller, 

op. cit., t. 4, s. 370–371. 
170

 Podręcznik wyszkolenia…, 1948, s. 634. 
171

 Ibidem, s. 635. 



195 

 

W opracowaniach sprzed roku 1957 Bem jest fetowany szczególnie. Naturalnie i w 

późniejszych wydawnictwach wysuwa się na pierwszy plan, lecz zwłaszcza w materiałach z 

1952, a także z 1954 r., jego postać przyćmiewa nie tylko wszystkie inne, ale także same 

wydarzenia, w których uczestniczył. W materiałach z roku 1952 sylwetka Bema urasta do 

niemal nadludzkich rozmiarów. Poświęcono mu tutaj bardzo dużo miejsca
172

, jest bowiem 

jednym z trzech bohaterów (obok Kościuszki i Jarosława Dąbrowskiego) tematu o udziale 

Polaków w walce „O wolność Waszą i naszą”. Do najbardziej umiarkowanych należą 

określenia w rodzaju: „nieustraszony bojownik o wolność narodu węgierskiego”. Przytoczono 

fragment wiersza Sandora Petöfi o Bemie
173

. Co więcej, zacytowano bardzo obszerny (prawie 

dwustronicowy) fragment książki węgierskiego współczesnego pisarza (nie podano jego 

nazwiska ani tytułu książki) – jako wspomnienie o Bemie. Nowa i bardziej rzeczowa, choć 

nader lakoniczna, jest informacja o „wkładzie Bema w rozwój przodującej myśli wojskowo-

technicznej”
174

, szczególnie w prace i badania nad artylerią rakietową. 

Patetyczna fraza, że: „Wszędzie w Europie, gdzie tylko lud powstał do walki przeciw 

ciemięzcom, nie brak było polskiego ramienia, polskiej krwi”
175

, i to w dodatku wyróżniona 

pogrubioną czcionką, mogłaby zapowiadać obszerną relację o udziale Polaków w walkach 

„Wiosny Ludów”, ale ta obietnica pozostaje w materiałach z roku 1954 niespełniona. To 

„wszędzie w Europie” kurczy się do zaledwie kilku hasłowo wymienionych kampanii, 

ściśniętych na połowie strony, a i tak większość miejsca zajmuje tytaniczna postać Bema. 

Oprócz niego wspomniano jedynie Adama Mickiewicza, którego działania skwitowano 

jednym zdaniem, a następnie na placu boju pozostał już tylko Bem. Rząd węgierski skierował 

go na najtrudniejszy odcinek – do Siedmiogrodu. „Bohaterstwo, pogarda śmierci, talenty 

dowódcze i wielka troska o żołnierzy zdobyły Bemowi miłość podwładnych”
176

. Węgrzy 

nazwali go „Bem-apo”
177

 czyli „Ojczulek Bem” i „pod tym imieniem czci go dziś naród 

węgierski, jako swojego bohatera”
178

. 

W materiałach z 1957 r. niemal całkowicie zrezygnowano z tych epitetów, ale 

zastąpiono je nie mniej pochlebnymi w tonie opisami: „dwoił się i troił”, „nie dawał 

opamiętać się wrogowi”, „wyróżnił się najbardziej” itp. Jego dowodzenie na froncie 

siedmiogrodzkim przedstawiono jako pasmo sukcesów, a mianowanie go 

głównodowodzącym wojsk węgierskich przyszło za późno i niewiele mogło pomóc; co 

można rozumieć jako sugestię, że gdyby nastąpiło wcześniej, dalszy przebieg powstania 

mógłby być inny. Autorzy zresztą nie informują wprost, że to Bem dowodził w ostatniej, 

przegranej przez powstańców bitwie pod Temesvar, a piszą jedynie, że Polacy walczyli w niej 
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mężnie. W materiałach z 1966 r. całkowicie pomięto ustęp o klęsce pod Temesvar i tak 

pozostało w kolejnych opracowaniach. Dopiero w materiałach z 1976 i 1979 r. przypomniano 

o tej bitwie, ale tego, że dowodził w niej Bem, można się jedynie domyślać z kontekstu. 

Konkretna informacja o przejęciu przez Bema naczelnego dowództwa i wydaniu walnej bitwy 

pojawia się dopiero w ostatnim podręczniku, z 1986 r., gdzie napisano – w tonie wcześniej 

nie stosowanym – iż postawił wszystko na jedną kartę
179

. Ponadto, w ciągu 40 lat jedynie w 

podręcznikach z 1970 oraz 1986 r. napisano nie tylko o zwycięstwach, ale wspomniano też 

lakonicznie o porażkach Bema w Siedmiogrodzie. Jak widać, proces bardzo lekkiego, 

kosmetycznego zaledwie „odbrązawiania” Bema trwał długo i nie zaszedł zbyt daleko. 

Drugim bohaterem w wielu opracowaniach uczyniono cywila – Adama Mickiewicza, 

jako twórcę legionu walczącego w rewolucji włoskiej. W podręczniku z 1948 r. poświęcono 

mu więcej miejsca niż Bemowi. Co prawda, w materiałach z początku lat 50. 

zmarginalizowano go nieco, ale już w materiałach z 1957 r. odzyskał należne mu miejsce i 

utrzymał je aż do końca; wyjąwszy materiały z 1976 i 1979 r., gdzie dzieje legionu 

Mickiewicza, jak i zresztą cały temat, potraktowano skrótowo. 

W podręczniku z 1959 r. postać Mickiewicza zdominowała podrozdział o udziale 

Polaków w walce o wolność Włoch. Informację o powstaniu legionu opatrzono wzniosłym 

cytatem z pism jego syna: „Było ich tylko dwunastu pielgrzymów, widziało się jednak poza 

nimi tysiące i czuło się miliony ludzi... Polska niebiańska, duch jej bohaterów, wspierał młodą 

legię na jej drodze, pomnażał jej szeregi tak, że w rzeczywistości stawała się tym, czym była 

– duchowo-pomocniczą armią polską”
180

. Opracowany przez Mickiewicza Skład zasad z 

powodu swej radykalności „wzbudził oburzenie wśród konserwatywnej grupy emigracji 

polskiej oraz władz kościelnych”
181

. To uniemożliwiło formalne zorganizowanie legionu w 

Rzymie. Opis walk legionu pokrywa się z relacją w materiałach z 1957 r.; brak tu nowych 

elementów. Znaczenie tego – w gruncie rzeczy niewielkiego – epizodu oceniają autorzy 

pozytywnie. Ich zdaniem legion: „Rzecz jasna był […] za szczupły, aby zaważyć na szali 
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bitew. Ale ofiarnym czynem, krwią swoją serdeczną, zaświadczył on o wspólnocie sprawy 

wszystkich ludów walczących o wolność”
182

. 

Dzieje legionu Mickiewicza potraktowano w sposób szczególny w dwóch „skrajnych” 

podręcznikach: z 1948 i 1986 r. W podręczniku z 1948 r. nie dość, że napisano, iż Mickiewicz 

brał czynny udział w walce o wolność narodów (w intencji autorów była to zapewne 

przenośnia), lecz w taki sposób opisano dzieje jego legionu, jak gdyby poeta sam nim 

dowodził. Opowieść o wieszczu i jego legionie poprzedza rozdział o Bemie i zajmuje od 

niego więcej miejsca. Mickiewicz w roku 1848 przystąpił w Rzymie do formowania legionu, 

który miał wesprzeć Włochów w walce z Austriakami. Utrudniały mu to jednak „intrygi 

polskich grup reakcyjnych z Władysławem hr. Zamojskim na czele”. W ich wyniku 

oddziałek, z którym Mickiewicz wyruszył z Rzymu, liczył zaledwie 14 osób. Mimo to: 

„Marsz garstki Polaków przez Włochy zamienia się w prawdziwy pochód triumfalny. 

Wszędzie witają ich z entuzjazmem, jako bohaterów wolności”
183

. W Mediolanie liczebność 

legionu szybko wzrosła. Powstanie włoskie zostało jednak złamane, a Mickiewicz z legionem 

wycofał się do Francji. Sformułowanie to mogłoby sugerować, że sam Mickiewicz prowadził 

swój legion do walki, tymczasem w rzeczywistości wrócił do Paryża zanim jeszcze legion 

wyruszył na wojnę. 

Z kolei, w podręczniku z 1986 r. mamy do czynienia z najszerszym przedstawieniem 

tego zagadnienia, a opis działań zbrojnych jest znacznie rozbudowany. Sporo uwagi 

poświęcają też autorzy Składowi zasad i filosłowiańskim ideom Mickiewicza, które miały 

wielki wpływ na treść dokumentu. W dużym skrócie przedstawiają przebieg wydarzeń we 

Włoszech (korzystając niewątpliwie z podręcznika z 1970 r.), przechodząc od razu do 

działalności Mickiewicza, który: „W początkach lutego przybył do Rzymu […], aby zjednać 

dla Polski papieża i z jego błogosławieństwem rozwinąć sztandar wyzwolenia całej 

Słowiańszczyzny”
184

. Autorzy podkreślają zresztą szczególnie owe słowiańskie akcenty w 

poczynaniach Mickiewicza
185

. Jak twierdzą: „Napisany przez Mickiewicza Skład zasad, 

mimo swego religijno-mistycznego kształtu, zawierał sformułowania rewolucyjne, elementy 

łączące patriotyzm z (tak charakterystycznym u Mickiewicza) filosłowianizmem. Do tego 

ostatniego przywiązywał poeta dużą wagę. Jego zdaniem chorągiew polska powinna 

przyciągnąć do Legionu Słowian służących w armii austriackiej”
186

. Akapit o treści Składu 

zasad został przedrukowany niemal bez zmian z podręcznika z roku 1970. O pierwszej bitwie 

legionu, nad jeziorem Garda, zaledwie wspomniano. Natomiast znacznie rozbudowano dalszy 

ciąg opowieści. W rezultacie przedstawione tu dzieje legionu są najpełniejszym ujęciem tego 

zagadnienia w wydawnictwach do cyklu historycznego. 

Z dzisiejszego punktu widzenia może się wydawać dziwne to zainteresowanie autorów 

opracowań do szkolenia politycznego legionem Mickiewicza, który przecież nie odegrał w 

działaniach zbrojnych żadnej roli. Być może stosunkowo znaczące miejsce, jakie zajmowały 
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dzieje legionu, wynikało z trzech przesłanek. Po pierwsze, chodziło o pomysł największego 

polskiego poety i wielkiego patrioty. Po drugie, uznawano przedsięwzięcie Mickiewicza za 

postępowe, a ponadto napotykające na przeszkody i niechęć ze strony „polskich grup 

reakcyjnych”. Wreszcie, opracowany przez Mickiewicza Skład zasad głosił hasła radykalne, 

wzbudzające oburzenie konserwatystów i władz kościelnych. 

Na trzeciego – co prawda pośledniejszego – bohatera „Wiosny Ludów” wykreowano 

Mierosławskiego; głównie dzięki jego poczynaniom na Sycylii, choć w niektórych 

opracowaniach omawiano też okres jego działalności w Palatynacie i Badenii. Mierosławski 

w kontekście „Wiosny Ludów” w Europie pojawia się dopiero w materiałach z 1957 r., gdzie 

poświęcono kilka zdań jego działalności na Sycylii oraz podobną ilość miejsca na działania w 

Niemczech. Oceniono jego dokonania na obu frontach pozytywnie, a nawet zasugerowano, że 

na Sycylii mógłby odnieść zwycięstwo, gdyby został odpowiednio wsparty przez wojsko 

sycylijskie. Powtórzono zarówno te informacje, jak i oceny, w podręczniku z 1959 r. W 

opracowaniach z lat 60. skrócono opisy tak bardzo, że nie da się z nich wyciągnąć wniosków 

odnośnie do opinii autorów o Mierosławskim. W materiałach z 1969 r. w ogóle pominięto 

Mierosławskiego we wzmiance o powstaniu w Badenii i Palatynacie. Podręcznik z 1970 r. 

powtarza oceny i informacje za materiałami z 1957 i podręcznikiem z 1959 r. Podobnie jest w 

materiałach z 1974 r. W materiałach z 1976 i 1979 r. wspomniano tylko o udziale 

Mierosławskiego w powstaniu na Sycylii; również pozytywnie. 

Najwięcej uwagi poświęcili Mierosławskiemu autorzy podręcznika z 1986 r., i to 

zarówno w kontekście powstania na Sycylii, jak i w Palatynacie oraz Badenii. Ocena jego 

działań jest tu także pozytywna, a poniesione tu i tam klęski nie wynikały – zdaniem autorów 

– z winy Mierosławskiego, lecz przede wszystkim z powodu wielkiej przewagi nieprzyjaciela. 

Ustęp o powstaniu na Sycylii oparto na podręczniku z roku 1970, lecz dodano szereg nowych 

informacji. Zacytowano fragment pisma sycylijskiego ministra wojny, w którym oświadczał, 

że wezwał Mierosławskiego jako mającego doświadczenie wyniesione z wojen 

narodowowyzwoleńczych
187

. Wymieniono nazwiska niektórych polskich oficerów, jacy 

przybyli z Mierosławskim na Sycylię. Podano, że Mierosławski objął stanowisko szefa 

sztabu, lecz w odróżnieniu od starszych opracowań, gdzie znajduje się informacja, iż objął 

naczelne dowództwo, tutaj napisano, że został następnie dowódcą dywizji wschodniej
188

. 

Liczebność dywizji określono na 5500. Przeciw niej stanęło 16 000 wojsk królewskich
189

. 

Omówiono działania Mierosławskiego znacznie szczegółowiej niż we wcześniejszych 

wydawnictwach, oceniając je w sumie pozytywnie
190

. 

Wydarzenia w Palatynacie i Badenii autorzy przedstawiają zupełnie inaczej niż 

wcześniejsze opracowania. Piszą bowiem tylko o tym, co bezpośrednio dotyczy 
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Mierosławskiego. Nie ma tu ani słowa o Heltmanie i Krzyżanowskim
191

. Jedynie w innym 

rozdziale omawianego podręcznika, zatytułowanym Istota patriotyzmu i internacjonalizmu – 

ich odzwierciedlenie w polskiej tradycji narodowej, zostało wymienione nazwisko gen. 

Franciszka Sznajdego
192

, lecz bez żadnych szczegółów. Autorzy piszą, że Mierosławskiemu 

udało się powiększyć siły powstańców do 21 000, lecz niewiele mógł zdziałać mając przeciw 

sobie 63 000 wojsk pruskich i sprzymierzonych
193

. Epizodem, na którym autorzy koncentrują 

swoją uwagę, jest bitwa pod Waghausel, zaledwie wspomniana we wcześniejszych 

wydawnictwach. Tutaj określono ją jako jedną z największych i najkrwawszych bitew, 

prowadzonych kiedykolwiek przez Mierosławskiego
194

. Nową informacją jest wzmianka o 

legionie polskim liczącym około 300 osób, w tym również ochotników niemieckich
195

. 

Dowodził nim mjr Feliks Trociński. Jak podają autorzy, w powstaniu badeńskim 

uczestniczyło ogółem prawie 500 Polaków
196

. 

3. Uwagi ogólne 

Całą omawianą grupę zagadnień – od Legionów i najwcześniejszych przykładów 

udziału Polaków w walkach niepodległościowych innych narodów po „Wiosnę Ludów” – 

najpełniej przedstawiono w podręczniku z 1959 r., chociaż niektóre tematy omówiono 

obszerniej w innych opracowaniach (kwestię prekursorów i outsiderów polskiego 

internacjonalizmu – w materiałach z 1957 r.; walkę Kościuszki i Pułaskiego w Ameryce – w 

podręczniku z 1986 r.; „Wiosnę Ludów” – nieco lepiej w podręczniku z 1986 r.). Na korzyść 

podręcznika z 1959 r. przemawia jednakże szczegółowość przedstawienia epoki legionowej i 

okresu Księstwa Warszawskiego. Na drugie miejsce wysuwa się podręcznik z 1986 r., w 

którym ponadto mniej jest ideologii, a więcej rzeczowości. Wartość merytoryczna tematów w 
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poszczególnych podręcznikach nie pokrywa się, naturalnie, z obszernością ich ujęcia. 

Podobnie jak w tematach z pozostałych grup zagadnień, tak i tutaj podręcznik z 1959 r., choć 

stanowi dzieło pionierskie i niewątpliwie wartościowe w szkoleniu politycznym, ma swoje 

braki. 

Jeśli chodzi o materiały do szkolenia politycznego, to najlepiej tę grupę zagadnień 

omówiono w materiałach z 1957 r., zgodnie zresztą z przeznaczeniem tego opracowania – 

jako poświęconego wyłącznie walce „Za Waszą i naszą wolność”. Najmniej informacji 

można znaleźć w materiałach z 1952 r., a niewiele więcej w materiałach z 1954 r. 

W zakresie omawianej grupy zagadnień opracowania są najmniej oryginalne. 

Najwięcej tu przedruków i zapożyczeń, a większość tematów stanowią „gotowce”, które 

wykorzystywano – zmieniając je w różnym stopniu – aż do podręcznika z roku 1986. 

Podręcznik z 1948 r. jest przedrukiem „prowizorycznego” podręcznika z 1947 r. 

Materiały z 1952 r. są pod względem treści oryginalne. Posłużyły za źródło przedruków dla 

materiałów z 1954 r. Materiały z 1956 r. w wielkim stopniu stanowią przedruk materiałów z 

1954 r. W materiałach z 1957 r. nie ma zapożyczeń z wcześniejszych wydawnictw. Autorzy 

podręcznika z 1959 r. korzystali z materiałów z 1957 r. Obszerne fragmenty materiałów z 

1960 r. stanowią przedruk z podręcznika z 1959 r., a także z materiałów z 1957 r. Materiały z 

1962 r. są nie zmienionym przedrukiem materiałów z 1960 r. Materiały z roku 1964 w 

większości zawierają niewiele zmieniony przedruk z materiałów z 1960 r. Nieco więcej zmian 

zawierają materiały z 1966 r., ale ich autorzy obficie korzystali z materiałów z 1960 oraz z 

1957 r. W materiałach z 1969 r. mamy do czynienia z przedrukami z materiałów z 1957 oraz 

1966 r., a także z podręcznika z 1959 r. Autorzy podręcznika z 1970 r. oparli większość 

tematów na przedrukach z podręcznika z 1959 r., a także na materiałach z 1957 r. W 

materiałach z 1974 r. wykorzystano treść z materiałów z 1957 i 1966 r. oraz podręcznika z 

1970 r. Materiały z 1976 r. zawierają ślady materiałów z 1957 r. i stały się podstawą dla 

materiałów z 1979 r., gdzie korzystano również z materiałów z 1974 oraz podręcznika z 1970 

r. Podręcznik z 1980 r. stanowi w całości nie zmieniony przedruk materiałów z 1979 r. 

Autorzy podręcznika z 1986 r. korzystali z wielu wcześniejszych opracowań: z materiałów z 

1957, 1966, 1974, 1976, 1979 r. oraz z podręczników z 1959 i 1970 r. 

Jak wynika z powyższego wyliczenia, za w pełni oryginalne można uznać tylko 

materiały z 1952 oraz 1957 r. Te drugie miały wielki wpływ na treść niektórych tematów w 

niemal wszystkich opracowaniach w ciągu całego okresu prowadzenia szkolenia politycznego 

po roku 1957. 

W przeciwieństwie do trzech pierwszych grup zagadnień, gdzie autorzy opracowań do 

cyklu historycznego najchętniej korzystali z broszurek Janusza Sikorskiego, w grupie 

czwartej jedynie w temacie o udziale Polaków w „Wiośnie Ludów” można znaleźć nikłe 

ślady tego wydawnictwa
197

. 

Autorzy tematu o Legionach, zwłaszcza w podręcznikach z 1959 i 1986 r., obficie 

czerpali z dzieła Mariana Kukiela
198

. Z autorów najwcześniejszych należy też wymienić 

Ignacego Prądzyńskiego
199

 i Bronisława Gembarzewskiego
200

. W materiałach i podręcznikach 

wydanych po roku 1969 autorzy największy dług zaciągnęli u Jana Pachońskiego
201

. 

Przytaczali za nim nie tylko informacje i liczby, ale także niektóre fragmenty. W ostatnim 

podręczniku do szkolenia politycznego, z roku 1986, wykorzystano także syntezę Eligiusza 
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Kozłowskiego i Mieczysława Wrzoska
202

, przedrukowując z niej nawet spory ustęp. Sięgano 

ponadto po informacje do drugiego tomu Zarysu dziejów wojskowości polskiej… Należy też 

wymienić prace Stanisława Herbsta
203

. A także wydany w roku 1955 zeszyt 11 wypisów do 

historii polskiej sztuki wojennej
204

. 

Opracowanie tematu o Księstwie Warszawskim, a szczególnie o wojnie polsko-

austriackiej w 1809 r., dokonane na potrzeby podręcznika z 1959 r., nosi bardzo wyraźne 

oznaki wpływu monografii Bronisława Pawłowskiego z roku 1935
205

. Następne wydawnictwa 

do cyklu historycznego również wykorzystywały wiele jego ustaleń i informacji. 

W temacie o prekursorach i outsiderach polskiego internacjonalizmu wyraźny ślad 

wcześniejszej syntezy Eligiusza Kozłowskiego i Mieczysława Wrzoska
206

 można znaleźć w 

materiałach z 1979 r., gdzie, zapewne pod wpływem tego wydawnictwa, wspomniano o 

Polakach, którzy w ramach walki wyzwoleńczej innych narodów wzięli udział w wojnie 

krymskiej. Szereg informacji autorzy opracowań do szkolenia politycznego czerpali – 

bezpośrednio bądź pośrednio – z dzieła Agatona Gillera
207

. 

Temat dotyczący udziału Kościuszki i Pułaskiego w amerykańskiej wojnie o 

niepodległość, przygotowany na potrzeby materiałów z 1957 r. i później wielokrotnie 

przedrukowywany, powstał w oparciu o dzieło Tadeusza Korzona
208

. Część informacji, 

zwłaszcza dotyczących legionu Pułaskiego i innych Polaków z jego otoczenia, pochodzi z 

dzieła historyka Polonii amerykańskiej, Mieczysława Haimana
209

. Rozdziały o udziale 

Polaków w wojnie secesyjnej powstały w oparciu o inną, wcześniejszą pracę Mieczysława 

Haimana
210

. Można tu też wskazać informacje zaczerpnięte z dzieła jeszcze wcześniejszego 

historyka amerykańskiej Polonii, księdza Wacława Kruszki
211

. 

Jeśli chodzi o tematy dotyczące „Wiosny Ludów”, wpływ na ich kształt wywarła 

przede wszystkim praca Stefana Kieniewicza
212

. Wydana w roku 1948 stała się 

najprawdopodobniej inspiracją do opracowania tej tematyki w materiałach z 1957 r., które z 

kolei stały się źródłem treści dla następnych opracowań do szkolenia politycznego. Ważną 

rolę odegrały także teksty zawarte w wydanym w roku 1949 drugim tomie opracowania 

przygotowanego na stulecie „Wiosny Ludów”
213

. 

Szczególnie dużo pozycji literatury historycznej zostało wykorzystanych przy 

konstruowaniu tematu o udziale Bema w „Wiośnie Ludów”. Należy wymienić takich 

autorów, jak: Jan Reychman
214

, Ludwik Naimski
215

, Stanisław Schnür-Pepłowski
216

, Jerzy 

Danielewicz
217

, Włodzimierz Bem de Cosban
218

, a także wspomnienia gen. Czetza, szefa 

sztabu armii siedmiogrodzkiej, spisane przez Lucjana Siemieńskiego
219

. Dla przedstawienia 
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dziejów legionu Mickiewicza autorzy opracowań do cyklu historycznego sięgnęli do prac 

Stefana Kieniewicza
220

 i Gustawa Kadena
221

. Relacjonując epizody „Wiosny Ludów” 

korzystali także z dzieł: Agatona Gillera, Henryka Batowskiego
222

, Eligiusza 

Kozłowskiego
223

, Anny Owsińskiej
224

, Mariana Żychowskiego
225

. Autorzy podręcznika z 

1986 r. obficie czerpali z syntezy Eligiusza Kozłowskiego i Mieczysława Wrzoska z 1984 r., 

sięgając także niekiedy do ich starszej pracy, z roku 1973. Wspierali się też w niektórych 

przypadkach drugim tomem Zarysu dziejów wojskowości polskiej… 

Znaczna schematyczność w prezentowaniu tematów tej grupy zagadnień sprawia, że 

szczególnie dużo można tu znaleźć szablonów narracyjnych. Właściwie za szablony 

należałoby uznać całe tematy, wobec faktu, że ich przedruków dokonywano w tak wielu 

opracowaniach i w tak wielu przypadkach zmiany były stosunkowo niewielkie. Dotyczy to 

szczególnie tematu o udziale Kościuszki i Pułaskiego w amerykańskiej wojnie o 

niepodległość; był to niewątpliwie „gotowiec”, w który ingerowano najmniej. Warianty 

bardzo zbliżone do wzorca z materiałów z 1957 r. można znaleźć w podręcznikach z 1959, 

1970 i 1986 r. oraz w materiałach z 1960, 1964, 1966, 1969 i 1974 r. 

Nieco większym „mutacjom” podlegał temat o Legionach. Wersje najbardziej 

zbliżone do wzorca z materiałów z 1957 r. można znaleźć w podręcznikach z 1959 i 1970 r. 

Wariant skrócony, ale wykazujący wszelkie cechy pokrewieństwa z ujęciem w materiałach z 

1957 r., przygotowano na potrzeby materiałów z 1969 r. oraz podręcznika z 1986 r. W 

odniesieniu do tematu o Księstwie Warszawskim można mówić tylko o wykorzystywaniu, w 

podręczniku z 1970 r. i w mniejszym zakresie w podręczniku z 1986 r., przedruków z 

podręcznika z 1959 r. Nie ukształtował się jednolity wzorzec, który byłby wykorzystywany w 

większej liczbie wydawnictw. Podobną do tematu o Legionach zmienność wykazuje temat o 

udziale Polaków w „Wiośnie Ludów”. Wersje najbardziej zbliżone do wzorca z materiałów z 

1957 r. znajdują się w podręcznikach z 1959, 1970 i 1986 r. oraz w materiałach z 1969 r. 

Skrócony wariant ujęcia z materiałów z 1957 r. opublikowano w materiałach z 1960 r., 

przedrukowując go następnie w materiałach z 1964, 1966 oraz – w formie bardziej 

zmienionej – w materiałach z 1974 r. 

Największemu przekształceniu uległ temat o Polakach walczących o wolność innych 

narodów w odległej przeszłości i na mniej znanych frontach XIX w. Przekształcenie to 

polegało na drastycznym skróceniu (do kilku zdań) wzorca z materiałów z 1957 r. Skrót ten 

był następnie przedrukowywany w kilku kolejnych opracowaniach jako szablon. W gruncie 

rzeczy istniały więc dwa szablony tego tematu: obszerny wzorzec wykorzystany w 

materiałach z 1969 r., a także krótki wzorzec wykorzystany w materiałach z 1960 i 1964 r. 

oraz podręcznikach z 1959 i 1970 r. Odrębnym wariantem jest ujęcie w materiałach z 1966 r., 

oparte wprawdzie na materiałach z 1957 r., ale znacznie rozszerzone o inne zagadnienia. 

Jest oczywiste, że tak nagminne korzystanie z niemal gotowych wzorców nie sprzyjało 

poważniejszej ewolucji tematów tej grupy zagadnień. Za najbardziej wyraźny jej przejaw 

(choć w gruncie rzeczy drobny) można chyba uznać stopniowe marginalizowanie, a nawet 

eliminowanie z opracowań zagadnienia udziału Polaków w powstaniu Pugaczowa. 

Najbardziej kłopotliwy propagandowo i generujący największą zmienność ocen był 

niewątpliwie okres Legionów i Księstwa Warszawskiego. Było to pochodną negatywnej 

oceny całej epoki napoleońskiej, wyrażanej często wprost w opracowaniach. O okresie tym 

nie sposób było choćby nie wspomnieć, lecz wzbudzał on silne emocje i prowokował 
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odmienne opinie. Analiza tych opinii prowadzi do ciekawych wniosków. Z jednej strony 

bowiem trudno tu mówić o liniowej ewolucji poglądów – od opinii krytycznych we 

wczesnych opracowaniach po przychylne w późniejszych – bowiem jeszcze w materiałach z 

1976 r. opinia jest krytyczna, nie mniej (choć wyrażona innym językiem) niż opinie w 

opracowaniach z lat 50. Z drugiej strony, dokonując porównania wydawnictw skrajnych, to 

znaczy materiałów z 1954 r. (gdzie po raz pierwszy pojawiają się oceny wysiłku 

legionowego) z podręcznikiem z 1986 r., otrzymujemy dwie przeciwne oceny: negatywną i 

pozytywną. A zatem jakaś jednak ewolucja poglądów w międzyczasie nastąpiła, choć nie 

przebiegała w sposób liniowy. 

Tendencją o charakterze ogólnym, obejmującą także wcześniejsze grupy zagadnień, 

jest wzrastająca rzeczowość w prezentowaniu tematów i rosnąca ilość informacji, wobec 

malejącego stopnia ideologizacji tekstów. Z tym, że w tej grupie zagadnień mamy do 

czynienia z wyraźną cezurą roku 1957. Materiały z 1957 r. wyznaczają punkt skoku 

jakościowego i to od nich, na dobrą sprawę, rozpoczyna się obecność w cyklu historycznym 

większości tematów tej grupy zagadnień. Z tego względu trudno porównywać opracowania 

sprzed tej daty z wydanymi później. Wyraźnie rysuje się to zwłaszcza w odniesieniu do 

prezentowania aspektów militarnych omawianych wydarzeń. W wydawnictwach 

najwcześniejszych są one traktowane marginalnie i pobieżnie. Począwszy od materiałów z 

1957 r., gdzie na wydarzenia militarne położono już główny nacisk, ilość informacji odnośnie 

do działań zbrojnych stopniowo rośnie i z reguły przeważa nad informacjami o innym 

charakterze. 

Cezura roku 1957 jest także widoczna, jeśli chodzi o zmiany w stylu i języku 

wypowiedzi. Materiały z 1957 r. również pod tym względem ukształtowały pewien wzorzec, 

który bywał później niekiedy modyfikowany, ale zakres tej zmienności nie był duży. Zupełnie 

innym językiem i stylem pisane są opracowania sprzed roku 1957. Nie jest to aż tak wyraźne 

w temacie o Legionach i Księstwie, z uwagi na jego brak bądź wielką skrótowość ujęcia w 

opracowaniach z lat 40. i wczesnych 50., choć i tutaj spotyka się stwierdzenia bardziej 

emocjonalne, zabarwione wyraźnie negatywnym stosunkiem do epoki legionowej, jak na 

przykład: „wiele krwi polskiej wsiąkło w piaski północnej Afryki, w ziemię włoską i 

francuską” (w materiałach z 1954 r.). Ponieważ w najwcześniejszych opracowaniach nie ma 

informacji o prekursorach i outsiderach polskiego internacjonalizmu, nie można mówić o 

cezurze roku 1957 w odniesieniu do tego tematu. Widoczna jest ona natomiast w temacie o 

dokonaniach Kościuszki i Pułaskiego w Ameryce. W opracowaniach sprzed 1957 r. nie 

brakuje stwierdzeń, że Kościuszko „okrył się nieprzemijającą sławą”, Ameryka „gnębi ruchy 

demokratyczne”, Polska Ludowa „święcie pielęgnuje” kościuszkowskie tradycje, w wojnie 

„zabłysnął talent Kościuszki”, a jego zasługi „zaskarbiły mu miłość” ludu amerykańskiego. 

Najbardziej wszakże emocjonalne zwroty można znaleźć w temacie o udziale Polaków w 

„Wiośnie Ludów” i towarzyszą one w opracowaniach z lat 40. i pierwszej połowy 50. 

zwłaszcza osobie Bema. Jest on tu „groźnym, nieustraszonym starcem”, który „znajdzie się 

zawsze w najgorętszym ogniu”. Cechują go „bohaterstwo, pogarda śmierci”. Jako 

„nieustraszonego bojownika” czci go dziś naród węgierski. Ale i dzieje legionu Mickiewicza 

opiewano w podręczniku z 1948 r. w entuzjastycznych słowach, malując hurrapatriotyczny 

obraz jego początków – obraz garstki Polaków, których marsz przez Włochy zamienia się w 

prawdziwy pochód triumfalny; których witano wszędzie „jako bohaterów wolności”. 

W materiałach z 1957 r. niektóre tematy – zwłaszcza temat o Legionach – również 

zawierają dużą dozę emocji, lecz zmieniają one charakter. Miejsce entuzjastycznych określeń 

i odnoszących się do niektórych postaci karykaturalnie wręcz pochlebnych epitetów zajmują 

wzruszające scenki rodzajowe, szczególnie częste w temacie o Legionach (jak ustęp o płk. 
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Drzewieckim, który oddał własne buty najgłośniejszemu malkontentowi
226

). Jednakże w 

opracowaniach, w których użyto wersji skróconych wzorca z materiałów z 1957 r., na ogół 

usuwano te ubarwienia narracji, dzięki czemu opis stawał się bardziej rzeczowy, a niekiedy 

wręcz oschły. Co więcej, w opracowaniach najpóźniejszych, bez względu na objętość tematu, 

żadne elementy fabularne już się nie pojawiają. 

Nie ma ich także w ogóle w temacie o udziale Polaków w „Wiośnie Ludów”, w ujęciu 

zaprezentowanym w materiałach z 1957 r. Można tu natomiast znaleźć zwroty i zdania 

charakteryzujące się pewną dawką emocji – są to fragmenty odnoszące się przede wszystkim 

do Bema. W podręczniku z 1959 r. także o Mickiewiczu pisze się w podobnym tonie. Później 

wszakże akcenty te zanikają. 

Znaczna oszczędność stylu i języka cechuje natomiast temat o udziale Kościuszki i 

Pułaskiego w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nieliczne akcenty emocjonalne 

pojawiają się bardzo sporadycznie; na przykład w podręczniku z 1959 r., gdzie o Pułaskim 

napisano, że był bezgranicznie odważny, nie liczący się z niczym, pełen junackiej fantazji; 

czy w materiałach z 1976 i 1979 r., gdzie Kościuszkę i Pułaskiego nazwano żołnierzami 

wolności, gotowymi walczyć o niepodległość każdego uciśnionego narodu. Są to jednak 

wyjątki. 

Z tego schematu (przed i po roku 1957) wyłamuje się temat dotyczący prekursorów i 

outsiderów polskiego internacjonalizmu. Pojawia się on bowiem dopiero w materiałach z 

1957 r. i występuje w obszerniejszej formie jeszcze tylko w dwóch opracowaniach; baza do 

porównań jest więc skromna. Można jednak zauważyć, że zarówno w materiałach z 1957, jak 

i 1966 oraz 1969 r. teksty zawierają sporą dawkę akcentów emocjonalnych i patriotycznych; z 

tym że w odniesieniu do różnych zagadnień. W materiałach z 1957 r. najbardziej 

emocjonalnie przedstawiono poczynania polskich emigrantów po powstaniu listopadowym, 

podczas różnych epizodów rewolucyjnych i wojennych w latach 30. XIX w. W materiałach z 

1966 r. – udział Polaków w walce ludów Kaukazu o niepodległość. Natomiast w materiałach 

z 1969 r. podniosłe akcenty towarzyszą omówieniu konspiracyjnych relacji polsko-rosyjskich 

i przykładów sympatii wobec dekabrystów; szczególnie obrazowo przedstawiono wielką 

demonstrację ku ich czci, jaka odbyła się w Warszawie podczas powstania listopadowego. 

Komentarze do tematów omawianej grupy zagadnień przeszły podobną ewolucję, jak 

inne: od przesyconych emocjami haseł po bardziej wyważoną ocenę danego zagadnienia. Na 

przykład w materiałach z 1954 r. możemy przeczytać po prostu, że Napoleon oszukał 

Polaków. Tymczasem w podręczniku z 1986 r. pada stwierdzenie bardziej obiektywne, że 

związanie sprawy polskiej z Napoleonem zakończyło się klęską. Naturalnie, również w 

odniesieniu do komentarzy zaznacza się granica roku 1957. W kontekście przywołanego 

przykładu należałoby wspomnieć, że już w materiałach z 1957 r. ton komentarza uległ 

zmianie i autorzy, nie ukrywając tragizmu epopei legionowej, postulowali, by nie przekreślać 

jej pozytywnego dorobku. Ton ten utrzymał się aż do podręcznika z 1986 r. W mniejszym 

stopniu jest to widoczne w komentarzach do tematów związanych z „Wiosną Ludów”. Są one 

od początku jednoznacznie pozytywne, a spada tylko z czasem natężenie emocji w języku 

wypowiedzi. 

Osobne miejsce zajmuje krótki komentarz do tematu o Kościuszce i Pułaskim. Jest on 

niewątpliwie rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę jego przedruków. Warianty tego komentarza, w 

różnym stopniu zmienione, ale zawsze rozpoznawalne jako wywodzące się z tego samego 

pierwowzoru, znajdują się w niemal wszystkich opracowaniach wydanych od roku 1957 do 

1986 (brak go tylko w materiałach z 1976 i 1979 r.). 
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Omawiana grupa zagadnień nie charakteryzuje się tak dużymi lukami w materiale 

historycznym, jak okres Rzeczypospolitej szlacheckiej. Zasadnicze epizody militarne okresu 

od Legionów do „Wiosny Ludów” zostały przedstawione, choć, oczywiście, nie we 

wszystkich opracowaniach i w niejednakowym stopniu. Największej marginalizacji 

poddawano okres Księstwa Warszawskiego. Przeważnie w ogóle nie wspominano o 

zwycięskiej wojnie z Austrią w 1809 r. (tak jest w materiałach z 1952, 1954, 1956, 1957, 

1960, 1964, 1966, 1969 i 1974 r. oraz w podręczniku z 1948 r.). Ponadto, nawet w 

podręcznikach pobieżnie i w skrócie przedstawiano dzieje wojny francusko-rosyjskiej w 1812 

r., choć wysiłek wojenny Księstwa na jej potrzeby był ogromny. W większości wydawnictw 

co najwyżej o tym wspominano w kontekście klęski Napoleona. 

Nie propagowano szczególnie mocno tradycji związanych z walką polskich 

bojowników w rewolucjach i wojnach lat 30. XIX w. Omówiono to zagadnienie jedynie w 

materiałach z 1957 r., a w materiałach z 1976 r. w jednym zdaniu wspomniano o polskim 

obozie we Francji, do którego dotarła wieść o wybuchu powstania w Niemczech. 

W wyjątkowo obfitym w działania zbrojne okresie legionowym pomijano cały szereg 

drobniejszych epizodów wojennych. Ponadto, dzieje Legionów kończono na ogół na 

informacji o wysłaniu części legionistów na San Domingo, nie omawiając już udziału reszty 

polskich oddziałów w wojnie na terenie Włoch w latach 1805–1806 (wspomniano o tym 

skrótowo jedynie w podręcznikach z 1959 i 1970 r.). Nie eksponowano także udziału 

Polaków w wojnie w Hiszpanii, a szerzej na ten temat napisano jedynie w podręcznikach z 

1959 i 1970 r. O szarży pod Somosierrą wspomniano też tylko tam. W nielicznych 

opracowaniach, w których w ogóle wzmiankuje się wojnę w Hiszpanii, czyni się to jedynie 

hasłowo, tytułem potępienia napoleońskiej zaborczości, w której musieli uczestniczyć Polacy. 

W znacznym uproszczeniu przedstawiano także dzieje udziału Polaków w „Wiośnie 

Ludów”, pomijając, na przykład, w większości opracowań sylwetki innych niż Mickiewicz 

czy Mierosławski polskich bojowników we Włoszech. O niektórych nie wspominano w 

ogóle, jak choćby o udziale grupy Polaków z płk. Władysławem Zamoyskim na czele po 

stronie piemonckiej w bitwie z Austriakami pod Custozzą. 
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Zakończenie 

Weryfikacja dziejów polskiego oręża, jakiej dokonywano na potrzeby szkolenia 

politycznego, była działaniem o podłożu ideologicznym. Szkolenie polityczne w gruncie 

rzeczy nie miało uczyć polskiej historii militarnej. Miało wychowywać poprzez dzieje oręża. 

Nie bez powodu w wielu podręcznikach i materiałach do szkolenia politycznego każdy temat 

kończył się komentarzem pod hasłem: czego uczy nas historia takiego czy innego 

wydarzenia? Nauczanie polskiej historii wojskowej miało służyć raczej pouczeniu niż 

uczeniu. Prawda historyczna nie była najistotniejsza. Najważniejszy był wynikający z 

przedstawionych wydarzeń morał; potwierdzający „umiłowanie przez naród polski wolności i 

postępu” oraz ilustrujący „walkę o realizację demokratycznych ideałów”. 

Nie dziwi więc, że analiza treści podręczników i materiałów do cyklu historycznego 

szkolenia politycznego ujawniła znaczne luki w przedstawianiu dziejów polskiego oręża. 

Najgorzej traktowano okres Rzeczpospolitej szlacheckiej, a główną wówczas siłę 

polityczną w Polsce, szlachtę, kreowano na zbiorowego, negatywnego bohatera tej epoki. Dla 

autorów większości wydawnictw jedynymi istotnymi wydarzeniami militarnymi między 

wiekiem XV a XVIII były te związane z ekspansją szwedzką; głównie z „potopem”. Wiek 

XVI niemal nie istnieje w podręcznikach i materiałach do szkolenia politycznego; o 

wojskowości Odrodzenia napisano tylko w podręczniku z 1970 r. Gdyby nie autorzy 

podręcznika z 1959 r. oraz (w minimalnym stopniu) podręcznika z 1986 r., w żadnym z 

wydawnictw nie znaleźlibyśmy informacji o wojnach wschodnich Rzeczypospolitej – z 

Moskwą i powstańcami ukraińskimi. Lecz i w podręczniku z 1959 r. skoncentrowano się na 

wyprawach Stefana Batorego oraz interwencjach na rzecz Dymitrów Samozwańców, niemal 

niczego nie pisząc o konfliktach z Moskwą wcześniejszych i późniejszych. Nawet nie 

wzbudzające przecież kontrowersji wojny z Turcją i Tatarami omówiono szerzej tylko w 

podręczniku z 1959 r. W wielu wydawnictwach próżno szukać choćby samej nazwy „Turcja”. 

Pomimo dużego znaczenia, jakie przywiązywano do tematów o błędnej polityce 

wschodniej Rzeczypospolitej i „zgubnym parciu na wschód”, w zdecydowanej większości 

opracowań ograniczano się do propagandowych ogólników. W każdym niemal opracowaniu 

natomiast wspominano o XVIII-wiecznym upadku Polski i próbach reform, na ogół jednak w 

skrócie; przy czym w wydawnictwach z lat wcześniejszych kładziono nacisk na upadek, zaś 

w późniejszych – akcentowano raczej próby reform. 

Wydarzeń o mniejszej skali, o których nie pisano bądź które kwitowano w dużym 

skrócie, jest w tej grupie zagadnień wyjątkowo dużo. Z ważniejszych należy wspomnieć o 

najczęściej pomijanej konfederacji barskiej oraz o wojnie w obronie Konstytucji 3 Maja. 

Pojedynczych, lecz ważnych, epizodów militarnych, których zabrakło w opracowaniach, 

można także wymienić sporo. Przykładem niech będzie bitwa pod Orszą w 1514 r., o której 

nie ma ani słowa w żadnym z wydawnictw. 

Wiele także postaci, zasłużonych dla polskiego oręża w tym okresie, nie doczekało się 

choćby wzmianki. Gdyby nie rozdział w podręczniku z 1970 r. o bitwie pod Obertynem, 

gdzie przedstawiono sylwetkę hetmana Jana Tarnowskiego, żaden spośród XVI-wiecznych 

wodzów nie zostałby szerzej wspomniany. 

Ze sporymi brakami mamy do czynienia w pierwszej grupie zagadnień, omawiającej 

okres piastowski i wczesnojagielloński. W rzeczywistości jest to tylko historia konfliktów z 

żywiołem niemieckim oraz (w bardzo skromnym zakresie) z Tatarami. 

Pomimo znaczenia tematów o wojnach z Niemcami i Krzyżakami, okres ten 

omawiano w sposób schematyczny i pobieżny. W większości wydawnictw dzieje państwa 

piastowskiego ograniczano do okresów panowania Mieszka I, Bolesława Chrobrego i 
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Bolesława Krzywoustego, a następnie Władysława Łokietka. Z Jagiellonów wymieniano 

tylko Władysława Jagiełłę i Kazimierza Jagiellończyka. Zupełnie prawie pomijano okres 

rozbicia dzielnicowego. Nie ma także zagadnień związanych z jagiellońską ekspansją 

dynastyczną w środkowej Europie. Autorzy tylko niekiedy wspominają bardzo lakonicznie o 

konfliktach na południowej granicy, z Czechami. Nie poruszano w ogóle kwestii starć 

zbrojnych na granicy wschodniej – z książętami ruskimi. W żadnym opracowaniu nawet nie 

wspomniano o wyprawach Bolesława Chrobrego i Bolesława Szczodrego na Kijów. Brak 

także wzmianek o najazdach Litwinów. Próżno również szukać informacji o konfliktach z 

Węgrami. Dla najazdów tatarskich w XIII w. znaleziono więcej miejsca tylko w trzech 

opracowaniach. W pozostałych nie zawsze nawet pojawia się nazwa Tatarów. 

Więcej uwagi w podręcznikach i materiałach do szkolenia politycznego poświęcano 

czwartej grupie zagadnień – udziałowi Polaków w walkach „Za Waszą i naszą wolność”. 

Wynikało to niewątpliwie z chęci znalezienia jak najstarszych i jak najbardziej chlubnych 

tradycji polskiego internacjonalizmu, które mogłyby uwiarygodnić „internacjonalizm 

socjalistyczny” doby PRL. Tym niemniej, także i tutaj niektóre tematy traktowano po 

macoszemu. Chodzi przede wszystkim o epokę legionową i okres Księstwa Warszawskiego, 

które nie od razu uznano za godne umieszczenia w opracowaniach do cyklu historycznego. 

Szerzej o Legionach napisano dopiero w materiałach z roku 1957, zaś o Księstwie 

Warszawskim – w podręczniku z 1959 r. Później także wyraźnie temat ten zaniedbywano. 

Było tak niewątpliwie wskutek niechęci autorów do całej epoki napoleońskiej i „szkodliwej 

legendy”, jaką pozostawiła ona po sobie w duszach Polaków. 

Zaledwie w dwóch podręcznikach (z 1959 i 1970 r.) napisano szerzej o walce Polaków 

w Hiszpanii i tylko tutaj wymieniono nazwę Somosierra. Okres Księstwa Warszawskiego był 

traktowany najgorzej. Na 18 opracowań aż w 10 w ogóle nie wspomniano o zwycięskiej 

wojnie z Austrią w 1809 r. 

Stosunkowo niewiele uwagi poświęcano prekursorom i outsiderom polskiego 

internacjonalizmu. O tych pierwszych wprawdzie wspominano w większości wydawnictw, 

ale na ogół w kilku zdaniach. O bojownikach z lat 30. XIX w. napisano tylko w trzech 

opracowaniach. Niemal zawsze za to przerabiano temat o udziale Kościuszki i Pułaskiego w 

amerykańskiej wojnie o niepodległość (z wyjątkiem opracowań sprzed 1957 r., gdzie 

pomijano Pułaskiego). Temat ten dostarczał dobrej okazji do podkreślenia roli, jaką odegrali 

Polacy w uzyskaniu niepodległości przez Stany Zjednoczone – państwo, które 

sprzeniewierzyło się tradycjom Kościuszki i stało się państwem imperialistycznym. Zapewne 

aby jeszcze bardziej to zaakcentować, w kilku opracowaniach omówiono też udział Polaków 

w wojnie secesyjnej. 

Okresem największej aktywności polskich bojowników o wolność innych narodów 

była „Wiosna Ludów”. Na plan pierwszy w większości opracowań wysuwa się rewolucja na 

Węgrzech, a jej głównym bohaterem jest Józef Bem. Sporo także uwagi poświęcano 

wydarzeniom we Włoszech – przede wszystkim legionowi Mickiewicza, a następnie 

udziałowi Mierosławskiego w powstaniu na Sycylii. Pozostałe epizody militarne tego okresu 

opisywane były – mniej lub bardziej – skrótowo. 

Najbardziej pełna i kompletna jest trzecia grupa zagadnień – powstania narodowe. W 

ani jednym z opracowań nie pominięto żadnego ze zrywów niepodległościowych. Można 

jedynie mówić o ich pobieżnym relacjonowaniu bądź o pewnej niechęci autorów do 

wdawania się w szczegóły. Marginalizowano, na przykład, kwestię rabacji chłopskiej w 

powstaniu krakowskim. Nieco osobne miejsce zajmuje tu powstanie kościuszkowskie, gdyż 

często jego przebieg stanowi jedynie tło dla przedstawienia postaci Tadeusza Kościuszki, 

którego można uznać nie tylko za patrona tej czy innej formacji bądź jednostki „ludowego” 

wojska, ale wręcz za nieoficjalnego patrona całych Sił Zbrojnych PRL. 
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Szczególną cechą tej grupy zagadnień – w ujęciu autorów opracowań do szkolenia 

politycznego – jest wyeksponowanie, często kosztem opisu walki zbrojnej, konfliktów 

między „demokracją” a „reakcją” w polskim społeczeństwie doby powstań narodowych; 

zwłaszcza w powstaniu styczniowym. Celują w tym szczególnie autorzy opracowań z lat 40. i 

50. 

Uogólniając powyższe uwagi, można stwierdzić, że dość wyraźnie rysuje się 

widoczny w opracowaniach do szkolenia politycznego podział na trzy – oderwane od siebie i 

przedzielone przerwami – okresy dziejów polskiego oręża. Okres pierwszy to kilkaset lat od 

powstania państwa piastowskiego do bitwy pod Grunwaldem. Drugi okres to półwiecze 

wojen ze Szwecją. Wreszcie trzeci – stulecie walk o utrzymanie, a później odzyskanie 

niepodległości. Dekady pomiędzy nimi uzupełniają jedynie nieliczne epizody, o których 

wspomina się tylko niekiedy. 

Gdyby zaszła konieczność wyboru jednego podręcznika, w oparciu o który nauczanie 

historii polskiego oręża (z okresu od Mieszka do Traugutta) na potrzeby szkolenia 

politycznego byłoby najpełniejsze, niewątpliwie należałoby sięgnąć po podręcznik z 1959 r. 

Pomimo swoich wad (wielu luk, często nazbyt ekspresyjnego języka) nie doczekał się on 

godnego następcy i pozostał najbardziej wartościowym opracowaniem aż po rok 1989. 

Zarzuty, które można przeciwko niemu podnieść, takie jak wybiórczość w prezentowaniu 

historii, dotyczą także innych podręczników; natomiast tutaj jest to w pewnym stopniu 

zrekompensowane przez obfitość informacji odnoszących się do zagadnień omawianych w 

innych podręcznikach pobieżnie. Należy też podkreślić, że autorzy podręcznika z 1959 r. jako 

pierwsi poruszyli szereg tematów wcześniej całkowicie w szkoleniu politycznym pomijanych 

bądź skrajnie marginalizowanych, takich jak wojny z Moskwą, Kozakami, Turkami czy okres 

Księstwa Warszawskiego; by wymienić tylko najważniejsze. 

Można też podjąć próbę określenia, które z opracowań wywarło największy wpływ na 

cały cykl historyczny, biorąc pod uwagę zarówno to, w ilu kolejnych wydawnictwach 

korzystano z jego treści, jak i to, jak bardzo obszerne i istotne były to zapożyczenia. Bez 

żadnych wątpliwości należy wskazać na podręcznik z 1959 r. Ani jedno z późniejszych 

wydawnictw nie jest wolne od zaczerpniętych z niego przedruków, wzorców bądź inspiracji 

(zaczerpniętych bezpośrednio lub za pośrednictwem innych opracowań). 

Skala przedruków i zapożyczeń treści jest w opracowaniach olbrzymia. Poza 

pierwszymi materiałami, z 1952 r., wszystkie pozostałe tworzą system wzajemnych 

powiązań. Nie ma ani jednego, które nie byłoby źródłem treści dla innego bądź samo tej treści 

z innego nie czerpało. Ta powszechna praktyka musiała doprowadzić do wykształcenia się 

szeregu szablonów – fragmentów bądź nawet całych tematów przedrukowywanych niekiedy 

w niemal nie zmienionej formie. Najjaskrawszym tego przykładem jest temat o udziale 

Kościuszki i Pułaskiego w amerykańskiej wojnie o niepodległość – jego szablon cieszył się 

wielką popularnością wśród autorów kolejnych opracowań i był bardzo odporny na większe 

zmiany. Rolę głównego dostarczyciela szczególnie trwałych i obszernych szablonów odegrały 

materiały z 1957 r. 

Wywarło to niewątpliwie wpływ na kształt cyklu historycznego. Przyczyniło się do 

skostnienia wielu tematów; do powielania treści w raz ustalonym, „słusznym” kształcie. 

Pozwalało to w automatyczny sposób pomijać wiele zagadnień. Był to zatem jeszcze jeden 

mechanizm ułatwiający wybiórczą prezentację materiału historycznego. 

Pomimo skostnienia niektórych tematów, treść opracowań, jako całość, ulegała 

stopniowej ewolucji, której generalne kierunki można określić. Przede wszystkim zmienia się 

struktura tekstu. Zajmujące we wczesnych opracowaniach przeważającą ilość miejsca (a co 

najmniej bardzo znaczącą jego ilość) ustępy dotyczące kwestii społecznych, politycznych czy 

gospodarczych ulegają redukcji, przestają dominować nad aspektami militarnymi, aż wreszcie 

zostają sprowadzone do krótkich wzmianek bądź nawet całkowicie znikają z niektórych 
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tematów. Wraz ze zwiększającym się udziałem treści związanych z działaniami militarnymi 

wzrasta też wartość merytoryczna opisów – przybywa informacji i nabierają one bardziej 

rzeczowego charakteru; również dzięki temu, że przestają im towarzyszyć komentarze i 

epitety oceniające i wartościujące. 

W ślad za tym postępują zmiany w stylu i języku wypowiedzi, które prowadzą do 

zmniejszania się stopnia ideologizacji tekstu, do odchodzenia od stylu agresywnego i 

emocjonalnego oraz do rezygnacji z języka konfrontacji, a nawet – w wielu przypadkach – 

języka nienawiści. 

Generalnie, w uproszczeniu, można podzielić opracowania z pięciu dekad szkolenia 

politycznego na trzy etapy. W opracowaniach z lat 40. i 50. dominują kwestie społeczno-

polityczne, a aspekty militarne zbywa się ogólnikami bądź traktuje skrótowo, 

podporządkowując narrację potrzebom nachalnej i niezbyt wyrafinowanej propagandy. W 

latach 70. oraz 80. autorzy skupiają się przede wszystkim na działaniach zbrojnych, zaledwie 

wspominając o kwestiach społecznych i prowadząc wykład w sposób stosunkowo rzeczowy, 

zaś wymagania obowiązującej ideologii widać nie w tym, o czym się pisze, lecz w tym, co 

zostało pominięte. Opracowania z lat 60. stanowią ogniwo pośrednie. Z jednej strony sporo w 

nich informacji o charakterze militarnym (pod wpływem, niewątpliwie, podręcznika z 1959 

r.), z drugiej – ciągle jeszcze zawierają liczniejsze odniesienia do spraw społeczno-

politycznych i charakteryzują się większą, niż następne opracowania, emocjonalnością 

wypowiedzi. 

Z tego schematu wyłamują się dwa wydawnictwa. Materiały z 1957 r. wprowadzają 

zupełnie nową jakość w prezentowaniu historii polskiego oręża, wyprzedzając swój czas i 

merytorycznie zbliżając się raczej do poziomu opracowań z lat 70. niż do wcześniejszych 

zaledwie o rok materiałów z 1956 r. Lecz ta nowa jakość dotyczy tylko niektórych tematów 

cyklu historycznego. Drugim opracowaniem, które można uznać za anachroniczne, są 

materiały z 1974 r., pod wieloma względami stanowiące krok wstecz. Ich bardzo wyrazista 

retoryka stawia je w rzędzie wydawnictw z lat 50., a niektóre fragmenty – nawet obok 

podręcznika z 1948 r. 

Natomiast podręcznik z 1959 r. nie tyle wyłamuje się ze schematu, ile stanowi punkt 

zwrotny dla całego cyklu historycznego – począwszy od niego stopniowo zmienia się 

wszystko: proporcje między ilością miejsca przeznaczonego na zagadnienia o charakterze 

społecznym i zagadnienia militarne, wartość merytoryczna opisów, język i styl wypowiedzi. 

Ani jedna z czterech grup zagadnień nie jest wolna od propagandowej retoryki, lecz 

różnice między nimi pod tym względem są dość spore, z uwagi na rodzaj tematów, jakie 

zawierają. W grupie pierwszej niewiele jest retoryki o charakterze społecznym, lecz za to 

dużo retoryki narodowej – silnie antygermańskiej i prosłowiańskiej. Druga grupa zagadnień, 

obejmująca okres Rzeczypospolitej szlacheckiej, jest przesycona retoryką społeczną, co 

szczególnie rzuca się w oczy w tych opracowaniach, w których okres ten ograniczono do 

wieku XVIII oraz wojen szwedzkich, gdzie kontekst społeczny jest szczególnie silny. W 

trzeciej grupie zagadnień dominuje retoryka społeczna oraz patriotyczna raczej niż narodowa. 

Choć mowa jest o powstaniach narodowych, to aspektu tego nie akcentuje się tak wyraźnie, 

jak w tematach o walce z „germańskim naporem”. W większości powstań, zdaniem autorów, 

wrogiem nie był przecież naród rosyjski, lecz carat, a więc czynnik polityczny, nie narodowy. 

Nigdy zresztą nie sugerowano w opracowaniach, że powstańcom chodziło o obronę bytu 

narodowego, lecz o samodzielny byt polityczny – o niepodległość. Najmniej zideologizowana 

jest grupa czwarta. Nie brakuje tu wprawdzie retoryki patriotycznej, lecz ma ona inny 

wydźwięk niż w odniesieniu do powstań narodowych – nie jest spleciona z retoryką społeczną 

i polityczną. Temat o udziale Kościuszki i Pułaskiego w amerykańskiej wojnie o 

niepodległość można nawet uznać za najmniej skażony jakąkolwiek retoryką. Temat ten ma 

neutralny wydźwięk ideologiczny w kwestiach społecznych, politycznych czy narodowych, a 
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zawarty w nim ładunek wartości patriotycznych jest jednobiegunowy – nie ma tu drugiej, 

„złej strony”, w postaci „reakcji” itp. Ze specyficzną odmianą retoryki narodowej mamy 

natomiast do czynienia w temacie o Legionach i Księstwie Warszawskim. Specyficzną, 

ponieważ na wroga narodowych aspiracji Polaków starano się tu wykreować sprzymierzeńca 

– Napoleona. 

Stosowany w większości opracowań – mniej lub bardziej ściśle – podział materiału 

historycznego na grupy zagadnień również miał znaczny wpływ na łatwość dokonywania 

selekcji negatywnej. Dotyczy to zwłaszcza okresu Rzeczypospolitej szlacheckiej. W 

wydawnictwach, w których ograniczano podział do trzech grup, okres ten niejako w sposób 

naturalny znikał z opracowań. 

Mogłoby się wydawać, biorąc pod uwagę treść wszystkich podręczników i materiałów 

do cyklu historycznego, że luk w prezentowaniu historii polskiego oręża jest w sumie nie tak 

wiele. Bo przecież sukcesywnie, to w jednym, to w drugim opracowaniu, luki te jakoś 

wypełniano. Należy jednak pamiętać, że mówimy o wydawnictwach, które ukazywały się w 

ciągu pięciu dekad. Teoretycznie brak jakiegoś tematu w podręczniku, na przykład, z 1986 r. 

nie powinien był stanąć na przeszkodzie przygotowaniu tegoż tematu na postawie jakiegoś 

starszego podręcznika bądź materiałów. Lecz mogło to dotyczyć tylko tematów, które 

znajdowały się w programie, a przecież te najbardziej kontrowersyjne (jak wojny Batorego z 

Moskwą) zostały dawno i na dobre z programów usunięte. Dlatego też jednorazowa 

publikacja jakiegoś tematu w pojedynczym wydawnictwie na przestrzeni czterdziestu lat nie 

oznaczała wypełnienia luki w historii polskiego oręża. A może nawet przeciwnie – 

potwierdzała istnienie tej luki. 

Autorzy wydawnictw do cyklu historycznego nie tworzyli w oderwaniu od bieżącego 

stanu wiedzy historycznej, toteż chętnie czerpali z prac innych badaczy, powtarzając nie tylko 

informacje, ale także dokonując przedruków mniejszych lub większych fragmentów z ich 

dzieł. Głównym wzorcem oraz źródłem treści i informacji dla autorów najwcześniejszych 

wydawnictw do szkolenia politycznego (zwłaszcza do roku 1960) była literatura historyczna o 

charakterze popularnym. Już w materiałach z 1954 r. można znaleźć bardzo wyraźne ślady 

dwóch popularnych opracowań wydanych w roku 1952: prac Janusza Sikorskiego i 

Władysława Bortnowskiego. Do często wykorzystywanych opracowań popularnych należy 

także zaliczyć: drugi tom broszury Janusza Sikorskiego, wydany w roku 1953, dwie prace 

Mariana Krwawicza z 1953 i 1955 r., opracowanie Karola Maleczyńskiego o Krzywoustym z 

roku 1947, artykuły Wacława Korty z 1953 i 1955 r., pracę Tadeusza Rawskiego o 

Kościuszce z roku 1953 oraz opracowanie Władysława Filipowiaka z 1966 r. 

Chętnie korzystano też z syntez omawiających dzieje wojskowości polskiej, autorstwa 

Eligiusza Kozłowskiego i Mieczysława Wrzoska oraz Tadeusza Nowaka i Jana Wimmera, a 

także ze zbiorowego, dwutomowego opracowania Zarys dziejów wojskowości polskiej… 

Duży wpływ na kształt niektórych tematów wywarły dwa pierwsze tomy 

pięciotomowej publikacji przygotowanej z okazji stulecia „Wiosny Ludów” i wydanej w 

latach 1948–1953. Jeszcze ważniejsza, jako odnosząca się do całych niemal dziejów 

polskiego oręża, okazała się seria zeszytów zawierających wypisy do historii polskiej sztuki 

wojennej, opublikowana w latach 1954–1961. 

Należy podkreślić, że wiele informacji, a zwłaszcza danych liczbowych, znajdujących 

się we wspomnianych wyżej opracowaniach powojennych, a także w podręcznikach i 

materiałach do szkolenia politycznego, zostało zaczerpniętych z prac badaczy okresu 

wcześniejszego, szczególnie Tadeusza Korzona, a także Bronisława Gembarzewskiego, 

Mariana Kukiela, Ottona Laskowskiego, Józefa Widajewicza, Kazimierza Bartoszewicza, 

Wacława Tokarza, Bolesława Limanowskiego, Walerego Przyborowskiego oraz innych, w 

tym również autorów XIX-wiecznych, takich jak: Józef Zajączek, Aleksander Puzyrewski, 
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Ignacy Prądzyński, Stanisław Barzykowski, Agaton Giller, Konstanty Górski, Mikołaj Berg, 

Józef Tretiak, Józef Wawel-Louis. 

Faktem wielce wymownym było korzystanie przez autorów opracowań do szkolenia 

politycznego z prac autorów „wyklętych”, takich jak Marian Kukiel, Otton Laskowski czy 

Józef Piłsudski, oczywiście bez wymieniania ich nazwisk. Wyraźne zapożyczenia z 

Piłsudskiego można znaleźć w temacie o powstaniu styczniowym w podręczniku z 1959 r. 

Ponadto, w materiałach i podręcznikach do cyklu historycznego znajdują się 

informacje zaczerpnięte z prac wielu badaczy powojennych: Benona Miśkiewicza, Stefana M. 

Kuczyńskiego, Stefana Krakowskiego, Andrzeja F. Grabskiego, Andrzeja Nadolskiego, 

Leonarda Ratajczyka, Gerarda Labudy, Józefa Widajewicza, Mariana Krwawicza i Jana 

Wimmera, Zdzisława Spieralskiego, Zdzisława Sułka, Adama Przybosia, Tadeusza Nowaka, 

Marka Tarczyńskiego, Jerzego Teodorczyka, Stanisława Herbsta, Wacława Korty, Jana 

Pachońskiego oraz innych. 

Spośród wymienionych historyków, do grona autorów podręczników i materiałów do 

szkolenia politycznego (w zakresie obejmującym historię oręża polskiego od Mieszka I do 

Traugutta) należeli: Janusz Sikorski, Tadeusz Nowak, Marian Krwawicz, Marek Tarczyński i 

Leonard Ratajczyk. Przy czym Janusz Sikorski uczestniczył w przygotowywaniu trzech 

podręczników: z 1959, 1970 i 1986 r.; Tadeusz Nowak i Marian Krwawicz – dwóch: z 1959 i 

1970 r., zaś Marek Tarczyński – podręcznika z 1986 r. Natomiast Leonard Ratajczyk był 

autorem materiałów z 1976 i 1979 r. (ich części odnoszącej się do okresu od Mieszka do 

Traugutta) oraz podręcznika z roku 1980 (będącego nie zmienionym przedrukiem materiałów 

z 1979 r.). Nie można wykluczyć, że autorzy ci, a także inni historycy, brali udział w 

przygotowywaniu innych wydawnictw do cyklu historycznego, bowiem dopiero począwszy 

od materiałów z roku 1964 zaczęto podawać nazwiska autorów. Wyjątek z okresu 

wcześniejszego stanowi podręcznik z 1959 r. 

Szczególnie duży wpływ na kształt wydawnictw do cyklu historycznego wywarł 

Janusz Sikorski, nie tylko z racji funkcji pełnionych w Wojskowym Instytucie Historycznym, 

lecz przede wszystkim dzięki temu, że wiele informacji i fragmentów przeniesiono z jego 

prac do podręcznika z 1959 r., który z kolei znacząco wpłynął na treść niemal wszystkich 

następnych materiałów i podręczników do cyklu historycznego. Należy jednak zwrócić 

uwagę, że Sikorski wiele informacji i danych liczbowych przytaczał za autorami 

wcześniejszymi, zwłaszcza za Tadeuszem Korzonem. 

Korzystanie przez autorów wydawnictw do szkolenia politycznego z literatury 

historycznej powodowało, że na ogół fakty i liczby podawano zgodnie z obowiązującymi w 

danej chwili poglądami. W większości przypadków można stwierdzić związek między tymi 

faktami i danymi liczbowymi a stanem wiedzy historycznej. Niejednokrotnie autorzy danego 

wydawnictwa podawali wartości liczbowe, które uznawali za najwłaściwsze, wybierając 

spośród możliwości dostępnych w literaturze. Zdarzały się więc sytuacje, że w opracowaniach 

późniejszych autorzy podawali liczby wyższe niż we wcześniejszych (zazwyczaj było 

odwrotnie), odwołując się do oszacowań historyków nawet XIX-wiecznych. 

Wobec faktu, że treść podręczników i materiałów do szkolenia politycznego była 

zależna zarówno od ówczesnego stanu wiedzy historycznej, jak i od wymogów 

ideologicznych i propagandowych, nie powinno dziwić, że ich kształt merytoryczny miał tak 

wiele wspólnego z obowiązującymi równolegle podręcznikami do nauczania historii w 

szkołach podstawowych i średnich – czego dowodzi porównanie z rezultatami badań Joanny 

Wojdon i Jerzego Ronikiera. Analogie są wyraźnie widoczne. Wiele uwag autorów, odnośnie 

do, na przykład, wybiórczości w doborze materiału historycznego czy sposobu prezentowania 

faktów historycznych, mogłoby się odnosić do opracowań do cyklu historycznego szkolenia 

politycznego. Dowodzi to, iż edukacja historyczna żołnierzy stanowiła element polityki 

edukacyjnej państwa. 
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Zmiany w wojsku po roku 1989 były niezwykle głębokie. Doprowadziły do 

przekształcenia armii upolitycznionej w armię apolityczną. Jednym z ważnych elementów 

transformacji Sił Zbrojnych PRL w Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej było odejście od 

wybiórczego traktowania polskich tradycji orężnych i przywrócenie do wojskowej praktyki 

całego ich bogatego spektrum. W uchwale Komitetu Obrony Kraju z 21 lutego 1990 r. 

podkreślono, iż nowa doktryna obronna: „Czerpie doświadczenia z ponad tysiącletnich 

dziejów polskiej państwowości, z chlubnych tradycji wszystkich nurtów walki zbrojnej oraz 

formacji polskiego oręża”
1
. Oznaczało to zerwanie z dotychczasową wybiórczością w 

propagowaniu polskich tradycji orężnych. 

Były to zmiany systemowe, które można było wprowadzić odgórnie i stosunkowo 

szybko. Lecz „opór materii” był silny. Pouczającym przykładem może być wydawnictwo z 

roku 1995 pt. Polskie tradycje wojskowe. Wyraźnie widać w nim wpływ opracowań do 

szkolenia politycznego. W rozdziale poświęconym powstaniu styczniowemu można nawet 

znaleźć dosłowne przedruki. Na przykład, pisząc o Traugutcie stwierdzono: „Sił do walki z 

potężnym wrogiem dodawało mu przekonanie o słuszności sprawy i głęboka wiara w 

zwycięstwo”
2
. Tymczasem w podręczniku z roku 1959 możemy przeczytać: „Sił do 

nadludzkiej walki z potężnym wrogiem dodawało mu przekonanie o słuszności swej sprawy i 

głęboka wiara w zwycięstwo”
3
. 

Zestawienie tych dwóch fragmentów mówi samo za siebie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Uchwała Komitetu Obrony Kraju z dnia 21 lutego 1990 r. w sprawie doktryny obronnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, „Monitor Polski”, 1990, nr 9, poz. 66. 
2
 Polskie tradycje wojskowe, t. 3: Tradycje walk wyzwoleńczych „Za naszą i Waszą wolność” XVIII–

XX, red. Józef W. Dyskant, Warszawa 1995, s. 233. 
3
 Z dziejów oręża polskiego…, 1959, s. 395. 
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Wykaz ważniejszych skrótów 

GZP WP Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego 

GZPW WP Główny Zarząd Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego 

KPZR Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego 

LWP Ludowe Wojsko Polskie 

MON Ministerstwo Obrony Narodowej 

PHW „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 

PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa 

PSB Polski Słownik Biograficzny 

PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 

SMHW „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 

WAP Wojskowa Akademia Polityczna 

WIH Wojskowy Instytut Historyczny 

WP Wojsko Polskie 

ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
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Załącznik 

Cykl historyczny w programach szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej 

wojsk lądowych
1
 

 

* – czas trwania cyklu 

** – tytuł cyklu 

*** – podręczniki i materiały do cyklu (dotyczące okresu od Mieszka I do Romualda 

Traugutta) 

1947–1948* 

Wybrane zagadnienia z historii Polski** 

Podręcznik wyszkolenia politycznego. Kurs dwuletni, Warszawa 1948.*** 

1951–1956 

Postępowe i rewolucyjne tradycje naszego narodu 

Postępowe i rewolucyjne tradycje naszego narodu, cz. 1. Materiały nr 1 do zajęć 

politycznych. Program nr 2. Tematy nr 1, 2, 3, 4, Warszawa 1952. 

Postępowe i rewolucyjne tradycje naszego narodu. Materiały nr 5 do zajęć politycznych. 

Program nr 2. Tematy nr 4–10, Warszawa 1954. 

1956–1958 

Bohaterska walka narodu polskiego o wolność i niepodległość 

Bohaterska walka narodu polskiego o wolność i niepodległość, cz. 1. Materiały nr 21 do zajęć 

politycznych. Program nr 1. Tematy nr 8–9, Warszawa 1956. 

Z walk „Za Waszą i naszą wolność”. Materiały nr 15 do zajęć politycznych, Warszawa 1957. 

1958–1960 

Z dziejów oręża polskiego 

Z dziejów oręża polskiego. Materiały do szkolenia politycznego, Warszawa 1959. 

1960–1964 

Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego 

Postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego, cz. 1. Materiały nr 2 do zajęć 

politycznych dla żołnierzy, Warszawa 1960. 

                                                 
1
 Dane zawarte w kalendarium zostały ustalone na podstawie szeregu przesłanek. Przede wszystkim, dla 

okresu od roku 1958 do 1974 istnieje kompletna sekwencja programów do szkolenia politycznego, wydanych 

drukiem wraz z wytycznymi szefa GZP WP. Kalendarium w częściach sprzed roku 1958 oraz po roku 1974 

zostało zrekonstruowane w oparciu o rozmaite źródła. Dla lat 1947–1957 są to: programy załączone do 

opracowań omawiających historię aparatu politycznego i system szkolenia politycznego, informacje w treści 

tychże opracowań, programy zawarte w dokumentach archiwalnych, zarządzenia szefa GZPW WP i GZP WP w 

sprawie szkolenia politycznego, wskazówki metodyczne do niektórych cykli. Dla okresu od 1975 do 1989 r. 

rekonstrukcji dokonano na podstawie: programów wydanych drukiem, programów zawartych w materiałach 

archiwalnych, wytycznych szefa GZP WP w sprawie działalności szkoleniowo-propagandowej, wskazówek 

metodycznych i przewodników metodycznych do niektórych cykli, informacji w opracowaniach dotyczących 

systemu szkolenia politycznego, informacji w opracowaniach o charakterze metodycznym, wreszcie – informacji 

w periodykach metodycznych: „Zagadnienia i materiały do pracy partyjno-politycznej w wojsku” oraz 

„Materiały do pracy szkoleniowo-wychowawczej”. 
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Karty z dziejów oręża polskiego. Materiały do zajęć politycznych dla żołnierzy służby 

zasadniczej, Warszawa 1962. 

1964–1966 

Wybrane zagadnienia z dziejów Polski (postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego) 

Wybrane zagadnienia z dziejów Polski (postępowe i rewolucyjne tradycje narodu polskiego). 

Materiały nr 1 do szkolenia politycznego dla elewów szkół podoficerskich, szeregowców I i II 

rocznika i podoficerów służby zasadniczej, Warszawa 1964. 

1966–1968 

Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa i narodu polskiego (od początków Państwa 

Polskiego do wybuchu II wojny światowej) 

Postępowe i rewolucyjne tradycje państwa i narodu polskiego. Materiały nr 2 do szkolenia 

politycznego dla elewów szkół podoficerskich, szeregowców i podoficerów służby 

zasadniczej, Warszawa 1966. 

1968–1971 

Kartki z postępowych i rewolucyjnych tradycji narodu polskiego 

Kartki z postępowych i rewolucyjnych tradycji narodu polskiego. Materiały nr 2 do szkolenia 

politycznego dla elewów szkół podoficerskich, szeregowców i podoficerów służby 

zasadniczej I i II rocznika, Warszawa 1969. 

1971–1973 

Z dziejów oręża polskiego i walki o postęp społeczny 

Z dziejów oręża polskiego i walki o postęp społeczny, t. 1, Warszawa 1970. 

1973–1982 

Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu 

Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu, Warszawa 1973. 

Polska Ludowa – spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu, cz. 1. 

Materiały nr 2 do szkolenia politycznego żołnierzy służby zasadniczej, Warszawa 1974. 

Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu. Materiały nr 4 do 

szkolenia politycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, Warszawa 1976. 

Polska Ludowa spadkobiercą rewolucyjnych i patriotycznych dążeń narodu. Materiały nr 7 do 

szkolenia politycznego żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, Warszawa 1979. 

1982–1986 

Postępowe tradycje oręża polskiego i walki o postęp społeczny 

Z dziejów oręża polskiego i walk o postęp społeczny, Warszawa 1980. 

1986–1989 

Postępowe tradycje oręża polskiego 

Postępowe tradycje oręża polskiego, Warszawa 1986. 
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