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Niedziela, 16 września 2018 roku  //  Неділя, 16 вересня 2018 року

9.00 Uroczyste otwarcie konferencji  //  Церемонія відкриття   
 конференції

9:10  Referat generalny  //  Загальний реферат
 Teresa CHYNCZEWSKA-HENNEL
 (Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, Białystok)
 Iungit et sociat jedne członki i serca z dawności naszych – o unii   
 hadziackiej w 360 rocznicę

9:30  Referat generalny  //  Загальний реферат
 Natalia STARCHENKO
 (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С.  
 Грушевського НАН України, Київ)
 O trzecim członku Rzeczypospolitej: od Unii Lubelskiej do Unii   
 Hadziackiej

9:50 – 10:55  PANEL I  //  ПАНЕЛЬ І
  Moderator  //  Модератор
  Viktor Brechunenko

 Piotr KROLL (Instytut Historyczny UW, Warszawa)
 Hetmanat kozacki w polityce Rzeczypospolitej na przełomie lat 50 i  
 60 XVII w. Czy idea „hadziacka” miała szanse powodzenia?

 Mariusz R. DROZDOWSKI (Instytut Historii i Nauk Politycznych  
 UwB, Białystok)
 Na szlaku do Hadziacza. Szlacheckie idee rozwiązania konfliktu na  
 Ukrainie w latach 1648–1653

 Petro KULAKOVSKYI (Національний університет  
 «Острозька академія», Острог)
 Ідея Великого князівства Руського і Гадяцька унія 1658 р.

 Wiktor HOROBEC (Інститут історії України НАН України,   
 Київ)
 Гадяцька унія 1658 р.: аванси та ризики від реалізації проекту  
 для Гетьманату і Речі Посполитої у царині зовнішньої та   
 внутрішньої політики

11:00 PUBLICZNA DEBATA  //  ПУБЛІЧНА ДИСКУСІЯ
 Moderator  //  Модератор
 Paweł Kowal



Jan PIEKŁO, Ambasador RP na Ukrainie (od 2016 r.)
Henryk LITWIN, Ambasador RP na Ukrainie (2011–2016)
Jacek KLUCZKOWSKI, Ambasador RP na Ukrainie (2005–2010)
Jan MALICKI, Przewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa przy MSZ RP
Володимир НЕСТЕРЕНКО, Гадяцький міський голова, Україна
Jacek LELEK, Burmistrz Starego Sącza, Polska

11:40 WYSTAWA / ВИСТАВА
 „Ugoda Hadziacka 1658–2018” 
 “Гадяцький Договір 1658–2018”
 Otwarcie wystawy: Tadeusz KRZĄSTEK,
 Studium Europy Wschodniej UW

12:15 – 13:20  PANEL II  //  ПАНЕЛЬ ІI
  Moderator  //  Модератор
  Наталя Старченко

 Viktor BRECHUNENKO
 (Інститут української археографії та джерелознавства
 ім. М. С. Грушевського НАН України, Київ)
 Гадяцька унія 1658 р. і проблема міжнародної легітимізації   
 Гетьманщини

 Oleksii SOKYRKO
 (Історичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ)
 Іnter arma. Військові аспекти Гадяцької унії 1658 р.

 Hubert ŁASZKIEWICZ
 (Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa)
 „… póki język narodu ruskiego zasięga…”. Określenie granic   
 wolności Ukrainy pod buławą Iwana Wyhowskiego

13:30 przerwa na obiad  //  обідня перерва

13:30 uroczystości zorganizowane przez władze miasta Hadziacz w   
 Czerwonym Kucie (miejsce podpisania Unii)
 урочисті заходи разом з адміністрацією міста Гадяч у   
 Червоному Куті (місце підписання Унії)

16:30 przerwa kawowa  //  перерва на каву



16:45 – 17:50  PANEL III  //  ПАНЕЛЬ ІII
  Moderator  //  Модератор
  Віктор Горобець

 Mariusz KOWALSKI
 (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im.   
 Leszczyckiego PAN / Studium Europy Wschodniej UW, Warszawa)
 Dynastie książęce Rusi Koronnej

 Andrzej GIL (Instytut Politologii KUL, Lublin)
 Podstawy ideowe Księstwa Ruskiego: etnoreligijny wymiar Unii   
 Hadziackiej

 Walentyna SOBOL (Katedra Ukrainistyki UW, Warszawa)
 Hadziacz w literaturze pięknej

17:55 REFERAT ZAMYKAJĄCY  //  ЗАВЕРШАЛЬНИЙ РЕФЕРАТ
 Mirosław NAGIELSKI (Instytut Historyczny UW, Warszawa)
 Unia hadziacka – niespełniona idea Rzeczypospolitej  
 Trojga Narodów

17:55 DYSKUSJA KONCOWA  //  ЗАВЕРШАЛЬНА ДИСКУСІЯ
 Moderator  //  Модератор
 Jan Malicki

18:50  ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI  //  ЗАВЕРШЕННЯ    
 КОНФЕРЕНЦІЇ

MATERIAŁY DO KONFERENCJI NADESŁALI TAKŻE:

Maciej FRANZ (Instytut Historii UAM, Poznań)
Spojrzenie na Unię w Hadziaczu, w świetle nieznanych opracowań historyków 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Antoni MIRONOWICZ (Instytut Historii i Nauk Politycznych UwB, Białystok)
Sprawy wyznaniowe w ugodzie hadziackiej



GŁÓWNE POSTANOWIENIA UNII HADZIACKIEJ
Unia Hadziacka w historii znana jest także jako ugoda. Traktat, układ podpisany między 
Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Kozaczyzną, z powodu rangi przyjętych zobowiązań 
stał się jednak godnym określenia Unia Hadziacka. Planowano wprowadzenie głębokich 
zmian ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów – połączenie w jedno państwo trzech 
części: Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Litewskie, Wielkie Księstwo Ruskie. Miała 
powstać Rzeczpospolita Trojga Narodów oparta na prawie, zasadzie równości, zgodnie 
z mającą ogromy wymiar moralny i historyczny dewizą: „Równi z równymi – wolni z 
wolnymi”, a trzy ruskie województwa (kijowskie, czernihowskie i bracławskie) miały być 
w składzie Rzeczypospolitej na zasadach federacyjnych. Ugoda Hadziacka pierwszy raz w 
historii miała zrównać Ruś z Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim, co w 
przyszłości stworzyłoby realne podstawy polityczne, moralne i społeczne do utworzenia 
wielkiej i silnej Rzeczypospolitej Trojga Narodów zdolnej oprzeć się ekspansji Moskwy, 
Turcji, Chanatu Krymskiego i innym zaborczym państwom.
Tej wielkiej, dziejowej szansy nie potrafili wykorzystać Kozacy, Polacy i Litwini. Wielcy 
tego świata nie potrafili wytrwać w godności, połączyć ruskie, polskie i litewskie 
sztandary w jednym szeregu. Upadek Unii był strategicznym sukcesem Rosji carskiej.

Ugoda Hadziacka – główne postanowienia
• Ugoda znosiła zawartą w 1654 roku Ugodę Perejasławską – sojusz Kozaczyzny 
Chmielnickiego z carską Rosją.
• Księstwo Ruskie (Hetmanat) miało utworzyć urzędy takie jak w Rzeczypospolitej: 
urząd marszałka ruskiego, hetmana, kanclerza ruskiego.
• Planowano dopuszczenie posłów ruskich do Sejmu a biskupów prawosławnych do 
Senatu.
• Unia Brzeska miała być wyłączona na ziemiach Księstwa Ruskiego.
• 1000 Kozaków ze starszyzny otrzymałoby nadanie praw szlacheckich jednorazowo.
• 100 kozaków ze starszyzny pułkowej, z każdego pułku, co roku, miało otrzymać 
szlachectwo.
• Planowano zwiększenie rejestru do 30 000.
• Król zezwolił na utworzenie na ziemiach księstwa ruskiego dwóch akademii.
• Unia zapewniała powrót szlachcie polskiej i ruskiej do swoich majątków, zrujnowanych 
podczas powstania Chmielnickiego.

Artur Orlionow
„Bitwa pod Konotopem”

Артур Орльонов  
„Битва під онотопом”



Unię hadziacką zatwierdził Sejm Rzeczypospolitej i zaprzysiągł (ratyfikował) król 
Jan Kazimierz Waza. W konsekwencji Unii wojsko kozackie przeszło na stronę 
Rzeczypospolitej i 8 lipca 1659 roku pokonało pod buławą Iwana Wyhowskiego w bitwie 
pod Konotopem próbującą interweniować zbrojnie na Ukrainie Naddnieprzańskiej 
armię moskiewską. Przeciwdziałanie Moskwy (doprowadzenie do buntu miejscowego 
chłopstwa ruskiego tzw. czerni) i obalenie Iwana Wyhowskiego sprawiło, iż Unia 
Hadziacka ostatecznie nie weszła w pełni w życie.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ГАДЯЦЬКОЇ УНІЇ
В історичній науці Гадяцький договір традиційно називається Гадяцькою уніює. 
Це трактат, угода, яку підписано між Річчю Посполитою та Гетьманщиною. Договір 
передбачав кардинальні зміни державного устрою Речі Посполитої Обидвох 
Народів. Згідно його умов три частини держави планувалось об’єднати в єдине 
ціле: Польське королівство, Велике князівство Литовське та Велике князівство 
Руське. Мала повстати Річ Посполита Трьох Народів, яка опиралася б на праві, 
принципах рівності відповідно до гасла: «Рівні з рівними – вільні з вільними». За 
федеративним принципом до Речі Посполитої приєднано три руські воєводства: 
Київське, Чернігівське і Брацлавське. Гадяцький договір вперше в історії на 
політичному та правовому рівнях зрівнював Русь з Польським королівством та 
Великим Князівством Литовським. Угода закладала реальні політичні, моральні та 
соціальні основи для створення великої і сильної Речі Посполитої Трьох Народів, 
яка мала протистояти експансії Московії, Османської імперії, Кримського 
ханства та інших ворожих держав. Проте цей великий історичний шанс не змогли 
використати ані козаки, ані поляки, ані литовці. Ліквідація Гадяцької унії та її 
постанов стала стратегічним успіхом царської Росії.

Гадяцький договір – основні положення
• Договір ліквідовував підписану у 1654 р. Переяславську угоду – союз 
Гетьманщини Хмельницького з царською Росією.
• Новостворене Князівство Руське (Гетьманат) мало сформувати органи влади за 
зразком Речі Посполитої: маршалка, гетьмана і канцлера.
• Руські делегати мали бути допущені до Сейму, а православні єпископи – до 
Сенату.
• На руських землях передбачалася ліквідація Берестейської унії.
• Тисяча осіб зі стану козацької старшини одержувала шляхетські права і привілеї.
• Планувалось щороку приймати сто козаків з кожного полку до шляхетського 
стану.
• Козацький реєстр мав складатися з 30 тисяч осіб.
Гадяцьку унію затвердив Сейм Речі Посполитої і ратифікував король Ян ІІ Казимир 
Ваза. В результаті цього козацьке військо перейшло на бік Речі Посполитої і 8 
липня 1659 року під командуванням Івана Виговського перемогло московську 
армію у битві під Конотопом. Незважаючи на це, опір Росії (підбурення так званої 
черні, селянства руського до повстання) і повалення Івана Виговського стали 
причинами того, що постанови унії так і не були втілені у життя.



HETMAN IWAN WYHOWSKI
Urodził się w rodowej posiadłości Wyhowo w powiecie Owrucz. Rodzina wywodziła się 
ze starej polskiej drobnej szlachty, pieczętującej się herbem Abdank. Jego przodkowie 
przeszli na wiarę prawosławną i od XVII wieku czuli się szlachtą ruską. Iwan Wyhowski 
skończył Akademię Kijowską. Służył w chorągwi pancernej wojsk kwarcianych 
Rzeczypospolitej. Był namiestnikiem łuckiego starosty i sędzią sądu ziemskiego. W 
Kijowie został pisarzem komisarza koronnego oraz hetmana wielkiego koronnego, 
Mikołaja Potockiego. W bitwie pod Żółtymi Wodami został ranny i wzięty przez 
Tatarów do niewoli, z której wykupił go sam Bohdan Chmielnicki. W rezultacie, podczas 
Powstania Chmielnickiego, był pisarzem Wojska Zaporoskiego. Był zwolennikiem 
umiarkowanej polityki wobec Rzeczypospolitej, Chmielnicki mianował go głównym 
negocjatorem, gdy przygotowywano Ugodę Zborowską.
W 1657 roku Główna Rada Kozacka wybrała Iwana Wyhowskiego na Hetmana 
Zaporoskiego. Podjął on wkrótce działania, żeby wyrwać Ukrainę spod władzy 
moskiewskich carów. Siłą zdusił bunt promoskiewskiego pułkownika Puszkara w 1658 
roku. Straty w bratobójczej wojnie na Połtawszczyznie obliczane są na około 50 tys. ludzi. 
Hetman Wyhowski był rzecznikiem współpracy z Rzeczpospolitą. Podpisał układy ze 
Szwecją, z Krymem. W 1658 roku zawarł z Rzecząpospolitą w Hadziaczu ugodę, którą 
uznano jako Unię. Utworzył urząd kanclerza, marszałka i podskarbiego. Przywrócił 
urzędy wojewodów i kasztelanów. Na Ukrainie stworzył system władzy oparty na 
wzorze Rzeczypospolitej. Wszystkie urzędy objęła szlachta ruska. Akademii Kijowskiej 
nadał takie same prawa jak Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. Położył bardzo duże 
zasługi w tworzeniu nowoczesnego państwa kozackiego. Podzielił ludność na trzy stany: 
starszyznę kozacką, szlachtę i duchowieństwo prawosławne. Szansę odzyskania pełnej 
suwerenności Ukrainy utracił jednak w wyniku buntu i kolejnej wojny wewnętrznej. W 
1664 roku oskarżono go o potajemne kontakty z Moskwą, za co sąd wojenny skazał go 
na karę śmierci. Został rozstrzelany w Korsuniu, a ciało jego żona pochowała w Skicie 
Maniawskim.

ГЕТЬМАН ІВАН ВИГОВСЬКИЙ
Народився у родинному маєтку у Вигово, що в 
повіті Овруч. Його родина походила з польської 
дрібної шляхти, яка носила герб Абданк, предки 
перейшли у православну віру і, починаючи з 
XVII ст., відносили себе до руської шляхти. Іван 
Виговський навчався у Київській братській 
школі. Служив у кварцяному війську Речі 
Посполитої. Був намісником луцького старости 
і працював у земських судах. У Києві виконував 
обов’язки писаря коронного комісара і Великого 
гетьмана коронного Миколи Потоцького. У битві 

Portret Iwana Wyhowskiego, XVII w. 
Портрет Івана Виговського 17 ст.



під Жовтими водами був ранений і потрапив до татарського полону, з якого його 
викупив Богдан Хмельницький. Під час повстання Хмельницького виконував 
обов’язки писаря Війська Запорозького. Виговський був прихильником помірної 
політики щодо Речі Посполитої, саме тому Хмельницький призначив його 
головним переговірником при підготовці Зборівського договору.
У 1657 році Головна козацька рада вибрала Івана Виговського Гетьманом 
Запорізьким. Він робив все можливе, щоб вирвати Україну з-під влади 
московських царів. У 1658 році силою придушив повстання промосковсько 
налаштованого полковника Пушкаря. Втрати у братовбивчій війні на Полтавщині 
сягають близько 50 000 чоловік. Гетьман Виговський був прихильником співпраці 
з Річчю Посполитою. Уклав угоду зі Швецією та Кримським ханством. У 1658 
році уклав з Річчю Посполитою Гадяцький договір, який також називають унією. 
Створив відомства канцлера, маршалка та скарбника. Відновив владу воєвод 
і каштелянів, створивши в Україні систему влади на зразок Речі Посполитої. 
Українська шляхта зайняла усі посади. Київську академію прирівняв в правах з 
Ягелонським університетом. Чимало зусиль він вклав у створення сучасної, як 
на ті часи, козацької держави. Виокремив три стани: козацька старшина, шляхта 
і православне духівництво. Однак, через внутрішні чвари та повстання чергова 
нагода відновлення суверенної української держави була втрачена. У 1664 році 
його звинувачено у таємних контактах з Москвою, за що військовий суд засудив 
Івана Виговського до смертної кари. Розстріляний в Корсуні. Дружина поховала 
його тіло в Манявському скиті.

JAN KAZIMIERZ WAZA
Król Jan Kazimierz był synem Zygmunta III Wazy. Był także tytularnym Królem Szwecji. 
Otrzymał staranne wykształcenie humanistyczne i wojskowe. Zasady nowoczesnej, 

zachodniej sztuki wojennej poznał w Hiszpanii i 
Niderlandach. W 1643 r. wyjechał do Włoch, wstąpił do 
zakonu jezuitów i dwa lata później otrzymał kapelusz 
kardynalski. Wkrótce wrócił do Warszawy i po śmierci 
Króla Władysława IV został wybrany 20 listopada 1648 
r na króla Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Od początku panowania król był postacią 
kontrowersyjną dla magnaterii, szlachty, miał 
chwiejny charakter. Rządy jego przypadły w bardzo 
trudnych latach krwawych wojen z Kozaczyzną, 
Szwecją. Moskwą. Liczne były najazdy Tatarów, księcia 
Siedmiogrodu. Historycy wojen zaliczają jednak Jana 
Kazimierza do urodzonych żołnierzy, utalentowanych 

Portret króla Jana Kazimierza w kolczudze, nieznany  
malarz, czynny w Polsce w drugiej połowie XVII w. 
Портрет короля Яна Казиміра у кольчузі, незнаний 
польський живописець другої половини 17 ст.



dowódców. Wyróżniał się osobistą odwagą, decyzje podejmował w boju szybko i trafnie. 
Panowanie rozpoczął gdy powstanie Chmielnickiego nabierało gwałtownie rozmachu 
i tempa. Było to już po klęskach pod Żółtymi Wodami, Korsuniem i Piławcami. Król 
wykazał talent dyplomatyczny i doprowadził po bitwie pod Zbarażem do Ugody 
Zborowskiej z Chmielnickim.
W 1651 r. stanął na czele wojsk koronnych i litewskich w trzydniowej bitwie pod 
Beresteczkiem i odniósł wielkie zwycięstwo nad armią kozacko-tatarską. Król osobiście 
ustawiał wojska do bitwy. Z Kozakami zawarł pokój, który na krótko kończył z nimi 
wojny. W latach 1655-1661 król dzielnie bronił Rzeczypospolitej najechanej przez 
Szwedów. 1 kwietnia 1655 roku złożył w Katedrze Lwowskiej słynne śluby i zobowiązał 
się „uwolnić lud od niesprawiedliwych ucisków”.
W 1658 roku król Jan II Kazimierz doprowadził do zawarcia z hetmanem Wyhowskim 
słynnej Ugody Hadziackiej, utworzenia na krótko Rzeczypospolitej Trojga 
Narodów, moralnego uznania Kozaczyzny jako równoprawnej go obywatela części 
Rzeczypospolitej. Za głównego negocjatora, nawet autora zasad unii uważa się Jerzego 
Niemirycza, który następnie został kanclerzem ruskim; ale w 1659 r. zginął w wojnie 
wewnętrznej wywołanej przeciw Wyhowskiemu przez Moskwę. 
Król Jan Kazimierz 16 października 1668 r. na skutek tarć wewnętrznych abdykował i 
wyjechał do Francji. Żył w klasztorze. Zmarł 16 grudnia 1672 r. Pochowany został w 
Paryżu w Saint-Germain-des-Prés.

ЯН КАЗИМИР ВАЗА
Король Ян Казимир був одним з синів Зиґмунда ІІІ Вази. Також він був титулярним 
королем Швеції. Здобув добру гуманітарну та військову освіту. Сучвсні основи 
мистецтва ведення війни за західним зразком він здобув в Іспанії та Нідерландах. 
В 1643 році виїхав в Італію, де вступив до ордену єзуїтів, в якому два роки пізніше 
він отримав чин кардинала. Незабаром, після смерті Короля Владислава IV, 
він повернувся до Варшави і 20 листопада 1648 року був обраний королем Речі 
Посполитої Обидвох Народів.
У перші роки свого правління характеризувався як постать контроверсійна, 
зокрема у відношнні щодо магнатів та шляхти, мав жорсткий норов. Період 
його врядування збігся в часі з кровопролитними війнами з козаками, Швецією, 
Московією. Мали місце численні наскоки татар та князів з Трансільванії. 
Історики воєн називають Яна Казимира талановитим полководцем, „воїном від 
народження”. Він відзначався великою особистою відвагою, умів швидко і влучно 
приймати рішення на полі бою. Початок його правління припав на період, коли 
повстання Хмельницького набирало свого розмаху і темпів. Власне, після поразки 
під Жовтими Водами, Корсунем і Пилявцями, король показав свій дипломатичний 
хист і після битви під Збаражем підписав з Хмельницьким Зборівський договір.
У 1651 році в триденній битві під Берестечком він очолив коронне військо й 
здобув важливу перемогу над козацько-татарським військом. Король особисто 
керував військами перед боєм. Уклав мир козаками, що дозволило йому на 



короткий проміжок часу припинити з ними війну. У 1655-1661 роках король 
відважно захищав Річ Посполиту від навали шведів. 29 грудня 1655 року у 
Львівському Соборі він виголосив свою знамениту обіцянку «звільнити народ 
від несправедливих утисків».
У 1658 році король Ян Казимир підписав з гетьманом Виговським знаменитий 
Гадяцький договір, за умовами якого було створено, хоча й на коротко, Річ 
Посполиту Трьох Народів, а також визнано козаків на рівні з іншими станами 
в Речі Посполитій. Це був його величезний політичний успіх. За головного 
перемовиника,  а навіть автора постулатів Гадяцької унії вважається Юрій 
Немирич,  якого потім призначено на  руського канцлера. Вже незабаром  у 1659 
році він загинув у міжоособовій війні,  яку розпочато проти Виговського за 
ініціативи Москви.
16 вересня 1668 року внаслідок внутрішніх чвар він зрікся престолу і виїхав до 
Франції. Жив в монастирі. Помер 16 грудня 1672 року у м. Невер. Похований в 
Парижі в абатстві Сен-Жермен-де-Пре.

Mychailo Chmielko, Rada perejasławska 
Михайло Хмелько “Переяславська Рада”



СТУДІУМ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ було 
засноване в 1990 році, корені якого виводяться із середовища створеного у 1981 році 
підземного журналу «Obóz». До витоків, з яких виросло Студіум, слід також віднести 
підземний Інститут Східної Європи, заснований у 1983 році.

Починаючи з 1992 року Студіум є організатором «Східної Літньої Школи». Починаючи 
з 1998/99 навчального року (26 жовтня 1998 року) запущено магістерську програму 
«Спеціалізовані Східні Студії», пізніше «Післядипломні Східні Студії», а з 2012/13 
навчального року також бакалаврат «Східні Студії». Важливою формою діяльності 
Студіум є наукові конференції, які присвячені найбільш важливим питанням регіону. 
Студіум самостійно або ж у співпраці видає журнали: «Obóz», «Przegląd Wschodni» i «Pro 
Georgia», а також є редактором он-лайн порталу «BIS – Інформаційний Бюлетень Студіум», 
присвячений «східним» питанням. Студіум є координатором численних стипендіальних 
програм, у тому числі: Стипендіальна програма Польського Уряду ім. К. Каліновського 
та Стипендіальна програма Польського Уряду для молодих вчених. З 2006 року на базі 
Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі діє «кавказька станція», 
метою якої є сприяння кавказько-польській науковій співпраці. Також з 2015 року на 
базі Києво-Могилянської академії діє «київська станція». У 2011 році Студіум вдалося 
розпочати магістерську програму «Східні Студії» в Україні, навчатися в рамках яких 
мають змогу студенти Києво-Могилянської академії, Прикарпатського національного 
університету ім. В. Стефаника та Острозької Академії.

STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO powstało w 1990 r., a 
wywodzi się ze środowiska podziemnego pisma „Obóz”, utworzonego w 1981 r. Do podstaw, 
z których wyrosło Studium należy zaliczyć również podziemny Instytut Europy Wschodniej, 
założony w 1983 r.

Od 1992 r. organizowana jest przez Studium Wschodnia Szkoła Letnia. Od roku akad. 
1998/1999 (26 października 1998 r.) uruchomiono magisterskie „Specjalistyczne Studia 
Wschodnie”, później „Podyplomowe Studia Wschodnie”, a od roku akad. 2012/2013 również 
licencjackie „Studia Wschodnie”. Znaczącą formą aktywności Studium są konferencje naukowe 
poświęcone najważniejszym kwestiom regionu. Studium samodzielnie, bądź we współpracy 
wydaje czasopisma: „Obóz”, „Przegląd Wschodni” i „Pro Georgia”, redaguje tez internetowy 
„BIS – Biuletyn Informacyjny Studium”, poświęcony „sprawom wschodnim”. Studium jest 
koordynatorem licznych programów stypendialnych, m.in.: Programu Stypendialnego Rządu 
RP im. K. Kalinowskiego, Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców. Od 
2006 r. w ramach Studium funkcjonuje również Stacja Kaukaska na Uniwersytecie Państwowym 
im. I. Dżawachiszwili w Tbilisi, mająca na celu wspierać kaukasko-polską współpracę naukową, 
a od 2015 Stacja Kijowska na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. W roku 2011 Studium 
udało się uruchomić magisterskie „Studia Wschodnie” na Ukrainie – w których uczestniczą 
studenci Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego w 
Iwanofrankowsku oraz Akademii Ostrogskiej. 
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