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Pochodzący z ziemi charkowskiej Serhij Seheda jest absolwentem Instytutu Historii 
Uniwersytetu Kijowskiego im. Tarasa Szewczenki. Karierę naukową zaczynał w 1971 r. 
jako pracownik Instytutu Etnologii, a potem Archeologii Ukraińskiej Akademii Nauk 
(wtedy AN USRR). Interesował się wtedy badaniami etnologicznymi, dociekając etno-
genezy narodu ukraińskiego. Jest więc historykiem specjalizującym się w badaniach 
etnologicznych i antropologicznych. Opublikował około dwustu artykułów i komu-
nikatów oraz kilka książek. Początkowo interesował się głównie problematyką etno-
logiczną, czego efektem były takie publikacje, jak Etniczna istorija dawnioji Ukra-
jiny (Kijów 2000), Antropołogiczieskij skład ukrainskogo naroda: etnogienieticzieskij 
aspiekt (Kijów 2001), Etniczna ta etnokulturna istorija Ukrajiny (Kijów 2005, t. 1). 
W kolejnych latach S. Seheda poszerzył obszar badań na problematykę kontaktów 
polsko-ukraińskich. Ich efektem była opublikowana w języku polskim książka Wspólne 
korzenie cywilizacyjne Polski i Ukrainy (historia, etnologia, archeologia) (Lublin 2007). 
Jako profesor w uniwersytetach kijowskim i szczecińskim rozwinął badania antropo-
logiczne i opublikował kilka skryptów. W ostatnich latach ukraiński badacz więcej 
uwagi poświęcał problematyce historycznej. Efektem tych zainteresowań jest oma-
wiana książka, prezentująca sylwetki wybitnych ukraińskich przywódców od czasów 
Rusi Kijowskiej po koniec wieku XVIII.

Adresowana do szerokiego kręgu czytelników książka Het’manśki mohyły uka-
zała się w serii „Nieznana Ukraina” z wyraźnie określonym na okładce jej celem – 
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„Panteon narodowej sławy Ukrainy”. Stanowi ona interesującą próbę przybliżenia po-
staci wybranych przywódców, którzy odegrali ważną rolę w ukraińskiej historii. Forma 
i sposób prezentacji materiału pozwalają określić publikację jako popularnonaukową, 
co odróżnia ją od wymienionych wyżej prac naukowych S. Sehedy. Należy na początku 
zaznaczyć, że tytuł recenzowanej książki może być nieco mylący dla polskiego czytel-
nika, ponieważ sugeruje zainteresowanie tylko miejscami pochówku ukraińskich het-
manów. Jednak w rzeczywistości autor zaprezentował bardzo interesujące informacje 
na temat ich biografii i losów nie tylko mogił, ale także pamiątek po narodowych bo-
haterach. Wśród opisywanych postaci obok tytułowych hetmanów znajdujemy także 
postaci wybitnych przywódców ukraińskich, którzy godności hetmańskiej nigdy nie 
piastowali. Wymieńmy tu trzech władców z okresu Rusi Kijowskiej z Jarosławem Mą-
drym na czele w pierwszym rozdziale i kilku przywódców kozackich z drugiego roz-
działu, jak atamani koszowi – Iwan Sirko i Kost Hordijenko. Można przyjąć, że autor 
użył określenia hetmański w sensie przenośnym, rozumiejąc jego znaczenie jako sy-
nonim przywództwa i nośny składnik ukraińskiej świadomości narodowej. 

Przyjęta przez S. Sehedę konwencja pisarska traktuje pojęcie władzy hetmańskiej 
nie dosłownie, ale w przenośni. Jest to widoczne zarówno w podejściu do wyboru, 
dosyć wąskiego dodajmy, bohaterów opracowania, jak też sposobie ich przedsta-
wienia. Można to zrozumieć jako środek służący lepszemu dotarcia do ukraińskiego 
czytelnika – głównego jej adresata. Z pewnością temu służą także częste odwołania 
do wiedzy historycznej na poziomie ukraińskiej szkoły średniej. W związku z tym, że 
polski czytelnik nie kończył szkoły z historią Ukrainy w programie, niektóre odwołania 
w tekście nie będą dla niego jasne. Przykładem są cytowane fragmenty poezji Tarasa 
Szewczenki. Ten wybitny poeta uznawany przez Ukraińców za wieszcza narodowego 
zajmuje na Ukrainie pozycję podobną do pozycji Adama Mickiewicza w Polsce. Dla-
tego nie są u nas powszechnie znane cytaty z Szewczenki i polskiemu czytelnikowi bra-
kuje precyzyjnych informacji o tym, jakie dzieła są cytowane. Ta uwaga dotyczy nie 
tylko większości cytowanych wierszy, ale także części opisów bogatej ikonografii, które 
są niepełne – brakuje autora reprodukowanego obrazu, zdjęcia, podania źródła itp.

Książkę tworzą trzy rozdziały: I: Doba Rusi Kijowskiej, II: Doba kozacka, III: Zmierzch 
hetmańszczyzny. Już w rozkładzie materiału można dostrzec pewien brak równowagi 
– rozdział drugi omawia tylu bohaterów co pierwszy i trzeci razem wzięte. Przy tym 
liczy ponad 200 stron, gdy oba pozostałe około 60. Na końcu zamieszczono spisy: 
hetmanów do 1764 r. (s. 413–414), terminów dawnych i mało używanych (s. 415–
419) oraz literatury (s. 420–432). Dosyć kuriozalny charakter mają wskazówki dla 
badacza, zawierające adresy placówek posiadających materiały do poszerzenia 
wiedzy. W spisie dominują adresy muzeów i innych instytucji ukraińskich – wymie-
niono tylko dwie placówki rosyjskie (s. 433–437). W polskich publikacjach wymienia 
się przeważnie zbiory i dokumenty z informacją o tym, skąd pochodzą. Książkę kończy 
krótka informacja o autorze. Omówiony aparat naukowy uzupełniają przypisy, które 
można z pewnością nieco poszerzyć. To szczególnie ważne w przypadku prezentacji 
mniej znanych wydarzeń z ukraińskiej historii. W kilku przypadkach zrozumienie sensu 
wywodów może być trudne nawet dla ukraińskiego czytelnika. Mimo uwag krytycz-
nych, które sprowadzają się właściwie do potrzeby poczynienia pewnych uzupełnień, 
aparat naukowy omawianej publikacji pozwala na poszerzenie wiedzy uzyskanej po 
lekturze. 
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Znacznie ważniejszy jest sposób prezentacji ukraińskich bohaterów narodowych. 
Uwagę polskiego czytelnika zwraca nie tylko wartki język wywodów pełen wtrętów 
i elementów ożywiających wywody, ale także przeplatanie jej formami literackimi, np. 
dialogami. Znakomicie wpływa to na zainteresowanie lekturą, ale nie zawsze wia-
domo, czy jest to forma literacka, czy autor cytuje słowa bohaterów książki. Należy 
odnotować także brak podziału na hetmanów prawo- i lewobrzeżnych (od 1663 r.) 
w tekście i przytoczonym na końcu spisie. Zabieg ten można spotykać także w innych 
pozycjach ukraińskich autorów, co wskazuje na dążenie do połączenia obu nurtów ko-
zaczyzny. Przytoczony za jednym z najwybitniejszych ukraińskich historyków – Micha-
iłem Hruszewskim spis zawiera też więcej nazwisk hetmanów, niż podają to polskie 
publikacje. Autor wymienił nawet takie osoby, które sprawowały godność zaledwie 
kilka miesięcy. Publikując w przeszłości na temat linii podziałów na Ukrainie wskazy-
wałem na znaczenie tego problemu dla przyszłości tego państwa. Potwierdzają to ko-
lejne kampanie polityczne przed wyborami i dyskusja na temat problemów bieżącej 
polityki, jak np. sprawa rosyjskich baz wojskowych na Krymie.

Recenzowana książka jest efektem nie tylko badań własnych autora, ale opiera się 
na obszernej ukraińskiej literaturze przedmiotu. Zawierający 148 pozycji spis litera-
tury należy uznać za wyczerpujący w zakresie literatury ukraińskiej. Warto byłoby go 
uzupełnić o publikacje polskie i rosyjskie, co pozwoliłoby wzbogacić prezentację het-
manów zaangażowanych najsilniej w relacje ukraińsko-polskie i ukraińsko-rosyjskie. 
Zaletą zebranej literatury jest to, że zawiera ona zarówno dzieła ukraińskie uznawane 
przez badaczy za klasyczne, jak też opracowania najnowsze. W pierwszej grupie na-
leży wymienić trzy książki Dmytro Jawornickiego poświęcone kozakom zaporoskim 
(poz. 143–145 spisu), a w drugiej publikacje tak znakomitych uczonych jak Natalia 
Jakowenko (por. pozycja 146 spisu). Dla polskiego czytelnika zebrana literatura może 
stanowić cenną wskazówkę do dalszego samodzielnego poszerzania wiedzy o prze-
szłości Ukrainy.

 Czytając książkę S. Sehedy, można odnieść wrażenie, że została ona napisana dla 
wzmocnienia procesu budowania poczucia dumy narodowej i kształtowania wspólnej, 
ogólnoukraińskiej świadomości narodowej. Stąd widoczna niechęć do podkreślania 
elementów dzielących w przeszłości Ukrainę wschodnią i zachodnią. Można to zro-
zumieć, i wytłumaczyć jako ilustruję aktualnego stanu nastrojów na Ukrainie – kraju 
zjednoczonym i potrzebującym wspólnego narodowego mitu. Napisana przystępnym 
językiem książka S. Sehedy jest skierowana do czytelnika ukraińskiego i ma na celu 
przywracanie narodowej pamięci o wybranych, do niedawna przemilczanych posta-
ciach z ukraińskiej historii. Czy można więc mieć za złe autorowi, że pisząc także „ku 
pokrzepieniu serc” i „ku uchronieniu od zapomnienia” zachował się dosyć selektywnie, 
wybierając zaledwie kilkunastu bohaterów książki z grona kilkudziesięciu hetmanów? 
Moim zdaniem, nie powinniśmy o to mieć pretensji, gdy taka postawa dotyczy szcze-
gółów i prezentacji ukraińskich bohaterów narodowych. Każdy naród ma prawo sa-
modzielnie kształtować swój narodowy panteon. Mamy jednak obowiązek reagować, 
gdy szlachetne skądinąd intencje prowadzą na manowce nauki historycznej, defor-
mując obraz naszej historii. Dlatego z pewnym zdziwieniem muszę odnotować błędny, 
moim zdaniem, sposób prezentacji obszaru relacji polsko-ukraińskich z XVII w., po 
unii lubelskiej. To okres złożony i pełen konfliktów, który obrósł licznymi mitami. Jego 
dosyć jednostronny obraz kształtowali w Polsce bohaterowie Henryka Sienkiewicza, 
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a na Ukrainie wykorzystywano go do zbudowania ideologii narodowej opartej na 
etosie walki z Polakami. Właśnie z powodu tego splotu dramatycznych wydarzeń 
i istotnych różnic, jakie wtedy rzeczywiście istniały, badacze powinni go analizować 
ze szczególną dbałością. Wydarzenia z XVII w. w podrozdziale o Piotrze Konasze-
wiczu-Sahajdacznym (s. 60–81), obejmujące polonizację elity kniaziowsko-bojarskiej 
zostały opisane przez S. Sehedę z zastosowaniem wypracowanej w XX w. siatki poję-
ciowej. W moim odczuciu, nowoczesnego konfliktu narodowego wtedy po prostu nie 
było. Dlatego rozumiejąc prawo autora do prezentacji ukraińskiej wizji tamtych wyda-
rzeń, z listą militarnych zwycięstw i prawem do dumy narodowej, sugerowałbym bar-
dziej krytyczne podejście do całego problemu. Sam dosyć krytycznie oceniam z per-
spektywy historycznej powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jako wydarzenie 
odsuwające Polskę od rozwiniętego zachodu Europy, które w dłuższej perspektywie 
tragicznie odbiło się na jej rozwoju. Moim zdaniem, okres ten jest często przesadnie 
idealizowany w polskiej historiografii. Nie oznacza to jednak, że z powodu zawartej 
w nazwie unijnego państwa słowa „narodów” można zapomnieć, że odnosiło się ono 
do narodu politycznego – czyli szlachty.

Jednak ta krytyczna uwaga szczegółowa nie dezawuuje wartości całej pracy. Na-
leży podkreślić widoczne w wywodach dążenie autora do obiektywnej prezentacji 
wydarzeń. Oceny na temat poszczególnych postaci są rzetelne i wyważone, co pro-
wadzi do przeświadczenia o chęci budowania prawdziwej wizji dziejów ojczystych 
przez S. Sehedę. Do najmocniejszych stron omawianej książki należy z pewnością pre-
zentacja losów poszczególnych mogił i pamiątek po hetmanach. Należy odnotować 
z uznaniem opisanie procesu degradacji i niszczenia tych świadectw ukraińskiej hi-
storii w okresie istnienia Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, odbywa-
jącego się zgodnie z obowiązującą w ZSRR zasadą wymazywania wszystkiego, co 
wzmacniało świadomość historyczną poszczególnych narodów mieszkających w tym 
państwie. Dotyczyło to także miejsc pochówków ukraińskich przywódców, które były 
narażone na zaniedbanie, a niekiedy nawet dewastację. Sytuacja zmieniła się rady-
kalnie dopiero po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy, gdy powrócono do kultywowania 
pamięci o dawnych przywódcach. Dla autora tak samo ważny jest największy z het-
manów – Bohdan Chmielnicki, jak wszyscy pozostali. Z równą dbałością o szczegóły 
prezentuje miejsce pochówku Chmielnickiego w Subotowie (i odbudowę zniszczonego 
sarkofagu w 1954 r.), jak też muzeum w miejscowości Ruda zbierające pamiątki po 
Iwanie Wyhowskim.

Doceniając wartość podanych informacji o odbudowie subotowskiej cerkwi pod 
wezwaniem św. Eliasza, chyba warto byłoby dodać do nich opis profanacji, jaką było 
jej zniszczenie przez Rosjan pod koniec pierwszej połowy XIX w. Szukając skarbów ja-
koby znajdujących się w podziemiach tej świątyni, sprofanowali oni to święte miejsce 
narodu ukraińskiego i ważny zabytek ukraińskiej kultury narodowej. Cytowany tak 
często przez Sehedę Taras Szewczenko był głęboko poruszony tym wydarzeniem. Pod 
jego wpływem napisał w 1845 r. wiersz zaczynający się od słów Stoi we wsi Subotowo, 
zamieszczony w zbiorze Trzy lata. Pytając o relacje ukraińsko-rosyjskie w miejscu, gdzie 
Chmielnicki miał się modlić przed podpisaniem porozumienia z carową Rosji, poeta 
mówił, że to „trumna Ukrainy”. Wyrażał jednak wiarę, że kiedyś jeszcze w tej świątyni 
będą się modlili wolni Ukraińcy. Piękny i niezwykły to wiersz, prezentujący rodzaj poe-
tyckiej wizji przyszłości narodu ukraińskiego. Szkoda, że zabrakło go w recenzowanym 
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tomie. Taras Szewczenko, szukający porozumienia między Kozakami i Rosjanami, po-
trafił jasno przeciwstawić się tym działaniom, które je uniemożliwiały. Uważam, że 
taka postawa warta jest przypomnienia. 

Mocną stroną książki S. Sehedy jest bogata ikonografia, na którą składają się nie 
tylko zdjęcia bohaterów (także kolorowe), ale kopie dokumentów, planów, pomników 
oraz licznych pamiątek materialnych. Widać w tym znajomość przedmiotu i etnolo-
giczne przygotowanie autora. Napisana barwnym językiem, oparta na obszernej li-
teraturze i zaopatrzona w cytaty z literatury pięknej książka z pewnością spodoba 
się czytelnikowi zainteresowanemu historią Ukrainy. Jestem przekonany, że warto by-
łoby tę pracę udostępnić także polskim czytelnikom. Jednak przygotowując polskie 
wydanie, należałoby dokonać kilku zabiegów, które ułatwiłyby lekturę. Po pierwsze, 
autor pominął podstawowe uwagi na temat ukraińskich hetmanów. To szczególnie 
ważne w przypadku osób, które podjęły próby tworzenia pierwszych państw ukraiń-
skich, znanych w polskiej literaturze także jako hetmanaty lub hetmańszczyzna. Dla-
tego sugerowałbym dodanie do polskiego wydania krótkiego rysu dziejów kozactwa, 
zawierającego informacje o znaczeniu funkcji hetmańskiej. Dobrym pomysłem byłoby 
też zaopatrzenie całości w krótkie biogramy hetmanów. Uzupełnienia powinny obej-
mować nie tylko przemiany na prawobrzeżnej Ukrainie, ale także na lewobrzeżu. Pi-
sałem o tym w przeszłości, wskazując na przyczyny, które doprowadziły do podziału 
kozaczyzny pod koniec XVIII w. W książce odnotowano zresztą niektóre działania ro-
syjskie w tej dziedzinie, reprodukując facsimile ustaw carowej Katarzyny II o likwidacji 
hetmaństwa w 1764 r. (s. 352) i siczy zaporoskiej w 1775 r. (s. 392–393).

W Polsce obserwujemy w ostatnich latach duży wzrost zainteresowania proble-
matyką ukraińską. Mimo rosnącej liczby publikacji historia Ukrainy, a szczególnie losy 
jej przywódców – kozackich hetmanów, nadal nie są najlepiej znane. Wśród autorów 
wartościowych polskich publikacji na ten temat warto wymienić: Piotra Krolla, Krzysz-
tofa Bortnika, Janusza Wojtasika, Marka Wagnera, Jana Burakowskiego, Alberta Bo-
rowiaka. Dobrze byłoby przedstawić polskiemu czytelnikowi także ukraińską wizję tej 
problematyki. Dlatego jestem przekonany o potrzebie opublikowania recenzowanej 
pracy w języku polskim. Do opracowania polskiego wydania można wykorzystać pub-
likacje wymienionych wyżej autorów, a już z pewnością bibliografię należy uzupełnić 
o opracowania zwarte. Szczególnie ważne to jest w odniesieniu do hetmanów two-
rzących polsko-ukraińską historię. Poczynając od starszych publikacji Władysława 
Serczyka, za konieczne uznaję wykorzystanie publikacji najnowszych: Jana Peredni 
Hetman Piotr Doroszenko a Polska (Kraków 2000), Sebastiana Mielnickiego Buzdygan 
hetmana Mazepy (Olsztyn 2003), Romualda Romańskiego, Kozaczyzna (Warszawa 
2004), Janusza Zbigniewa Kaczmarczyka Bohdan Chmielnicki (Wrocław 2007), Łu-
kasza Ossolińskiego Rzecz o hetmanie Wyhowskim (Warszawa 2009). 

Książka S. Sehedy stanowi interesującą próbę przybliżenia czytelnikowi ważnego 
dla Ukraińców problemu historycznie kształtowanego przywództwa. W przeszłości 
wiązało ono w jednym ręku zwierzchnictwo nad siłą militarną i organami politycz-
nymi. Można w tym doszukiwać się uzasadnienia dzisiejszej silnej pozycji prezydenta. 
Mit kozacki oraz dzieje poszczególnych hetmanów i atamanów stanowią ważny 
element ukraińskiej świadomości historycznej. Jak mit ten jest on ważny dla Ukra-
ińców, dowodzi częste odwoływanie się do tradycji kozackiej w życiu społecznym i po-
litycznym. Symbolem tej obecności jest używana obecnie podczas przysięgi prezyden-
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ckiej buława hetmańska Bohdana Chmielnickiego. Wszystko to pozwala zrozumieć, 
dlaczego omawiana książka jest osobista, zarówno przez formę, jak i wybór boha-
terów. Pozwala ona lepiej poznać ważną składową świadomości historycznej kształ-
tującej współczesną tożsamość narodową Ukraińców. Zgłoszone z obowiązku recen-
zenta uwagi nie obniżają w niczym jej wartości, a mają na celu lepsze zrozumienie 
treści przez polskiego czytelnika. Mam też nadzieję, że pomogą one autorowi w przy-
gotowaniu jej polskiego wydania.


