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DZIEJE JAGIELLOŃSKIE

Wernyhora 
Obraz Jana Matejki, namalowany 
w latach 1883–1884 w Krakowie
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WOJNA O PAMIĘĆ
Moskwa boi się powstania Międzymorza. Stworzenie regionalnego 
sojuszu państw Europy Środkowo-Wschodniej oznaczałoby kres 
marzeń o odbudowie Imperium Rosyjskiego. Właśnie dlatego Rosja 
od ponad dwustu lat bezkompromisowo prowadzi geopolityczną 
wojnę przeciwko narodom dawnej I Rzeczpospolitej.

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

K reml ma kolosalne do-
świadczenie w skłócaniu 
narodów. Jako historyczny 
spadkobierca polityki Bi-

zancjum Rosja po mistrzowsku opa-
nowała imperialną zasadę divide et 
impera – „dziel i rządź”. 

Istnieje legenda, że Juliusz Ce-
zar po podbiciu kolejnego narodu 
powiedział do swoich dowódców: 
„Myślicie, że zdobyliśmy ten naród, 
zająwszy jego terytorium? Nie! Zwy-
ciężymy go dopiero wtedy, gdy bę-
dziemy pisać jego historię”. 

W 1834 roku po powstaniu li-
stopadowym Rosja wraz z innymi 
zaborcami zajęła się fałszywym pro-
gramowaniem pamięci historycznej 
narodów byłej I Rzeczypospolitej. W 
tym celu została powołana Komisja 
Archeograficzna, która niszczyła, ma-
nipulowała i falsyfikowała dokumen-
ty historyczne ziem Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. Wkrótce wszystkie 
te manipulacje zostały włączone do 
nauki historycznej i systemu oświaty 
Imperium Rosyjskiego. 

Rosja dołożyła wszelkich starań, 
aby narody byłej I Rzeczypospolitej 
były podzielone kłótniami i sprzecz-
nościami, aby narodowowyzwo-
leńcze ruchy Polaków, Litwinów i 
Ukraińców pod żadnym pozorem 
nie zjednoczyły się w walce z zabor-
cami. Ukraińskie porzekadło mówi, 
iż „Cudzymi rękoma łatwiej zagar-

niać żarzące się węgle”. Szczucie 
Polaków na Ukraińców i Ukraińców 
na Polaków w ciągu ostatnich dwu-
stu lat było głównym narzędziem 
rosyjskiej imperialnej polityki. Taka 
polityka szybko wydała owoce. 

Kremlowska propaganda 
działa pod polską flagą i podąża 
śladami Goebbelsa, stosując mi-
strzowskie metody wojny infor-
macyjno-psychologicznej.

W ciągu kilku dekad w Polsce 
trwa potężna kampania propagan-
dowa na rzecz geopolitycznej wizji 
Romana Dmowskiego, który był sta-
nowczym przeciwnikiem idei federa-
cyjnej Józefa Piłsudskiego. Współcze-
śni zwolennicy Dmowskiego oferują 
podobną opcję polityki zagranicznej, 
co (tak samo jak w czasie czwartego 
rozbioru Polski w 1939 roku) może 
stanowić poważne zagrożenie dla 
polskiej państwowości i racji stanu. 

Prorosyjska geopolityczna 
strategia Romana Dmowskiego to 
fałszywa koncepcja, która niesie 
poważne zagrożenie polskiej nie-
podległości i jej bezpieczeństwa. 
Trzeba raz na zawsze zdać sobie 
sprawę z tego, że geopolityczne in-
teresy Rosji i Niemiec są identyczne. 
Nie ma żadnego wyboru między 
Moskwą a Berlinem – to odwiecz-
ni partnerzy i sojusznicy przeciwko 
Polsce, Litwie, Ukrainie i państwom 
regionu. Oś Moskwa – Paryż – Berlin 
którą starają się wybudować rosyj-
scy dyplomaci to realne zagrożenie 
bezpieczeństwa państw Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Rosyjscy dyplomaci ciągle liczą 
na to, że przyszli przywódcy Polski 
własnoręcznie zniszczą perspekty-
wę utworzenia regionalnego alian-
su wojskowo-politycznego. Polska 
jako lider Międzymorza jest bastio-
nem Europy. Rosyjscy imperialiści 
nie mogą się doczekać momentu, 

gdy zwolennicy geopolitycznej wi-
zji Dmowskiego wpadną w pułapkę 
i otworzą im bramy tej fortecy. 

Historia dzieli narody. Trumny 
Dmowskiego i Bandery utrudniają 
utworzenie mocnego sojuszu geo-
politycznego, niezbędnego dla prze-
trwania niepodległej Polski, Ukrainy, 
Litwy i innych narodów byłej I Rzecz-
pospolitej. Dmowskiego i Bandery 
nie da się wyrzucić z historii. Historii 
nie można zmienić, ale należy wy-
ciągnąć z niej wnioski. Przeszłość nie 
powinna przeszkadzać przyszłości. 
Pamięć historyczna nie powinna ge-
nerować nowych konfliktów. Polsce i 
Ukrainie potrzebna jest współpraca, 
a nie historyczne spory. 

Dlatego aby przetrwać w 
warunkach rosyjskiej agresji, ko-
nieczne jest, wbrew wszystkim 
prowokacjom i historycznym 
sprzecznościom, zjednoczenie 
wysiłków, wzmocnienie jedności 
transatlantyckiej, włączenie no-
wych członków do zbiorowego 
bezpieczeństwa NATO i stworzenie 
nowych sojuszy regionalnych. Mo-
skwa i Berlin nie powinny decydo-
wać o losie niezależnych państw 
centralnej i wschodniej Europy! 

Właśnie dlatego, nie poddając 
się prowokacjom i próbom zasia-
nia niezgody na bazie historii i re-
ligii, musimy spokojnie, planowo 
i pewnie wzmacniać partnerstwo 
ze Stanami Zjednoczonymi i Wiel-
ką Brytanią, a także stworzyć nową 
strategię bezpieczeństwa regional-
nego między Morzem Adriatyckim, 
Bałtyckim, Czarnym i Kaspijskim. 

Podsumowując chcę przyto-
czyć słowa ojca polskiej niepodle-
głości Józefa Piłsudskiego: „Podczas 
kryzysów – strzeżcie się agentów. 
Idźcie swoją drogą, służąc tylko Pol-
sce, miłując tylko Polskę i nienawi-
dząc tych, co obcym służą”.

Walka o dusze i umysły Polaków

Józef Piłsudski: „Podczas 
kryzysów – strzeżcie się agentów. 
Idźcie swoją drogą, służąc tylko 
Polsce, miłując tylko Polskę”



Rzeczpospolita 
Trojga Narodów



„Jesteśmy urodzeni w wolności, wychowani w wolności i jak wolni ludzie 

obecnie ku niej powracamy. Jesteśmy gotowi umierać za nią razem z 

całą naszą Ojczyzną. Wolność była naszą zachęta, glebą, której nie ro-

zerwały ani różnica języków, ani nawet religia” − te słowa w kwietniu 

1659 roku wygłosił z trybuny Sejmu w Warszawie kanclerz Wielkiego 

Księstwa Ruskiego Jerzy Niemirycz.
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POLITYKA

Gdyby to się stało 20 lat wcześniej, to w ogóle nie byłoby powstania 
Chmielnickiego – powiedziała prof. Teresa Chynczewska- Hennel z 
Uniwersytetu Warszawskiego

W 1658 roku w Hadzia-
czu została podpisana 
unia przekształcająca 
Rzeczypospolitą w 

federację Trojga Narodów: Króle-
stwa Polskiego, Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Wielkiego Księstwa 
Ruskiego. Autorem tego projektu był 
Jerzy Niemirycz, szlachcic urodzony 
w Czerniachowie koło Żytomierza.

Precedens utworzenia Wielkie-
go Księstwa Ruskiego był świetnym 

projektem europejskim dla Ukrainy. 
Jego wcielenie w życie mogło do-
prowadzić do utworzenia wczesno-
modernistycznego państwa, które 
mogło wejść do związku (sojuszu) 
trojga wolnych narodów, prototypu 
współczesnej Unii Europejskiej.

Mimo iż Wielkie Księstwo Ru-
skie przetrwało tylko pół roku, 
jego idea stała się drogowskazem 
i napełniła żarem serca następnych 
pokoleń Ukraińców.

JERZY NIEMIRYCZ  − 
PRAWDZIWY 
EUROPEJCZYK Z 
ŻYTOMIERZA

Don Kichot, ukraiński muszkie-
ter, prawdziwy Europejczyk, czło-
wiek, który wyprzedzał swoje cza-
sy… Naszego rodaka − autora tego 
projektu − publicyści ukraińscy 
nazywali różnie. I jest to słuszne, po-
nieważ był człowiekiem niezwykle 

Rzeczpospolita 
Trojga Narodów
Europejski projekt XVII stulecia

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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utalentowanym i wszechstronnym. 
A jego burzliwe życie rycerskie było 
wypełnione niesamowitymi przy-
godami godnymi powieści.

Szlachcic, potężny magnat, 
człowiek o doskonałym wykształce-
niu europejskim, zaufany króla, wir-
tuoz dyplomacji, generał szwedzki, 
pułkownik kozacki i kanclerz Wiel-
kiego Księstwa Ruskiego − Jerzy 
Niemirycz był prawą ręką hetmana 
Iwana Wyhowskiego, w czasach gdy 
los podarował Ukraińcom pierwszą 
szansę utworzenia własnego pań-
stwa wraz z wykształconymi i postę-
powymi narodami europejskimi.

Można zgodzić się z oceną Na-
talii Jakowenko, doktora habilitowa-
nego nauk historycznych i profeso-
ra Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, 
która pisała, że: „Konwersja Niemi-
rycza była szczytem utwierdzenia 
Państwa Kozackiego”.

„Otoczenie Wyhowskiego w 
tym czasie wyglądało imponująco 
− dowodziła Natalia Jakowenko. 
− Oprócz sprawdzonej starszyzny 
Bohdanowej do stolicy hetmań-
skiej na kilka tygodni przed śmiercią 
Chmielnickiego przeniósł się czło-
wiek, którego można porównać do 
najjaśniejszych osobistości tej doby, 
postaci wielkiego formatu. Jerzy 
Niemirycz (1612-1659) pochodził z 
prastarej pańskiej rodziny Kijowsz-
czyzny i należał do najbogatszych 
arystokratów Rzeczypospolitej.

Ochrzczony jako protestant, 
gdyż tego wyznania był jego ojciec.

Niemirycz w młodości otrzymał 
świetne wykształcenie najpierw w 
Akademii Rakowskiej, następnie na 
Uniwersytecie w Lejdzie, Amsterda-
mie, Oxfordzie i Cambridge.

Pod koniec studiów w Sorbo-
nie młody człowiek opublikował w 
Paryżu w języku łacińskim własny 
utwór pod tytułem »Zwiad o wojnie 
moskiewskiej«, w którym dokonał 
analizy porównawczej ustroju poli-
tycznego Księstwa Moskiewskiego i 
Rzeczypospolitej (…)

Konwersja Niemirycza była 
szczytem utwierdzenia Państwa 
Kozackiego, a sojusz dwóch tak do-
świadczonych w polityce mężów, 

jak Niemirycz i Wyhowski, wzmocnił 
zademonstrowaną w Korsuniu jed-
ność starszyzny, obiecywał sprzyja-
jące perspektywy na przyszłość”.

Podczas pobytu w Holandii 
i Szwajcarii Niemirycz był pod 
wrażeniem tolerancyjnych społe-
czeństw europejskich chroniących 
prawa obywatelskie i wolności 
religijne. Stąd jego przychylność 
do republikańskiej formy rządów 
i ustroju federalnego państwa 
w formie sojuszu republik. Nie-
mirycz pragnął zaprowadzić po-
dobną formę rządów na Ukrainie, 
dlatego kategorycznie nie chciał 
orientować się na jedynowładczą 
i despotyczną Moskwę.

TRAKTAT HADZIACKI Z 
1658 ROKU

„Jesteśmy urodzeni w wolności, 
wychowani w wolności i jak wolni 
ludzie obecnie ku niej powracamy. 
Jesteśmy gotowi umierać za nią ra-
zem z całą naszą Ojczyzną. Wolność 
była naszą zachęta, glebą, której nie 
rozerwały ani różnica języków, ani 
nawet religia” − te słowa w kwietniu 
1659 roku wygłosił z trybuny Sejmu 
w Warszawie kanclerz Wielkiego 
Księstwa Ruskiego Jerzy Niemirycz.

Pół roku wcześniej, 16 wrze-
śnia 1658 roku, zebrała się Rada 
Kozacka. Odświętnie przystrojona 
starszyzna − setnicy i pułkownicy 
Wojska Zaporoskiego − słuchali 
płomiennego przemówienia wy-
słannika polskiego króla.

Kazimierz Bieniewski, dyplo-
mata Rzeczypospolitej: „Przyszliśmy 
prosić was o zjednoczenie, aby ra-
zem ratować Ojczyznę, razem sła-
wę zdobywać. Już spróbowaliście i 
polskich, i moskiewskich (po 1653 
roku) rządów, spróbowaliście woli i 
niewoli. Kiedyś mówili: »Źli Polacy«, 
a teraz prawdopodobnie powiecie: 
»A Moskal jest jeszcze gorszy!«. Co 
doprowadziło naród ukraiński do 
jarzma moskiewskiego? Wiara? Nie-
prawda! U was wiara jest grecka, a 
u Moskwy − moskiewska. Moskale 
tak wierzą, jak im car powie. I trzy-
ma Moskwa was, Kozaków, tylko 
dopóki nas, Polaków, waszą krwią 
wywalczy. A potem zapędzą was 
aż do Białojezierza, a Ukrainę zasie-
dlą chłopami moskiewskimi. Więc 
mamy wspólny cel z wami, wy − 
nas, a my − was będziemy ratować”.

Przemówienie polskiego posła 
zostało zaaprobowane przez Koza-
ków i po omówieniu go przedstawi-
ciele wszystkich pułków podpisali 
projekt umowy, według której Ukra-
ina pod nazwą Wielkiego Księstwa 

Ruskiego została, obok Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, trzecim równoprawnym 
podmiotem Rzeczypospolitej.

Zgodnie z traktatem hadziackm 
w skład Wielkiego Księstwa Ruskie-
go weszły województwa kijowskie, 
bracławskie i czernihowskie. Zapisy 
przewidywały trójpodział władzy. 
Najwyższym organem ustawo-
dawczym miało stać się Zgroma-
dzenie Narodowe. Na czele władzy 
wykonawczej stał hetman, który 
miał być wybierany dożywotnio i 
zatwierdzany przez króla. Powstały 
stanowiska państwowe kanclerza, 
marszałka i skarbnika. Władza są-
downicza należała do Wyższego 
Trybunału Sądowego.

Język ukraiński otrzymał 
status oficjalnego. Planowano 
utworzyć mennicę, by móc bić 
własną monetę.

Księstwa miało bronić woj-
sko liczące sześćdziesiąt tysięcy 
żołnierzy. Wszystkie przywileje i 
prawa Kozaków były gwaranto-
wane. Co roku stu Kozaków po za-
twierdzeniu przez hetmana miało 
otrzymać tytuł szlachecki.

Zabezpieczona była wolność 
religijna. Wierzący różnych wyznań 
uzyskiwali jednakowe prawa. Kijow-
ski metropolita prawosławny razem 
z pięcioma biskupami prawosław-
nymi otrzymał miejsce w senacie 
Rzeczypospolitej.

Umowa obejmowała utworze-
nie dwóch uniwersytetów. Poza 
tym Księstwo Ruskie miało prawo 
założyć akademię prawosławną, 
sieć zakładów edukacyjnych śred-
niego stopnia, tj. kolegiów, i nie-
ograniczoną liczbę szkół podsta-
wowych. W państwie zapewniono 
wolność słowa, której miało sprzy-
jać założenie wielu drukarń.

Teresa Chynczewska-Hennel, 
profesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego: „To [Wielkie Księstwo Ru-
skie] miało być absolutnie samo-
dzielną składową Rzeczypospolitej. 
Kozacy powracali do państwowe-
go organizmu Rzeczypospolitej 
jak »wolni do wolnych, równi do 
równych«. Przypominam te słowa 
z unii hadziackiej, ponieważ nawo-
ływały do słów unii lubelskiej 1569 
roku. (…) Gdyby to się stało 20 lat 
wcześniej, to w ogóle nie byłoby 
powstania Chmielnickiego”.

NIEZGODA RUJNUJE
Oczywiste, że projekt ten był 

sprzeczny z geostrategicznym 
planem Moskwy, która za pomocą 
swoich agentów sprowokowała 

Jerzy Niemirycz: „Jesteśmy 
urodzeni w wolności, wychowani 
w wolności i jak wolni ludzie 
obecnie ku niej powracamy”
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BITWA POD 
KONOTOPEM

Obraz pędzla Artura 
Orlionowa
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konflikty wewnętrzne między ko-
zacką starszyzną i hołotą. Skoń-
czyło się buntem pułkownika 
połtawskiego Martyna Puszkara i 
atamana koszowego Jakuba Bara-
basza, stłumionym przez Wyhow-
skiego w maju 1658 roku.

Rzecz jasna, Moskwa, siejąc 
waśń i kłótnie, rozpoczęła tajną 
wojnę obliczoną na zniszczenie 
autonomii ukraińskiej rękami 
Ukraińców. I taka taktyka niezwy-
kle oburzała zdecydowaną więk-
szość starszyzny.

Tymczasem 21 kwietnia 1658 
roku stutysięczne wojsko mo-
skiewskie otoczyło Konotop. Pró-
by zdobycia szturmem miasta nie 
powiodły się.

Natomiast 29 czerwca 1659 

roku Rosjanie zostali pokonani 
przez armię kozacko-polsko-tatar-
ską pod dowództwem hetmana 
Iwana Wyhowskiego. Kiedy wieść 
o tej porażce dotarła do Moskwy, 
miasto opanowały rozpacz i panika.

Siergiej M. Sołowiow, historyk, 
profesor Uniwersytetu Moskiew-
skiego: „Kwiat moskiewskiej kawa-
lerii, co odbył szczęśliwe walki w 
latach 1654 i 1655, zginął w jeden 
dzień i już nigdy po tym car mo-
skiewski nie był w stanie wystawić 
do walki takiego świetnego wojska. 
W ubraniu żałobnym wyszedł car 
Ołeksij Mychajłowycz do narodu 
i strach objął Moskwę. (…) …car-
skie miasto zadrżało o własne bez-
pieczeństwo. W sierpniu według 
ukazu monarchy ludzie wszystkich 

warstw wykonywali prace ziemne 
dla umocnienia Moskwy. Sam car 
z bojarami często był obecny przy 
pracach. Mieszkańcy okolic z rodzi-
nami, dobytkiem wypełniali Mo-
skwę i chodziły słuchy, że monarcha 
wyjeżdża za Wołgę, za Jarosław”.

Lecz czego się nie udało zrobić 
obcym, to dokonali swoi. Mimo 
odniesionych zwycięstw i rysu-
jących się perspektyw, Moskwie 
udało się zasiać wśród Ukraińców 
niezgodę. Swawola, ambicje, za-
wiść i kłótnie zburzyły wszystkie 
przyszłościowe projekty.

W środku bitwy pod Kono-
topem lewobrzeżni pułkownicy 
znów odważyli się rzucić wezwa-
nie hetmanowi. Na czele buntu 
stanął pułkownik Tymisz Ciuciu-
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ra. Bunt rozprzestrzenił się na 
miasta Romny, Hadiacz, Łochwy-
cia i Połtawa. Tak więc głównym 
wrogiem hetmana znów okazał 
się jego były podwładny.

Ponadto z Warszawy nadeszła 
przykra wiadomość o tym, że Sejm 
zmienił tekst unii hadziackiej. Roz-
czarowała ona nawet niektórych 
sojuszników Wyhowskiego. Wśród 
niezadowolonych był zaufany het-
mana pułkownik Iwan Bohun.

W związku z tym Ukrainę 
opanowały zamieszanie, chaos, 
waśnie i spory.

Prawdziwym ciosem okaza-
ła się dywersja dokonana przez 
atamana Iwana Sirko. Głównym 
sojusznikiemi Wyhowskiego w bi-
twie pod Konotopą byli Tatarzy z 

hord nogajskich. Tymczasem Sirko 
uderzył w ich bezbronne zaplecze. 
Zatem po triumfie pod Konotopą 
chan z hetmanem byli zmuszeni 
opuścić główny teatr działań wo-
jennych i powrócić na południe, 
żeby ratować ludność sojuszników.

Korzystając ze sposobności, 
przywódca promoskiewskiej piątej 
kolumny Tymisz Cieciura razem z 
pułkownikami Jakimem Somkom 
i Wasilijem Zołotarenko uderzyli 
na nieliczne oddziały wystawione 
przez Wyhowskiego do obrony 
Czernihowszczyzny.

Podczas tych wydarzeń, na po-
czątku sierpnia 1659 roku, w jed-
nej z lokalnych bitew z buntowni-
kami został zabity Jerzy Niemirycz, 
człowiek elegancki, wykształcony, 

arystokrata, który mógł zmienić 
bieg historii Ukrainy, Polski i całej 
Europy Wschodniej.

Igor Hyrycz, doktor nauk hi-
storycznych: „Z jego śmiercią wią-
żą niepowodzenie Wyhowskiego. 
Taka też śmierć była dosyć sym-
boliczna. Zginął z rąk Ukraińców, 
został zabity przez hołotę. Można 
powiedzieć, że po śmierci Niemi-
rycza zaczął się koniec wielu tych 
arystokratów, którzy przeszli na 
stronę Chmielnickiego i poparli 
bunt, chcąc stworzyć sytuację bez 
orientacji na Rosję. Właściwie ten 
człowiek orientował się na Europę”.

Teresa Chynczewska-Hennel: 
„Los był okrutny i paradoksalny dla 
twórców tego świetnego projektu. 
Mówię świetny projekt, bo gdyby 
unia hadziacka została zrealizo-
wana, czyli Rzeczpospolita Trojga 
Narodów, a mianowicie Królestwo 
Polskie, Litwa i Księstwo Ruskie, 
to moim zdaniem historia Polski i 
Ukrainy byłaby całkiem inna”.

Prawie czterdzieści lat po tych 
niezwykłych wydarzeniach Iwan 
Mazepa, hetman Ukrainy Lewo-
brzeżnej, następca polityczny Wy-
howskiego i Niemirycza, napisze w 
swojej Dumie takie słowa:

„Nie ma miłości, nie ma zgody
Od Żółtej wziąwszy Wody,
Przez niezgodę wszyscy zniknęli
Sami siebie pokonali”.
Te słowa lapidarnie charakte-

ryzują tragedię Wielkiego Księstwa 
Ruskiego i w ogóle, Rzeczypospoli-
tej Trojga Narodów.

EPILOG
Sto lat później spełniły się słowa 

Kazimierza Bieniewskiego. Rosyjska 
caryca Katarzyna ІІ, wykorzystawszy 
Kozaków podczas podboju Chana-
tu Krymskiego, pięknie im się od-
wdzięczyła − podstępnie rozgoniła 
Sicz Zaporoską, a ostatniego ata-
mana koszowego Piotra Kałnyszew-
skiego zamurowała i zamęczyła w 
sołowieckim więzieniu.

Z czasem na mocy ukazu Ka-
tarzyny ІІ na Ukrainie wprowa-
dzono całkowite niewolnictwo 
chłopów na niespotykaną dotąd 
skalę (chłopi w odróżnieniu od 
pańszczyzny, na kilka dni w tygo-
dniu, jak było w Polsce, stawali się 
własnością właścicieli ziemian).

W zmowie z Austrią i Prusa-
mi Rosja rozdzieliła osłabioną 
wewnętrznymi targami i woj-
nami Rzeczypospolitą. Zaczęła 
się ciemna doba niewolnictwa 
i despotyzmu na ziemiach całej 
Europy Wschodniej.
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P o trwających prawie 
ćwierćwiecze dyskusjach 
między przedstawicielami 
obu nurtów, na konferen-

cjach naukowych czy w mediach, 
historycy zgodzili się, że obie trady-
cje nie tylko współistnieją, lecz także 
wzajemnie się uzupełniają.

Państwo jednak, jak zwykle, nie 
nadąża za naukowcami. Wciąż nie 
dokonano rozpoczętego prawie 
dziesięć lat temu przeglądu pod-
ręczników szkolnych do historii, 
wśród zdekomunizowanych nazw 
ulic nieczęsto spotyka się imiona 
postaci czasów Rzeczypospolitej 
Dwojga Narodów. Cztery wieki hi-
storii ojczystej pozostają „wyrzuco-
ne” ze świadomości społecznej.

RZECZPOSPOLITA 
NIGDZIE SIĘ NIE 
PODZIAŁA

Wybitny historyk ukraiński Mi-
chał Hruszewski, opisując najbliższe 
otoczenie Bogdana Chmielnickiego, 
trafnie nazwał je „dawnymi ludźmi 
Rzeczypospolitej”. Większość z nich, 
w tym sam Bogdan Chmielnicki, była 
bowiem szlachcicami z pochodzenia, 
miała herby rycerskie i związane z 
tym przywileje, z których najważniej-
szym było prawo posiadania ziemi.

Zachowanie tradycji herbo-
wych nie było jedyną oznaką po-
wielania przez Hetmańszczyznę 
porządku I RP. Sam jej system ad-
ministracyjno-wojskowy (pułkowy) 
odwzorowywał podział I Rzeczypo-
spolitej na starostwa, prawo zwy-
czajowe zaś zostało skodyfikowane 
na podstawie Statutu litewskiego. 
Ustrojem Hetmańszczyzny, podob-
nie jak Rzeczypospolitej, była de-
mokracja szlachecka, w której pełnią 
praw cieszył się tylko ukraiński „na-
ród polityczny”, tj. szlachta kozacka. 
Miasta zachowały odziedziczone 
po Lachach prawo magdeburskie 
(w Łubniach, na przykład, prawo to 
obowiązywało już w latach 40. XVIII 
wieku); cechy rzemieślnicze, ten 
rudymentarny element gospodarki 
średniowiecza, istniały w niektórych 
miastach Ukrainy Lewobrzeżnej do 
pierwszej połowy XIX wieku. 

Na zadnieprzańskiej Wiśnio-
wiecczyźnie dawni poddani Wi-
śniowieckich zachowali na wła-
sność dzierżawione działki (lub 
„służby”). Tradycje „służb”, funkcjo-
nujące na Zadnieprzu od drugiej 
połowy XVI wieku, przeszły również 
do kozackiej Ukrainy. Jednym z po-
pularyzatorów tej formy własności 
był łubieński ród Rusenowiczów, 
dobroczyńców monasteru Mgar-

skiego (Makar Rusenowicz został 
nawet jego ihumenem). Bardziej 
znany jest ród Apostołów. Podda-
ny księcia Jeremiasza Wiśniowiec-
kiego Paweł Apostoł otrzymał od 
niego w dzierżawę wieś Chomu-
ciec, zdołał zachować te ziemie do 
czasów Hetmańszczyzny; później 
dosłużył się stopnia pułkownika 
hadziackiego, a jeszcze później 
mirhorodzkiego. Jego synem był 
Daniel Apostoł (1654-1734), het-
man lewobrzeżnej Ukrainy.

Także w trybie życia ukraiń-
skich nuworyszów dało się zauwa-
żyć ślady zwyczajów panujących 
w Rzeczypospolitej. Tworząca elitę 
wśród Kozaków starszyzna kozacka 
podczas powstania Chmielnickie-
go zajmowała miejsce magnaterii. 
Przejmowała opuszczone przez nią 
na czas walk majątki. Latyfundia 
litewsko-ruskich i polskich magna-
tów zmieniały właścicieli. Nowa 
ukraińska oligarchia kopiowała styl 
życia polskiej arystokracji, ustalała 
wielkość pańszczyzny dla podda-
nych, a niektórzy nawet, wzorem 
Wiśniowieckich czy Ostrogskich, 
zakładali prywatne wojska. Na przy-
kład Daniel Apostoł według doktora 
nauk historycznych Borysa Czerkasa 
dysponował jedną z najliczniejszych 
prywatnych armii w Hetmańsz-

Jerzy 
Rudnicki,

publicysta

NOWA
PODWÓJNA 
TOŻSAMOŚĆ?
Od momentu uzyskania przez Ukrainę niepodległości w 
środowisku ukraińskich humanistów ukształtowały się 
dwa podejścia do problemu dziedzictwa historycznego, 
nazwijmy je „kozacki” (a raczej „kozacko-chłopski”, czyli 
„narodowy”) i „szlachecki”. Choć żeby być w zgodzie 
z prawdą to na początku lat 90. ubiegłego wieku 
pochylono się nad kwestią dziedzictwa Wielkiego 
Księstwa Litewskiego i Rzeczypospolitej. Tradycja 
„narodowa” zaś zaczęła się kształtować już u zarania 
XIX wieku, przez dziesięciolecia ulegając modyfikacji w 
zależności od koniunktury politycznej.
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czyźnie, składającej się z chorągwi 
szlacheckich, dwóch nadwornych 
i czterech kureni strzelców, mimo 
że nie był jeszcze hetmanem, tylko 
pułkownikiem mirhorodzkim. 

Warto dodać, że stanowisko 
pułkownika Daniel Apostoł odzie-
dziczył po ojcu – jeszcze jedna ty-
powa cecha późnej Rzeczypospo-
litej, kiedy stanowiska w aparacie 
państwowym i w wojsku przecho-
dziły z ojca na syna.

Na konferencji naukowej „Pol-
sko-ukraińska współpraca wojsko-
wa na przestrzeni dziejów”, która w 
połowie grudnia 2015 roku odbyła 
się w Ambasadzie RP w Kijowie z 
udziałem historyków z Ukrainy i 
Polski, doktor nauk historycznych 
Oleksij Sokirko zwrócił uwagę na 
to, że Hetmańszczyzna zachowała 
istotne elementy Rzeczypospoli-
tej w organizacji wojska, wprowa-
dziwszy doń swoją specyfikę. „Jest 
to przede wszystkim trzystopnio-
wa struktura wojska: ochotnicy, 
korpus wojska najemnego oraz 
korpus artylerii” – powiedział So-
kirko. W Rzeczypospolitej pierwsze 
ogniwo stanowiło pospolite ru-
szenie szlachty, natomiast w Het-
mańszczyźnie – ochotnicy kozaccy. 
Drugie ogniwo: w Rzeczypospolitej 
– wojsko kwarciane (później kom-

putowe), w Hetmańszczyźnie zaś 
wojsko ochotnicze. 

„I nie jest to tylko podobień-
stwo na papierze – dodał uczony. 
– Na przykład hetman Iwan Mazepa 
w swoich uniwersałach niejedno-
krotnie nazywa wojsko zaporoskie 
»Rzeczypospolitą kozacką«. Warto 
również uwzględnić to, że faktycz-
nie do początku XVIII wieku woj-
skowo-polityczne dowództwo Het-
mańszczyzny obejmowały osoby 
stanu szlacheckiego, była to okoza-
czona szlachta”.

„A TAM NA JEDNĄ 
CZWARTĄ DAWNY NASZ 
NARÓD”…

Ten wers ze znanej pieśni Wło-
dzimierza Wysockiego, ułożonej co 
prawda z innych pobudek, świet-
nie nawiązuje do tekstu z „Historii 
Rzeczypospolitej Wielu Narodów 
1505-1795” polskiego historyka 
Andrzeja Sulimy Kamińskiego. Ka-
miński pisze w nim o tym, że dzie-
dzictwo Rzeczypospolitej tworzyły 
wszystkie narody, które ją zamiesz-
kiwały, i „błędne są zarówno polskie 
próby zawłaszczenia tego dziedzic-
twa, jak i białoruskie, litewskie czy 
ukraińskie usiłowania wykreślenia 
jej ze swojej przeszłości”.

Doktor historii, prof. Uniwersy-
tetu Warszawskiego Mirosław Na-
gielski poświęcił tej sprawie referat, 
który zaprezentował w czasie wspo-
mnianej konferencji. Powołał się w 
nim na cały szereg bitew i wojen, w 
których wspólnie brali udział polscy 
żołnierze i ukraińskie kozactwo: bi-
twa pod Kłuszynem (1610), wojna 
smoleńska (1632-1634), bitwa pod 
Ochmatowem (1644), obie bitwy 
pod Chocimiem (1621 і 1673) itd. 
Jednak obecni zwrócili uwagę na to, 
że w przywoływanych przykładach 
chodziło raczej o „współpracę pol-
sko-kozacką”, tymczasem wojsko-
wą historię całej Rzeczypospolitej 
Jagiellońskiej i właśnie Kozaczyzny 
tworzyli nie tylko etniczni Polacy 
czy etniczni Rusini (Ukraińcy). Dla 
obu – Rzeczpospolitej i Kozaczyzny 
–charakterystyczne jest wzajemne 
przenikanie się obu narodów. Jeżeli 
chodzi o Kozaczyznę, to zwłaszcza 
w jej początkach (pierwsza połowa 
XVI w.) wśród jej organizatorów za-
uważymy Polaków: Przesława Lanc-
korońskiego, Jakuba Secygniow-
skiego, Bernarda Pretwicza. Na 
cześć tego ostatniego Rada Miasta 
Winnicy nazwała w ubiegłym roku 
jedną z ulic (ul. Kujbyszewa).

W trakcie dyskusji przypomnia-
no piękną kartę ukraińsko-polskiej 

MŁODY STANISŁAW 
ŻÓŁKIEWSKI

na fragmencie obrazu Jana 
Matejki Stefan Batory pod 
Pskowem. W literaturze 
historycznej Żółkiewskiemu 
jako pochodzącemu z Galicji, 
przypisuje się po części 
pochodzenie ruskie.
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współpracy wojskowej, czyli wspól-
ną walkę ukraińskich Kozaków i 
polskich żołnierzy przeciwko tatar-
skim najazdom pod dowództwem 
strażnika wielkiego koronnego Ste-
fana Chmieleckiego (1580-1630), 
„starszego nad ukraińskimi wojska-
mi”, późniejszego wojewody kijow-
skiego, który Kozaków szanował 
jak braci broni i sam był przez nich 
szanowany. Chmielecki to niesłusz-
nie zapomniana na Ukrainie postać, 
godna tego, aby stać się symbolem 
ukraińsko-polskiego sojuszu i po-
rozumienia. Nawiasem mówiąc, jak 
oznajmił w czasie konferencji Mi-
rosław Nagielski, obecnie w Polsce 
jest opracowywana akademicka 
biografia Stefana Chmieleckiego.

Kolejny Polak – chociaż mówi 
się również o jego ruskim pocho-
dzeniu, przynajmniej po stronie 
ojca – katolicki biskup kijowski Józef 
Wereszczyński (ok. 1530-1598) rów-
nież zasługuje na miejsce w historii 
ukraińskiej myśli państwowej. Dla 
przeciętnego czytelnika może się 
to wydawać dziwne, ale właśnie do 
Wereszczyńskiego, a nie Bogdana 
Chmielnickiego należy autorstwo 
idei ukraińskiego państwa kozac-
kiego o ustroju pułkowym z „księ-
ciem zadnieprzańskim”, lojalnym 

wobec Rzeczypospolitej, na czele. 
Biskup Wereszczyński przedstawił ją 
w swych dziełach, z których najsłyn-
niejszym jest „Wojsku Zaporoskie-
mu najjaśniejszy wykaz” (1596).

Czy Chmielnicki zapoznał 
się z tym i innymi tekstami Józe-
fa Wereszczyńskiego – niestety, 
nie wiadomo.

Na koniec można jeszcze do-
dać, że to właśnie rusko-litewska 
magnateria była najbogatsza i 
najbardziej wpływowa w Rzeczy-
pospolitej. Ostrogscy, Zbarascy, 
Czartoryscy, Koreccy, Wiśniowiec-
cy, Tyszkiewiczowie – wszystko to 
ukraińska, a nie polska arystokracja. 
Także na niższym poziomie przed-
stawiciele Rusinów w strukturach 
politycznych i wojskowych Rzecz-
pospolitej byli zauważalni. Warto w 
tym miejscu przywołać chociażby 
pracę doktora historii Tarasa Czu-
chliba „Wiedeń 1683: Ukraina-Ruś 
w walce o »złote jabłko« Europy” 
(„Klio”, 2012), gdzie wymieniani są 
ruscy (ukraińscy) uczestnicy bitwy 
pod Wiedniem (1683), którzy bili się 
w oddziałach pancernych i husarii. 
I chociaż wniosek ukraińskiego na-
ukowca, że około dwóch trzecich 
walczących w tej bitwie po stronie 
Rzeczypospolitej było Rusinami 

(Ukraińcami), wydaje się jego ko-
legom zbyt śmiały, to nawet tacy 
znani polscy uczeni jak dr Zbigniew 
Hundert uważają, że udział etnicz-
nych Rusinów w tamtych wyda-
rzeniach był znacznie większy niż 
półtorej setki zaporoskich Kozaków, 
o których mówi się w ówczesnych 
dokumentach. Jego zdaniem sporo 
dowódców armii Sobieskiego dali 
ruscy emigranci z Podola oraz po-
chodzący z Czerwonej Rusi, a nawet 
województwa kijowskiego.

24 października 2014 roku we 
wsi Hodów na Tarnopolszczyźnie 
odsłonięto odnowiony pomnik 
husarii i pancernych, którzy w 
1694 roku przez sześć godzin w 
liczbie czterech setek odpierali 
atak sto (!) razy liczniejszych sił ta-
tarskich. Obrońcami Hodowa do-
wodził 27-letni pułkownik husarii 
Jan Konstanty Zagorowski, poto-
mek wołyńskiego rodu prawo-
sławnego Zagorowskich, z które-
go pochodzi kasztelan bracławski 
Bazyli Zagorowski (?-1580). Testa-
ment kasztelana bracławskiego 
uważa się nie tylko za dokument 
historyczny, lecz także zabytek 
dawnej literatury ukraińskiej.

POŁĄCZENIE „RUSI Z 
RUSIĄ”

Proces uświadamiania sobie 
przez intelektualistów ukraińskich 
dziedzictwa Wielkiego Księstwa 
Litewskiego i Rzeczypospolitej 
dla wielu z nich zaczął się w 1993 
roku od książki Natalii Jankowenko 
„Ukraińska szlachta od końca XIV 
do połowy XVII wieku) („Naukowa 
dumka”, Kijów, 1993 r.; na nowo 
wydana przez wydawnictwo „Kry-
tyka” w 2008 r.) i eseju lwowskiego 
pisarza Jurija Wynnyczuka „Mało-
ruski masochizm” („Post-postup”, 
1993 nr 44-46). Obecnie, kiedy po 
ponad dwudziestu latach liczba 
tego rodzaju intelektualistów osią-
ga masę krytyczną i nawet zajadli 
kozakofile uznają rolę szlachty w 
tworzeniu ukraińskiej tożsamości, 
warto zadać pytanie o połączenie 
„kozackiego” i „szlacheckiego” dys-
kursu nie tylko wśród humanistów 
– co mniej więcej się odbywa – 
lecz także wśród zwykłych ludzi. I 
zacząć od podręczników szkolnych 
i toponimii (nazewnictwa). 

Przypomnijmy, że już w 2007 
roku przy ukraińskim Instytucie Pa-
mięci Narodowej i przy wsparciu Mi-
nisterstwa Nauki i Edukacji powołano 
specjalną komisję monitoringową 
ds. analizy i poprawy podręczników 
do historii. Na czele komisji stanęła 

KSIĄŻĘ-KOZAK

Dymitr Wiśniowiecki herbu 
Korybut, przez kozaków 
zwany Bajdą
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dr historii Natalia Jankowenko. Ale 
kiedy w roku 2010 władzę przejął 
Wiktor Janukowycz i Ministerstwo 
Nauki i Edukacji zostało skierowane 
w stronę russkowo mira, komisja za-
kończyła swoją działalność i od tam-
tego czasu jej nie wznowiła.

Jeżeli chodzi o nazewnictwo, nie 
można powiedzieć, że niczego nie 
zrobiono w tym zakresie. Jeszcze w 
2008 roku w Łubniach (bodaj czy nie 
jedynym mieście na Ukrainie, któ-
remu udało się dokonać całkowitej 
dekomunizacji nazw, przynajmniej 
na poziomie postanowień uchwalo-
nych przez władze miasta) pojawiła 
się ulica książąt Wiśniowieckich. W 
czerwcu 2013 roku, na kilka miesię-
cy przed rewolucją godności, dawna 
ulica Krasnodońców w Łucku zo-
stała ulicą Książąt Ostrogskich, ulica 
Zemnuchowa – książąt Rużyńskich, 
Tiulenina – Piotra Mohyły. W miej-
scowości Radziwiłłów na Rówieńsz-
czyźnie planowano przetopić po-
mnik Lenina na pomnik założyciela 
miasta, słynnego wodza Wielkiego 
Księstwa Litewskiego Mikołaja Radzi-
wiłła Czarnego (1515-1565). Od maja 
2015 roku obowiązuje pakiet ustaw 
dekomunizacyjnych, który nakazuje 
usunięcie z przestrzeni publicznej 
symboli komunistycznych. W tym 
czasie dziedzictwo „polsko-litewsko-
-ruskie” znalazło odbicie w nazwach 
ulic chyba tylko w Winnicy. Tam 
pod koniec ubiegłego roku dzięki 
staraniom entuzjastów na mocy 
uchwały rady miejskiej ulicę Kujby-
szewa przemianowano na bohate-
ra wczesnej Kozaczyzny Bernarda 
Pretwicza, Michajliczenki – na me-
tropolity Piotra Mohyły, Swierdło-
wa – na książąt Koriatowiczów.

I to właściwie tyle.
Przy okazji warto powiedzieć, 

że ulicy Piotra Mohyły nie ma w 
Kijowie, chociaż była kiedyś (obec-
nie Kopyłenki).

Jeżeli chodzi o Kijów i wiele 
innych miast, większość nowych 
nazw jest związana z postaciami 
okresu Kozaczyzny lub XX wieku. 
Byli to niewątpliwie znamienici lu-
dzie i nikt nie mówi, by z Kozaczy-
zny rezygnować. Bo czy nam się to 
podoba, czy nie „powstanie kozac-
kie XVII wieku – jak swego czasu 
zauważył doktor historii Jarosław 
Grycak – miało decydujące zna-
czenie dla umocnienia ukraińskiej 
tożsamości”. Ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. Jednak nie wol-
no zapominać, że początki ukraiń-
skiej tożsamości europejskiej, wej-
ścia Ukrainy do rycerskiego grona 
narodów Europy, wszystko, co 

czyni ją „nie-Rosją” w każdym zna-
czeniu tego słowa, leżą właśnie w 
czasach państwa litewsko-ruskie-
go i Rzeczypospolitej.

A zatem w Kijowie musi się 
znaleźć miejsce dla upamiętnienia 
i Stefana Chmieleckiego, i Józefa 
Wereszczyńskiego, i Piotra Mohy-
ły, i książąt Olelkowiczów, a także 
wielu wojewodów kijowskich, m.in. 
Symeona Fryderyka Prońskiego (?-
1555), również bohatera wczesnej 
Kozaczyzny, Grzegorza Chodkiewi-
cza (ok. 1513-1572), żołnierza i me-
cenasa, później wielkiego hetmana 
litewskiego czy Stanisława Żółkiew-
skiego (1547-1620), wybitnego wo-
dza i męża stanu Rzeczypospolitej.

Ten ostatni szczególnie zasłu-
guje na uwagę nie tylko jako czło-
wiek tolerancyjny i wykształcony, 
roztropnie sprawujący rządy nad 
województwem kijowskim. W lite-
raturze historycznej Żółkiewskiemu 
jako pochodzącemu z Galicji, przy-
pisuje się po części pochodzenie 
ruskie. Szeroko znany jest przede 
wszystkim jako Europejczyk, który 
zdobył Moskwę. Nasz krajan doko-
nał tego prawie dwieście lat przed 
Napoleonem! Zgódźcie się, teraz to 
brzmi bardziej niż aktualnie.

Czy Ukraina ma szansę na oswo-
jenie „utraconego” historycznego 
okresu czterech stuleci (!), szansę na 
drugą próbę? Czy proces ten okaże 
się pomyślny i w jaki sposób może 
to się stać? Fachowcy oceniają per-
spektywę tego jako wiele obiecu-
jącą. „Pozwala to na rozwiązanie od 
razu kilku problemów. Po pierwsze 
– stworzenie konstruktywnej wspól-
nej tradycji. Po drugie – »reelityza-
cję« ukraińskiej narracji historycznej. 
Po trzecie – rozwiązanie problemu 
»narodnictwa« w historii. Kozacy to 
stan wojowników, a nie rolników, 
to »ludzie rycerscy«, jak sami siebie 
nazywali. Umożliwia to nam danie 
dostojnego miejsca Lipińskiemu, 
nie poniżając Hruszewskiego, stwo-
rzenie świadomej linii od późnego 
średniowiecza do modernizmu, 
gdzie Ukraińcy byliby rzeczywiście 
podmiotami procesu historyczne-
go” – powiedziała w komentarzach 
dla „Historycznej prawdy” współpra-
cowniczka naukowa Centrum Badań 
Ruchu Wyzwoleńczego Ołesia Isajuk. 

I jeszcze jedno, co prawda być 
może zbyt utopijne jak na dziś, 
jednak ośmielę się przypuścić, że 
opanowanie tradycji państwa li-
tewsko-ruskiego i Rzeczypospolitej 
umożliwi zwrócenie w stronę Ukra-
iny chociażby części przedstawicieli 
polonizowanych ruskich rodów, z 

których większość utożsamia się z 
Polakami co najmniej od XVII-XVIII 
wieku. Rzecz jasna, nie oznacza to, 
że oni wszyscy i od razu rzucą się 
działać na rzecz swojej historycznej 
ojczyzny. Ale nie można powie-
dzieć, że uwaga z ich strony w tej 
czy innej formie jest dla nas nieważ-
na. Jednak w warunkach dominują-
cego dyskursu „narodnickiego” jest 
to faktycznie wykluczone.

Jeżeli historię Ukrainy rozumieć 
jako to, co działo się w jej granicach 
państwowych w ciągu pięciu stu-
leci, to wydaje się, że dla lepszego 
zrozumienia tych wydarzeń i proce-
sów, współistnienia i wzajemnego 
uzupełnienia dwóch tradycji inte-
lektualnych, a także wprowadzenia 
jej do świadomości przeciętnego 
Ukraińca po prostu się nie da unik-
nąć. W fizyce współistnieją teorie 
światła: korpuskularna i falowa, któ-
re się dopełniają i nie zaprzeczają 
wzajemnie, natomiast całkiem do-
brze wyjaśniają to zjawisko natu-
ralne. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
by historię Ukrainy opisywały dwa 
dyskursy: kozacki i szlachecki.

Choćby ze względów presti-
żu narodowego wątpliwe jest, 
czy można pogodzić się z tym, 
że cała epoka historii narodowej 
do dziś jest postrzegana w świa-
domości społecznej jako część 
dziedzictwa innych, chociaż 
przyjaznych nam, krajów.

SZLACHCIC HERBU 
ABDANK

Bohdan Chmielnicki i Tuhaj-
bej pod Lwowem, obraz Jana 
Matejki (na obłoku unosi się 
św. Jan z Dukli)



/ Popular Science Magazine14

DZIEJE JAGIELLOŃSKIE

H istoria szlachty po roz-
biorach Rzeczpospolitej 
jest ciekawym i niezba-
danym zagadnieniem. 

Przez wieki była uprzywilejowanym 
stanem społecznym o dominującej 
pozycji,mającym w swych rękach 
olbrzymie połacie ziemi. Przemiany 
społeczno-polityczne, uwłaszczenie 
chłopów oraz kryzys agrarny spo-
wodowały, że zeszła ze sceny histo-
rycznej i zginęła w niebycie. 

Na skutek I i II rozbioru Rzecz-
pospolitej ponad 240 000 km kw. 
Ukrainy Prawobrzeżnej (Wołyń, 
Podole i Kijowszczyzna) weszło w 
skład Imperium Rosyjskiego. Na 
tych terenach mieszkało sporo 
szlachty. Jeśli w większości krajów 

zachodnioeuropejskich do stanu 
szlacheckiego należało zwykle 1,5-
2 proc. ogółu ludności, w Rzecz-
pospolitej według różnych sza-
cunków stanowili 10-15 proc., a w 
niektórych miejscowościach nawet 
20 proc. ogółu ludności. 

Z czasem w wyniku procesu 
koncentracji gruntów i powstania 
wielkich dóbr magnackich wzrastał 
odsetek szlachty drobnej, zagrodo-
wej, mającej jedną bądź kilka wsi 
oraz tzw. gołoty szlacheckiej nie-
posiadającej ziemi. Kiedy na polskie 
tereny przybył Napoleon, władze 
francuskie zainteresowały się tą 
sprawą. W zleconym w 1807 roku 
ministrowi spraw zagranicznych Tal-
leyrandowi raporcie można znaleźć 
szczegółowy opis statusu społecz-
no-ekonomicznego tzw. szlach-
ty bezrolnej. Autor raportu pisze: 
„Wśród szlachty bezrolnej spotykani 
są również zagrzebani w biedzie, 
których nie można odróżnić od 
chłopów. Różnica tylko w tym, że 
nazywani są szlachtą”.

Należy podkreślić, że proces 
deklasacji szlachty zaczął się już 
wcześniej, w wieku XVII, za sprawą 

chmielnicczyzny i innych powstań 
kozacko-chłopskich. Prowadziło to 
do utraty przez nią politycznych i 
ekonomicznych wpływów. Zuboże-
niu nie towarzyszyła jednak likwida-
cja przywilejów – formalnie osoby 
stanu szlacheckiego niezależnie 
od posiadanego majątku cieszy-
ły się pełnią praw i wolności: były 
zwolnione z większości podatków, 
cieszyły się nietykalnością osobistą 
i majątkową, miały monopol na 
uczestnictwo w sejmach i sejmi-
kach, obsadzanie urzędów pań-
stwowych, elekcjię króla, sprawo-
wały jurysdykcję nad poddanymi, 
swobodnie zmieniały miejsce za-
mieszkania. (Od końca XVIII wieku 
przywileje te zaczęły zanikać). Dla 
nas, ludzi XXI wieku, najdziwniej-
sza jest swoboda niepłacenia po-
datków i prawo do występowania 
poddanych przeciwko władcy (ro-
kosz). Rzecz jasna, ludzie przyzwy-
czajeni do takich wolności, nawet 
po upadku państwa i pod nowymi 
władzami dążyli do zachowania 
starych przywilejów (zaznaczmy, 
że dosyć długo im się to udawało, 
przynajmniej w Rosji i Austrii). 

Jednym ze smutnych i praktycznie 
irracjonalnych uczuć była trwała 
nienawiść do Moskwy i Moskala
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Proponuję uwadze czytelnika ciekawy artykuł 
opublikowany na prorosyjskim portalu Ukraina 
Rosyjskojęzyczna. Choć wnioski autora są nieco 
przesadzone, nie można im odmówić pewnych racji.

Rosyjski generał Tormasów w 
1806 roku w Senacie mówił, że „szla-
checki plebs” w jego guberni nie miał 
stałego miejsca zamieszkania, nie pła-
cił podatków, „nie zajmował jakiejkol-
wiek pewnej pozycji życiowej”.

DEMOGRAFICZNA 
STRONA PYTANIA

Istniało mnóstwo kategorii 
szlachty: rodowa, średnia, zagrodo-
wa, zagonowa, zaściankowa, cząst-
kowa, szaraczkowa, chodaczkowa, 
tatarska (potomkowie spolonizo-
wanych Tatarów) i wiele innych. Ilu 
szlachciców było na ziemiach Ukra-
iny Prawobrzeżnej? By odpowie-
dzieć na to pytanie warto sięgnąć 
po książkę francuskiego historyka 
i pisarz Daniela Beauvois „Trójkąt 
ukraiński. Szlachta, carat i lud na 
Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 
1793-1914”. A to dlatego, że w po-
równaniu z wieloma pracami rodzi-
mych historyków, korzystał on nie z 
mitów, lecz z cyfr i tabel. 

Porównałem dane Beauvois z 
ogólną liczbą ludności podanej w 
jednostkach administracyjnych w 
tym czasie i wyszło mi, że odsetek 

szlachty czasami stanowił 68 proc. 
(!) ogólnej liczby ludności. I to na 
rdzennych ziemiach ukraińskich. 
Tylko Kijów (ściślej powiat kijowski, 
tzn. rejony wiejskie) był wyjątkiem.

Taka masa ludzi niosących bak-
cyla wolności nie mogła długo żyć 
w zgodzie z aparatem biurokratycz-
nym imperium i ten aparat wymy-
ślił... „maszynę do mielenia szlachty”.

„MASZYNA DO MIELENIA 
SZLACHTY”

Jednym z ważniejszych narzę-
dzi do zdeklasowania szlachty była 
w Imperium Rosyjskim „weryfika-
cja” lub sprawdziany szlacheckości. 
Tych, którzy nie mogli przedstawić 
żadnych dokumentów dowodzą-
cych szlachectwa, władze przymu-
sowo zapisywały do innych warstw 
ludności, na przykład chłopów lub 
mieszczan, i zmuszały do pracy i 
płacenia podatków. Na Wołyniu 
ten proces nazywano „polowa-
niem na fałszywą szlachtę”. Tam 
„ewidencji tytułów” podlegało – 
według jednego z dokumentów z 
1840 roku – 92 114 osób, natomiast 
na Kijowszczyźnie – 50 329. 

Pod koniec 1833 roku instytu-
cje samorządu szlacheckiego, tzn. 
sejmiki szlacheckie, pod wpływem 
nacisków musiały wydać zgodę na 
pozbawienie praw szlacheckich 
ponad 72 tys. osób. W latach 1834-
1839 liczba przymusowo zdekla-
sowanych w trzech guberniach 
(wołyńskiej, kijowskiej, podolskiej) 
wyniosła 93 139 osób.

Jeszcze jednym z narzędzi likwi-
dacji szlachty był „terror kulturowy”, 
tzn. zmniejszenie liczby polskich 
szkół i gazet. „Niezwykle strasznym 
działaniem – pisze Beauvois – była 
całkowita likwidacja po roku 1831 
sieci polskiego szkolnictwa założo-
nej przez Komisję Edukacji Naro-
dowej i działającej w okresie 1803-
1824”. To doprowadziło szlachtę do 
„śmierci społeczno-kulturowej”.

PRZYMUSOWE 
PRZESIEDLENIA 

Szlachta od czasu do czasu 
wywoływała powstania przeciwko 
władzy rosyjskiej. Polscy historycy 
zwykle opisują je jako odpowiedź 
na uścisk i łamanie prawa przez za-
borcę. Rosyjscy historycy widzą w 

Szlachta 
i pomysły ukraińskiej 

niepodległości

ILU SZLACHCICÓW  
BYŁO NA UKRAINIE?

W jednostkach 
administracyjnych 
na Wołyniu, Podolu i 
Kijowszczyźnie w tym  
czasie i wyszło mi, że 
odsetek szlachty czasami 
stanowił 68 proc. ogólnej 
liczby ludności
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prześladowaniach odpowiedź wła-
dzy, a polskie powstania uważają za 
przyczynę, a nie skutek tych prze-
śladowań. Jakkolwiek było, władza 
carska przesiedlała najbardziej nie-
pokorne jednostki do innych miej-
scowości, co prawda w granicach 
Ukrainy, traktując tę praktykę jako 
działanie prewencyjne, które miało 
złamać opór szlachty.

Ciekawa jest przytaczana 
przez Beauvois historia szlachty 
korsuńskiej. „Od marca do maja 
1804 roku na Kijowszczyźnie miały 
miejsce wydarzenia, świadczą-
ce o tym, że nie brakowało tam 
zwolenników rozwiązania pro-
blemu szlachty w sposób siłowy 
(…) W Korsuniu, gdzie urodził się 
narodowy poeta ukraiński Taras 
Szewczenko, mieszkało 800 męż-
czyzn, którzy podczas spisu z 1795 
roku zostali zapisani jako płacący 
podatki i którzy bez przerwy się 
buntowali (...) Nie tylko nie rezy-
gnowali ze swoich szlacheckich 
ambicji, lecz zajęli jeszcze bardziej 
wojownicze stanowisko. Guber-
nator wojskowy uciekł się do spo-
sobu, który w XIX stuleciu będzie 
dosyć często wykorzystywany: 
wezwał setkę Kozaków dońskich”. 
Natomiast gubernator cywilny, 
tajny radca Pankratiew postano-
wił „rozproszyć nieuległy element 
po innych wsiach pośród ukra-
ińskiego chłopstwa”, „żeby wybili 
sobie głupoty z głowy”.

Tego typu przesiedlenia nieule-
głych były wykorzystywane przez 
władzę rosyjską chyba dosyć często. 
Przez dziesiątki lat doprowadziło 
to do rozproszenia setek tysięcy 
szlachciców po całej Ukrainie, nie-
kiedy dosyć daleko od miejsc za-
mieszkania. Szlachta polska jako 
grupa społeczna i elita polityczna 
na Ukrainie Prawobrzeżnej przesta-
ła istnieć. „Historia zna niemało przy-
kładów anihilacji struktury społecz-
nej dokonanej z takim rozmachem 
(...) za pomocą aparatu biurokra-
tycznego i policyjnego. To odwiecz-
na umiejętność Rosji – zlikwidować 
ludzi bez ich fizycznego unicestwie-
nia” – podsumowuje Beauvois. 

SUBLIMACJA UTRACONEJ 
POLSKOŚCI?

Zadziwiająca i statystycznie 
przekonująca panorama wielkiej 
społeczno-politycznej katastrofy, 
którą przeżyła polska elita, pozosta-
jąc bez własnego państwa po jego 
rozbiorze, nasuwa na myśl następ-
ne zagadnienie, które wychodzi 
poza granice książki Beauvois.

Czy szlachta polska na Ukrainie 
całkowicie zniknęła? Czy jej „śmierć 
społeczno- kulturowa” była osta-
teczna? Odpowiedź będzie i „tak”, i 
„nie”. W przyrodzie i społeczeństwie 
nic nie znika. Tak było i z polską 
szlachtą: zdeklasowana, wywłasz-
czana, wegetująca ekonomicz-
nie, rozproszona wśród ludności 
chłopskiej Ukrainy i z nią zrównana, 
pozbawiona szkół i gazet, mimo 
wszystko fizycznie przetrwała i 
przekazała potomkom ten gen wol-
ności i buntu, który się zakorzenił w 
ich zbiorowej pamięci.

Wspólna świadomość przeja-
wiała się w wielkiej liczbie artefak-
tów życia kulturalnego i literackie-
go, nacechowana była trwałością 
i stałością poglądów i działań, a 
może lepiej powiedzieć: uczuć ich 
nosicieli. Jednym ze smutnych i 
praktycznie irracjonalnych uczuć 
była trwała nienawiść do Moskwy 
i Moskala, do wszystkiego co ro-
syjskie, wszystkiego, co jest za gra-
nicą swego folwarku.

Możliwe, że to właśnie zdekla-
sowana szlachta, zaraziwszy swą 
postawą chłopstwo ukraińskie, 
stworzyła buntownicze środowi-
sko na wsi ukraińskiej, które zapo-
czątkowało fenomen petlurowsz-
czyzny oraz atamańszczyzny na 
Ukrainie w latach 1918-1921. Walka 
o ukraińską niepodległość podczas 
wojny domowej stała się dla tych 
ludzi jakby psychologiczną rekom-
pensatą i rewanżem za upokorze-
nia z przeszłości, w pewnej mierze 
zemstą na Rosji i caracie.

W świetle powyższego zrozu-
miała staje się zagadka niektórych 
decyzji Symona Petlury. „Spokoj-
ny księgowy” (jak go nazywano), 
„prawdziwy wojownik” za Ukrainę 
(jak nazywają go teraz) bronił jej 
nieco asymetrycznie: na froncie 
wschodnim niezwykle zacięcie, lecz 
na zachodzie oddał Wołyń, Galicję 
oraz Polesie Polsce, jakby w zamian 
za pomoc zbrojną. Lecz to jest zu-
pełnie inna historia. 

Jewgenij Sytnik

CZY SZLACHTA 
POLSKA NA UKRAINIE 
CAŁKOWICIE ZNIKNĘŁA?  

Odpowiedź będzie i „tak”, 
i „nie”. W przyrodzie i 
społeczeństwie nic nie 
znika. Tak było i z polską 
szlachtą: zdeklasowana, 
wywłaszczana, wegetująca 
ekonomicznie, rozproszona 
wśród ludności chłopskiej 
Ukrainy i z nią zrównana, 
pozbawiona szkół i gazet, 
mimo wszystko fizycznie 
przetrwała i przekazała 
potomkom ten gen wolności 
i buntu, który się zakorzenił w 
ich zbiorowej pamięci.
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Dziel i rządź
500-letnia wojna hybrydowa

Bestialstwa hajdamaków, banderowców i terrorystów DNR to efekt kreciej roboty i recydywy 
tej samej technologii politycznej Kremla.

W ojna hybrydowa 
Moskwy przeciw-
ko zachodnim są-
siadom  – Polsce, 

Litwie i Ukrainie  – ma wielowie-
kową tradycję i głębokie korze-
nie historyczne. Od kilkuset lat 
Kreml inspirował waśnie i ruchy 
separatystyczne na wschodzie 
tych państw. Do realizacji swych 
zaborczych celów stosował nie-
zmiennie dawną imperialną za-
sadę „dziel i rządź”. Najmniejsze 
rozbieżności interesów, naj-
mniejsze rozdźwięki na tle ję-
zykowym, wyznaniowym bądź 
społecznym Moskwa wykorzy-
stywała do rozpalania etnicznej, 
społecznej lub religijnej nie-
nawiści. Działania wywrotowe 
zawsze kończyły się krwawymi 
konfliktami we wschodnich re-
gionach sąsiednich krajów. 

Pod tym względem dzisiejsza 
agresja Kremla w Donbasie jest 
„remiksem” ludobójstwa na Woły-
niu, rzezi w Humaniu, powstania 
Bogdana Chmielnickiego i sepa-
ratystycznych buntów litewskich 
feudałów na wschodzie Wielkie-
go Księstwa Litewskiego. Narzę-
dzia rosyjskiej wojny hybrydowej 
doskonaliły się przez wieki...

XV–XVI WIEK
Od końca XV stulecia Moskwa 

rozkręcała działalność wywroto-
wą przeciwko Wielkiemu Księ-
stwu Litewskiemu. W 1481 roku 
zdemaskowano zmowę książąt 
Iwana Olszyńskiego, Fiodora Biel-
skiego i Michała Olelkowicza, a 
w roku 1508 bunt zorganizował 
książę Michał Gliński. Jak trafnie 
zauważyła dr hc nauk historycz-
nych Aleksandra Jefimenko: „Za 

podżeganymi książętami często 
widoczne były postacie mo-
skiewskich »zbieraczy ruskiej zie-
mi«”. Na skutek tej polityki wiele 
drobnych Księstw Wierchowskich 
znalazło się pod protektoratem 
Kremla. Te właśnie wydarzenia 
stały się powodem serii wojen 
moskiewsko-litewskich.

W drugiej połowie XVI wieku 
Kreml po raz pierwszy przetestował 
metody fałszywego programowania 
ideowego. Od lat 70. car rozpoczął 
corocznie hojnie finansować prawo-
sławne bractwa, cerkwie i klasztory, 
które z czasem stawały się zaciętymi 
przeciwnikami unii brzeskiej i agen-
tami wpływu Moskwy na terytorium 
I Rzeczypospolitej. Moskiewskie in-
westycje w wojnę ideową zaowoco-
wały obficie: na wschodnich kresach 
I RP jeden po drugim zaczęły wybu-
chać kozackie bunty...

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

DZIEJE JAGIELLOŃSKIE
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XVII–XVIII WIEK
Carscy dyplomaci wpływali na 

Bogdana Chmielnickiego, który w 
roku 1648 stał na czele powstania 
Kozaków zaporoskich przeciwko 
magnaterii. Już sześć lat później, 
w maju 1654 roku, Moskwa inter-
weniowała i oderwała od Rzeczy-
pospolitej Zadnieprze. Ofiarą tej 
krwawej wojny padły setki tysięcy 
ludzi, a wyludniona Ukraina jesz-
cze przez wiele lat nie mogła się 
podnieść z ruin.

W ХVІІI wieku Moskwa sys-
tematycznie podsycała konflikty 
społeczne, etniczne i wyzna-
niowe na wschodnich kresach 
Rzeczypospolitej. Na przykład 
przywódca hajdamaków Maksym 
Żeleźniak, jeden z organizatorów 
rzezi w Humaniu (1768-1769), w 
swych działaniach powoływał się 
na Złotą Hramotę carycy Kata-
rzyny II [fikcyjny ukaz, w którym 
caryca miała nakazywać wypę-
dzenie z Ukrainy prawobrzeżnej 
polskiej szlachty], prawdopodob-
nie wymyśloną przez rosyjskich 
konfidentów w celu podżegania 
do krwawej rozprawy z Polakami 
w tyłach konfederacji barskiej. 
Była to klasyczna wojna hybrydo-
wa, ponieważ Rosja potajemnie 
manipulowała przywódcami haj-
damaków i sprowokowała krwa-
wą rzeź, w trakcie której zginęło 
od 12 do 20 tysięcy osób.

XIX WIEK
Po rozbiorach Polski impe-

rium doskonaliło formy i metody 
fałszywego programowania ide-
owego i wojny informacyjnej oraz 
na wszelkie sposoby zaostrzało 
społeczne, etniczne, językowe 
oraz religijne waśnie między 
podbitymi narodami. Po powsta-
niu listopadowym (1830-1831) w 
celu systemowego fałszowania 
dokumentów historycznych w 
Petersburgu powołano Komi-
sję Archeograficzną, a kijow-
ski generał gubernator Dmitrij 
Bibikow dokonał poważnych 
reform, które zniszczyły polski 
system edukacji i zrusyfikowa-
ły przestrzeń informacyjną Ki-
jowszczyzny, Podola i Wołynia.

Na służbę imperium powoła-
no literaturę. Prof. dr hab. Petro 
Kraluk opublikował rozprawę, w 
której udowadnia, że Mikołaj Go-
gol, autor antypolskiej powieści 
„Taras Bulba”, był tajnym agentem 
władz rosyjskich.

Wykorzystując te narzędzia, 
Rosja uniemożliwiła zjedno-

czenie Polaków i Ukraińców w 
czasie powstania styczniowego 
(1863-1864) i na ponad pół wie-
ku powstrzymała odrodzenie 
polskiej państwowości.

XX WIEK
Stalin, podobnie jak Kata-

rzyna II, chciał rozwiązać polski 
problem na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej rękami ukraińskich 
nacjonalistów – agentów wpływu 
i pożytecznych idiotów. Sowiecki 
tyran jak ognia bał się wznowie-
nia sojuszu polsko-ukraińskiego 
zawartego w 1920 roku przez Pił-
sudskiego i Petlurę. Dlatego Kreml 
po raz kolejny dołożył wszelkich 
starań, by sprowokować konflikt 
między Polakami i Ukraińcami. 
Sowiecka sieć agenturalna po 
mistrzowsku manipulowała gru-
pami ukraińskich nacjonalistów z 
OUN-B, mieszkających na terenie 
II Rzeczpospolitej.

Czystki etniczne zaczęły się 
w czasie przełomowej bitwy na 
Łuku Kurskim, krótko przed kon-
ferencją teherańską, na której 
uzgodniono, że po zakończeniu 
II wojny światowej Wołyń i Galicja 
Wschodnia wejdą w skład ZSRS. 
Historia się powtórzyła. Ukraiń-
scy bandyci znów, jak i podczas 
rzezi humańskiej, przeprowadzili 
czystki etniczne i znów w intere-
sie Rosji. Tym razem bolszewic-
kiej, a nie carskiej.

UCZMY SIĘ WYCIĄGAĆ 
WNIOSKI Z HISTORII… 

„Zapomnieć przeszłość ozna-
cza zgodzić się z jej powrotem” 
powiedział kiedyś Winston Chur-
chill. Właśnie dlatego wnioski z 
historii są dziś potrzebne jak ni-
gdy dotąd. Aby nie powtórzyły 
się tragedie z przeszłości.

Moskwa nie porzuciła zabor-
czych zapędów, planów rewan-
żystowskich oraz imperialnych 
ambicji  – w ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza zdążyła zalać 
krwią Czeczenię, Gruzję, Syrię 
i Ukrainę. 500-letnia wojna hy-
brydowa Rosji przeciwko sąsia-
dom trwa. I dopóki analitycy 
nie zbadają wszechstronnie 
obiektywnej historii i ukrytych 
mechanizmów wywrotowej 
działalności Moskwy przeciwko 
zachodnim sąsiadom, dopóty 
świat pozostanie bezbronny 
wobec najnowszego zagroże-
nia  – zglobalizowanej wojny 
hybrydowej Rosji przeciwko cy-
wilizacji euroatlantyckiej.

Rzeczpospolita 
Obojga Narodów, 
XVIII w.

Kto skorzystał? 
Wielkie Księstwo 
Moskiewskie

Powstanie 
Chmielnickiego 
1648-1658 r.

Koliszczyzna 1768 r.

Kto skorzystał? 
Imperium 
Rosyjskie

II Rzeczpospolita, 
XX w.

Zbrodnia wołyńska 
1943-1944

Kto skorzystał? 
Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, ZSRR

Rzeczpospolita 
Obojga Narodów 
(XVII w.)
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Pamiętajmy o 
konfederatach 
barskich!
250 lat temu, 29 lutego 1768 w Barze na 
Podolu niegodząca się na uszczuplanie 
suwerenności Rzeczpospolitej szlachta 
zawiązała konfederację, która przerodziła 
się w kilkuletnią wojnę z Rosją.

J eśli potraktować konfederację barską 
jako pierwsze polskie powstanie (a 
niektórzy historycy przychylają się do 
takiej wykładni), to byłoby ono najdłu-

żej trwającą z polskich insurekcji.
Ale zawiązany w 1768 roku na terenie 

dzisiejszej Ukrainy związek zbrojny rzeczpo-
spolitackiej szlachty nosił też jeszcze cechy 
dawnego rokoszu, tzn. wymówienia lojalno-
ści wobec rodzimej władzy monarszej.

Konfederaci barscy uważali bowiem  – z 
dzisiejszego punktu widzenia zupełnie słusz-
nie – że obrany królem Stanisław Antoni Po-
niatowski był, mimo różne nieśmiałe próby 
oporu, „rosyjskim człowiekiem w Warszawie”.

W 1771 udało się spiskowcom króla po-
rwać. Rzecz dokonała się u zbiegu ulic Koziej 
i Miodowej w Warszawie  – teraz jest tam ir-
landzki pub – ale wskutek braku rodzimej tra-
dycji królobójstwa, puszczono Stasia wolno.

Wróćmy jednak do głównego wątku. Na 
czele konfederacji barskiej stanęli przodkowie 
poety Zygmunta Krasińskiego. Adam, dostoj-

Dominik 
Szczęsny- 
Kostanecki,

publicysta
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KONFEDERACJA  
BARSKA (1768–1772) 

Zbrojny związek szlachty 
polskiej, utworzony w Barze na 
Podolu 29 lutego 1768 roku 

ny biskup kamieniecki zasłużył się jako spiri-
tus movens przedsięwzięcia.

Z kolei jego rodzony brat Michał Ka-
zimierz został marszałkiem (przywódcą) 
konfederacji w Koronie, tzn. w  – etnicz-
nie rozumując – polsko-ukraińskiej części 
Rzeczpospolitej.

Wiemy już, co było głęboką przyczyną 
zawiązania spisku – opór wobec wasalizacji 
Polski przez carycę Katarzynę, jednak bez-
pośrednią iskrą, powodującą wybuch oka-
zał się tzw. sejm repninowski.

Jego inicjatorem był ambasador Rosji w 
Warszawie, Nikołaj Repnin (stąd nazwa), który 
otrzymał od swej monarchini misję komplet-
nego rozregulowania systemu politycznego 
Rzeczpospolitej, by uczynić ją bezwładną.

Z początku praca szła dobrze. Nie 
dość, że rosyjskie wojska terroryzowały 
sejmiki ziemskie, by te wybrały odpo-
wiednich posłów, to jeszcze potem de 
facto uszczuplono skład sejmu walnego, 
zarządzając obrady delegacyjne.

Sejm repninowski usankcjonował wyłącz-
ną rolę szlachty w rządzeniu krajem, liberum 
veto, wolną elekcję, prawo rokoszu, etc., gwa-
rantem tych „praw kardynalnych” czyniąc Rosję, 
Polskę degradując do roli jej protektoratu.

Dodajmy, że grupa opornych posłów 
(był wśród nich m.in. biskup kijowski Józef 
Załuski), którzy nie chcieli zgodzić się na wa-
runki podyktowane przez Repnina, została 
aresztowana i zesłana do Kaługi.

Tego było już dla szlachty za wiele. Ci 
spośród konserwatystów, którzy nie pobie-
rali z rosyjskiej ambasady jurgieltu  – żeby 
nie było, brała go również Familia – odnajdą 
się w konfederacji barskiej.

Wiele bitew konfederacji przeszło do histo-
rii! Któż nie słyszał o zmaganiach pod Często-
chową, Okopami św. Trójcy, czy Lanckoroną?! 
Te drugie upamiętnił chociażby Zygmunt Kra-
siński w Nie-boskiej Komedii.

Skoro jednak jesteśmy przy Ukrainie – po-
mówmy chociaż przez chwilę o bohaterskiej 
obronie klasztoru karmelitów w Berdyczowie, 

bronionego przez marszałka związku wojsko-
wego w Koronie – Kazimierza Pułaskiego.

Pułaski bronił się w warownym klasz-
torze na przełomie maja i czerwca 1768 
przez blisko trzy tygodnie, trzykrotnie 
odpierając rosyjskie wojska dowodzone 
przez generała Kreczetnikowa.

Co ciekawe, w czasie obrony miasta 
przełożonym tamtejszego zgromadzenia 
karmelitów był niejaki Marek Jandoło-
wicz – pierwowzór słynnego księdza Mar-
ka z dramatu Słowackiego, niestrudzone-
go kaznodziei i patrioty.

Konfederacja barska uległa pod naporem 
nieprzyjaciela – zewnętrznego, ale i wewnętrz-
nego. Pamiętajmy bowiem, że nie tylko Moska-
le pacyfikowali ów patriotyczny zryw.

Wśród jego zagorzałych nieprzyjaciół 
znalazł się również bardzo chętnie obno-
szący się swym przywiązaniem do polsko-
ści hetman Franciszek Ksawery Branicki, 
późniejszy Targowiczanin.

Chwała bohaterom! Na pohybel zdrajcom!
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Nigdy z królami 
nie będziem w 
aliansach
Obrona Żytomierza przez konfederatów barskich

W drugiej połowie XVIII 
wieku I Rzeczpospoli-
ta padła ofiarą polity-
ki wielkich mocarstw, 

Rosji, Prus i Austrii, które chciały ją 
sobie podporządkować. Mocar-
stwom tym zależało na wzniecaniu 
niepokojów i anarchii w Polsce, bo 
umożliwiało im to kontrolowanie 
sytuacji i zdobywanie wpływów. Za-
interesowana utrzymywaniem Rze-
czypospolitej w stanie wewnętrz-
nego rozkładu Caryca Katarzyna II 
robiła wszystko, by nie dopuścić 
do zmian ustrojowych. Pragnąc 
uczynić z Polski swój protektorat, 
doprowadziła do osadzenia na jej 
tronie swego kochanka Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Narzuce-
nie przez nią ustaw dających rów-
nouprawnienie innowiercom wy-
wołały w Rzeczpospolitej wstrząsy 
polityczne i konflikty religijne.

W celu obrony wiary i macierzy 
29 lutego 1768 roku patriotycznie 

nastawiona szlachta zawiązała na 
Podolu konfederację barską jako 
wyraz sprzeciwu wobec destabi-
lizujących poczynań Katarzyny II i 
jej ingerencji w sprawy Polski. Wy-
buchło pierwsze polskie powstanie 
narodowowyzwoleńcze skierowa-
ne przeciwko Rosji. Żytomierz, bę-
dąc w samym środku walk, udzielił 
wsparcia konfederatom, za co Ro-
sjanie okrutnie zemścili się na jego 
mieszkańcach. Miasto zostało zdo-
byte szturmem w 1769 roku.

Te tragiczne wydarzenia prze-
trwały w nielicznych źródłach histo-
rycznych: we wspomnieniach na-
ocznego świadka, obrońcy miasta 
Serwacego Prusa Suchorzewskiego 
zatytułowanych „Echo ukraińskiej 
rzezi” oraz dowódcy korpusu in-
terwencyjnego tłumiącego kon-
federację, generała-majora wojsk 
rosyjskich Piotra Kreczetnikowa, na 
które powołują się lokalni historycy 
Marian Dubiecki, Dmytro Antoniuk, 

Georgij Mokrycki, dr hab. Mikołaj 
Kostryca i dr Rusłan Kondratiuk. 

Dmytro Antoniuk w swojej 
książce „Cztery wędrówki po Żyto-
mierszczyźnie” pisze, że: „Żytomierz 
wspierał konfederatów barskich, 
miasto i kościół zostały spalone 
przez wojska rosyjskie”. Z kolei Geo-
rgij Mokrycki w swoim ilustrowa-
nym przewodniku zatytułowanym 
„Żytomierz” napisał: „[…] miasto 
szturmem zdobył pułk dońskich 
kozaków. Niemal wszystkich miesz-
kańców zabili, a budynki spalili. 
Ocalał tylko klasztor Bernardynów. 
Miasto stało się pustkowiem, a nie 
było nikogo, aby pochować zabi-
tych. Wybuchła epidemia”. 

Dokładniejszy obraz tej ma-
sakry zawarli w monografii „Ży-
tomierz: podręczna książka o 
lokalnej historii” dr hab. Mikołaj 
Kostryca i główny specjalista Ży-
tomierskiego Państwowego Ar-
chiwum Obwodowego dr Rusłan 

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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Kondratiuk: „W tym czasie drama-
tyczne wydarzenia odbywały się 
tuż za progiem Żytomierza. Miej-
scowa szlachta stanęła po stronie 
konfederatów, a miasto zaczęło 
gromadzić wojska szlacheckich 
pocztów nadwornych i kozaków. 
W okolicach wioski Tulyn (obec-
nie Liszczyn) doszło do potyczki z 
jednostkami wojsk rosyjskich. Po 
odparciu pierwszego ataku ko-
zaków dońskich konfederaci po-
spiesznie rozpoczęli przygotowa-
nia do obrony Żytomierza. Jednak 
nieliczna jednostka obrońców 
miasta w starym drewnianym za-
meczku nie potrafiła powstrzy-
mać ataku dobrze uzbrojonych 
i zahartowanych w bitwach 
wojsk rosyjskich. Miasto zostało 
zdobyte szturmem”.

Szczegóły tego smutnego zda-
rzenia opisał naoczny świadek Ser-
wacy Prus Suchorzewski w „Echach 
ukraińskiej rzezi”: „Głównymi ośrod-
kami obrony były zamek i klasztor 
Bernardynów. Dońscy kozacy oto-
czyli miasto, a husarze włamali się 

do niego od strony Staniszowki. Po 
odparciu pierwszego ataku Rosja-
nie znów zaatakowali zamek, a 
miasto podpalili. Spłonęło wiele 
domów, katedra i kościół jezu-
icki, siedziby kapituły i biskupa. 
Po szturmie niemal cały Żyto-
mierz leżał w gruzach”.

Z kolei Marian Karol Dubiecki, 
polski historyk i pamiętnikarz, se-
kretarz Rusi w Rządzie Narodowym 
powstania styczniowego, w książce 
„Na Kresach i za Kresami. Wspo-
mnienia i szkice” (Kijów 1914), taki 
daje opis obrony Żytomierza: „Ostat-
nią walką, jaka toczyła się u palisad 
i wałów żytomierskiego zameczku, 
była obrona tego posterunku przez 
konfederatów barskich. Zachodnia 
i północna część Kijowszczyzny to 
teren walk konfederackich. Licz-
na, zamożna szlachta tameczna, 
osobiście, pojedynczo lub na cze-
le pocztów swych, stawała pod 
sztandarem Bogarodzicy, idąc, jak 
wyrażano się, »na azard«. […]

Wiemy jedynie z tradycyi, która 
bardzo długo, lat przeszło ośmdzie-

siąt, tułała się pod słomianemi strze-
chy przedmieszczan, za Kamionką, 
głosząc, iż garstka barskich kon-
federatów, nie mogąc oprzeć się 
przeważnej sile oblegających, sko-
rzystała z podkopu starożytnego, łą-
czącego tajemnymi, podziemnymi 
kurytarzami zamczysko z rzeką i tą 
drogą wydostała się z posterunku, 
którego nie mogła już obronić. 

Tradycya mówiła, że wyciecz-
ka tajemna z zamku wychodziła 
na wybrzeże Kamionki, nadzwy-
czaj daleko, wśród skał i złomów 
Kamionki, u wylotu dalszego 
ulicy Cudnowskiej. Skoro załoga 
wydostała się drogą podziemną 
do rzeki, ludzie umówieni mie-
li ogromnemi głazy zamknąć 
otwór przejść podziemnych, tak 
iż podziemne kurytarze na za-
wsze pozostały dla nieprzyjacie-
la tajemnicą. Kilku tylko ciurów 
obozowych pozostało w zamku 
bezbronnym, którzy twierdzili 
wobec nieprzyjaciela, iż wcale nie 
wiedzą, w jaki sposób zniknęła 
załoga... Od owej chwili zaczyna 
się zupełny upadek zamku”.

Tymczasem Petersburg konty-
nuował wrogą działalność wobec 
Rzeczypospolitej, podburzając do 
nienawiści religijnej i narodowej. W 
czasie powstania na Kijowszczyźnie, 
Podolu i Wołyniu agenci rosyjscy 
rozpowszechniali pogłoski, że cary-
ca Katarzyna II wydała tzw. złoty list, 
w którym wzywała chłopów ukraiń-
skich i Kozaków (hajdamaków) do 
bicia szlachty, katolików i Żydów. 

Podczas gdy konfederaci bar-
scy, broniąc ojczyzny, prowadzili 
walkę z rosyjskimi wojskami, hajda-
macy zadawali potężne ciosy w nie-
zabezpieczone tyły patriotów Rze-
czypospolitej. Uderzenia dotykały 
ich rodziców, żony i dzieci. Ta okrut-
na rzeź ludności cywilnej weszła do 
historii pod nazwą koliszczyzna. 
Rosjanie, którzy ją wywołali, zdra-
dzili później swoich sojuszników 
(hajdamaków) i pomogli stłumić 
chłopski bunt. Skutkiem tej polityki 
była nienawiść, którą udało im się 
zasiać między Polakami i Ukraińca-
mi na wiele dziesięcioleci. 

Przez kolejne 20 lat sytuacja w 
Rzeczpospolitej pozostawała na-
pięta. Po stłumieniu konfederacji 
barskiej carski rząd kontynuował 
wrogą działalności wobec Rzeczy-
pospolitej. Trzy potężne mocarstwa 
przygotowywały się do tego, by 
osłabione wewnętrznymi konflik-
tami państwo rozerwać na strzępy. 
Rzeczpospolita Obojga Narodów 
stanęła na skraju przepaści… 
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OBRONA FORTECY 
BERDYCZOWSKIEJ
Jak konfederaci barscy walczyli o wiarę i wolność

Berdyczów zapisał się w historii konfederacji barskiej. Tu przez ponad dwa tygodnie armia carska 
ostrzeliwała polskich patriotów na czele z marszałkiem Kazimierzem Pułaskim. Wydarzenia z lat 
1767-1769 opisał w wydanym w 1874 roku w Poznaniu „Dzienniku działań wojennych” generał-
major Piotr Kreczetnikow, dowódca korpusu interwencyjnego tłumiącego konfederację.

D okument, choć przed-
stawia wypadki z punktu 
widzenia rosyjskiego ofi-
cera, jest cennym świa-

dectwem historycznym. 14 maja 
1768 roku do generała Kreczetni-
kowa przywiedziono włościanina 
spod Berdyczowa. Ów człowiek 
zaręczał, że w mieście stacjonuje 
zaledwie 200 konfederatów. Na tę 
wieść Kreczetnikow wysłał następ-
nego dnia do Berdyczowa oddziały 
pod dowództwem generała Pod-
goryczniego z rozkazem zaatako-

wania konfederatów. W wyniku 
ataku śmierć poniosło 28 z nich, a 
dwóch wzięto do niewoli.

Ponieważ jednak konfederatów 
było więcej niż Rosjan, ci ostatni 
musieli się wycofać. 16 maja rosyj-
ski oddział w Latyczowie schwytał 
dwóch jeńców. Jeden z nich zeznał, 
że marszałek Pułaski przebywał w 
mieście jeden dzień, po czym udał 
się do Deraźni, by tam stanąć obo-
zem. Generał Podgoryczni, które-
mu natychmiast przekazano tę 
informację, wahał się, czy sam ma 

zaatakować konfederatów w Ber-
dyczowie, czy zaczekać na Kreczet-
nikowa, który postanowił ścigać 
marszałka konfederatów.

Przesłuchani następnego dnia 
dwaj inni jeńcy: Żyd i konfederata, 
powiedzieli, że do Deraźni udało 
się z Winnicy 400 polskich szlachci-
ców, najprawdopodobniej w celu 
wzmocnienia obozu Pułaskiego. 
Jednocześnie generał Podgorycza-
nin raportował do Kreczetnikowa 
o wielkiej liczbie konfederatów w 
Berdyczowie. Generał Kreczetnikow 

Jan 
Matkowski,

publicysta
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o północy 18 maja wyszedł z woj-
skiem z Ułanowa i już o godz. 16 
rozbił obóz w centrum Berdyczo-
wa. Wziąwszy z sobą pułkowników 
Michaiła Kreczetnikowa i Szyrkowa, 
pojechał obejrzeć warowny klasztor 
Karmelitów Bosych, zwany Fortecą, 
w którym skryli się konfederaci, by 
opracować plan ataku.

W momencie zbliżenia się do 
klasztoru rosyjscy oficerowie zostali 
ostrzelani. Jednak kule ich ominęły i nikt 
nie zginął. Od 19 maja zaczęło się oblę-
żenie. Pierwszego dnia armia rosyjska 
przeprowadziła lekki ostrzał klasztoru. 
Z rozkazu Kreczetnikowa nikogo nie 
wypuszczano ani nie wpuszczano 
do miasta. Wieczorem wyznaczono 
miejsce dla silnej baterii artyleryjskiej, 
a dla jej osłony wydzielono trzy roty 
pod dowództwem majora Ettingera. 
Pułkownik Gurjew meldował, że oko-
ło trzydziestu powstańców usiłowało 
przejść z Fortecy przez groblę, jednak 
Kozacy, zauważywszy ich, zmusili do 
powrotu. Z zapisków nie wynika, kiedy 
i w jaki sposób Kazimierz Pułaski dostał 
się do klasztoru, jednak zrobił to. Bardzo 
możliwe, że przybył doń przed Rosjana-
mi. 20 maja o godz. 3 nad ranem zaczął 
się kolejny ostrzał z armat.

Konfederaci odpowiadali 
ogniem kartaczy i bomb i ranili ka-
pitana oraz kilku żołnierzy. Kanonada 
trwała do godz. 20 i choć zostawiła 
wiele śladów na murach klasztoru, te 
pozostały niewzruszone. Trzy pociski 
spadły na podwórko Fortecy i znisz-
czyły baterię. O godz. 16 konfede-
raci zaatakowali zza murów oddział 
pułkownika Kreczetnikowa, który 
odparł natarcie. Według raportu sam 
generał został ranny, a obrażeń do-
znało ponad stu rosyjskich żołnierzy, 
siedmiu zaś przepadło bez wieści. 
Następnie dni wyglądały podobnie.

Rosjanie nadal ostrzeliwali klasz-
tor. 26 maja generał Kreczetnikow 
rozkazał przygotować − na wypadek 
szturmu fortecy − pięć tysięcy drabin 
długich i grubych na dwie sążnie, by 
można je było nieść bez wielkiego 
trudu. W tym celu nakazano sprowa-
dzić wszystkich mieszkańców Ber-
dyczowa i okolicznych wsi. Za pracę 
zaproponowano im zapłatę. Następ-
nego dnia wysłano do Kijowa oficera 
z zadaniem sprowadzenia dział więk-
szego kalibru i pocisków. W ciągu dnia 
kanonada nie ustawała, dzięki czemu 
żołnierzom rosyjskim udało się po-
większyć wcześniej uczyniony wyłom 
i uszkodzić mur przy bocznej bramie. 
28 maja Rosjanie złapali szpiega kon-
federatów, który zbierał informacje o 
pozycji wojsk carskich dla oddziałów 
idących na odsiecz Berdyczowa.

Ostrzał z armat kontynuowano. 
Wyłom koło bramy zwiększył się do 
szerokości czterech sążni. 29 maja 
odebrano od pułkownika Popo-
wa wiadomość, że 5 tysięcy ludzi 
idących na odsiecz Fortecy znaj-
duje się pięć mil od Berdyczowa. 
Natychmiast wysłano przeciwko 
nim majora, księcia Chwasulowa, z 
trzema szwadronami karabinierów 
i tysiącem Kozaków dońskich. Mieli 
oni wesprzeć pułkownika Popowa, 
zaatakować konfederatów i rozbić 
ich. W tym czasie w Berdyczowie 
zza murów klasztoru powstańcy 
robili wypady i podpalali domy 
zajęte przez żołnierzy. Niestety, 
idąca im na pomoc odsiecz się nie 
powiodła. 30 maja książę Chawasu-
low donosił, że 3-tysięczny oddział 
konfederatów zbliża się do Berdy-
czowa i szykuje do ataku. W tym 
momencie powstańcom z fortecy 
znów udało się podpalić kilka do-
mów,się udała dzięki wiatrowi wie-
jącemu od strony klasztoru. Jednak 
o północy generał Kreczetnikow 
dostał raport od generał Podgo-
ryczniego, w którym ten pisał, 
że pod wsią Wieligródka, dwie 
mile od Berdyczowa, udało mu 
się rozbić silny oddział powstań-
ców. To wydarzenie bez wątpie-
nia wpłynęło na nastroje załogi 
klasztoru. 31 maja dwóch ojców 
karmelitów udało się do Rosjan 
z listem od marszałka Pułaskiego 
do generała Kreczetnikowa.

Pułaski przedstawił w nim sta-
nowisko powstańców, pisząc, że 
„naród polski w słusznym rozjątrze-
niu swoim znalazł się w konieczno-
ści stanąć w obronie podeptanych 
praw i wolności Rzeczypospolitej 
i wiary świętej swojej, dla szano-
wania której życie swoje ponieść 
w ofierze zawsze jest gotów”. Tak 
zaczęła się wymiana zdań między 

stronami. Od 1 czerwca ustała wy-
miana ognia. Tego dnia do Berdy-
czowa wrócił generał Podgorycza-
nin ze 121 jeńcami. Wśród nich był 
Stanisław Ortyński, drugi po Puła-
skim słynny konfederata na Podolu. 
2 czerwca Pułaski przez karmelitów 
zaproponował Rosjanom rokowa-
nia pokojowe, co ci przyjęli z za-
dowoleniem. Tego dnia do sztabu 
armii carskiej przybyło pięciu de-
legatów z klasztoru: podczaszy Mi-
chałowski, kapitan Winnicki, pod-
czaszy Chin, komornik Zdanowski i 
sędzia grodzki Michałowski.

Na wstępie Kreczetnikow 
oświadczył, że nie będzie akceptował 
żadnych warunków powstańców i za-
żądał od nich natychmiastowej kapi-
tulacji. Po negocjacjach do klasztoru 
wyruszył podczaszy Chin, by przed-
stawić Pułaskiemu stanowisko Rosjan. 
Od marszałka przyniósł informację, że 
wszyscy obrońcy klasztoru, oprócz 
Pułaskiego i 200 szlachciców, gotowi 
są się poddać. Ponadto marszałek za-
żądał od Kreczetnikowa gwarancji, że 
po kapitulacji powstańcy zachowają 
życie i nie zostaną ograbieni przez 
żołnierzy. Po pisemnym zobowiąza-
niu się Kreczetnikowa do spełnie-
nia tych warunków 3 czerwca o 
godz. 7 marszałek Pułaski z chorą-
gwią regimentarską zaczął opusz-
czać Fortecę i składać broń.

Klasztor natychmiast został za-
jęty przez wojska rosyjskie. Całą noc 
oficerowie spisywali majątek i broń 
powstańców. Według spisu klasztor 
opuściło 1361 konfederatów, w tym 
38 szlachciców, 374 oficjalistów, 649 
ludzi wszelkich stanów, 135 rannych 
i 165 służby. Kazimierz Pułaski został 
zmuszony do złożenia przysięgi, że 
rezygnuje z udziału w konfederacji 
barskiej. Nie był to jednak koniec 
jego udziału w tej wojnie. Trafiwszy 
do Galicji, kontynuował walkę.

BERDYCZÓW 

Klasztor Karmelitów Bosych, 
ufundowany w 1630 roku 
na miejscu dawnej twierdzy 
rodu Tyszkiewiczów i zwany 
Fortecą Najświętszej Maryi 
Panny
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Powstanie 
styczniowe 
na Ukrainie
Zgodnie z powszechną intuicją 
powstanie styczniowe swym 
zasięgiem ograniczyło się do Polski, 
przez którą rozumie się istniejące 
wówczas Królestwo Kongresowe 
oraz – o czym przypominamy 
sobie zdecydowanie rzadziej – 
do Litwy. Tymczasem insurekcja 
1863 objęła również sporą część 
dzisiejszej Ukrainy.

Należy założyć, że istotnie 
mamy w tej kwestii do 
czynienia raczej z intuicją, 
aniżeli z sądem czy opinią, 

albowiem na fali odcinania się od 
przeszłości  – szczególnie narodo-
wej – mającej być dla światłego Eu-
ropejczyka jedynie balastem, już tylko 
nieliczni dokonują jakiegoś namysłu 
nad historią w ogólności, a cóż do-
piero nad tak prehistorycznymi ska-
mielinami, jak XIX-wieczni powstań-
cy! W umysłach kołaczą się jeszcze 
postaci Chłopickiego czy Traugutta, 
a w uszach  – szczególnie podczas 
świąt państwowych i okrągłych rocz-
nic  – dźwięczy Warszawianka albo 
Marsz Strzelców, jednak w wymiarze 
funkcjonalnym przynależą one już do 
swoistego muzeum pamiątek pol-
skich, czy  – jak chcieliby niektórzy  – 
pamiątek po Polsce. W każdym razie 
insurekcja 1863 roku zdaniem wielu 
to odległy epizod, który winien stać 
się domeną historyków i niczym wię-
cej. A z samej opowieści o niej miało-
by nic dla nas nie wynikać.

Ten mentalny konstrukt ma 
jednak wszelkie cechy mistyfikacji i 
to na dwóch poziomach. Po pierw-
sze inne niż narodowa tożsamo-
ści grupowe okazały się ułomne, 
zbrodnicze, trywialne, bądź znajdu-

ją się dopiero w fazie projektu. Po 
drugie, owo „przedpotopowe” po-
wstanie styczniowe jest dla naszej 
narodowej tożsamości elementem 
konstytutywnym, choć przysłonię-
tym wydarzeniami późniejszymi. 
Wydarzeniami  – dodajmy  – które 
pozostają z nim w ścisłym związku 
na poziomie substancji. Jego spad-
kobiercami są wszyscy ci, którzy do 
polskości się poczuwają. Stało się 
tak między innymi dzięki kluczo-
wej roli, jaką Powstanie odegrało 
w duchowej formacji pokolenia Pił-
sudskiego – pokolenia architektów 
polskiej niepodległości, do którego 
z kolei przynajmniej formalnie  – 
bo w nazewnictwie  – odwołuje 
się III RP. Nie należy zapominać, że 
naszych ojców i dziadków walczą-
cych w powstaniu warszawskim 
tak samo rozpalał ogień irredenty 
wskrzeszony z popiołów powsta-
nia styczniowego. Warto zatem 
wiedzieć o nim jak najwięcej.

Trzeba zatem powiedzieć bardzo 
wyraźnie: wbrew temu, co podpowia-
dają nasze wyobrażenia historyczne 
powstanie styczniowe nie ograniczyło 
się do ziem etnicznie polskich i litew-
sko-białoruskich, lecz swym zasięgiem 
objęło – choć w nierównym stopniu – 
również Ukrainę prawobrzeżną, czy – 

jak wtedy mówiono  – Ruś. Najwięk-
szy zasięg i rozmach walki przybrały 
na Wołyniu, podczas, gdy na Podolu 
tamtejsi zachowawczy politycy do 
wybuchu powstania nie dopuścili w 
ogóle. Niektóre oddziały dzięki swej 
liczebności oraz talentom wojskowym 
dowódców utrzymywały się od kilku 
dni do trzech tygodni, jednak inne 
były rozbijane jeszcze zanim udało im 
się na dobre sformować.

Powstanie na Ukrainie należy 
zestawiać z powstaniem na Litwie, 
po pierwsze dlatego, iż obie kra-
iny stanowiły  – z małymi wyjątka-
mi  – ziemie etnicznie niepolskie, a 
po wtóre funkcjonowały w ramach 
tego samego organizmu polityczne-
go – carskiej Rosji. Królestwo polskie 
stanowiło byt odrębny, czego w obu 
przypadkach odmiennie przebiega-
jący proces uwłaszczenia chłopów 
dał solidny dowód.

Dlaczego zatem w przeci-
wieństwie do ziem litewsko-biało-
ruskich, na których poszczególne 
oddziały walczyły po kilka miesię-
cy, a powstanie trwało w sumie 
prawie rok  – do pełnej rocznicy 
zabrakło dosłownie kliku dni  – ir-
redenta na Ukrainie ograniczyła 
się w zasadzie do maja 1863? Po-
wodów należy wymienić kilka.

Dominik 
Szczęsny- 
Kostanecki,

publicysta
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Przede wszystkim element 
polski na Ukrainie był dużo słab-
szy niż na Litwie. Obok 5 milionów 
ludności prawosławnej – wyznanie 
było jeszcze podówczas wyznacz-
nikiem tożsamości – i 600 tys. osób 
wyznania mojżeszowego obszar 
ten zamieszkiwało jedynie 500 tys. 
rzymskich katolików. Innymi sło-
wy na jednego Polaka przypadało 
średnio 11 nie-Polaków. W tej sytu-
acji trudno było mobilizować masy 
szlachecko-chłopskie do powstania 
zbrojnego, ponieważ ich przedsta-
wiciele byli od siebie oddzieleni 
morzem ludności, dla której cała 
impreza stanowiła przedsięwzięcie 
obliczone na realizację postulatów 
obcych czy nawet wrogich.

Po wtóre inaczej przedstawiała 
się struktura wewnątrzspołeczna 
szlachty na ziemiach ukrainnych, 
niż na Litwie. Na północy większy 
był odsetek drobnej, często zdekla-
sowanej szlachty (jednodworców) – 
przypominającej znanych nam z 
Pana Tadeusza Dobrzyńskich – która 
z jednej strony, rozumiejąc koniecz-
ność przyciągnięcia chłopów do 
sprawy polskiej, a z drugiej nie bę-
dąc uzależnioną ekonomicznie od 
pańszczyzny, liczniej sympatyzowa-
ła z łączącym w swych postulatach 

sprawę niepodległości i uwłaszcze-
nia stronnictwem ruchu. Tymcza-
sem to, co dla szlachcica-inteligenta 
stawało się coraz bardziej oczywiste, 
było nie do zaakceptowania dla 
ziemianina, tkwiącego korzeniami 
w feudalizmie. Nie tylko pragnął on 
zachowania dotychczasowego po-
rządku społecznego, ale nie wahał 
się w imię takiego konserwatyzmu 
rezygnować z walki o niepodległość, 
sugerując, że można ją z carem wy-
negocjować, albo też odłożyć ad 
acta, czekając na bardziej sprzyjający 
układ sił w Europie. Odsetek ziemian 
był na Ukrainie wyższy niż na Litwie.

Wyżej wymienione czynniki po-
wodowały, iż wszelki zryw niepodle-
głościowy miał na Ukrainie mniejsze 
szanse powodzenia niż gdzie indziej. 
Nie umknęły one uwagi organizato-
rom powstania i sprawiły, że powsta-
nie styczniowe na tych ziemiach 
winno nosić miano… majowego

Latem 1862 z inicjatywy czer-
wonych  – jak zaczęto nazywać 
demokratycznych niepodległo-
ściowców  – zawiązał się w Kijowie 
Komitet Prowincjonalny, mający 
przygotować powstanie na Rusi. 
Należy przy tym podkreślić, iż przy-
miotnik „prowincjonalny” nie miał 
wtedy charakteru pejoratywnego i 

znaczył tyle, co „dotyczący prowincji”. 
Prowincji Polski  – za którą słusznie, 
bądź nie  – uznawano Ukrainę. Na 
czele owej konspiracyjnej organiza-
cji stanął czele Edmund Różycki  – 
były podpułkownik wojsk carskich, 
syn Karola, dowódcy walczącego w 
powstaniu listopadowym. Wiadomo 
również, że zasiadał w nim dr Izydor 
Kopernicki, znany później na całą Eu-
ropę antropolog i etnograf, którego 
piękne epitafium podziwiać można 
w kościele św. Anny w Krakowie, a 
także związany z chłopomanami 
student Uniwersytetu Kijowskiego – 
Antoni Jurjewicz.

Hołdując przekonaniu, iż bez 
pomocy Warszawy  – głównie ze 
względów kadrowych  – nie uda 
się dobrze przygotować powsta-
nia na Ukrainie, postanowił Różycki 
podporządkować Komitet Prowin-
cjonalny Komitetowi Centralne-
mu Warszawskiemu, będącego 
swoistym rządem podziemnego 
państwa polskiego. Obie organiza-
cje obiecały sobie wzajemną wy-
łączność, co wyrażało się tym, że 
komitet warszawski miał być jedy-
nym zwierzchnikiem pierwszego, 
a komitet Różyckiego jedynym le-
galnym przedstawicielem drugie-
go. Władze w Kijowie miały też sa-
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modzielnie zdecydować o terminie 
wybuchu powstania, gdyby okazało 
się, że Ruś nie jest gotowa na równi 
z Królestwem i Litwą. Było to reali-
styczne podejście do specyfiki ukra-
ińskiej. Instrukcja, jaką przy okazji 
otrzymał Komitet Prowincjonalny, 
nakazywała m.in. „w masie ludno-
ści polskiej wyrobić gotowość do 
powstania”, ochotników zaś „wer-
bować w jak najznaczniejszej ilości i 
używać ich do propagandy na polu 
ludowym”. Jak widać, główną troską 
dla organizatorów powstania była 
reakcja chłopów.

W momencie wybuchu powsta-
nia doszło do pewnych istotnych 
zmian w nazewnictwie najważniej-
szych organizacji, o których mowa. I 
tak Komitet Centralny Narodowy stał 
się (Tymczasowym) Rządem Naro-
dowym, a Komitet Prowincjonalny – 
Wydziałem Prowincjonalnym Rusi.

Naczelnik Warszawy oraz fak-
tyczny prezes Rządu Narodowego 
Stefan Bobrowski próbował nakłonić 
Różyckiego, aby ten wystąpił zbroj-
nie w marcu. Ten jednak odmówił, 
motywując to po raz kolejny bra-
kiem gotowości Ukrainy. Wydział 
Prowincjonalny dostał wolną rękę w 
kwestii określenia daty rozpoczęcia 
walk i z prawa swego skorzystał. A 
ponieważ pacta sunt servanda, Bo-
browski musiał ustąpić.

Nie należy wszak podejrze-
wać Różyckiego o to, iż grał na 
zwłokę powodowany tchórzo-
stwem czy kunktatorstwem. Już 
niedługo jego czyny miały poka-
zać, jak dalekie od prawdy o nim 
byłyby podobne słowa.

W kwietniu 1863 wraz z ge-
nerałem Józefem Wysockim, który 
tymczasem został jego wojskowym 
zwierzchnikiem oraz ze znanym z 
późniejszej działalności w ruchu 
narodowym Zygmuntem Miłkow-
skim odbył naradę wojenną w Si-
dorowie. Postanowiono na niej, że 
poruszenie Ukrainy zostanie przez 
nich zrealizowane w ramach trzech 
skoordynowanych działań. Zacząć 
miał Różycki, pobudzając do walki 
Wołyń. Później miałby się do nie-
go przyłączyć wkraczający z Galicji 
Wysocki, a całości dopełniłby atak 
oddziału Miłkowskiego z terenu Ru-
munii. Termin rozpoczęcia działań 
na Wołyniu wyznaczono na 8 maja.

Według jednego z pamiętni-
karzy tego dnia udało się Różyc-
kiemu zgromadzić na uroczysku 
„Pustocha” nad rzeką Teterew 
850-osobowy oddział konny. To, że 
dowódca zdecydował się na walkę 
przy użyciu kawalerii miało się oka-

zać w warunkach topograficznych 
Wołynia zbawienne. Płaskość tere-
nu umożliwia tu jeździe skuteczną 
szarże, natomiast względny brak 
lasów wymusza na partyzantach 
gotowość szybkiej ucieczki, której 
piechota zapewnić nie może.

Zagon kawalerii Różyckiego 
(znany również jako jazda wołyńska 
albo Wołyńcy) nie był jedynym, jaki 
wystąpił w tym czasie. Jednocześnie 
bowiem wyruszył z Kijowa oddział 
Władysława Rudnickiego, rozbity 
wkrótce po zaciekłej bitwie o Bo-
rodziankę. Z Żytomierza natomiast 
wyruszyła partia Jana Chranickiego, 
której zadaniem – przez pewien czas 
realizowanym – było dogonić Różyc-
kiego i flankować go z prawej strony. 
Następnego dnia w okolicach Ber-
dyczowa ujawnił się oddział pod do-
wództwem prawosławnego szlach-
cica  – Płatona Krzyżnowskiego. Los 
tego dzielnego żołnierza był nie do 
pozazdroszczenia. Po tygodniu walk 
został on pokonany pod Bułajem, a 
następnie aresztowany, przy czym 
warto wspomnieć, że już wcześniej 
przebywał w więzieniu za udział w 
powstaniu listopadowym. Poddane-
go śledztwu i skazanego na śmierć 
Krzyżanowskiego Rosjanie zgładzili 
na terenie kijowskiej cytadeli.

Wszystkie te oddziały ogłaszały 
chłopom ukraińskim skierowany do 
nich manifest powstańczy, tzw. Złotą 
Hramotę. Z perspektywy czasu nale-
ży stwierdzić, że ten pisany złotym 
czcionkami dokument był świadec-
twem wielkiej mądrości politycznej 
Wydziału Prowincjonalnego. Przede 
wszystkim oddawał on miejscowe-
mu chłopu użytkowaną ziemię na 
własność. Bezrolni mieli w przyszło-
ści dostać nadział gruntu od pań-
stwa. Jednocześnie potwierdzono 
zupełną swobodę wyznania, „jakiego 
kto się trzyma”. Kler prawosławny 
miał być wzięty pod opiekę państwa 
i otrzymywać stałe wynagrodzenie. 
W zamian oczekiwano od chłopa, że 
przyłączy się do powstania.

Okazało się jednak, że te właśnie 
rachuby zawiodły. I choć zdarzało 
się, że powstańcy byli witani przez 
włościan chlebem i solą, to na ogół 
przyjmowano ich niechętnie. Najbar-
dziej dramatyczny los stał się udzia-
łem niewielkiej grupy młodzieńców, 
wśród których znalazł się znany nam 
już Antoni Jurjewicz. Wyruszywszy z 
Kijowa, chodzili od wsi do wsi ubrani 
w konfederatki. Witano ich różnie, ale 
bez agresji. W Sołowiówce niedaleko 
Korostyszewa napadli ich miejscowi 
chłopi, uprzednio podburzeni przez 
władze. 12 zostało zabitych, a 9 wy-

dano władzy. Wśród tej drugiej grupy 
był Jurjewicz, osadzony podobnie, jak 
Krzyżanowski, w kijowskiej cytadeli, 
aczkolwiek dalej powiodło mu się le-
piej. Nie czekając z założonymi rękami 
na wyrok, najpierw usiłował wyważyć 
kraty w oknach, a gdy to się nie uda-
ło – wydrążył tunel, którym uciekł na 
wolność. Opuściwszy kraj, prowadził 
ożywioną działalność patriotyczną 
wszędzie tam, gdzie widział możli-
wości politycznego działania na rzecz 
sprawy polskiej. Jednak w 1867 otwo-
rzyły mu się otrzymane w Sołowiów-
ce rany. W krótki czas potem umarł w 
Paryżu, gdzie został pochowany. Pięk-
ny życiorys tego człowieka jest w za-
sadzie gotowym scenariuszem filmu.

Tymczasem jazda wołyńska pod 
dowództwem Edmunda Różyckie-
go święciła tryumfy. Bez walki udało 
jej się zająć miasteczko Lubar, prze-
pięknie uwiecznione w grafice przez 
Napoleona Ordę, a następnie Połon-
ne, w którym być może straciła zbyt 
dużo czasu. Swój chrzest bojowy od-
dział przeszedł w czasie dwudniowej 
bitwy o Miropol (16-17 V) nad rzeką 
Słuczą. Manewr stanowił okazję, by 
połączyć się ze słabnącą partią Jana 
Chranickiego, do czego w rezulta-
cie nie doszło. Sama bitwa dobrze 
ilustruje wojskową intuicję Różyc-
kiego. Atakując od zachodu wyparł 
on Rosjan za Słucz i przeszedł rzekę. 
Nieprzyjaciel wycofywał się – niby w 
nieładzie – jednakże w rzeczywisto-
ści po to, by wciągnąć powstańców 
w pułapkę. Nie dał się przechytrzyć 
dowódca Wołyńców i powstrzymał 
się od ataku. Następnego dnia zno-
wu rzucił swoje wojsko do natarcia i 
zajął wschodni brzeg Słuczy, jednak 
wobec zbyt licznych sił rosyjskich, 
postanowił wycofać się na pozycję 
zajmowaną przed bitwą.

DZIEJE JAGIELLOŃSKIE
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Po tych wydarzeniach skierował 
Różycki swój oddział na południe 
tak, by nieco odskoczyć Rosjanom. 
Tymczasem pod Worobijówką na-
tknął się na inny oddział nieprzyja-
cielski. Szczęście sprzyjało mu jednak 
bardziej, niż pod Miropolem: wygrał 
bitwę i wziął do niewoli 39 Moska-
li. Następnie wyruszył w kierunku 
Podola celem wybadania, na jakie 
wsparcie może tam liczyć. Pamię-
tamy jednak, że Podole dotąd ani 
drgnęło i tak też było teraz, chociaż 
do Wołyńców przyłączyło się 60 tam 
osób, nie aprobujących tchórzliwej 
postawy władz lokalnych. Tak po-
większony oddział natrafił w czasie 
swego rajdu na jar Hańczarycha, w 
którym według proroctwa Werny-
hory miał rozegrać się ostateczny bój 
z Rosjanami. Rosjan co prawda nie 
znaleziono, ale wiemy, że powstańcy 
byli bardzo pokrzepieni na duchu.

Jednakże dalszy pobyt na Podo-
lu mijał się z celem. O zwycięstwach 
Różyckiego zaalarmowane musiałby 
być już przynajmniej władze guberni, 
on sam tysiącami nie rozporządzał, po-
wstanie ukraińskie dogasało, a Wysoc-
ki nie wkraczał. W tej sytuacji zdecydo-
wał się wyjść mu naprzeciw, a gdyby 
go nie spotkał – przebić się do Galicji.

Wkrótce przyłączyła się doń 
niewielka grupa powstańców oca-
lałych z rzezi oddziałów Chranickie-
go i Ciechońskiego pod Mińkowca-
mi, co tylko utwierdziło Różyckiego 
w przekonaniu o słuszności pod-
jętej decyzji  – zrozumiał, że wokół 
niego zaczyna się robić pusto i 
lada moment ze wszystkich stron 
uderzą Rosjanie. Następnego dnia, 
maszerując na południowy zachód, 
Różycki istotnie natknął się na nie-
przyjaciela w miejscowości Salicha. 
Był 26 maja 1863 roku…

Zostawił już wieś za sobą, gdy 
o pojawieniu się wroga zaalarmo-
wały czujki straży tylnej. Miał do 
dyspozycji 260 ludzi, Rosjanie ok. 3 
razy więcej, chociaż ich dokładnej 
liczby nie znał. Wiedział jednak, że 
nie może pozwolić sobie na długą 
bitwę, ponieważ przy takiej dys-
proporcji sił czas będzie płynąć na 
jego niekorzyść. Postanowił zatem 
działać szybko. Przede wszystkim 
zawrócił na wschód i ustawił się 
frontem do nadciągającego wroga, 
formując dwie linie jazdy, w trzeciej 
umieszczając rannych i tabory. Lewą 
flanką oparł się o błotnisty wąwóz, 
zabezpieczając się z tej strony przed 
okrążeniem. Nie czekając, aż na pole 
bitwy przybędzie moskiewska pie-
chota, wydał rozkaz ataku. Zadudniła 
ziemia pod kopytami nieustraszo-
nych Wołyńców i błysnęły w ich dło-
niach straszliwe lance. Do pokonania 
mieli 1200 kroków pod morderczym 
ogniem strzelców rosyjskich. I choć 
nie biegli pod górę i nie pluły do 
nich armaty, skojarzenie z szarżą na 
wąwóz Somosierra nasuwa się spon-
tanicznie. Impet uderzenia Wołyń-
ców był ogromny – najpierw zaczęli 
uciekać kozacy, potem stratowani 
zostali strzelcy. To zaś, czego nie uda-
ło się zmieść pierwszemu szwadro-
nowi, porwał drugi i tak całe kłębo-
wisko wpadło do wsi Salicha, gdzie 
podekscytowani zwycięstwem po-
wstańcy pozsiadawszy z koni, pieszo 
po domach kłuli Moskali lancami. 3 
roty rosyjskie, które pojawiły się w 
międzyczasie nie miały nawet od-
wagi podejść. Zginał dowódca ro-
syjski – kapitan Łomonosow, a oficer 
nazwiskiem Michnow był tak przera-
żony natarciem, że całą bitwę prze-
siedział pod mostem, za co później 
dostał sąd wojenny…

Droga do granicy galicyjskiej sta-
ła otworem. Różycki przekroczył ją 28 
maja we wsi Szczęsnówka, po czym 
oddział swój rozpuścił. Jazda wołyń-
ska opuszczała Ukrainę niepokona-
na, a kampanię przez nią stoczoną 
należy bez cienia przesady uznać za 
jedną z najbardziej błyskotliwych w 
całym powstaniu styczniowym.

Po Salisze walki na Rusi zamarły 
na cały czerwiec. Jednak Rząd Na-
rodowy nie rezygnował z planów 
poruszenia ziem ukrainnych na 
nowo, mimo iż po upadku powsta-
nia majowego perspektywy dalszej 
walki nie nastrajały optymizmem. W 
końcu generał Wysocki zreflektował 
się, że zgodnie z umową zawartą w 
Sidorowie zobowiązał się wkroczyć 
na Wołyń. Jak pokpiwa sobie Stefan 
Kieniewicz w swoim opus magnum 
„Powstanie styczniowe”  – wyprawa 
ta była szykowana od 6 miesięcy, 
spóźniona zaś o 6 tygodni, tyle bo-
wiem minęło od czasu, kiedy Różyc-
ki przekroczył granicę austriacką. 
Wysocki podzielił swój oddział (ok. 
1700 ludzi) na 3 grupy, które miały 
wziąć w kleszcze komorę celną w 
Radziwiłłowie, zająć ją i ulokować w 
niej swoją bazę. Plan był dobry, jed-
nak zawiodło wykonanie. W wyniku 
kiepskiej koordynacji grup, pierwsza 
weszła zbyt wcześnie i została roz-
bita, a jej dowódca zginął; Wysocki, 
dowodzący osobiście drugą, został 
odparty, trzecia zaś w ogóle nie 
przekroczyła granicy, rozbrojona za-
wczasu przez Austriaków.

Bitwa radziwiłłowska (2 VII) w 
zasadzie wyznacza koniec powsta-
nia styczniowego na Ukrainie. Nie 
pomogła nominacja Różyckiego 
na wodza naczelnego ziem ruskich. 
Nie było się komu bić, brakowało 
pieniędzy, a struktury Rządu Naro-
dowego zaczynały się rozpadać już 
nawet w Kongresówce.

A jednak chciałoby się zawołać 
za Elizą Orzeszkową: gloria victis!  – 
chwała zwyciężonym! Jak bowiem 
przepowiedział Antoni Jurjewicz w 
momencie, gdy rozjuszeni chłopi z 
Sołowiówki chwytali za kosy i sie-
kiery: „zginiemy, ale przynajmniej 
zostanie po nas pamięć”. To prawda: 
historia pamięta o pobitych i zaka-
towanych młodzieńcach w konfe-
deratkach. I nawet jeśli zapis tam-
tych wydarzeń tkwi na ściśniętych 
kartkach jakiejś dawno zapomnia-
nej publikacji, to przecież w końcu 
pojawi się ktoś, kto z bibliotecznych 
czeluści wyciągnie ją na światło 
dzienne i powie: oto ludzie, który 
mogą być dla nas wzorem patrio-
tycznego poświęcenia.



Powstanie 
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Pod koniec XVIII wieku Rzecz-
pospolita zniknęła z mapy 
Europy. Trzech zaborców 
– Rosja, Prusy i Austria ro-

zerwały szlachecką Polskę. Polacy, 
Litwini, Ukraińcy, Białorusini oraz 
inne narody, straciły najdroższy 
skarb – Wolność i Ojczyznę. Europa 
Wschodnia pogrążyła się w mroku 
carskiego despotyzmu. Lecz naród 
nie poddał się, a ojczyzna nie zgi-
nęła. Żyła w sercach tych, którzy 
pielęgnowali wiarę, język i tradycję 
przodków. Dla jej wolności odda-
wali życie patrioci z Polski, Litwy 
i Rusi (Ukrainy) – powstańcy ko-
ściuszkowscy, legioniści Księstwa 
Warszawskiego, powstańcy Zrywu 
Listopadowego oraz bohaterowie 
Powstania Styczniowego.

22 stycznia 1863 roku, Tymcza-
sowy Rząd Narodowy opublikował 
Manifest, w którym wezwał narody 
Polski, Litwy i Rusi do walki o wol-
ność. Ogłosił odbudowę Rzeczy-
pospolitej „bez żadnej hegemo-
nii któregokolwiek z tych trzech 
narodów”. Ponieważ dokument 
obiecał Litwinom i Rusinom (Ukra-
ińcom) pełną swobodę w podej-
mowaniu decyzji, pozostanie w 
sojuszu z Polską lub samodzielne 
budowanie własnego losu.

Ten postępujący, w kontekście 
narodowościowym, manifest zo-
stał przyjęty także z udziałem żyto-
mierzan – Jarosława Dąbrowskiego 
oraz Zygmunta Sierakowskiego. 
Ich losy były ściśle związane z Kre-
sami Wschodnimi. Obaj świetnie 

rozumieli, że jedność Polski, Litwy i 
Rusi (Ukrainy) będzie możliwa, bez 
przymusu, a jedynie w warunkach 
wzajemnego szacunku i przy peł-
nej świadomości i dobrowolności. 
Dlatego zwrócili się do wszystkich 
narodów cierpiącej i ukrzyżowanej 
Ojczyzny, wzywając ich do wal-
ki „Za wolność Waszą i Naszą!”, a 
sztandary Orła, Pogoni i Archanio-
ła – flagi Polaków, Litwinów oraz 
Ukraińców – dumnie załopotały 
nad ich głowami.

STOLICĄ POWSTAŃCÓW 
NA UKRAINIE BYŁ 
ŻYTOMIERZ

W 1859 roku, w celu przygoto-
wania powstania w Warszawie zało-
żono pierwszy Tajny Komitet. W tym 
samym roku w Żytomierzu stwo-
rzono Komitet Wołyński, na czele 
ze znanym pisarzem Apollonem 
Korzeniowskim. Początkowo or-
ganizacja działała pod przykrywką 
legalnego towarzystwa specjalizu-
jącego się w popularyzacji książek, 
które miało rozległą sieć księgarń 
w Kijowie, Odessie, Lwowie, Apollo 
KorzeniowskiWilnie i innych mia-
stach. W 1860 roku towarzystwo 
zostało przekształcone w organiza-
cję polityczną. Rok później władze ją 
zlikwidowały, lecz towarzystwo nie 
zaprzestało działalności. Inną po-
wstańczą organizacją działającą w 
Żytomierzu było Towarzystwo Rol-
nicze, założone przez „białych”, czyli 
przedstawicieli polskich magnatów 
i zamożnej szlachty.

Po zastrzeleniu 105 osób pod-
czas demonstracji w Warszawie, 
Polacy stanowczo opowiedzieli 
się przeciwko władzy okupacyj-
nej. Rozpoczęto tworzenie struktur 
podziemnego państwa polskiego. 
W czerwcu 1862 roku w Warszawie 
„czerwoni” stworzyli Centralny Ko-
mitet Narodowy, w którym znaczą-
cą pozycję zajmowali mieszkańcy 
Żytomierza i Berdyczowa: Jarosław 
Dąbrowski, Zygmunt Sierakow-

ski oraz Zygmunt Padlewski. Pod 
koniec 1862 roku, na wszystkich 
terenach należących do byłej Rze-
czypospolitej, „czerwoni” stworzyli 
polskie państwo podziemne. Zosta-
ły zorganizowane wojewódzkie, po-
wiatowe oraz miejskie samorządy, 
policja krajowa i poczta. Założony 
został również system fiskalny, z sie-
cią tajnych celników.

Na Ukrainie został utworzony 
Komitet Centralny, który w sierpniu 
1862 roku został przemianowany w 
Komitet Prowincjonalny. Po wybu-
chu powstania doszło do kolejnych 
zmian w nazewnictwie. Centralny 
Komitet Narodowy stał się Tymcza-
sowym Rządem Narodowym, a Ko-
mitet Prowincjonalny – Wydziałem 
Prowincjonalnym Rusi, którym kie-
rowali: pułkownik Edmund Różycki 
(dowódca wojsk powstańców), An-
toni Chamiec (komisarz), Bronisław 
Żukowski (rewolucyjny naczelnik 
miasta Żytomierza). Oprócz tego, w 
mieście działała główna podziemna 
drukarnia, w której Wydział Prowin-
cjonalny drukował własną gazetę o 
nazwie „Walka”. W celu konspiracji 
na wszystkich dokumentach figuro-
wała nazwa „Kijów”, ale de facto sto-
licą i siedzibą władz powstańców na 
Ukrainie był Żytomierz.

STAN WOJENNY W 
ŻYTOMIERZU

27 lutego 1861 roku, podczas 
demonstracji w Warszawie, rosyj-
scy zaborcy po raz kolejny pokazali 
swoje prawdziwe oblicze. Wojsko 
i policja przelały krew pięciu pol-
skich patriotów. 8 kwietnia na Placu 
Zamkowym mordercy jeszcze raz 
ostrzelali bezbronny tłum. Zginęło 
sto osób a kilkaset zostało rannych. 
Masakra była szokiem dla Polaków i 
wywołała ogromne poruszenie, to 
był punkt zwrotny. W społeczeń-
stwie rosło oburzenie brutalnymi 
działaniami rosyjskich morderców.

Wiadomości o zbrodniach Ro-
sjan w Warszawie szybko dotarła 
do Wołynia, Podola i Kijowszczyzny. 

Rok 1863 
Oni walczyli za naszą wolność na naszej ziemi
„Do broni więc, Narodzie Polski, Litwy i Rusi, do broni! Bo godzina wspólnego wyzwolenia już 
wybiła, stary miecz nasz wydobyty, święty sztandar Orła, Pogoni i Archanioła rozwinięty”. Z 
Manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego. (Warszawa, 22 stycznia 1863 r.)

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

22 stycznia 1863 roku, 
Tymczasowy Rząd Narodowy 
opublikował Manifest, w którym 
wezwał narody Polski, Litwy i 
Rusi do walki o wolność
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Społeczność polska była zszokowa-
na okrucieństwem zaborców. Za-
częły pojawiać się ośrodki oporu i 
nieposłuszeństwa. Patrioci wezwali 
Polaków do żałoby narodowej oraz 
walki o wolność Rzeczypospolitej. 
Polacy przestali uznawać carskich 
namiestników. Administracja ro-
syjska w Żytomierzu błyskawicznie 
zauważyła wzrost aktywności Po-
laków. Przykładowo, gubernator 
wołyński Drucki-Sokoliński w spra-
wozdaniu do kijowskiego generał-
-gubernatora Wasilczykowa zgłasza, 
że w Żytomierzu w ręce żandarmów 
wpadło kilka odezw antyrosyjskich. 
Wyraził również zaniepokojenie, że 
zgodnie z raportami agentów, Po-
lacy zbierają się na tajne narady w 
celach rewolucyjnych.

To była prawda, narady rze-
czywiście się odbywały. Świa-
domi przedstawiciele społe-
czeństwa pragnęli stawić opór 
Moskalom. Na początku marca 
1861 roku, przybył do Żytomierza 
syn Adama Mickiewicza – Włady-
sław Józef Mickiewicz, by wziąć 
udział w posiedzeniu Komitetu 
Wołyńskiego. Podczas spotkania 
omówiono formy oporu społecz-
nego, sposoby organizowania 
demonstracji oraz pozyskania 
środków na stworzenie wydaw-
nictwa literatury podziemnej.

Wkrótce, w Katedrze św. Zofii 
w Żytomierzu, odbyła się uroczysta 
Msza Święta, która zakończyła się 
śpiewem polskiego hymnu naro-
dowego i manifestacją patriotycz-
ną. Następnego dnia w Kościele 
Św. Jana z Dukli odbyła się liturgia 
żałobna za zabitych w Warszawie, z 
udziałem wszystkich znanych pol-
skich rodzin Żytomierza. Wśród nich 
znaleźli się, marszałek gubernial-
nego zgromadzenia szlacheckiego 
– Karol Mikułycz, marszałek powia-
towego zgromadzenia Lucjan Nie-
wmierzycki oraz pisarze: Aleksandr 
Groza, Antoni Petkiewicz, Jan Prusi-
nowski i Apollo Korzeniowski.

Wszystkim manifestacjom w 
Żytomierzu towarzyszyła akcja zbie-
rania środków „na potrzeby Kościoła 
i Kraju”. Jedną z tych akcji prowadził 
osobiście biskup Diecezji kijowsko-
-żytomierskiej Kasper Borowski. 
Zgromadzone fundusze kierowano 
na potrzeby powstania. W Żytomie-
rzu zorganizowano, również zbiór-
kę pieniędzy dla rodzin zabitych w 
Warszawie. Nie zapomniano także 
o drukowaniu i doręczaniu odezw 
patriotycznych. Na szczególną 
uwagę zasługuje tutaj odezwa „Wi-
wat Polonia” oraz wiersz „Wołanie z 
Wołynia do Warszawy”.

Zaborcy zareagowali błyska-
wicznie. 14 marca 1861 roku Kijow-

ski generał-gubernator zaalarmował 
do Ministra Spraw Wewnętrznych 
Rosji, że w Kijowskiej i Wołyńskiej 
guberni regularnie odbywają się 
liturgie żałobne za zabitych w War-
szawie Polaków. Również wołyński 
gubernator Drucki-Sokoliński w ra-
portach zauważył, że „ruch miejsco-
wych Polaków ma charakter czysto 
rewolucyjny” i zaproponował jego 
gwałtowne stłumienie.

Represja i aresztowania zmu-
siły patriotów do zmiany taktyki. 
W celu uniknięcia aresztowań naj-
bardziej aktywni uczestnicy prote-
stów, opuścili miasto.

Jesienią 1861 roku przez połu-
dniowo-wschodnie Kresy przeto-
czyła się nowa fala protestów. W Ży-
tomierzu były one najliczniejsze. W 
nocy z 20 na 21 września na Placu 
Soborowym, naprzeciwko Kościoła 
Św. Jana z Dukli, został ustawiony 
żałobny krzyż, ozdobiony girlanda-
mi kwiatów, z napisem „pamięci 
Polaków, pomordowanych w 
1861 roku”. Okazało się jednak, 
że Rosjanie obawiali się nawet 
symboliki chrześcijańskiej. Patrol 
policyjny zdemontował krzyż i 
schował go na posterunku.

Takie działania zaborców, były 
niezgodne z ludzkim rozumieniem 
moralności chrześcijańskiej. Obu-
rzenie Polaków nie miało granic. 

ŻYTOMIERZ

W celu konspiracji na 
wszystkich dokumentach 
figurowała nazwa „Kijów”, 
ale de facto stolicą i siedzibą 
władz powstańców na 
Ukrainie był Żytomierz
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Wiadomość o usunięciu krzyża 
błyskawicznie rozeszła się po ca-
łym mieście. Po południu tysiące 
rozgniewanych mieszkańców Ży-
tomierza, z polskim hymnem naro-
dowym na ustach maszerowali w 
kierunku Katedry Św. Zofii. Ogromne 
masy ludzkie wypełniły Plac Soboro-
wy, ulicę Kijowską i ogród przed do-
mem gubernatora. Ludzie domagali 
się od władz przywrócenia żałobne-
go krzyża na jego pierwotne miejsce.

W odpowiedzi Rosjanie użyli 
siły. Przeciwko demonstracji wyru-
szyły wojskowe oddziały żytomier-
skiego garnizonu wojskowego i 
policji konnej. Do wieczora ulice 
miasta oczyszczono. Tymczasem 
gubernator wołyński poinformował 
władze kijowskie o sytuacji w Żyto-
mierzu. Generał-gubernator Kijow-
ski bezzwłocznie wysłał telegram 
zezwalający na wprowadzanie sta-
nu wojennego w tym mieście.

Kilka dni później car Aleksander 
II nakazał: „Proszę stan wojenny w 
Żytomierzu wdrożyć z całym suro-
wością, ma on służyć jako przykład 
dla innych miejscowości. Wojska 
lokalizować w domach Polaków, 
żeby ciężar kwaterunku spadł na 
nich. Zabronić demonstracji”. 17 
października 1861 roku gubernator 
wprowadził zakaz wykonywania 
polskich hymnów, odprawiania 
Mszy Świętej oraz liturgii żałobnej 
bez zezwolenia władz. Zaczęły się 
masowe aresztowania.

Według niepełnych danych 
statystycznych, w roku 1861 na 
Ukrainie zorganizowano 260 mani-
festacji, wśród nich 142 na Wołyniu. 
Niestety pokojowe demonstracje 
nie przyniosły żadnego rezultatu. 
Zaborcy nie chcieli iść na ustęp-
stwa, nie chcieli żadnego dialogu. 
Jakikolwiek kompromis z zabor-
cami stał się niemożliwy. Było to 
zrozumiałe nawet dla najbardziej 
umiarkowanych patriotów. W sto-
sunkach z administracją carską po-
został jeden argument – brutalna 
siła. Wkrótce rozpoczęły się przy-
gotowania do walki zbrojnej.

TRIUMFALNY MARSZ 
JAZDY ŻYTOMIERSKIEJ

Powstanie na Ukrainie wybu-
chło w nocy z 26 na 27 kwietnia 
1863 roku, trzy miesiące później, 
niż w Królestwie Polskim. W cią-
gu pierwszego dnia Tymczasowy 
Rząd Narodowy ogłosił Odezwę 
do mieszkańców Ukrainy wzywa-
jąc do wsparcia swoich braci w 
Polsce i na Litwie. W sercach Pola-
ków zapaliła się nadzieja.

Dowódcą powstańców na 
Wołyniu został Edmund Różyc-
ki, urodzony w Agatówce w po-
wiecie żytomierskim, syn Karola, 
powstańca listopadowego, eme-
rytowany oficer armii rosyjskiej. 
Oprócz niego dowódcami po-
wstania zostali Izydor Kopernic-
ki i Aleksander Jabłonowski. Do 
początku powstania Różycki stale 
przebywał w Żytomierzu – cen-
tralnej siedzibie władz powstań-
ców na Ukrainie.

W kwietniu 1863 roku odbyła 
się narada wojenna w Sidorowie 

z udziałem generała Józefa Wy-
sockiego, pułkownika Edmun-
da Różyckiego oraz Zygmunta 
Miłkowskiego. Zdecydowano na 
niej, że walka na Ukranie roz-
pocznie się z szeregu skoordy-
nowanych działań. Różycki miał 
pobudzić do broni Wołyń, zgo-
dę na przyłączenie się do niego 
miał wyruszający z Galicji ge-
nerał Wysocki, a także Zygmunt 
Miłkowski z terenów Rumunii 
miał uzupełnić atak na Wołyniu.

Dnia 8 maja, zgodnie ze 
wspomnianym planem, nad rzeką 

POWSTANIE 
STYCZNIOWE NA LITWIE 
I RUSI

Mapa bitew i potyczok 
1863-1864



/ Popular Science Magazine34

DZIEJE JAGIELLOŃSKIE

Teterew na uroczysku „Pustocha” 
w pobliżu Żytomierza zgroma-
dził się 850-osobowy oddział ka-
walerii na czele z pułkownikiem 
Różyckim. Wkrótce dołączył do 
nich oddział Jana Chranickiego, 
którego zadaniem było zabezpie-
czenie prawego skrzydła. Dodat-
kowo do Wołyniaków dołączyła 
partia Władysława Ciechońskiego 
oraz oddział kierowany przez pra-
wosławnego szlachcica – Płato-
na Krzyżanowskiego. Niebawem 
grupa żytomierskich powstań-
ców podwoiła się.

Rajd jazdy Edmunda Różyc-
kiego od Żytomierza do Połon-
nego nazwano później Marszem 
Triumfalnym. Znów jak kiedyś, po 
ziemi dawnych Kresów maszero-
wali żołnierze Rzeczypospolitej. 
Ponownie zabrzmiały pieśni pa-
triotyczne i namiętnie biły w pier-
siach polskie serca.

9 maja jednostka jazdy pułkow-
nika Różyckiego weszła do Lubara. 
Miejscowy garnizon oddał miasto 
bez walki. Przestraszeni Rosjanie 
złożyli broń i poddali się. Pobłaż-
liwi powstańcy zabrali ich broń, a 
rosyjskich żołnierzy uwolnili. Pod-
czas marszu w kierunku Połonnego 
powstańcy rozbrajali zdemoralizo-
wanych zaborców praktycznie bez 

żadnego oporu. 12 maja 1863 roku 
pułk Różyckiego wziął Połonne, 
gdzie przez pięć dni, na próżno cze-
kał na podejście oddziałów genera-
ła Wysockiego z Galicji.

Następnie udał się w kierun-
ku wschodnim, aby połączyć się 
z oddziałem Jana Chranickiego. 
16 maja w pobliżu Miropola nad 
rzeką Słucz natknął się na za-
sadzkę Rosjan. Po dwóch dniach 
walki, niepokonana jazda Różyc-
kiego wycofała się, manewrując 
najpierw w stronę zachodu, a 
później w kierunku południowym. 
Odwrót broniła piechota, bohater-
sko ginąc na polu bitwy. Ojczyzna 
nie zapomniała swoich synów. 
Walki o Miropol zostały upamięt-
nione na jednej z tablic na Grobie 
Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie napisem „MIROPOL 17 V 1863”.

19 maja oddział Różyckiego 
zwyciężył w bitwie pod Worobi-
jówką w powiecie Zwiagelskim, 
biorąc do niewoli 39 zastraszonych 
Moskali. Następnie Jazda Wołyńska 
przeniosła się na Podole, licząc na 
wsparcie miejscowych powstań-
ców. Jednak tam, pod komendę 
Różyckiego przeszła jedynie nie-
wielka grupa Szaszkiewicza, w licz-
bie sześćdziesięciu osób. Razem z 
nimi obozowali w miejscu legen-

darnym   – w jarze Hańczarycha, w 
którym   – według proroctwa Wer-
nyhory   – miał się rozegrać osta-
teczny bój z Moskalami. Ta prorocza 
i mistyczna aura podniosła morale 
polskich bojowników o wolność.

Jednak wkrótce okazało się, że 
rozpalenie ognia walki na Podolu 
będzie bardzo trudne. Również z 
Galicji nadal nie wkraczał generał 
Wysocki, na poparcie którego liczyli 
Wołyniacy. Biorąc pod uwagę od-
kryty naturalny krajobraz, Podole 
było niebezpieczne dla prowadze-
nia walki partyzanckiej. Ponadto 
wróg ściągnął w obszar działań po-
wstańców znaczne siły wojskowe. 
W każdym momencie liczne wojska 
nieprzyjaciela mogły uderzyć ze 
wszystkich stron.

W takich okolicznościach, walka 
zbrojna straciła sens. Odtąd głów-
nym celem Różyckiego było za-
chowanie składu osobowego Jazdy 
Wołyńskiej, dlatego doświadczony 
oficer zdecydował przedrzeć się 
przez granicę austriacką do Galicji. 
W tej chwili, dołączył do niego Eu-
stachy Klukowski i niewielka grupa 
ocalałych pod Mińkowcami oddzia-
łów Chranickiego i Ciechońskiego.

Wkrótce, 25 maja 1863 roku 
pod Laszkami, wojownicy puł-
kownika Różyckiego starli się z 
15-tysięcznym ugrupowaniem 
wojsk rosyjskich. Spod Laszek 
Wołyniacy udali się do miastecz-
ka Koniecpol, gdzie odbyła się 
kolejna bitwa z licznym wojskiem 
nieprzyjaciela. Następnego dnia, 
26 maja 1863 roku, niepokonana 
Jazda Żytomierska zwyciężyła Ro-
sjan pod Salichą i przedarła się do 
Galicji. Ostatnie resztki oddziału 
Różyckiego przekroczyły rosyj-
sko-austriacką granicę, po serii 
zaciętych bitew stoczonych w 
pobliżu miasta Radziwiłłówka 19 
czerwca 1863 roku. Tak skończyła 
się walka zbrojna o wolność i nie-
podległość na Wołyniu.

Siły były nierówne. Przeciwko 
niewielkiej grupie powstańców 
walczyły tysiące dobrze wyszko-
lonych i uzbrojonych Rosjan. Je-
dynie w Kijowskim okręgu woj-
skowym znajdowało się ok. 45 
tys. żołnierzy okupanta.

Należy pamiętać, że poświęce-
nie bohaterów nie były daremne, 
bronili honoru narodu i stworzyli 
heroiczny narodowowyzwoleń-
czy etos dla przyszłych pokoleń. 
Bohaterska walka żytomierskiej 
kawalerii pułkownika Różyckiego 
została złotymi literami wpisana w 
historię naszej ziemi.

PUŁKOWNIK  
EDMUND RÓŻYCKI

Dowódca Jazdy Żytomierskiej 
(Wołyńskiej)
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Apollo Korzeniowski
Mało znany ojciec Conrada

Na nieopadłej jeszcze fali 
zaduszkowego wspomi-
nania naszych nieobec-
nych staramy się wydoby-

wać z przeszłości te postaci, którym 
najpewniej  – obyśmy się mylili  – 
nikt światła pamięci nie zapali. Dzi-
siaj chcemy pomówić o Apollonie 
Korzeniowskim, którego mogiłę na 
Cmentarzu Rakowickim prezento-
waliśmy przed tygodniem.

PAMIĘĆ DZIĘKI SYNOWI
Przez wiele dziesiątków lat Apol-

lo Korzeniowski znany był w zasa-
dzie wyłącznie jako ojciec wielkiego 
pisarza Josepha Conrada; czasami 
przypominano sobie o jego dorob-
ku literackim, ale wydaje się, że gdy-
by nie owa pierwsza okoliczność, 
byłby znany jedynie wnikliwym 
badaczom literatury XIX-wiecznej. 
Tymczasem niemniej interesują-
cym – a być może najważniejszym 
dla samego Korzeniowskiego i 
dla polskiej tradycji historycznej  – 
aspektem jego życia jest działalność 
stricte niepodległościowa. I chociaż 
nie brał bezpośredniego udziału w 
walkach, był zagorzałym konspira-
torem i wydatnie przyczynił się do 
uwrażliwienia środowisk warszaw-
skich na kwestię ukraińską.

MŁODOŚĆ – 
MAŁŻEŃSTWO – 
ZIEMIAŃSTWO

Apollo Korzeniowski herbu Na-
łęcz urodził się w 1820 roku w małej 
miejscowości Honoratka na terenie 
dzisiejszego obwodu winnickiego. 
Podobnie jak Edmund Różycki, był 
synem powstańca listopadowego – 
z tą różnicą wszakże, iż jego ojciec 
nie odgrywał znaczącej roli w czasie 
insurekcji 1830 roku, dzięki czemu, 
po jej upadku, rodzina cieszyła się 
względnym spokojem. Teodor Ko-
rzeniowski zarabiał na życie pusz-
czaniem gruntów w dzierżawę. 
Jakkolwiek nie przyniosło mu to 
fortuny, wykluczyć należy, aby w 
domu panowała bieda  – tym bar-
dziej, że młody Apollo po ukończe-

niu gimnazjum żytomierskiego wy-
słany został na kosztowne studia do 
Petersburga. W stolicy Rosji był słu-
chaczem dwóch fakultetów: prawa i 
orientalistyki. Wybór tego drugiego 
kierunku można wiązać ze swoistą 
modą na orient, jaka panowała w 
dobie romantyzmu.

Niewiele wiadomo na temat 
studenckich czasów Apollona, 
wiadomo jednak, że po powrocie 
na Ukrainę w roku 1852, a więc w 
wieku 32 lat, najął się do pracy jako 
zarządca dóbr w miejscowości Łu-

czyniec na Podolu. Nie miał wszakże 
natury hreczkosieja i w czasie wojny 
krymskiej (1853-1856) wziął czynny 
udział w przygotowaniu dywersji na 
tyłach wojsk rosyjskich. Moment hi-
storyczny jednak jeszcze nie dojrzał 
i powstanie polskie nie wybuchło. 
Nieudana akcja polityczna sprawiła, 
iż Korzeniowski odsunął się na jakiś 
czas od bieżącej polityki. Wstąpił 
wówczas w związek małżeński z 
Eweliną (Ewą) Bobrowską, siostrą 
Stefana, późniejszego powstańcze-
go naczelnika Warszawy, a następ-

Dominik 
Szczęsny- 
Kostanecki,

publicysta

Apollo Korzeniowski był zagorzałym konspiratorem i wydatnie przyczynił się 
do uwrażliwienia środowisk warszawskich na kwestię ukraińską.
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nie wydzierżawił wieś Derebczynka. 
3 grudnia 1857 w Terechowej, gdzie 
mieszkała rodzina żony, lub w Ber-
dyczowie przyszedł na świat jego 
jedyny syn Konrad, który później 
stanie się sławny na cały świat dzię-
ki takim powieściom jak: „Lord Jim”, 
„Jądro Ciemności” czy „W oczach Za-
chodu”. Warto przy okazji nadmie-
nić, iż chłopiec otrzymał imię dzięki 
Mickiewiczowi, którego Konrad z III 
części Dziadów stał się dla Apollona 
Korzeniowskiego silną inspiracją.

Niestety, po paru latach dzier-
żawa Derebczynki okazała się fi-
nansową klapą, co zmusiło rodzinę 
do przeprowadzenia się na stałe 
do Żytomierza i zmianę trybu życia 
naszego bohatera.

ŻYCIE LITERACKIE
Wydaje się, że Apollo Korze-

niowski przeżył pierwszą czynną 
przygodę z literaturą na studiach 
w Petersburgu. Zafascynowany 
Zygmuntem Krasińskim  – którego 
duch musiał się jeszcze unosić na 
stolicą carów, albowiem to tutaj 
powstawał w mękach wybitny 
dramat drugiego ordynata opino-
górskiego Irydion  – zaczął pisać 
cykl poematów religijno-patrio-
tycznych pod zbiorczym tytułem 
„Czyśćcowe pieśni”. Jednak dość 
szybko zwrócił się w stronę pro-
gramu demokratycznego, którego 
zasady wyłoży w głośnej w swoim 
czasie, a i współcześnie odgrywa-
nej sztuce pod tytułem Komedia 
(aluzja do Nie-boskiej komedii 
aż nadto czytelna.) W dziele tym, 
ukończonym w 1854 r., rozprawia 
się Korzeniowski ze środowiskiem 
szlachty polskiej na Ukrainie – chci-
wej, próżnej i głupiej:

„O! Wy, pajace życia, 
światowi kuglarze,

W ciele pyszni i wielcy, 
a w duszy – nędzarze”

Chłosta była bolesna i została 
boleśnie odczuta w środowisku, 
przeciwko któremu została wymie-
rzona. Wywołała ona towarzyski 
skandal i oczywiście nie mogło być 
mowy o przeniesieniu jej na deski 
teatru w dającej się przewidzieć 
przyszłości. W tym momencie 
stwierdzić trzeba, że Korzeniow-
ski nie reprezentował stanowiska 
krańcowo lewicowego  – nie uwa-
żał, że szlachta powinna ponieść 
karę z ręki chłopa, jak to miało miej-
sce podczas rabacji galicyjskiej. Są-
dził po prostu, że aby można było 
marzyć o odzyskaniu niepodległo-
ści, trzeba przyciągnąć włościan 
do polskości. By zaś to osiągnąć 

należało ich zrównać w prawach ze 
szlachtą. Był to program zbliżony 
do tego, który wyznawał Edmund 
Różycki, z tym że jeden z nich re-
alizować go będzie piórem, drugi 
szablą. Obaj zaś męczeństwem, 
choć w nierównym stopniu.

W parę lat po zamieszaniu wy-
wołanym „Komedią” Korzeniowski 
podjął na nowo wątki społeczne 
i splótł je wraz z innymi w kolej-
nym dramacie zatytułowanym „Dla 
miłego grosza”. Jest to utwór jesz-
cze bardziej przepełniony jadem 
wobec materializmu rządzącego 
światem szlacheckim, w którym nie 
miejsca na prawdziwą miłość. I tu 
Korzeniowski popada w pozorną 
sprzeczność: wobec modelu życia, 
reprezentowanego przez „klany 
pobożnych spekulantów”, pozy-
tywnym wzorcem staje się stary 
szlachcic-konserwatysta. Nie jest to 
jednak dychotomia optymalizująca, 
raczej stara się powiedzieć Korze-
niowski, że od bezdusznego kapi-
talizmu woli mimo wszystko stary 
świat z jego przyrodzonymi niespra-
wiedliwościami. W tym duchu bę-
dzie też pisać rozliczne artykuły jako 
korespondent gazet warszawskich.

POCZĄTKI KONSPIRACJI
Pomijając konspiracyjny epi-

zod z czasów wojny krymskiej, 
o którym wspomniałem wyżej, 
Apollo Korzeniowski włączył się do 
ruchu spiskowego  – prawdopo-
dobnie dzięki szerokim kontaktom 
szwagra Stefana Bobrowskiego  – 
na przełomie lat pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych, czyli odkąd prze-
niósł się do Żytomierza. Tamże w 
kwietniu 1861 roku wziął udział 
w zebraniu przedstawicieli dele-
gatów szlacheckich trzech części 
składowych Rusi: Wołynia, Podola 
i Ukrainy, na którym poruszono 
kwestię stworzenia na bazie ist-
niejących Towarzystw Rolniczych 
wspólnej organizacji ziem zabra-
nych, mającej w założeniu szerzyć 
wiedzę ekonomiczną, doskonalić 
techniki agrarne, założyć gospo-
darstwo modelowe, wydawać pi-
semko rolnicze, itp. Wiadomo, iż 
Korzeniowski domagał się w trak-
cie obrad, by wystosować do cara 
adres z apelem o administracyjne 
scalenie Królestwa Kongresowe-
go z Litwą i Rusią. Liczono w ten 
sposób na stworzenie zaczynu 
Rzeczpospolitej przedrozbioro-
wej. Pozujący na światłego refor-
matora Aleksander II nie zgodził 
się jednak na żaden z przedsta-
wionych wtedy postulatów.

Wobec warszawskich wypad-
ków 8 kwietnia, kiedy to Moskale 
ostrzelali tłum manifestantów ze-
brany na Rynku Starego Miasta, i – 
co się z tym wiąże  – nasileniu się 
agitacji Czerwonych, bliski im ide-
owo Korzeniowski przybył do sto-
licy, pragnąc wpływać na rozwój 
wypadków  – przeczuwał bowiem 
słusznie, że to właśnie tu rozegrają 
się kluczowe dla kraju wydarzenia.

Swój pobyt w Warszawie roz-
począł Korzeniowski od próby 
stworzenia pisma patriotycznego 
i społecznie radykalnego, dla któ-
rego przewidział już nawet tytuł – 
„Dwutygodnik”. Jednakże była to 
jedynie zasłona dymna dla sto-
łecznej działalności konspiracyjnej. 
Na początku tej drogi związał się 
z człowiekiem cieszącym się dużą 
estymą, szczególnie w środowisku 
Akademii Medycznej  – Karolem 
Majewskim. Być może wszedł wte-
dy do bliżej niesprecyzowanego 
„koła” czy „tryumwiratu”, mającego 
być głową ruchu rewolucyjnego. 
Koło musiało wkrótce ulec dezin-
tegracji, a to za sprawą rozejścia 
się dróg Korzeniowskiego ze zbyt 
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ugodowym i utrzymującym licz-
ne kontakty z białymi Majewskim. 
Jednocześnie da się zaobserwo-
wać zbliżenie naszego bohatera z 
„czerwieńcem” Ignacym Chmie-
leńskim z Podlasia. Znajomość ta 
umożliwiła mu z kolei kontakty w 
środowisku studentów Akademii 
Sztuk Pięknych. Wszystko to ugrun-
towywało pozycję Korzeniowskie-
go w środowiskach ruchu.

WYBORY SAMORZĄDOWE
Latem 1861 Królestwo Kongre-

sowe żyło mającymi odbyć się we 
wrześniu wyborami samorządowy-
mi. Opinie co do tego, jak należy 
się wobec nich zachować były po-
dzielone między trzy obozy. Klasy 
posiadające i millenerzy opowiadali 
się za czynnym udziałem w wybo-
rach. Przeciwne stanowisko zajęli 
czerwoni, stwierdzając, że „droga 
legalna jest już dla nas bezpłodną”. 
Stanowisko pośrednie wypracował 
wtedy Apollo Korzeniowski, suge-
rując wzięcie udziału w wyborach, 
ale za pewną cenę. Otóż wyborcy 
mieli nałożyć na wybranych „man-
dat”, zawierający szereg postulatów. 

Przede wszystkim chodziło o roz-
szerzenie władztwa rządu na Litwę 
i Ruś  – integralne części Rzeczpo-
spolitej, przemocą jej odebrane. By 
zyskać poparcie dla tego pomysłu, 
Korzeniowski zorganizował w lip-
cu manifestację z okazji rocznicy 
uchwalenia Unii Lubelskiej, a więc 
tego aktu, który Rzeczpospolitą pol-
sko-litewsko-ukraińską  – choć nie 
znalazło to wtedy odzwierciedlenia 
w nazewnictwie  – powoływał do 
życia. Warto przy okazji zwrócić na 
pewną okoliczność, o której wspo-
minał Stefan Kieniewicz, tę miano-
wicie, iż manifestacja rocznicowa 
oprócz budzenia pamięci, odegrała 
rolę manewru politycznego zmie-
rzającego do pozyskania środowisk 
ugodowych i kunktatorskich dla 
sprawy czerwonych. Gdyby bo-
wiem ich przedstawiciele przyjęli 
taki mandat, droga ugody z ca-
ratem zakończyłaby się dla nich 
definitywnie, gdyż niemożliwym 
było, aby Aleksander zgodził się 
na ten pierwszy i chyba najważ-
niejszy krok na drodze ku odbu-
dowie państwa polskiego w gra-
nicach sprzed 1772 roku.

Niedługo po tych wydarze-
niach, ale jeszcze przed wybo-
rami, opublikował Korzeniowski 
broszurę pt. „Co mamy z tym 
fantem zrobić, co go trzyma-
my w ręku”, zawierającą bez-
pardonowy atak na środowiska 
millenerskie, obiecujące sobie 
korzyści z reform carskich po 
upływie kilkudziesięciu lat. Jed-
nocześnie stwierdzał, że trzeba 
„wybrać na radców ludzi z nie-
spożytą cywilną odwagą; upew-
nić się o chęciach wybranych, 
dając im mandat do upomnienia 
się o nieśmiertelne i nigdy nie-
przedawnione prawa narodowe”. 
Jak zatem widać Korzeniowski 
atakował swoich przeciwników 
zarówno z prawa, jak i z lewa.

Mimo całej akcji zmierzającej 
do przyjęcia przez elektów manda-
tu, zwyciężyła koncepcja białych, 
którzy obawiali się zadzierać z ca-
ratem. Same wybory, rozłożone 
w czasie na trzy tygodnie, miały 
spokojny przebieg, mimo iż w XI 
cyrkule stolicy doszło do krótko-
trwałej próby sił pomiędzy zwolen-
nikami i przeciwnikami idei man-

ŻYTOMIERZ  

W kwietniu 1861 roku 
Korzeniowski wziął udział 
w zebraniu przedstawicieli 
delegatów szlacheckich 
trzech części składowych 
Rusi: Wołynia, Podola i 
Ukrainy.
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datu. Zzwycięstwo białych było 
połowiczne, by nie powiedzieć 
pyrrusowe, ponieważ regułą w 
większości okręgów wyborczych 
było głosowanie na ludzi jawnie 
nieprzychylnych caratowi.

ROCZNICA UNII 
HORODELSKIEJ

Innym elementem ofensywy 
Korzeniowskiego na gruncie po-
lityki, którą dzisiaj zdefiniowaliby-
śmy jako jagiellońską, była współ-
organizacja zjazdu z udziałem 
przedstawicieli Korony i Rusi w 
celu uzgodnienia przebiegu ob-
chodów rocznicy unii horodelskiej. 
Stronę polską reprezentowali obok 
samego Korzeniowskiego, znany 
nam już Karol Majewski, postać w 
dalszym ciągu znacząca, a także 
student Akademii Sztuk Pięknych 
Stanisław Szachowski. Ze strony 
rusińskiej przybył ksiądz unicki z 
Lublina Stefan Laurysewicz wraz z 
grupą osób z lewobrzeżnej Ukra-
iny. Narada, oprócz swego celu 
podstawowego, miała być mani-
festacją jedności obu narodów w 
walce o niepodległość. Symboliki 
tego braterstwa dopełnia również 
fakt, iż według niektórych świad-
ków w delegacji zadnieprzańskiej 
znalazł się Mitrofan Podhaluzin, 
po mieczu potomek kozaka za-
poroskiego, który w powstaniu 
styczniowym walczyć będzie w 
województwach sandomierskim 
i krakowskim, następnie załapany 
przez Austriaków i wydany Moska-
lom, zostanie rozstrzelany w 1866 r. 
na stokach Cytadeli warszawskiej.

Rzecz jasna myliłby się ten, kto 
by sądził, że narada odbywała się 
w atmosferze sielankowej. Pomi-
mo protokołu rozbieżności, udało 
się jednak wypracować wspólne 
stanowisko. Sama uroczystość 
miała się odbyć 10 października 
w Horodle, a więc w zakolu Bugu 
niedaleko obecnego przejścia 
granicznego Zosin/Ustyluh  – w 
ostatniej chwili to postanowienie 
uległo zmianie, albowiem władza 
carska nie zgodziła się na uroczy-
stość w samej miejscowości, tylko 
w jej pobliżu. Ustalono, że tego 
dnia dojdzie do odnowienia unii z 
roku 1413, a herb I Rzeczpospolitej 
zostanie uroczyście wzbogacony o 
wizerunek archanioła Michała, po 
to, aby dawną niesprawiedliwość 
przekreślić i ogłosić powstanie 
Rzeczpospolitej nie dwojga, lecz 
T R O J G A narodów, „związanych 
bratnim węzłem”. Było to akt uzu-
pełnienia unii horodelskiej o po-

stanowienia traktatu hadziackiego 
z 1658 – zjednoczenie Polski, Litwy 
i Rusi jako „WOLNYCH Z WOLNYMI, 
RÓWNYCH Z RÓWNYMI.”

Przed obchodami komitet 
organizacyjny wydał odezwę, na-
pisaną prawdopodobnie przez 
samego Korzeniowskiego, adreso-
waną do „Braci Polaków, Rusinów 
i Litwinów”, którzy wezwani zostali 
do tłumnego przybycia na uroczy-
stość. Specjalne miejsce w zapro-
szeniu znalazło się dla przedstawi-
cieli duchowieństwa, jak też osób 
wyznania mojżeszowego.

Rocznica unii horodelskiej oka-
zała się wielką manifestacja patrio-
tyczną, w której wzięło udział kil-
kanaście tysięcy osób z Królestwa, 
Galicji i Litwy. W odnowionym ak-
cie przeczytać można było m.in.: 
„unię łączącą wszystkie ziemie 
Polski, Litwy i Rusi ponawiamy na 
zasadach zupełnego równoupraw-
nienia trzech połączonych naro-
dów i wszelkich wyznań, łącząc się 
w najściślejszy związek do pracy 
nad wydźwignięciem wspólnej 
Ojczyzny naszej z dzisiejszego jej 
upadku aż do uzyskania zupeł-
nej niepodległości. Przy pomocy 
Bożej liczymy głównie na własne 
siły; nie chcąc jednak zaniedbać 
żadnego źródła godziwego, ma-
jącego ułatwić spełnienie zamie-
rzonego przez nas dzieła, prawa 
nasze do niepodległości, jako nie 
uległe żadnemu przedawnieniu, 
oddajemy pod uznanie rządów 
i sumienia ludów z wyrobionym 
poczuciem sprawiedliwości.” Akt 
odnowienia unii był szeroko kol-
portowany w całej Polsce.

Euforia trwała jednak krótko…

STAN WOJENNY – 
KOMITET MIEJSKI – 
ARESZTOWANIE

Nazajutrz po zakończeniu 
wyborów samorządowych, a w 
cztery dni po uroczystościach ho-
rodelskich i zarazem w rocznicę 
śmierci Kościuszki  – 14 paździer-
nika  – namiestnik Królestwa Pol-
skiego Karl Lambert wprowadził 
na jego terenie Kongresówki stan 
wojenny. Mógł oczywiście to zro-
bić już wcześniej, do czego naglił 
go Petersburg, jednakże nie chciał 
w ten sposób zniechęcać środo-
wisk konserwatywnych do wzięcia 
udziału w wyborach.

Wobec jawnie już w tym mo-
mencie konfrontacyjnej postawy 
władz Apollo Korzeniowski zyskał 
bardzo silny argument w dyskusji 

z białymi: niepodobna prowadzić 
dalszych negocjacji w czasie ma-
sowych aresztowań, wywlekania 
ludzi z kościołów, wzmożonej cen-
zury… Jedyne, co pozostawało, 
to walczyć. Jednocześnie, wobec 
zdezaktualizowania się kwestii 
udziału w wyborach, możliwym 
stało się ponowne zbliżenie Korze-
niowskiego i Chmieleńskiego, co w 
istocie nastąpiło. 17 października 
w warszawskim mieszkaniu ojca 
Conrada zebrało się 17 albo 18 
osób, w taki czy inny sposób po-
wiązanych z czerwonymi. Grupa 
ta wyłoniła 3-osobowy komitet, 
do którego poza niedawnymi ad-
wersarzami wszedł jeszcze według 
wszelkiego prawdopodobieństwa 
Leon Głowacki. Nie jest rzeczą do 
końca pewną, jaką nazwę obrał 
ów tryumwirat  – w historiografii 
spotyka się dwie: Komitet Ruchu i 
Komitet Miejski. Tak czy owak, twór 
ten odgrywał wtedy rolę najwyż-
szej władzy wykonawczej w orga-
nizacji czerwonych, konsolidując 
przy tym jej strukturę. Członkowie 
komitetu podzielili między siebie 
„resorty” skarbu, wojska i propa-
gandy, tworząc tym samym zalą-
żek organizacji polskiego państwa 
podziemnego.

Na nieszczęście dla sprawy 
i dla samego Korzeniowskiego, 
jego działalność w Komitecie 
Miejskim okazała się dramatycz-
nie krótkotrwała. Cztery dni bo-
wiem po ukonstytuowaniu się 
nowej władzy, w nocy z 20 na 
21 października został on aresz-
towany, a następnie osadzony w 
budzącym jak najgorsze skoja-
rzenia X pawilonie warszawskiej 
Cytadeli. Dla samego Korze-
niowskiego nie było to wielkim 
zaskoczeniem. Popularność jego 
osoby, antyrosyjskie poglądy, 
udział w organizowaniu mani-
festacji patriotycznych, a być 
może również i usłużny donos w 
sprawie przystąpienia do Komi-
tetu – wszystko to składało się w 
oczach władz na obraz człowieka 
politycznie niebezpiecznego.

W więzieniu – mimo iż znosił je 
źle – zachował w przeciwieństwie 
do Karola Jankowskiego postawę 
wyprostowaną i nie wydał swoich 
kolegów. Śledczym nie udało się 
nawet wydobyć z niego informa-
cji na temat jego roli w Komitecie 
Ruchu. Konsekwentnie odmawiał 
współpracy. Jasnymi momenta-
mi w tych ciężkich chwilach były 
wizyty ukochanego synka, który 
wraz z babką przynosił mu paczki. 
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Joseph Conrad wspomni po la-
tach te odwiedziny:  „od czasu wi-
zyt na dziedzińcu cytadeli zaczęło 
się moje świadome życie”.

ZESŁANIE
Mimo najszczerszych chęci 

nie udało się zakwalifikować „prze-
stępstw” Apollona Korzeniowskie-
go jako zdrady stanu. Jednakże w 
obliczu napiętej sytuacji w Króle-
stwie zwolnić go byłoby niewyba-
czalnym błędem. Ta dwuznaczność 
sprawiła, iż w maju 1862 r. został 
zesłany wraz z żoną do Wołogdy, 
gdzie z czasem utworzyła się gru-
pa zesłańców politycznych. Tutaj 
też dotarła do niego wiadomość 
o wybuchu powstania. Będąc od-
dalonym od spraw krajowych, 
skrytykował je jako przedwczesne, 
nie doceniając powagi sytuacji 
wywołanej branką Wielopolskiego. 
Tymczasem stan zdrowia małżonki 
Eweliny pogorszył się na tyle, że 
Korzeniowscy uzyskali prawo osie-
dlenia się bliżej stron rodzinnych, 
w Czernichowie, co też uczynili.

W czasie zesłania podjął na 
nowo pracę literacką, pisząc mię-
dzy innymi rodzaj pamiętnika 
historiozoficznego pod tytułem 
„Polska i Moskwa”, urywek dra-
matyczny „Bez ratunku” oraz roz-
prawę krytycznoliteracką „Studia 
nad dramatycznością w utworach 
Szekspira”. Szeroki wachlarz tema-
tów i gatunków oraz przemożne 
pragnienie tworzenia mimo nędz-
nych warunków życia pokazują, jak 
gruntownie wykształconym czło-
wiekiem był Korzeniowski, który  – 
jak sądzę  – w innych warunkach 
mógłby z powodzeniem zostać 
cenionym naukowcem.

W roku 1865 Apollo Korze-
niowski został ciężko doświad-
czony śmiercią ukochanej żony, 
co z kolei przyczyniło do osłabie-
nia się i jego – od zawsze wątłe-
go  – zdrowia. W tym czasie cho-
rował jednocześnie na gruźlicę i 
chorobę serc. Wkrótce wystąpił 
do władz o pozwolenie wyjazdu 
i takowe otrzymał.

OSTATNIE MIESIĄCE
Coraz bardziej schorowany Ko-

rzeniowski wyjechał na początku 
1868 roku wraz z synem, który do 
tej pory znajdował się pod opie-
ką wuja Tadeusza, do austriackiej 
Galicji. Spalony u siebie jako kon-
spirator, liczył na panujące w tym 
kraju polityczne swobody, których 
popowstaniowa Ukraina była jaw-
nym zaprzeczeniem. Początkowo 

zamieszkali we Lwowie, by po 
mniej więcej roku przenieść się 
do Krakowa, w którym ojciec – ten 
niezłomny mimo chorób i depresji 
konspirator  – nawiązał kontakt z 
powstałym tam właśnie demokra-
tycznym pismem „Kraj”. Niewiele 
udało mu się jednak na tym polu 
zdziałać, był już bowiem śmiertel-
nie chory i rzadko wstawał z łóżka.

Zmarłego 23 maja Apollona 
Korzeniowskiego pochowano 
na Cmentarzu Rakowickim, na 
prawo od głównego wejścia. 
Jego grobowiec zdobi pomnik 
przedstawiający zwieńczoną 
krzyżem pryzmę kamieni, dłuta 
Walerego Gadomskiego.

KORZENIOWSKI 
WSPÓŁCZEŚNIE

Jak już wspomniałem we 
wstępie Apollo Korzeniowski na 
długie lata padł ofiarą sławy wła-
snego syna. Większość haseł en-
cyklopedycznych jemu poświęco-
nych zaczyna się od stwierdzenia: 
„ojciec Josepha Conrada”. Z dru-
giej strony ulice polskich miast 
noszące imię Korzeniowskiego 
nieodmiennie odwołują się do… 

Józefa Korzeniowskiego, również 
pisarza doby romantyzmu, jed-
nego z pedagogów Krasińskiego. 
Nie jest jednak tak źle, jak by się 
wydawało na początku: sztuka Ko-
rzeniowskiego „Komedia”, tak nie-
polityczna w XIX wieku, doczekała 
się światowej premiery – co praw-
da w roku 1952, a więc prawie 100 
lat po powstaniu  – ale zawsze. 
Dawała się ona łatwo wykorzystać 
przez komunistyczną ideologię, 
zmierzającą do zniszczenia etosu 
szlacheckiego. Była tym bardziej 
wiarygodna, że napisana przez 
człowieka z wewnątrz tamtego 
świata. Powiedzieć trzeba jednak 
wyraźnie: Korzeniowski nie był 
pierwszym polskim komunistą, 
pragnął dać szlachectwo chło-
pom, nie zaś je likwidować.

Na sam koniec warto podkre-
ślić, iż w Internecie dostępny jest 
solidny biogram Korzeniowskiego 
pióra historyka Jerzego Zdrady, a 
także poświęcony mu artykuł na 
Wikipedii w kilku wersjach języ-
kowych: polskiej, ukraińskiej, nie-
mieckiej, angielskiej i moskiewskiej.

Pierwotnie tekst ukazał się  
na łamach portalu kresy24.pl

JOSEPH CONRAD  

właściwie Józef Teodor 
Konrad Korzeniowski, syn 
Apollona Korzeniowskiego, 
wybitny pisarz i publicysta 
angielski pochodzenia 
polskiego.
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Joseph Conrad 
(Józef Teodor Konrad Korzeniowski)

Pisarz i publicysta angielski 
pochodzenia polskiego
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Jan 
Matkowski,

publicysta

JÓZEFA KONRADA 
KORZENIOWSKIEGO

Józef Korzeniowski herbu 
Nałęcz nigdy nie ukrywał 
swojego szlacheckiego po-
chodzenia. O jego pamięci o 

przynależności do rodu Nałęczów 
świadczy wiele momentów w 
biografii pisarza, ale jeden szcze-
gólnie. Przytoczmy tu cytat z listu 
do siostrzeńca Józefa Tadeusza Bo-
browskiego, który potwierdza, że 
historia rodu była ważnym tema-
tem nawet w relacjach ze znajomy-
mi: „Z przyjemnością zaznaczam, 
że »Nałęczostwo« Twoje zostało 
zmodyfikowane wpływem »Bo-
broszczuków«, jak Twoja nieoce-
niona Matka Swój własny ród na-
zywała, przeniósłszy się w gniazdo 
Nałęczów. Tą rażą cieszę się z tego 
wpływu mego rodu  – chociaż nie 
odmawiam wcale Nałęczom du-
cha inicjatywy i większej przedsię-
biorczości niżeli to jest mojej krwi 

właściwe. Ze skrzyżowania tych 
dwóch znakomitych ras w Twojej 
zacnej osobie wytrysnąć musi po-
tok krwi, której doskonała wytrwa-
łość i rozumna przedsiębiorczość 
Świat w zdumienie wprowa-
dzać będą! Co daj Boże, amen!” 
(List Tadeusza Bobrowskiego do 
Konrada Korzeniowskiego z 28 
czerwca/10 lipca 1880 r. w: „Pol-
skie zaplecze Josepha Conrada 
Korzeniowskiego”. T.I, Red. Z. Naj-
der i J. Skolik. Lublin 2006, s.300.). 
Rodowym herbem nakazywał Ko-
rzeniowski także sygnować zbio-
rowe wydanie swych dzieł.

Jak podają staropolskie herba-
rze, herb Nałęcz (lub: Choczennica, 
Łęczuch, Nalancz, Nalencz, Nałęczy-
ta, Nałonie, Pomłość, Toczennica, 
Toczenica) należał do najstarszych 
polskich godeł rodowych, związany 

z zawołaniami „Nałęcz” i „Nałęcz Je-
zioro”. Wymienia się go w dokumen-
tach już w XII wieku. 

XV-wieczny kronikarz Jan Dłu-
gosz tak scharakteryzował ów herb: 
„Wiązka biała, w najwyższej części 
kolista, i na środku złączona ściśle i 
wywinięta i na koniec odwrócona, 
jest w polu czerwonym. Nad tarczą 
herbową znajduje się hełm i korona, 
a nad nią dwa jelenie rogi, między 
którymi trzy pióra strusie, te strzała 
od prawej na lewą przeszywa” (w: 
„Znaki, czyli herby Króla i Królestwa 
Polskiego”, gdzie opisuje 71 najstar-
szych herbów polskich). I dodawał: 
„Ród wywodzący się z plemienia 
polskiego o czym świadczy też 
sama nazwa Nałęcz, oznacza po 
polsku zawój, znamię owo bowiem 
− wydaje się − utworzone zostało 
na wzór zawoju”.

Żyjący nieco później, na prze-
łomie XVII-XVIII, wieku Kacper Nie-
siecki, polski genealog heraldyk, 
w swoim „Herbarzu polskim” przy-
tacza legendę o początkach rodu: 
„Mieczysław, z monarchów polskich 
pierwszy chrześcijanin, chcąc, żeby 
i poddani tegoż Boga, którego i on 
za Pana czcił, jednych postrachem, 
drugich dobroczynnością do wiary 
prawdziwej i uznania tegoż Boga 
nęcił; jakoż gdy Gniewomir ksią-
żę na Czołpie przez chrzest święty 
odrodził się niebu, Mieczysław tym 
ucieszony chrzestną chustkę z gło-
wy jego zdjąwszy za herb mu ją dał.”.

Tak powstał herb, o czym Nie-
siecki pisze, że „Pospoliciej jednak 
go takim kształtem u nas w Polszcze 
zażywają, że kładą białą bindę w 
koło zawiązaną, w polu czerwonym. 
Na hełmie panna między jelenimi 
rogami tak, że się jednego jedną 
ręką, drugą drugiego trzyma, głowa 
u niej zawiązana, że nadwiązania 
końce z obu stron głowy widać”.

Wierszowaną wzmiankę doty-
czącą powstania herbu znajduje-
my też u XVI-wiecznego heraldyka 
Bartosza Paprockiego w „Gnieź-
dzie cnoty”: „Gdy wiara krześci-

jańska w Polszcze się zaczęła,/ Nie 
chcieli bałwochwalstwa przestać 
domów siła,/ Miecław, monarcha 
święty, groźbą, prośbą, dary/ Przy-
muszał je pokinąć on zły zwyczaj 
stary./ Sam krzcząc, swymi rękoma 
głowy zawięzował,/ Miasty, wsia-
mi i zamki hojnie ich darował./ 
Darował i tym znakiem, chustą za-
wiązaną,/ Za herb im na wieczny 
czas z potomstwem daną”.

O rodzie Nałęcz można zna-
leźć wiele informacji nie tylko w 
legendach i kronikach, ale i w 
pracach naukowych. Ciekawą roz-
prawę na ten temat napisał Zdzi-
sław Rajewski. W dziele „Biskupin, 
gród prasłowiański” czytamy: „(...) 
w początkach wieku VII powstaje 
na półwyspie duża osada, a obok 
niej niewielki gród obronny. Trwa 
to aż do wieku XI włącznie. Ślady 
tej osady zachowały się w postaci 
czarnej warstwy kulturowej, zawie-
rające paleniska z kamieni i dużo 
przedmiotów z metalu, rogu, kości, 
gliny oraz ułamków naczyń i kości 
zwierzęcych. Z budowli drewnia-
nych zostały nikłe resztki. Jest to 
gród i podgrodzie Polan, pocho-
dzące z okresu ustroju grodowego 
− z okresu już wczesnodziejowego. 
Dużo przemawia za tym, że gród 
ten wzniósł rod Nałęczów, do któ-
rego te ziemie ongiś należały”.

Od średniowiecza do dziś 
herbem Nałęcz pieczętowało się 
kilkaset rodów. Wielu ich przed-
stawicieli na trwale zapisało się 
w historii ziem między Wisłą a 
Dnieprem. Największe znaczenie 
uzyskali Małachowscy, Ostroro-
gowie, Raczyńscy i Czarnkowscy. 
Jan Ostroróg (1565-1622) był na-
uczycielem króla Jana II Kazimie-
rza. Edward Bernard Raczyński w 
latach 1979-1986 pełnił funkcję 
prezydenta RP na wychodźstwie. 

Wśród słynnych Nałęczowia-
ków nie brakowało przedstawi-
cieli innych rodów. Wiele z nich, 
jak ród Korzeniowskich, było 
związanych z Kresami. 

Korzenie rodu

herbu Nałęcz

Herb Nałęcz należał do 
najstarszych polskich  
godeł rodowych.
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Zgoda buduje
1917 rok. Polskie odrodzenie w Żytomierzu
Po upadku monarchii rosyjskiej Polacy z Żytomierza zjednoczyli się i wygrali wybory do 
miejskiej dumy i Wszechrosyjskiego Zgromadzenia Ustawodawczego.

Andrzej 
Racilewicz,

doktor nauk 
historycznych 

I deały powstań XIX wieku, li-
stopadowego i styczniowego, 
przetrwały w sercach Polaków 
z Żytomierza nawet w latach 

najokrutniejszych carskich prześla-
dowań. Propagowaniu ich sprzy-
jała sieć szkół narodowych, które 
działały w całej guberni wołyńskiej, 
przede wszystkim w jej stolicy – 
Żytomierzu. Dlatego rewolucja 
lutowa 1917 roku w Imperium Ro-
syjskim dała potężny impuls do re-

aktywowania polskiego ruchu pa-
triotycznego. Polacy w Żytomierzu 
i całej guberni wołyńskiej w krót-
kim czasie zdołali się zjednoczyć i 
samoorganizować w celu obrony 
interesów narodowych. 

Wiosną 1917 roku społeczna 
aktywność Polaków „wypłynęła” 
na ulice miast. 10 marca w Żyto-
mierzu pod hasłem „za naszą i wa-
szą wolność” odbyła się masowa 
manifestacja Polaków, z udziałem 

władz gubernialnych i ducho-
wieństwa rzymskokatolickiego. 
Komisarz gubernialny B. Lelawski 
pozdrowił Polaków z okazji no-
wego ustroju demokratycznego, 
a biskup Dub-Dubowski wygłosił 
do manifestantów przemówienie 
w języku polskim. 

Sześć dni później, 16 marca, 
tysiące Polaków wyszły na pierw-
sze polskie wiece. Mówcy wzywali 
rodaków do samoorganizacji i ak-

DZIEJE JAGIELLOŃSKIE
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tywnej działalności społeczno-po-
litycznej. Padały propozycje założe-
nia Domu Ludowego, Towarzystwa 
Edukacji Narodowej, polskich szkół 
i bibliotek, a także jednoczenia się 
w polskich organizacjach społecz-
nych, sportowych i zawodowych. 
W podjętej rezolucji nawoływano 
Polaków do zjednoczenia się wo-
kół Polskiego Komitetu Wykonaw-
czego na Rusi (PKW). Podjęto też 
decyzję o stworzeniu polskiego 
komisariatu miejskiego. 

3 kwietnia Polacy, podobnie 
jak inni mieszkańcy Żytomierza, 
wzięli udział w manifestacji de-
mokratycznej z okazji święta wol-
ności. Nad tłumem powiewały 
polskie sztandary i zabrzmiał Ma-
zurek Dąbrowskiego. 

Zakładanie polskich stowarzy-
szeń odbywało się w atmosferze 
narodowego uniesienia. Polacy z 
Żytomierza i całej guberni wołyń-
skiej marzyli o odrodzeniu wolnej 
Polski. Ich nadzieje wspierane były 

deklaracją Tymczasowego Rządu 
kreślącą perspektywy odrodzenia 
polskiej niepodległości. 

Liczni lektorzy i mówcy wzy-
wali żytomierskich Polaków do 
społeczno-politycznej aktywności. 
Ogłoszenia na stronach ówczesnej 
żytomierskiej prasy anonsowały 
występy polskich intelektualistów, 
które nawoływały miejscowych 
Polaków do zjednoczenia w celu 
obrony interesów narodowych. 
Na przykład, idee polskiej jedno-
ści narodowej propagował w wy-
kładzie wygłoszonym 30 kwietnia 
prezes zarządu Polskiego Związku 
Demokratycznego na Rusi (PZD) 
Jan Starczewski. 

2 kwietnia, śladem Moskwy i Ki-
jowa, w Żytomierzu powstał regio-
nalny ośrodek Związku Wojskowych 
Polaków. Organizacja stawiała sobie 
za cel szerzenie ducha narodowego 
i oświaty, ale także skupienie Pola-
ków służących w armii rosyjskiej, 
opiekę nad nimi i ich rodzinami. 
Związek planował stworzenie or-
ganizacji kulturalno-oświatowych i 

kasę wzajemnej pomocy. Prezesem 
jego tymczasowych władz został 
chorąży K. Sokołowski.

Gwałtownie rozwijało się także 
polskie życie polityczne. O wpływ 
na Polaków na Naddnieprzu w 
obrębie Polskiego Komitetu Wyko-
nawczego na Rusi zażarcie rywali-
zowały endecja i demokraci, którzy 
założyli wiele przedstawicielstw 
regionalnych. Gazeta „Трудова 
Волинь” (Wołyń Pracujący) donosi-
ła o zaplanowanym na 22 kwietnia 
1917 roku pierwszym zjeździe orga-
nizacyjnym żytomierskiego komite-
tu Polskiego Związku Demokratycz-
nego na Rusi. Wkrótce, 8 maja, PZD 
założył w Żytomierzu biuro i czytel-
nię. W mieście aktywnie działały 
oddziały innych polskich ugru-
powań politycznych. Wśród nich 
partie: Pracy Narodowej na Rusi, 
Centrala Demokratyczna, Partia 
Demokracji Chrześcijańskiej na 
Rusi i Narodowo-Demokratyczna. 
Polski Komisariat w Żytomierzu 
pod koniec kwietnia otrzymał lo-
kal, gdzie mógł codziennie przyj-
mować interesantów. W mieście 
odrodziło się Rzymskokatolickie 
Towarzystwo Dobroczynne.

Uaktywnił się polski ruch ko-
biecy. W maju w Żytomierzu zało-
żono Związek Kobiet Polek, który 
pod koniec czerwca otworzył biu-
ro pracy. Zostało też reaktywowane 
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet 

MAPA ROZSIEDLENIA 
LUDNOŚCI POLSKIEJ  

z uwzględnieniem spisów z 
1916 roku. Odsetek ludności 
polskiej w powiatach 

ŻYTOMIERZ

Polacy z Żytomierza marzyli 
o odrodzeniu wolnej Polski
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Pracujących „Dźwignia”, zajmujące 
się działalnością oświatową i kształ-
ceniem zawodowym.

W tym czasie rozwijał się polski 
ruch kulturalno-oświatowy. Wzo-
rem Królestwa Polskiego w Żyto-
mierzu założono Stowarzyszenie 
Oświatowe „Macierz Polskа”, które 
latem 1917 roku otworzyło czte-
ry jednoklasowe szkoły, kursy dla 
analfabetów i seminarium nauczy-
cielskie. Stowarzyszenie prowadziło 
wykłady we wszystkich dzielnicach 
miasta i organizowało wiele akcji do-

broczynnych połączonych ze zbiór-
ką publiczną. We wrześniu „Macierz 
Polska” miała już pod swoją opieką 

osiem szkół, w których uczono w 
języku polskim. By wesprzeć pol-
skie szkolnictwo na Wołyniu zarząd 
„Macierzy Polskiej” założył fundację 
im. Romana Sanguszki z kapitałem 
założycielskim 1000 karbowańców. 
Patriotycznym wychowaniem mło-
dzieży zajmował się również polski 
ośrodek skautowy działający przy I 
Gimnazjum Męskim w Żytomierzu. 

Uciekinierami polskiego po-
chodzenia zajmował się w Żyto-
mierzu Centralny Komitet Obywa-
telski Królestwa Polskiego, któremu 
pomocy udzielały miejscowe pol-
skie organizacje. Na przykład, 13 
czerwca Związek Kobiet Polek 
zorganizował akcję dobroczynną 
„Niebieski kwiatek”, podczas której 
zebrano 3130 karbowańców i 97 
kopijek na rzecz sierocińca.

Polskie życie społeczno-poli-
tyczne szeroko opisywała ówcze-
sna prasa żytomierska. Na łamach 
gazet „Волынь” i „Трудовая Волынь” 
(Wołyń i Wołyń Pracujący) w spe-
cjalnych rubrykach ukazywały się 
informacje o działalności i przed-
sięwzięciach miejscowych Polaków. 
Gazeta „Волынская речь” (Wołyń-

ska Mowa) obszernie relacjonowała 
poczynania Polaków z Żytomierza, 
guberni wołyńskiej, Królestwa Pol-
skiego, Galicji i Rosji. Uruchomienie 
tego działu redakcja argumento-
wała wielką liczbą Polaków wśród 
swoich czytelników: „Uwzględnia-
jąc wśród swoich stałych czytelni-
ków wielką liczbę Polaków, redak-
cja »ВP« wprowadza rubrykę pod 
tytułem »Polskie życie«, gdzie stara 
się naświetlić ważne zjawiska dnia 
codziennego Polaków i zapoznać 
polskich mieszkańców guberni wo-
łyńskiej z polską opinią kulturalną i 
polityczną. Wszystkie wiadomości 
gazeta czerpie z pierwszych źródeł, 
a informacje o ważnych wydarze-
niach pojawiają się u nas wcześniej, 
niż ich czytelnicy – Polacy, mogą 
przeczytać w gazetach polskich” – 
zaznaczono w tekście anonsującym 
wprowadzenie tej rubryki.

W mieście wychodziło sporo 
polskich tytułów. Miejscowi Polacy 
mieli do wyboru: „Dziennik Kijowski”, 
„Gazetę Narodową”, „Przegląd Polski”, 
„Echo Polskie”, „Lud Boży”, „Głos Mło-
dzieży” i wiele innych. W listopadzie 
powstał „Tygodnik Kresowy”, piszący 

ŻYTOMIERZ 

był miastem leżącym na 
pograniczu ścierających się 
kultur i narodowości 

6 sierpnia 1917 roku Polacy 
odnieśli przygniatające zwycięstwo 
wyborcze. Lista nr 5 zajęła 
pierwsze miejsce pod względem 
liczby oddanych głosów i zdobyła 
17 mandatów w miejskiej dumie

DZIEJE JAGIELLOŃSKIE



Popular Science Magazine / 45

o politycznym, literackim i narodo-
wym życiu Polaków w Żytomierzu, 
na Wołyniu i Rusi. Niezwykle częste 
na stronach polskiej prasy były pa-
triotyczne publikacje poświęcone 
polskiemu ruchowi powstańczemu 
i przedsięwzięciom upamiętnia-
jącym bohaterów zrywu z 1863 
roku. Polska prasa brała aktywny 
udział w życiu społecznym. Na 
przykład, wszystkie redakcje gazet 
ofiarowały datki na rzecz Polskiego 
Towarzystwa Ratowania Zabytków 
Przeszłości na Rusi.

Klub Społeczno-Polityczny, zało-
żony w Żytomierzu przez Komisariat 
Polski, jednoczył wszystkich Polaków, 
bez względu na ich poglądy politycz-
ne. Klub organizował wykłady, debaty 
i dyskusje. Na przykład, 3 lipca z pre-
lekcją „Polska na krzyżu współczesno-
ści” wystąpił polski pisarz i dziennikarz 
J. Augustynowicz, o którym gazeta 
„Волынская речь” pisała, że jego wy-
kłady „są szczere, prawdziwe i pełne 
świadomości moralnej odpowiedzial-
ności za swoje słowa”.

W wyborach do miejskiej dumy, 
które się odbyły na początku sierp-
nia, Polacy wystawili 45 kandyda-
tów, którzy reprezentowali wszyst-
kie warstwy polskiej społeczności. 
I tak przedstawicieli zawodów rze-
mieślniczych było 15, inteligencji – 
19, pracujących w rolnictwie – 1. 10 
osób nie podało, czym się zajmuje. 
Polska lista miała nr 5.

Kampania wyborcza była wy-
jątkowo intensywna. Jej taktykę 
omawiano kolegialnie na walnych 
zgromadzeniach przedstawicieli 
wszystkich warstw polskiej wspól-
noty miasta. Aktywnie działały Ko-
misariat Polski i Chrześcijańsko-Na-
rodowe Stronnictwo Robotnicze, 
które jeszcze w przeddzień wybo-
rów zorganizowały zebranie pol-
skiej społeczności. Polakom udało 
się zmobilizować rzesze wyborców, 
o czym świadczy wynik elekcji.

6 sierpnia 1917 roku Polacy od-
nieśli przygniatające zwycięstwo 
wyborcze. Lista nr 5 zajęła pierwsze 
miejsce pod względem liczby od-
danych głosów i zdobyła 17 man-
datów w miejskiej dumie. Tłuma-
cząc tak wysoki wynik „Волынская 
речь” pisała: „Zwycięstwo listy nr 
5 świadczy o tym, że po pierwsze, 
Polacy mają za sobą znaczną część 
rdzennej społeczności, a po drugie, 
ta część społeczności jest ściśle ze 
sobą związana i świadoma obywa-
telskiego obowiązku”.

Kampania, a właściwie jej 
wyniki potwierdziły efektywność 
taktyki Polaków, która polegała na 

narodowym jednoczeniu się. Na 
pierwszych obradach nowo wy-
branej dumy polskie koło posel-
skie wezwało do pracy dla dobra 
miasta w imię wspólnego ideału 
„za naszą i waszą wolność”. Na 
burmistrza został wybrany członek 
koła polskiego – A. Piwocki.

Polacy z Żytomierza negatyw-
nie przyjęli ІІІ Uniwersał Centralnej 
Rady, w którym, jako reakcja na bol-
szewicką propagandę, znajdował 
się punkt o przekazaniu całej ziemi 
w ręce chłopów. Polskie społeczeń-
stwo niepokoiło możliwe zaostrze-
nie konfliktu na tym tle, przeradza-
jącego się w pogromy majątków 
polskich ziemian na prawobrzeżnej 
Ukrainie. Wskutek anarchii i chaosu 
ginęli najlepsi synowie narodu pol-
skiego. Na przykład w Sławucie w 
swoim pałacu został zamordowany 
książę i mecenas Roman Sanguszko, 
za którego w Żytomierzu odprawio-
no mszę żałobną. Żytomierscy Pola-
cy ogłosili więc protest przeciwko 
reformie rolnej Centralnej Rady.

Mimo zastrzeżeń wobec polityki 
władz polska społeczność przychyl-
nie odnosiła się do procesu samo-
określania się Ukraińców. Polskie koło 
w miejskiej dumie poparło pragnie-

nie narodu ukraińskiego do samo-
dzielności państwowej, lecz wstrzy-
mało się od głosowania nad rezolucją 
w sprawie poparcia ІІІ Uniwersału, 
stanowczo protestując przeciw moż-
liwej konfiskacie majątków ziemskich.

Na polskich wiecach, które od-
były się w Żytomierzu 17 listopada, 
skrytykowano reformę rolną zapro-
ponowaną w ІІІ Uniwersale Central-
nej Rady Ukrainy i podjęto decyzję 
o rozpoczęciu przygotowań do wy-
borów krajowych. Jedność Polaków 
w obronie interesów narodowych 
dała pozytywny wynik – zwycię-
stwo polskiej listy krajowej nr 4 w 
wyborach do Wszechrosyjskiego 
Zgromadzenia Ustawodawczego.

Zgoda buduje, niezgoda ruj-
nuje! Wspaniały przykład zjedno-
czenia żytomierskich Polaków na 
początku ХХ stulecia może być 
inspiracją dla ich potomków – dzi-
siejszych polskich mieszkańców 
Żytomierza. Ideał wspólnej walki 
Polaków i Ukraińców „za naszą i wa-
szą wolność”, skropiony krwią po-
wstańców styczniowych i żołnie-
rzy Józefa Piłsudskiego, nie utracił 
swojej aktualności i jest wspania-
łym wzorem do naśladowania w 
relacjach polsko-ukraińskich.

DZWONNICA PRZY 
KATEDRZE ŚW. ZOFII W 
ŻYTOMIERZU. 

Polacy z Żytomierza 
zjednoczyli się i wygrali 
wybory do miejskiej dumy 
i Wszechrosyjskiego 
Zgromadzenia 
Ustawodawczego 



OPERACJA 
UKRAIŃSKA

„Idąc w głąb Ukrainy, ale tylko do granic 1772 roku, przez to samo 
nie uznajemy rozbiorów i głosząc samostijność na tych ziemiach, 

jakby poprawiamy błędy naszych przodków. Chcemy dać [Ukrainie] 
możliwość samookreślenia i rządzenia się przez własny naród. […] 
Postawiłem na kartę […], żeby coś zrobić na przyszłość dla Polski, 

choć takim sposobem osłabić możliwości przyszłej, potężnej Rosji, i 
jeśli się uda, dopomóc [w] stworzeniu Ukrainy, która będzie zaporą 

między nami i Rosją, i na długie, długie lata nie będzie nam groźna”.
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Sojusz Orła z Tryzubem
Dlaczego Piłsudski walczył o niepodległą Ukrainę?
„W imieniu Polski wznoszę okrzyk: niech żyje wolna Ukraina!” – fraza wypowiedziana przez 
Józefa Piłsudskiego 17 maja 1920 roku w Winnicy doskonale odzwierciedla główną ideę 
koncepcji geopolitycznej Marszałka.

N aczelny Wódz zdawał so-
bie sprawę, że bez wol-
nej Ukrainy nie będzie 
wolnej Polski, dlatego 

walka o odzyskanie ukraińskiej nie-
podległości stała się priorytetem w 
polityce zagranicznej Piłsudskiego. 
W przeddzień wyprawy kijowskiej 
wiosną 1920 roku Naczelnik Pań-
stwa powiedział: „Idąc w głąb Ukra-
iny, ale tylko do granic 1772 roku, 
przez to samo nie uznajemy roz-
biorów i głosząc samostijność na 
tych ziemiach, jakby poprawiamy 
błędy naszych przodków. Chcemy 
dać [Ukrainie] możliwość samo-
określenia i rządzenia się przez 
własny naród. […] Postawiłem na 
kartę […], żeby coś zrobić na przy-
szłość dla Polski, choć takim sposo-
bem osłabić możliwości przyszłej, 
potężnej Rosji, i jeśli się uda, dopo-

móc [w] stworzeniu Ukrainy, która 
będzie zaporą między nami i Rosją, 
i na długie, długie lata nie będzie 
nam groźna”.

SIŁY ROSJI  
NIE BOJĘ SIĘ

Marszałek Piłsudski marzył o 
federacji państw od Bałtyku po 
Morze Czarne i był nieugięty w 
dążeniu do realizacji tego pro-
jektu. Najwymowniej świadczą o 
tym słowa wypowiedziane przez 
Wodza 31 lipca 1919 roku w Bel-
wederze do hr. Michała Kossakow-
skiego: „Mamy takie nieocenione 
chwile, taką wspaniałą okazję do-
konania na wschodzie wielkich 
rzeczy, zajęcia miejsca Rosji, tylko 
z odmiennymi hasłami, i wahamy 
się? [...] Siły Rosji nie boję się. Gdy-

bym teraz chciał, szedłbym teraz 
choćby do Moskwy, i nikt by nie 
zdołał przeciwstawić się mej sile. 
[...] Zginę raczej, niźlibym miał z 
czasem rozpaczać, że mi zabrakło 
odwagi do wyzyskania może jedy-
nej okazji wskrzeszenia całej wiel-
kiej i potężnej Polski”.

Wyjaśniając swoje zamiary 
w rozmowie z gen. Listowskim, 
Piłsudski zaznaczył: „Granic 1772 
roku tworzyć nie mogę, jak kiedyś 
chciałem. Polska nie chce tych 
kresów, Polska nie chce ponosić 
ofiar, wszystkie partie się wyraź-
nie wypowiedziały, nie chcemy 
ponosić kosztów, ani nic dać... a 
bez wysiłków, ofiar – nic tworzyć 
nie można! Zatem innego wyjścia 
nie ma – jak spróbować stworzyć 
samostijną Ukrainę”.

Z kolei Symon Petlura, Na-

WYPRAWA KIJOWSKA 

Symon Petlura i gen. Antoni 
Listowski wśród żołnierzy 
polskich, kwiecień 1920

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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czelny Ataman wojsk Ukraińskiej 
Republiki Ludowej (URL), nie tracił 
nadziei na wywalczenie niepod-
ległości państwowej. W tym celu 
szukał porozumienia z Polakami. 
Uczestnik wojny polsko-bolszewic-
kiej gen. Tadeusz Kutrzeba w swej 
pracy „Wyprawa kijowska 1920 
roku” napisał: „Petlura reprezento-
wał realne polityczne i wojskowe 
wartości. Jego program polityczny 
obejmował ponowne utworzenie 
rządu URL, która miała być nieza-
leżną od Rosji – czy białej, czy czer-
wonej. Petlurze podporządkował 
się rząd ukraiński pod prezyden-
tem Mazepą, a armia ukraińska pod 
wodzą Pawłenki istniała realnie i 
reprezentowała zbrojnie państwo-
wość ukraińską. Armia ta dowio-
dła swej bitności podczas swego 
»pochodu zimowego«, tocząc od 
6 grudnia 1919 roku do 5 maja 
1920 roku skuteczne partyzanckie 
walki z siłami sowieckimi. Wreszcie 
stale wybuchające na Ukrainie po-
wstania przeciwbolszewickie po-
zwalały sądzić, że wpływy Petlury 
sięgają w głąb mas ukraińskich. 
Petlura już rządził na Ukrainie i 
miał znowu rządzić”.

POPRAWIAMY BŁĘDY 
PRZODKÓW

22 kwietnia 1920 roku doszło 
do podpisania polsko-ukraińskiej 
umowy, tzw. umowy warszaw-
skiej, przewidującej wspólną walkę 
z bolszewikami. Niedługo przed 
tym, w marcu tego roku, na tery-
torium Polski rozpoczęło się for-
mowanie oddziałów armii URL. 
W Brześciu Litewskim powstała 6 
Dywizja Strzelecka, na czele której 
stanął pułkownik Marko Bezruczko. 
Natomiast w rejonie Kamieńca Po-
dolskiego zorganizowano 2 Dywi-
zję Strzelecką, której dowódcą był 
płk Oleksander Udowyczenka.

Tak więc na mocy umowy za-
wartej między rządami Ukraińskiej 
Republiki Ludowej i II Rzeczypo-
spolitej strona polska uznawała 
istnienie URL i rezygnowała z rosz-
czeń do ziem sięgających granicy 
Polski z 1772 roku. Strona ukraińska 
zaś zgadzała się, że Wołyń i Galicja 
Wschodnia staną się integralną 
częścią II RP. Ustalono, że granica 
między państwami przebiegać bę-
dzie wzdłuż linii rzek Zbrucz – Pry-
peć. Trzy dni później, 24 kwietnia, 
najbliższy współpracownik Józefa 
Piłsudskiego Walery Sławek jako 
pełnomocnik Naczelnego Wodza 
oraz generał-chorąży armii URL Wo-

łodymyr Sinkler podpisali ściśle taj-
ną konwencję wojskową w sprawie 
współdziałania militarnego prze-
ciwko bolszewikom.

ZA NASZĄ I WASZĄ 
WOLNOŚĆ!

Pod tym hasłem 25 kwietnia 
1920 roku połączone wojska pol-
sko-ukraińskie pod dowództwem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego za-

atakowały bolszewików na całym 
froncie ukraińskim. Sojusznicy 
przedarli się przez front sowieckiej 
12 Armii. W pierwszym dniu ope-
racji wojska generała Rybaka uwol-
niły Owrucz. O świcie 26 kwietnia 
zmotoryzowana Dywizja Piechoty 
generała Edwarda Rydza-Śmigłego 
po trzygodzinnej bitwie na obrze-
żach miasta zdobyła Żytomierz. 
Tego samego dnia zostały opano-
wane Korosteń i Radomyśl.

W Żytomierzu Józef Piłsudski 
wygłosił odezwę do „Do wszyst-
kich mieszkańców Ukrainy”, pod-
kreślając, że Ukraińcy mają prawo 
do własnego niepodległego pań-
stwa. „Ludności tych ziem czynię 
wiadomym, że wojska polskie usu-
ną z terenów, przez naród ukraiński 
zamieszkanych, obcych najeźdź-
ców […] Wojska polskie pozostaną 
na Ukrainie przez czas potrzebny 
na to, by władzę na ziemiach tych 
mógł objąć prawy rząd ukraiński” – 
zadeklarował Marszałek. 

Naczelny Ataman Symon Pe-
tlura też zwrócił się z odezwą „do 
narodu Ukrainy”, zapewniając, 
że „Polska przychodzi Ukrainie z 

pomocą jako sojusznik w walce 
z moskiewskimi bolszewikami –
okupantami”. Ukraiński przywódca 
podkreślił, że: „Wspólną walką za-
przyjaźnionych armii – ukraińskiej 
i polskiej – naprawimy błędy prze-
szłości, a krew, wspólnie przelana 
w bojach przeciw odwiecznemu 
historycznemu wrogowi, Moskwie, 
który ongiś zgubił Polskę i zaprze-
paścił Ukrainę, uświęci nowy okres 
wzajemnej przyjaźni ukraińskiego i 
polskiego narodu”.

Następnego dnia, 27 kwietnia, 
pododdziały 59 Pułku Piechoty 
wkroczyły do Berdyczowa oraz 

opanowały ważny węzeł ko-
lejowy Koziatyn. Na Podolu 

oddziały 6 Armii generała 
Iwaszkiewicza zdobyły 

Winnicę, Bar i Żmeryn-
kę. Północna grupa 
wojsk polskich zajęła 
Czarnobyl i zbliżyła się 
do Dniepru w rejonie 
ujścia Prypeci. Zdemo-
ralizowana rosyjska 12 
Armia została rozproszo-

na i zniszczona. Czerwoni 
w zamieszaniu i panice 

uciekali na wschód.
28 kwietnia w Monitorze 

Polskim (nr 97 z 28.04.1920 r.) 
zostały opublikowane Komuni-

katy ministrów spraw zagranicz-
nych Polski i Ukrainy w sprawie 
wzajemnego uznania państw i 
rządów obu krajów.

NIECH ŻYJE WOLNA 
UKRAINA!

Przebywając w Żytomierzu, Pił-
sudski wziął udział w obchodach 
129. rocznicy Konstytucji 3 maja i 
wydał rozkaz operacyjny zajęcia Ki-
jowa. 5 maja doszło do spotkania 
Marszałka z Petlurą. Tego samego 
dnia w czasie narady polskiego 
sztabu na dworcu kolejowym w 
Berdyczowie Naczelny Wódz po 
raz kolejny podkreślił, że pragnie 
pomóc Ukraińcom w walce na-
rodowowyzwoleńczej i nie chce 
odbudowy Rzeczypospolitej w 
granicach z 1772 roku. „Zwracam 
się do miejscowych Polaków, żeby 
mnie zrozumieli i pomogli. To jest 
w ich interesie, nie zajmować się 
sabotażem, a razem z Ukraińcami 
tworzyć państwo. Granic z 1772 
roku odnawiać nie będę, jak kie-
dyś pragnąłem. Polska nie potrze-
buje tych ziem [...] Innego wyjścia 
nie ma, jak stworzyć samodzielną 
Ukrainę” – zaznaczył.

Dwa dni później polska kawa-

ODZNAKA  
"ZA WIERNĄ SŁUŻBĘ" 

I Brygady Legionów Józefa 
Piłsudskiego
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leria oswobodziła Kijów. Cała pra-
wobrzeżna Ukraina została opano-
wana za cenę 150 zabitych i 300 
rannych. W celu wzmocnienia po-
parcia rządu ukraińskiego Piłsud-
ski zabronił wywieszania polskich 
flag, nakazał wieszać ukraińskie. 9 
maja przy nieopisanym entuzja-
zmie ludności w stolicy państwa 
ukraińskiego odbyła się wspólna 
defilada zwycięskich oddziałów 
polsko-ukraińskich. Jak wspomi-
nał gen. Tadeusz Kutrzeba, wypa-
dła bardzo dobrze. „Przed oczyma 
licznych tłumów przemaszerowa-
ły w świetnej postawie – ze sztan-
darami, orkiestrami i fanfarami – 

oddziały polskie i 6 dywizja Armii 
Petlury sformowana w Brześciu. 
Wrażenie było potężne: patrzące 
tłumy powtarzały, że od czasu wy-
marszu Niemców nie widziano na 
Ukrainie wojska prezentującego 
się tak znakomicie” – napisał.

17 maja przed opuszczeniem 
Ukrainy Piłsudski odwiedził Petlu-
rę w Winnicy i w wygłoszonym 
przemówieniu powiedział: „Wolna 
Polska nie może być istotnie swo-
bodna, dopóki naokoło panuje 
wciąż hasło niewolniczego pod-
dania woli narodowej przemocy 
terroru. Polska, osiągnąwszy naj-
większy skarb na ziemi, tj. wol-

ność, zdecydowała się odrzucić 
wszystko to, co wolności zagraża, 
jak najdalej od swych granic”.

II Rzeczpospolita była jedynym 
państwem, które udzieliło Ukraiń-
skiej Republice Ludowej wsparcia 
militarnego. W ciągu zaledwie jed-
nego miesiąca działań wojennych 
armia Petlury z 4 tys. żołnierzy roz-
rosła się do 20 tys. Sztab armii URL 
zdążył opracować plan mobilizacji, 
w wyniku której na Ukrainie miała 
powstać 200-tysięczna armia. A 
jednak z powodu pewnych oko-
liczności wyprawa kijowska zakoń-
czyła się niepowodzeniem... 

CUD NAD DNIEPREM SIĘ 
NIE ZDARZYŁ

Na początku czerwca 1 Armia 
Konna przedarła się przez front, 
a 13 czerwca wojska polskie zo-
stały zmuszone do opuszczenia 
Kijowa, którego niewielkie od-
działy ukraińskie nie były w stanie 
same utrzymać. Należy przy tym 
podkreślić, że żołnierze ukraiń-
scy walecznie stawali przeciwko 
bolszewikom, a 6 Dywizja Strze-
lecka Bezruczki obroniła Zamość 
i powstrzymała hordy Konarmii 
Budionnego w czasie bitwy war-
szawskiej latem 1920 roku.

Niecały rok później polska de-
legacja zdominowana przez zo-
rientowanych prorosyjsko polity-
ków endeckich podpisała 18 marca 
1921 roku w Rydze traktat pokojo-
wy między Polską a bolszewicką 
Rosją, który de facto przekreślał 
niepodległościowe szanse Ukrainy. 
Zwycięzcy zostali potraktowani jak 
pokonani. Postanowienia pokoju 
ryskiego dla Piłsudskiego oznacza-
ły kres marzeń o federacji państw 
międzymorza bałtycko-czarno-
morskiego. To była największa po-
rażka polityczna Marszałka.

Traktat ryski był faktycznym 
anulowaniem paktu Piłsudski-Pe-
tlura i wycofaniem się II Rzecz-
pospolitej z uznania dyploma-
tycznego Ukraińskiej Republiki 
Ludowej. Dotychczasowe wojska 
sojusznicze trzeba było interno-
wać. 15 maja 1921 roku, zwraca-
jąc do Ukraińców internowanych 
w Kaliszu i Szczypiornie, Piłsudski 
kilkakrotnie ze łzami w oczach 
powtarzał: „Panowie, ja was prze-
praszam. Ja was bardzo przepra-
szam. Mój plan runął. Nic z tym nie 
mogę zrobić”. Według wspomnień 
obecnego na tym spotkaniu płk. 
Juliusza Ulrycha przebiegało ono 
w szczególnej atmosferze: „takie-

BIJ BOLSZEWIKA 

Polski antybolszewicki plakat 
propagandowy, 1920
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go morza entuzjazmu, takiego 
bezmiaru uczuć, takiego zbioro-
wego wzruszenia – nie widziałem 
nigdy i nie przeżywałem nigdzie. 
Wielu płakało, nie ukrywając łez”.

KATASTROFALNE SKUTKI 
DLA POLAKÓW

Losy Polaków i Ukraińców są 
ściśle związane. Utrata wolności 
przez Ukrainę w perspektywie śred-
niookresowej prowadzi do upadku 
państwa polskiego. Tę cechę wspól-
nego geopolitycznego przeznacze-
nia dobrze rozumiał Józef Piłsudski, 

który walcząc o wskrzeszenie nie-
podległego państwa ukraińskiego, 
bronił przede wszystkim bezpie-
czeństwa narodu polskiego.

Niestety, w 1920 roku w Kijo-
wie, w przeciwieństwie do War-
szawy, cud się nie zdarzył. Kon-
sekwencje tej porażki dla Polski i 
Ukrainy okazały się w niedługim 
czasie tragiczne. Po 13 latach 
miliony mieszkańców Ukrainy 
straciły życie wskutek Wielkiego 
Głodu wywołanego przez stali-
nowców. 11 sierpnia 1937 roku 
szef NKWD Nikołaj Jeżow podpi-
sał rozkaz o rozpoczęciu operacji 

polskiej, której celem było ludo-
bójstwo Polaków mieszkających 
w Związku Sowieckim. W jej trak-
cie bezpośrednio zamordowano 
około 111 tys. Polaków. 

Kilka lat później, w 1939 roku, 
bolszewicy z hitlerowcami doko-
nali czwartego rozbioru Polski. W 
1940 roku w Katyniu strzałami w 
tył głowy stalinowcy wymordowali 
elitę państwa polskiego. Niestety, 
obawy Piłsudskiego, że bez wolnej 
Ukrainy nie będzie wolnej Polski, 
stały się rzeczywistością. Mroczne 
dziesięciolecia niewoli trwały do 
początku lat 90. XX wieku.

WYPRAWA KIJOWSKA 

Front polsko-bolszewicki w 
czerwcu 1920
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Polskie Wojsko w Żytomierzu
26 kwietnia 1920 roku po krótkiej bitwie na przedmieściach wojska polskie z 
pułkownikiem Stefanem Dąb-Biernackim na czele zmiotły bolszewików i uwolniły 
Żytomierz od najeźdźców.

P lan ofensywy Polaków na 
Ukrainie przewidywał, że w 
pierwszym etapie nastąpi 
rozbicie sił bolszewickich 

na dwie części. W „Dyspozycji ope-
racyjnej do ofensywy na Ukrainę” z 
17 kwietnia 1920 roku napisano, że 
„Ideą przewodnią operacji w pierw-
szym okresie jest rozdzielenie sił 
nieprzyjaciela na dwie grupy przez 
szybkie zajęcie Żytomierza i Kozia-
tyna, odcięcie odwrotu wojskom 
bolszewickim stojącym na północ 
od szosy Zwiahel-Żytomierz oraz ze-
pchnięcie sił stojących na południe 
od kolei Szepetówka-Koziatyn w kie-
runku południowym”.

Przed rozpoczęciem natarcia w 
rejonie Zwiahela skoncentrowano 
Grupę gen. Rydza-Śmigłego, która 
w pierwszym dniu walki miała zająć 
Żytomierz oraz opanować mosty na 
Teterewie w Żytomierzu i Koroste-
szowie. W nocy 26 kwietnia 1920 
roku rozpoczęła się ofensywa. W 

krótkotrwałej bitwie pod Kropiwną 
została kompletnie rozbita 58 dywi-
zja bolszewicka, a Polacy posunęli 
się o 70 kilometrów na wschód w 
kierunku Żytomierza. W pierwszym 
dniu wyprawy Polacy przeprowadzili 
80-kilometrowy rajd na Żytomierz, 
wykorzystując samochody pancerne 
i ponad 40 ciężarówek.

O świcie 26 kwietnia 1920 roku, 
po trzygodzinnej bitwie na przedmie-
ściach, 1 Brygada Wojska Polskiego na 
czele z pułkownikiem Stefanem Dąb-
-Biernackim zmiotła bolszewików i 
uwolniła Żytomierz od najeźdźców. 
Czerwoni w popłochu wycofali się 
z miasta, pozostawiając kilkuset jeń-
ców, 10 dział, kilkadziesiąt ciężkich 
karabinów maszynowych, samochód 
pancerny, 12 samochodów i 280 wa-
gonów ze sprzętem wojskowym na 
dworcu kolejowym. Miasto zostało 
wyzwolone przy minimalnych stra-
tach własnych – 5 zabitych i 48 ran-
nych polskich żołnierzy.

Na głównym placu Żytomierza 
Marszałek Wojsk Polskich Józef Pił-
sudski wygłosił odezwę do miesz-
kańców Ukrainy. „Wierzę, że naród 
ukraiński wytęży wszystkie siły, by z 
pomocą Rzeczypospolitej Polskiej 
wywalczyć wolność własną i zapew-
nić żyznym ziemiom swej ojczyzny 
szczęście i dobrobyt, którymi cieszyć 
się będzie po powrocie do pracy i 
pokoju – powiedział. – Wszystkim 
mieszkańcom Ukrainy bez różnicy 
stanu, pochodzenia i wyznania woj-
ska Rzeczypospolitej Polskiej zapew-
niają obronę i opiekę”.

Z kolei Naczelny Ataman Armii 
Ukraińskiej Republiki Ludowej Sy-
mon Petlura w odezwie do obywateli 
swego kraju zadeklarował: „Narodzie 
Ukrainy! […] Naród polski w osobie 
swego Naczelnika Państwa i Wodza 
Naczelnego, Józefa Piłsudskiego, i w 
osobie swego Rządu uszanował twe 
prawo do stworzenia niepodległej 
republiki i uznał twoją niezawisłość 

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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państwową. [...] Rzeczpospolita Pol-
ska weszła na drogę okazania real-
nej pomocy Ukraińskiej Republice 
Ludowej w jej walce z moskiewskimi 
bolszewikami – okupantami, dając 
możliwość u siebie formować się 
oddziałom jej armii, i ta armia idzie 
teraz walczyć z wrogami Ukrainy. 
Ale dziś armia ukraińska walczyć 
będzie już nie sama, jeno razem z 
przyjazną nam armią Rzeczypospo-
litej Polskiej przeciw czerwonym 
imperialistom – bolszewikom mo-
skiewskim, którzy zagrażają również 
wolności narodu polskiego”.

Doświadczywszy terroru bolsze-
wickiego, mieszkańcy Żytomierza 
pokładali w wybawicielach wielkie 
nadzieje. Ufali, że okrucieństwo czer-
wonych najeźdźców już się nigdy nie 
powtórzy. Władza komunistyczna na 
Ukrainie została bowiem przyniesio-
na na bagnetach Armii Czerwonej 
wbrew woli narodu ukraińskiego. 
Świadczą o tym wyniki wyborów 
do Zgromadzenia Ustawodawczego 
Rosji – Konstytuanty, które odbyły 
się w listopadzie 1917 roku. W ukra-
ińskich guberniach na bolszewików 
głosowało zaledwie 10 procent ludu 
ukraińskiego (dla przykładu, w Rosji 
25 procent), 90 procent zaś popar-
ło partie wchodzące w skład Cen-
tralnej Rady Ukraińskiej Republiki 
Ludowej. Zdecydowana większość 
mieszkańców Wołynia Wschodniego 
nie opowiadała się za bolszewikami. 
Nawet delegaci rad robotniczych, 
chłopskich i żołnierskich na Ukrainie 
potępili przewrót bolszewicki do-
konany w Piotrogrodzie 7 listopada 
1917 roku. Co ciekawie, w guberni 
wołyńskiej, której stolicą był Żyto-
mierz, w wyborach do Konstytuan-
ty zwyciężyła partia miejscowych 
Polaków. Dlatego z tak wielkim 
optymizmem żytomierzanie witali 
Wojsko Polskie wiosną 1920 roku.

3 maja w Żytomierzu odbyły się 
uroczystości z okazji 129. rocznicy 
Konstytucji 3 maja, w których uczest-
niczył Marszałek Piłsudski. Święto to 
miało szczególne znaczenie dla żyto-
mierzan, ponieważ Ustawa Rządowa 
z 3 maja 1791 roku została uchwalo-
na przy udziale posłów wybranych 
także w Żytomierzu. W tym samym 
dniu Naczelny Wódz wydał rozkaz 
operacyjny zajęcia Kijowa.

Niestety, półtora miesiąca póź-
niej, 7 czerwca 1920 roku, kawaleria 
bolszewicka znów grasowała po 
ulicach miasta. Zuchwały najazd był 
tak błyskawiczny, że sztab Józefa 
Piłsudskiego cudem uniknął niewo-
li. Na szczęście czerwona konnica 
przemknęła przez Żytomierz i rzu-

ciła się w kierunku Zwiahela. 8 lipca 
wojska polskie wróciły do stolicy 
Wołynia Wschodniego.

Według wspomnień świadka 
Szymona Hribera: „Jasnego, letniego 
poranka, 8 czerwca ulicą Kijowską w 
Żytomierzu spacerowali odświętnie 
ubrani ludzie, w większości kobiety 
w drogich sukniach i dużych ozdo-
bionych sztucznymi kwiatami kape-
luszach. To byli Polacy, którzy miesz-
kali w Żytomierzu. Z zadowoleniem 
powitali rodaków. Jako pierwsza 
wkroczyła kawaleria. Wszystkie konie 
były niesamowitej urody i w jednym 
kolorze. Kawalerzyści byli w zupełnie 
nowych mundurach z pagonami 
i guzikami, które połyskiwały w ja-
snych promieniach słońca. Kobiety 
z obu stron drogi rzucały żołnierzom 
kwiaty. A potem na zatłoczonych 
ulicach zostały otwarte sklepy i tar-
gi. Polscy oficerowie w eleganckich 
mundurach i konfederatkach byli 
najbardziej widocznymi w tłumie”. 
Niestety, radość nie trwała długo.

Cztery dni później wojska bolsze-
wickie ponownie wtargnęły do Żyto-
mierza. Według wspomnień świadka: 
„Na ulicę Kijowską powoli weszła ka-
waleria. Na klaczach różnej maści sie-
dzieli czerwoni kawalerzyści. Ubrani 
byli różnie. Ktoś w starym mundurze, 
ktoś w niechlujnej i rozdartej kurtce, 
ktoś w długim płaszczu wojskowym. 
Niektórzy byli w budionówkach, inni 
w zmiętych czapkach lub kapelu-
szach. Za kawalerią szła piechota w 
brudnych grubych butach i różnoko-
lorowych onuczkach. Mało kto miał 
buty dobrej jakości. Ale najbardziej 
zaskakujące było to, że wśród piecho-
ty był widoczny... wielbłąd, który szedł 
powoli, poważnie, z góry patrząc na 
tłum stojący na chodniku”. Z wyglądu 
bolszewicy byli podobni do dzikich 
azjatyckich barbarzyńców. Rządzili 
również w stylu bezlitosnych i okrut-
nych azjatyckich despotów.

12 czerwca 1920 roku wszedł do 
historii Żytomierza jako data tragicz-
na. Od tego dnia terror, głód, maso-
we aresztowania i mordy stały się dla 
miasta zwykłym zjawiskiem. W ciągu 
kilku pierwszych lat okupacji bolsze-
wickiej liczba mieszkańców zmniej-
szyła się o połowę. O ile w latach 
1914-1921 mimo wojen: światowej, 
domowej i narodowowyzwoleńczej, 
liczba ludności Żytomierza wzrosła z 
88 tysięcy do ponad 100 tysięcy, to 
przez pierwsze osiem „pokojowych” 
lat rządów komunistów skurczyła się 
o 43 tysiące osób. W 1929 roku było 
już tylko 57 tysięcy żytomierzan. My-
ślę, że ta informacja nie wymaga do-
datkowych komentarzy.

WOLNOŚĆ 
BOLSZEWICKA  

polski plakat propagandowy 
z 1920 r.
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Generał Armii Ukraińskiej 
Republiki Ludowej Mar-
ko Bezruczko wszystkie 
swoje wojny przeprowa-

dził w sztabach. Być może właśnie 
z tego powodu, jego gwiazda jako 
wodza zaświeciła mocniej już pod 
koniec walki wyzwoleńczej pod 
koniec drugiej dekady XX stulecia. 
Paradoksalnie, sztabowe sukcesy 
generała miaływiększe znaczenie, 
niż działania jego wojskowych to-
warzyszy broni na polu walki, po-
nieważ wyznaczyły one losy nie 
tylko Ukrainy, ale i sąsiedniej Polski, 
a być może, i całej Europy. 

W lipcu 1920 roku wojska bol-
szewickie przebiły się pod Lwów i 
rozpoczęły natarcie na Warszawę. 
Polska i cała Europa stanęły przed 
wielkim zagrożeniem. Za Polską 

znajdowały się Niemcy – bardzo 
osłabione po wojnie, ogarnię-
te wielką inflacją, przygnębione 
Traktatem Wersalskim. To państwo 
było łatwym celem dla zewnętrz-
nej agresji pod dosyć atrakcyjnymi 
dla biedniejszych warstw ludności 
hasłami. Gdyby „czerwonym” uda-
ło się dotrzeć do brzegów Renu, 
Europa, która była osłabiona woj-
ną i ruiną, musiała by stawić czoło 
totalitarnej dyktaturze w samym 
swoim sercu jeszcze na początku 
lat 20. To, co odbywało się w Pol-
sce, na Węgrzech, Czechosłowacji, 
Wschodnich Niemczech po II Woj-
nie Światowej, przydarzyłoby się 20 
lat wcześniej, tylko w jeszcze okrut-
niejszych okolicznościach i z dużo 
większym rozmachem. 

Na szczęście, do tego nie doszło. 

„Cud nad Wisłą” na długo zatrzymał 
falę agresji Sowietów. Wspominając 
o wydarzeniach sierpnia – września 
1920 roku, ludzie czasem zapomi-
nają o tym, że duże zwycięstwa 
często składają się z małych cio-
sów. Jeden z takich ciosów zadała 
Szósta Siczowa Dywizja Strzelecka 
pod dowództwem generała Marka 
Bezruczki. Warszawa zawdzięcza 
swoim ratunkiem nie tylko Józefo-
wi Piłsudskiemu, ale i wytrwałości 
ukraińskich żołnierzy i wojskowym 
umiejętnościom ich dowódcy.

LOS GENERAŁA 
Przyszły generał urodził się w 

miasteczku Wielki Tokmak pod Cher-
sonem. Po szkole studiował w semi-
narium nauczycielskim w Perejasła-
wiu. Potem zdecydował się zmienić 

Ukrainiec, który 
pomógł uratować 
Warszawę

Marko 
Bezruczko

„Czy armia ukraińska 
wykonała postawione 
jej zadanie? Autorzy 
ukraińscy i polscy są tu 
wyjątkowo zgodni: choć 
stanowiła ona około 
15% sił ekspedycyjnych, 
bez zastrzeżeń można 
odpowiedzieć, że w 
okresie od kwietnia do 
października 1920 armia 
URL, przepojona duchem 
państwowości, ofiarnie 
wykonała wszystkie 
postawione przed  
nią zadania”. 
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zawód nauczyciela na karierę wojsko-
wego i rozpoczął naukę jako junkier 
Odeskiej Szkoły Piechoty, którą ukoń-
czył w 1908 roku. Następnie młodego 
podporucznika skierowano do 106 
Ufymskiego pułku, który stacjonował 
w Wilnie. Swoją karierę wojskową na 
Ukrainie Marko Bezruczko rozpoczął 
jako pomocnik kierownika General-
nego Sztabu URL, a później – wojska 
Państwa Ukraińskiego (Hetmanatu). 
Od grudnia 1918 roku obejmuje on 
stanowisko kierownika osobistego 
oddziału Sztabu generalnego URL, 
od marca następnego roku – kierow-
nika sztabu Zaporoskiej Brygady im. 
Symona Petlury, a od czerwca 1919 
roku przebywa na tym samym sta-
nowisku w korpusie Strzelców Siczo-
wych pod dowództwem pułkowni-
ka Jewhena Konowalca. 

Przed wojną polsko-rosyjską 
Bezruczko, jak i wielu jego towa-
rzyszy, przebywał w obozach dla 
internowanych po przekroczeniu 
granicy z Polską w grudniu 1919 
roku. Sytuacja Marka Bezruczki za-
sadniczo zmieniła się w styczniu 
1920 roku. Właśnie wtedy, wyko-
nując zadania Głównego Atama-
na, zaczął formowanie 6 Siczowej 
Dywizji URL, 8 lutego mianowano 
go oficjalnym dowódcą tej forma-
cji wojskowej. 7 maja 1920 żołnie-
rze Marka Bezruczki zajęli Kijów. 
Na krótko, bo po miesiącu wojsko 
opuściło miasto i powoli zaczęło 
się cofać w kierunku polskiej gra-
nicy. Cofali się wiedząc, że kolejna 
szansa do odzyskania niepodle-
głości Ukrainy wypadnie niepręd-
ko, czerwoni z dużym wysiłkiem 

odsuwali polsko-ukraińskie wojska 
od wszystkich naturalnych granic – 
rzek Rusawy, Murafy i Łozowej.

OBRONA ZAMOŚCIA 
Na początku lipca 1920 roku 

czerwoni przekroczyli linię frontu 
pod Proskurowem i dalsze działa-
nia wojenne odbywały się coraz 
to dalej na na Zachodzie. Na połu-
dniowym skrzydle frontu sojuszni-
cy częściowo powstrzymali wroga 
na Podolu. Tymczasem na północy 
budionowcy przez Równe przybli-
żyli się do Lwowa, a podstawowe 
siły Armii Czerwonej podeszły już 
do okolic Warszawy. Upadek stoli-
cy stał się całkiem realną perspek-
tywą. Marko Bezruczko, od lipca 
1920 dowódca Średniej Grupy, 
razem z niewielką grupą polskich 

MARKO BEZRUCZKO, 

Generał armii Ukraińskiej 
Republiki Ludowej. W wojnie 
polsko-bolszewickiej w 
stopniu pułkownika, dowódca 
6 Siczowej Dywizji Strzelców 
Armii URL. 7 maja 1920 
dowodzona przez niego 6 
dywizja, wraz z wojskami 
polskimi zajęła Kijów. 
Dowodził obroną Zamościa 
przed Armią Czerwoną, 
uczestniczył w rozbiciu 
Armii Konnej Budionnego 
w bitwie pod Komarowem. 
5 października 1920 
awansowany do stopnia 
generała chorążego Armii 
URL. W 1921-1924 członek 
Wyższej Rady Wojennej URL.
Zdjęcie  w tle: wręczenie 
sztandaru 6 Siczowej Dywizji 
Strzelców. Symon Petlura, 
gen. Wołodymyr Salśkyj, gen. 
Antoni Listowski, Berdyczów 
21 kwietnia 1920
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oraz ukraińskich żołnierzy udał się 
do twierdzy w Zamościu. Właśnie 
tutaj zmierzyli się z I Konną Armią 
Budionnego. Ta ostatnia nie zdą-
żyła na warszawski rozgrom wojsk 
Tuchaczewskiego i po klęsce zdo-
bycia Lwowa, posunęła się bar-
dziej na północ, w kierunku Zamo-
ścia, licząc na przejęcie inicjatywy. 
Ale 29 sierpnia czerwoni natknęli 
się na twierdzę Zamość. W tym 
dniu załoga Bezruczki z sukcesem 
odbijała atak kawalerzystów. Bu-

dionowcy – prowadzili natarcie ze 
wszystkich stron, zamierzając oto-
czyć obrońców. 

Z zachodu zniszczyli druciane 
zasieki, i gdyby nie wysiłek set-
ki Ukrainców, to wtargnęliby do 
miasteczka. 1 września kawaleria 
Budionnego wycofała się razem z 
pozostałym wojskiem czerwonych, 
odsuniętym na wschód od Warsza-
wy w skutek «Cudu nad Wisłą». Ge-
nerał Bezruczko swoimi działaniami 
pogrzebał plany bolszewickiego 

dowództwa, aby otoczyć wojsko 
polskie i przedrzeć się na zachód 
do Niemiec. Chociaż podstawowe 
siły czerwonych pod dowództwem 
Tuchaczewskiego rozgromiono nad 
Wisłą, czerwone monstrum nadal 
było silne pod względem ilości żoł-
nierzy, broni nie brakowało nawet 
po sześciu latach wojny. 

Po odbiciu nieprzyjacielskiego 
ataku w Zamościu, 6 Siczowa Dy-
wizja kontratakowała wroga. We 
wrześniu-październiku 1920 roku 

WOJSKO POLSKIE 
WKRACZA DO KIJOWA. 

Ulica Wielka Włodzimierska. 
7 maja 1920 roku
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ukraińskie oraz polskie wojska odzy-
skały Podole i wróciły do Naddnie-
prza. Ale w tym momencie generała 
oczekiwała niespodzianka. Bez kon-
sultacji z sojusznikami polska strona 
podpisała separatystyczny rozejm 
z bolszewikami. Ukraińskie wojsko 
zostało sam na sam ze swoimi dą-
żeniami niepodległościowymi. Na-
stępstwa były takie: w listopadzie 
1920 Ukraińcy znów znajdowali się 
na wschód od Zbrucza. I ta kontr-
ofensywa już wydawała się tragicz-

ną apoteozą wszystkiego, co działo 
się wcześniej: przeprawiając się 
przez rzekę na granicy z Polską żoł-
nierze ukraińscy wrzucali broń do 
rzeki, umyślnie uszkadzali pistolety 
oraz karabiny maszynowe, żeby już 
nikt z nich nie skorzystał…

WALKA ZA KRAJ NA 
EMIGRACJI 

Nie wiadomo, co zrobił ze swoją 
bronią Bezruczko. Ale to nie był czło-
wiek, który traci nadzieję. Na emigra-
cji generał kontynuował aktywne 
działanie. Od maja do sierpnia 1921 
roku pełnił funkcję ministra obrony 
narodowej w rządzie URL na emi-
gracji. Później zrezygnował z tego 
stanowiska na znak protestu prze-
ciwko rządowej polityce. Zresztą, w 
1927 wrócił do aktywnego działania 
i został członkiem 29. osobowego 
sztabu generalnego ministra obrony 
narodowej URL na wygnaniu gene-
rała Wołodymyra Salskiego. Jakiś czas 
prowadził aktywną społeczną oraz 
naukową działalność, był przewodni-
czącym Ukraińskiego Klubu, w 1931-
1935 latach stał na czele ukraińskiej 
wojenno-historycznej organizacji 
w Warszawie, redagował i wydawał 
wojenno-historyczny miesięcznik «Za 
Kraj», napisał książkę «Ukraińscy siczo-
wi strzelcy, pracujący dla Ojczyzny». 

Ale oprócz pracy społecznej 
trzeba było na coś żyć. Generałowi 
poszczęściło się znaleźć pracę w za-
wodzie, w polskim Wojskowym In-
stytucie Geograficznym w Warszawie. 
W tym mieście, które uratował dzięki 
swojej odwadze, spędził ostatnie 20 
lat życia. Szczególnie trudne okazały 

się dla niego ostatnie dwa – od 1939 
Warszawa znalazła się pod niemiecką 
okupacją. Codzienną realnością były 
ubóstwo i terror okupantów. Nawet 
w tych warunkach Ukraińcy konty-
nuowali swoją pracę na rzecz odro-
dzenia ukraińskiego państwa – po 
śmierci ministra obrony narodowej 
rządu URL na emigracji, jego stanowi-
sko zajął Marko Bezruczko, piastując 
go do śmierci 10 lutego 1944. Na tym 
stanowisku generałowi już nie nada-
rzyła się okazja do wysyłania do walki 
ani jednego żołnierza, chociaż w tym 
czasie w Europie szalała najokrutniej-
sza w całej jej historii, wojna. 

Grób Marka Bezruczki prze-
trwał Powstanie Warszawskie, 
które zaczęło się pół roku po jego 
śmierci. Ten grób i dzisiaj znajduje 
się pośród innych grobów w pra-
wosławnej części cmentarza na 
warszawskiej Woli. 

Źródło: Robert Potocki, Idea 
restytucji Ukraińskiej Republiki 
Ludowej (1920-1939) Wydawnic-
two: Instytut Europy Środkowo-
-Wschodniej, Lublin 1999; ISBN 
83-85854-46-0, rozdziały książki 
dotyczące wojny 1920 i planów 
strategicznych tworzenia armii 
URL w latach trzydziestych.

SYMON PETLURA I 
OFICEROWIE ARMII URL 
W KIJOWIE

W środku, na pierwszym 
planie płk Marko Bezruczko

„Cud nad Wisłą” na długo 
zatrzymał falę agresji Sowietów
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Ignacy Jan 
Paderewski
Dla Polaków, mieszkających w 
Żytomierzu, którzy stanowią 
jedną trzecią ludności miasta, Jan 
Paderewski jest postacią symboliczną 
dla budowania tożsamości i związków 
z Polską. Związki z Paderewskim 
podkreśla nadanie imienia pianisty 
Domowi Polskiemu w Żytomierzu
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C o ciekawe, Kondratiuk od-
nalazł złożone 10 stycznia 
1872 r. przez szlachcica 
Jana Paderewskiego po-

danie z prośbą o wniesienie syna 
Ignacego do księgi rodowej. Wpisu, 
z powodu słabego zdrowia chłopca, 
dokonano 12 lat po jego urodzeniu 
(Ignacy Paderewski urodził się 18 li-
stopada 1860 r.). Prawdopodobnie 
nie wróżono mu długiego życia.

Drugą prośbę o nadanie praw 
szlacheckich do Wołyńskiego Gu-
bernialnego Zgromadzenia Szla-
checkich Deputatów w Żytomie-
rzu Jan złożył, gdy urodzili mu się 
synowie Józef i Stanisław (dziad 
pani Jadwigi) z drugiego małżeń-
stwa z Anną Tackowską.

WIĘŹ Z ŻYTOMIERZEM

W 1890 roku Ignacy Paderewski 
nabył w Żytomierzu dom przy ul. 
Podolskiej 12A, w którym zamieszkał 
też jego ojciec z żoną Anną oraz przy-
rodnimi braćmi i siostrą Marią. Już po 
rewolucji w jednym z jego skrzydeł 
mieszkał po powrocie z zesłania na 
Syberię ks. Józef Ulanicki, przygarnię-
ty przez Marię, którą władza sowiecka 
zaliczała do wrogów ludu. W latach 
30. ubiegłego wieku kompozytor 
próbował bezskutecznie wydostać 
Marię z sowieckiej Ukrainy. Nie udało 
się. Zmarła często głodując i sprzeda-
jąc na bazarze nuty po kompozyto-
rze. Dom stoi do dziś w Żytomierzu, 
ale jest w bardzo złym stanie.

Z Żytomierzem związany jest 
los krewnych kompozytora: ojca 

Jana i jego drugiej żony Anny z Tań-
kowskich, braci Stanisława, Józefa 
i siostry Marii. W 1890 roku Ignacy 
Jan Paderewski mógł urzeczywistnić 
własne marzenie - nabyć dla ojca i 
rodziny posiadłość w Żytomierzu, 
centralnym mieście Wołynia. Młody 
kompozytor bywał w domu przy ul. 
Podolskiej, gdzie zajmował duży po-
kój, w którym stał fortepian. Podczas 
pobytu w Żytomierzu grał nieduże 
koncerty dla rodziny i przyjaciół. Po 
śmierci ojca (1894) i macochy (1897) 
Paderewski podtrzymywał stosunki z 
braćmi i siostrą, miał zamiar zamiesz-
kać w Żytomierzu lub Kijowie.

Na żytomierskim katolickim 
cmentarzu widnieje granitowy 
krzyż nad mogiłą ojca i macochy 
Ignacego Jana Paderewskiego. W 
1993 roku w budynku przy ul. Po-
dolskiej 12 odnaleziony został rę-
kopis zupełnie nieznanych sześciu 
utworów kompozytora.

POLITYK Z WIELKIEJ LITERY
Ignacy Paderewski wybitny pol-

ski pianista i kompozytor, fundator 
pomnika grunwaldzkiego w Krako-
wie, dużą część życia poświęcił po-
lityce. Jego dokonania na tym polu 
należy ocenić bardzo krytycznie.

Nie umniejszając roli Paderew-
skiego w podjęciu sprawy polskiej 
przez administrację W. Wilsona, na-
leży zaznaczyć, że nawet najbardziej 
romantyczne memoriały pianisty 
nie odegrałyby żadnej roli, gdyby 
nie wewnętrzne przekonanie ame-
rykańskiego prezydenta. Wilson 
wybrał Polskę by na jej przykładzie 

udowodnić uniwersalność zasady 
samostanowienia narodów.

Ukończenie Symfonii i pierwsze 
jej wykonania – w latach 1909-1910 
– zbiegły się z 500-leciem bitwy pod 
Grunwaldem i odsłonięciem w Kra-
kowie Pomnika Grunwaldzkiego, 
którego Paderewski był fundatorem. 
Podczas tej uroczystości, w obecno-
ści 150 tysięcy ludzi, pianista wygło-
sił płomienne przemówienie. Dzia-
łalność kompozytorską Paderewski 
porzucił około 1910 roku, będąc u 
szczytu kariery pianistycznej.

Po wybuchu I wojny światowej 
zaangażował się w działalność spo-
łeczno-polityczną. Pomagał w pro-
wadzeniu, założonego przez Hen-
ryka Sienkiewicza w styczniu 1915 
roku, Generalnego Komitetu Pomo-
cy Ofiarom Wojny w Polsce. W lutym 
1915 roku wyjechał ze Szwajcarii i 
przez Francję i Wielką Brytanię dotarł 
do Stanów Zjednoczonych. Tam ak-
tywnie wspierał różne inicjatywy na 
rzecz niepodległej Polski. Zorganizo-
wał ponad 300 spotkań połączonych 
z koncertami, na których przemawiał 
i zachęcał do udzielania pomocy 
walczącym o wolność Polakom. To 
m.in. w wyniku jego działań do Armii 
Polskiej we Francji zgłosiło się prawie 
30 tysięcy ochotników z USA.

Dzięki osobistym wpływom Pa-
derewski dotarł do prezydenta Tho-
masa Woodrowa Wilsona, przekonu-
jąc go do wsparcia sprawy polskiej. 
W styczniu 1917 roku przedstawił 
mu memoriał dotyczący koniecz-
ności odbudowy niepodległego 
państwa polskiego. 28 sierpnia 1917 

Rzetelny 
polityk  
z Kresów
Ciekawe dla historii rodu są odkrycia ukraińskiego historyka Rusłana 
Kondratiuka. Na podstawie akt Gubernialnego Zgromadzenia Szlacheckich 
Deputowanych, zachowanych w archiwum obwodowym Żytomierza owy 
historyk ustalił m.in., że dziadek Ignacego Paderewskiego Józef mieszkał w 
miasteczku Iwnica w powiecie Żytomierskim. Tu urodził mu się syn Jan, który 
później osiadł na Podolu. Tam 6 listopada 1860 roku przyszedł na świat we 
wsi Kuryłówka Ignacy Jan Paderewski.

Anna 
Denysiewicz,

dziennikarka
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roku został członkiem Komitetu Na-
rodowego Polskiego w Paryżu i jego 
przedstawicielem w USA. Przyczy-
nił się do tego, że w ogłoszonym 8 
stycznia 1918 roku orędziu prezy-
denta USA do Kongresu znalazł się 
punkt dotyczący odbudowy nie-
podległej Polski. Istotną rolę odegrał 
też w przyjęciu 3 czerwca 1918 roku 
deklaracji, w której Wielka Brytania, 
Francja i Włochy uznawały powsta-
nie zjednoczonej i wolnej Polski za 
warunek sprawiedliwego i trwałego 
pokoju w Europie.

ROZKWIT KARIERY I II 
WOJNA ŚWIATOWA

16 stycznia 1919 roku Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski powołał go na 
stanowisko prezesa Rady Ministrów 
oraz ministra spraw zagranicznych i 
delegata polskiego na konferencję 
pokojową w Paryżu. W przekonaniu 
Piłsudskiego, osoba Paderewskiego, 
gwarantowała zasypanie podziałów 
między prawicą i lewicą w tak waż-
nym dla Polski momencie.

28 czerwca 1919 roku Pade-
rewski w imieniu Polski złożył 
podpis pod Traktatem Wersalskim. 
Z funkcji premiera ustąpił 9 grud-
nia 1919 roku. W styczniu 1920 
roku wyjechał do Szwajcarii. Za 
granicą nadal reprezentował Pol-
skę, będąc delegatem przy Radzie 
Ambasadorów i delegatem do Ligi 
Narodów. Utrzymywał kontakt z 
krajem, wspierając finansowo, za-
łożoną z jego funduszy „Rzeczpo-
spolitą”, którą redagował Stanisław 
Stroński. W 1924 roku sprzedał ga-
zetę i na pewien czas wycofał się z 
działalności politycznej.

W latach 30. zaangażował się 
w proces jednoczenia sił opozy-
cyjnych wobec rządów sanacji. 
W swojej willi w szwajcarskim 
Morges spotykał się z Wincentym 
Witosem, gen. Władysławem Si-
korskim i gen. Józefem Hallerem, 
stając się jednym z inicjatorów 
powstania tzw. Frontu Morges. 
W 1937 roku poparł ideę zjedno-
czenia Narodowej Partii Robotni-

czej, Chrześcijańskiej Demokracji 
i Związku Hallerczyków w ramach 
Stronnictwa Pracy.

Po wybuchu II wojny światowej, 
mimo podeszłego wieku, objął prze-
wodnictwo powstałej w grudniu 
1939 roku we Francji Rady Narodo-
wej RP. W tym czasie jego szwajcar-
ska siedziba stała się ważnym ośrod-
kiem działalności polskiej emigracji 
politycznej. W sierpniu 1940 roku Pa-
derewski podjął decyzję o wyjeździe 
do Stanów Zjednoczonych, aby po-
nownie szukać pomocy dla Polski.

W radiowym przemówieniu, wy-
głoszonym tuż przed opuszczeniem 
Szwajcarii, mówił: «Poświęciłem 
życie dla swojej Ojczyzny. Służyłem 
jej z całego serca i ze wszystkich sił 
moich, a wiecie, jak bardzo jest ona 
teraz nieszczęśliwa i jak cierpi. To 
ona wezwała mnie do służby. W ta-
kich okolicznościach nie liczy się ani 
wiek, ani stan zdrowia, ani ryzyko 
ciężkiej i długiej podróży».

Zmarł 29 czerwca 1941 roku w 
Nowym Jorku.

IGNACY JAN 
PADEREWSKI

Polski pianista, kompozytor, 
działacz niepodległościowy, 
mąż stanu i polityk

DZIEJE JAGIELLOŃSKIE
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Piłsudski 
o Rosjanach:
„Dusza Rosjanina jest 
przeżarta duchem 
nienawiści do każdego 
wolnego Polaka i do 
idei wolnej Polski”
„Nie trzeba się łudzić, nawet jeżeli 
zawrzemy pokój, zawsze będziemy 
celem napaści ze strony Rosji”  – 
mówił Piłsudski w wywiadzie 
udzielonym „Kurierowi Porannemu” 
tuż po bitwie warszawskiej.

„Rosja obiecuje, gdy jest do 
tego zmuszona, i nie dotrzymuje 
swych obietnic z chwilą, gdy ma 
po temu siłę”.

„Bez względu na to, jaki będzie 
jej rząd, Rosja jest zaciekle imperia-
listyczna. Jest to zasadniczy rys jej 
charakteru politycznego. Mieliśmy 
imperializm carski; widzimy dzisiaj 
imperializm czerwony – sowiecki”.

„Długa i ciężka niewola tatarska, 
która trwała kilka wieków, niezatar-
te zostawiła ślady w historii Rosji i 
wyryła swe piętno na charakterze 
ludności. Wszczepiła ona ten duch 
niewolniczy, tę pokorę wobec wła-

dzy, to zgadzanie się z losem, jakie 
charakteryzuje lud rosyjski”.

„Pomimo, iż duch liberalny ro-
syjski i reformy Aleksandra starały 
się zjednoczyć Rosję z Zachodem, 
to jednak pozostało stare przeko-
nanie, wspólne nam i Europie, że 
świat kultury zachodniej kończy 
się na wschodnich granicach Pol-
ski, że dalej idzie Azja”.

„Zawczasu określić możemy, 
czym będzie Rosja po usunięciu sa-
mowładnego rządu. Wyżej łba uszy 
nie rosną – mówi przysłowie rosyj-
skie i stosownie do tego demokra-
tyczność przyszłej konstytucji nie 
przerośnie samego społeczeństwa”.

„Widząc spustoszenia dokony-
wane przez ustrój komunistyczny, 
nie rozumiem, jak mogą istnieć w 
Europie socjaliści, odnoszący się do 
niego przychylnie”.

„Jest to (bolszewizm) dzie-
dzictwo dawnego rosyjskiego 
ustroju socjalnego, w którym 
poddani traktowani byli jak śmie-
cie swych panów”.

„Pamiętajcie, że dusza Rosjani-
na, jeśli nie każdego, to prawie każ-
dego, jest przeżarta duchem niena-
wiści do każdego wolnego Polaka i 
do idei wolnej Polski.

Oni są łatwi i zdolni do uczucia 
nawet wielkiej przyjaźni i będą was 
kochać szczerze i serdecznie,jak brata, 
dopóki nie poczują, że w sercu swoim 
jesteście wolnym człowiekiem i bo-
icie się ich miłości, w której dominu-
jącym pierwiastkiem jest żądza opieki 
nad wami, inaczej mówiąc: władzy.

To jest skaza urodzeniowa ich 
duszy, dziedziczna i kilkusetletnia, 
za ich niewolę, za Tatarów,za Iwana, 
za opryczników, za odwieczne bun-
ty topione we krwi.

Jeśli własna wolność jest nieosią-
galna, wolność cudza wzbudza zawiść 
i odrazę. Jesteśmy od wieków zbyt 
bolesnym dla nich wzorem, zaprze-
czeniem ich własnego losu. Obawiam 
się ,że dużo czasu upłynie, zanim oni 
zrozumieją, że nikt i nic, chyba śmierć, 
odbierze nam prawa do wolności…”.

Źrodło: jpilsudski.org

Bez względu na to, jaki 
będzie jej rząd, Rosja jest 
zaciekle imperialistyczna



ROZSTRZELAĆ 
POLAKÓW!
„Zapomnieć przeszłość – oznacza 
zgodzić się z jej powrotem” 
powiedział kiedyś Winston Churchill
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ROZSTRZELAĆ 
POLAKÓW!
„Zapomnieć 
przeszłość – 
oznacza zgodzić 
się z jej powrotem” 
powiedział kiedyś 
Winston Churchill

LUDOBÓJSTWO 
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Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

Po traktacie ryskim, Polacy, któ-
rym przyszło żyć w Związku 
Sowieckim, ponieśli ogrom-
ne straty. W latach 1937–1938 

bolszewicka Rosja zorganizowała im 
masowe ludobójstwo.

„Bardzo dobrze! Kopcie i czyść-
cie nadal ten polsko-szpiegow-
ski brud. Niszczcie go w interesie 
Związku Sowieckiego” – napisał 
Józef Stalin na raporcie, w którym 
Nikołaj Jeżow poinformował go o 
pierwszych masowych aresztowa-
niach Polaków. Enkawudziści na-
trętnie wykonywali zalecenia krwa-
wego rosyjskiego dyktatora.

W trakcie „operacji polskiej”, która 
rozpoczęła się rozkazem 00485 z dnia 
11 sierpnia 1937 roku, NKWD wymor-
dowało111 tys. Jednak prof. Mikołaj 
Iwanow twierdzi, że w ciągu kilku lat 
w Związku Sowieckim zgładzonych 
zostało prawie 200 tys. Polaków. Ci lu-
dzie byli zabijani tylko za to, że byli Po-
lakami. Tymczasem to tylko wierzcho-
łek góry lodowej. Do dziś nieznane 
są dokładne liczby zamordowanych 
Polaków także z innych przyczyn – w 
czasie masowych represji i Wielkiego 
Głodu w latach 1932-1933.

TRAGICZNE STULECIE
Narody mieszkające na Ukrainie, 

w tym także Polacy, w ХХ wieku prze-
żyły prawdziwą gehennę. Pierwsza 
wojna światowa 1914-1918; wojna 
bolszewicko-ukraińska 1917-1921; 
terror białych i czerwonych; Wielki 
Głód w latach 1921 oraz 1932-1933; 
represje i „operacja polska” w latach 30 
XX wieku; II wojna światowa w latach 
1939-1945, w tym ludobójstwo Pola-
ków na Wołyniu w latach 1943-44, a 
także głód 1947 roku. Język cyfr jest 
nieubłagany. Doktor historii, Stanisław 
Kulczycki, obliczył, że „bezpośrednie 
straty ludności Ukrainy w ХХ stuleciu 
wynoszą 45 milionów osób”, i dodał 
również, że „w warunkach normal-
nego stanu demograficznego w ХХ 
stuleciu moglibyśmy być stumiliono-
wym narodem”. Patrzcie na te okrop-
ne cyfry! Przecież ilość zamęczonych, 
ofiar śmierci głodowej, zabitych 
działaniami systemu totalitarnego 
i dzieci nieurodzonych w pierwszej 
połowie ХХ stulecia, prawie równa 

się liczebności współczesnej lud-
ności Ukrainy!!! Kto i po co masowo 
mordował ludzi na tak wielką skalę? 
Kto prowokował krwawe rzezie? 
Odpowiedź na te pytania jest jedno-
znaczna — rosyjski bolszewizm.

CENA ROSYJSKIEGO 
BOLSZEWIZMU

Rosyjskiemu tyranowi Stalino-
wi przypisuje się taką wypowiedź: 
„śmierć jednego człowieka to trage-
dia, a śmierć milionów to statystyka”. 
Żeby u czytelnika nie wywołało to 
podobnej obojętności, oderwijmy się 
od suchej mowy cyfr.

Mówiąc o statystyce, zauważmy, 
że ofiarami terroru stalinowskiego 
byli zwykli ludzie – podobni do nas. 
Oni również chcieli żyć, kochać i być 
kochanymi. Chcieli odnosić sukcesy, 
stworzyć rodziny, wychować dzieci, 
zrobić coś pożytecznego dla swojego 
kraju. Nie zdążyli… Z tych czy innych 
przyczyn, przeszkadzali tyranom ro-
syjskiego totalitaryzmu realizować 
maniakalne żądze władzy absolutnej 
nad społeczeństwem i krajem. Przy 
czym 99% ofiar – to osoby zupełnie 
niewinne. Po prostu „podpadli” wła-
dzy. Postawmy siebie, drodzy czytel-
nicy, na miejscu tych ofiar.

Adwokaci rosyjskiego totalitary-
zmu lubią mówić o zdobyczach ZSRR, 
szczycą się „zdobyczami industrializacji, 
zwycięstwem w II wojnie światowej, 
opanowaniem atomu, lotami w ko-
smos” i wielu innymi rzeczami. Zapo-
minają jednak opowiedzieć nam, jakim 
kosztem wszystkie te „zdobycze” zosta-
ły okupione. Ceną milionów zamęczo-
nych głodem dzieci, kobiet i starszych 
ludzi z Ukrainy, w tym Polaków. Dla tak 
zwanej „stalinowskiej industrializacji” 
zorganizowano ludobójstwo, a ilość 
ofiar, w większości dzieci, kobiet i ludzi 
starszych sięga milionów. Sam tylko 
Wielki Głód 1932-1933, przyniósł heka-
tombę – według różnych szacunków 
od 7 do 14 milionów zamordowanych 
mieszkańców Ukrainy. A teraz spróbuj-
my dać sobie odpowiedź, czy opłacały 
się wszystkie zdobycze totalitaryzmu, 
który po kolana brodził we krwi, któ-
ry został wzniesiony dosłownie na 
ludzkich kościach?

Ogólna liczba ofiar śmiertelnych, 
związanych z umocnieniem bolsze-
wickiego totalitaryzmu w okresie od 
1917 do 1989 roku, ocenia się mini-
mum na 61 milion osób (niektórzy 
uczeni uważają, że ta cyfra jest dwu-
krotnie zaniżona).

STALIN – BOŻEK PUTINA
Prawni spadkobiercy stalinow-

skich czekistów nie wstydzą się swojej 

przeszłości. Nikt nie okazał skruchy za 
bestialskie czyny poprzedników, nikt 
nie zrezygnował z użycia podobnej 
praktyki w przyszłości, nikt nie prze-
konał świata, że coś podobnego wię-
cej już się nie powtórzy. Nie! Wprost 
przeciwnie. Po dojściu Putina do 
władzy, rosyjscy czekiści zaczęli de-
monstracyjnie i otwarcie szczycić się 
przeszłością swoich poprzedników. 
Na przykład, Nikołaj Patruszew, prze-
wodniczący Federalnej Służby Bez-
pieczeństwa, w wywiadzie dla „Kom-
somolskiej prawdy” z dn. 20 grudnia 
2000 roku poświęconym obchodom 
Dnia Czekisty, oświadczył: „Nie zre-
zygnowaliśmy ze swojej przeszłości, 
Historia Łubianki przeszłego stulecia, 
które odchodzi, to nasza historia”.

Władimir Putin, w corocz-
nym przesłaniu Rady Federacji, 
akurat po Pomarańczowej re-
wolucji na Ukrainie, oświadczył: 
„Przede wszystkim, należy uznać, 
że krach Związku Radzieckiego 
był największą geopolityczną ka-
tastrofą stulecia. Dla rosyjskiego 
narodu stał się on prawdziwym 
dramatem”. Sądziliście, być może, 
że prawdziwym dramatem były 
wielomilionowe ofiary? Dla tych, 
którzy nie zrozumieli, Włodzi-
mierz Putin dodał, że „utrzymanie 
państwa na rozległym obszarze, 
zachowanie unikalnej wspólnoty 
narodów, przy silnych pozycjach 
kraju – to nie tylko ogromna pra-
ca. To jeszcze i znaczne ofiary 
naszego narodu. Akurat taką jest 
tysiącletnia droga Rosji”.

Nie myślmy też, że rosyjskiemu 
totalitaryzmowi można przysłużyć 
się z korzyścią dla siebie… Przecież 
prawie wszyscy hetmani-kolaboranci, 
którzy zdradzili I Rzeczpospolitą, skoń-
czyli na Syberii. Komunistyczna partia 
(bolszewików) nie raz poddawała się 
totalnemu oczyszczeniu, wskutek 
czego nawet najbardziej zażarci pa-
chołkowie totalitaryzmu byli rozstrze-
liwani, albo wysyłani do łagrów.

Publicysta Borys Bachtiejew sen-
sownie zauważył, że ZSRS różnił się od 
innych represyjnych państw tym, że 
nawet „w hitlerowskich Niemczech, 
jeśli człowiek nie był Żydem czy Cyga-
nem, nie przeciwstawiał się rządowi 
i nie czynił nic zabronionego, mógł 
czuć się pewnie, wiedział, że nic mu 
nie grozi. W stalinowskim ZSRS takie 
zachowanie nie zapewniało bezpie-
czeństwa, niemożliwie było ustalenie, 
co czynić, a czego nie, nie istniała od-
powiedź na pytanie „za co”? To była 
nieprzewidywalna loteria. Ostatecz-
nie, chodziło o zniszczenie ludzi dla 
samego ich zniszczenia”.

Józef Stalin:  
Bardzo dobrze! Kopcie i czyśćcie nadal 
ten polsko-szpiegowski brud. Niszczcie 
go w interesie Związku Sowieckiego
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Stalinowscy  
kaci
Enkawudzista Wasilij Błochin osobiście zastrzelił około 50 tys. więźniów, 
także Polaków w Katyniu. Jego koledzy nie zdołali pobić jego „rekordu”. 
Wielu z tych, którzy niegdyś mordowali jeńców wojennych, dziś wciąż 
figuruje na liście najbardziej uhonorowanych oficerów NKWD-KGB-FSB. 
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W carskiej Rosji w XX 
wieku, jak utrzymują 
historycy, był tylko je-
den kat. Po rewolucji 

październikowej ich liczba gwałtow-
nie wzrosła. Katami stali się wysocy 
oficerowie NKWD, którzy codziennie, 
od początku rządów Stalina do jego 
śmierci, wykonywali wyroki śmierci. 
Liczby mówią same za siebie: w 1937 
roku rozstrzelano 353 074 więźniów, 
w 1938 roku – 328 618, prawie tysiąc 
osób każdego dnia. Ale już w 1939 
roku – 2552 dziennie, i tak przez lata, 
aż do 1950 roku, kiedy liczba zabi-
tych w jednym dniu wyniosła 1609 
osób. Wyjątek stanowi rok 1940 − rok 
zbrodni katyńskiej, w którym rozstrze-
lano ponad 21 tys. Polaków oraz dzie-
siątki tysięcy dezerterów z Armii Czer-
wonej. Jak ustalili badacze, większość 
mordów na więźniach dokonała nie-
wielka grupa osób, dowodzona przez 
osobistych ochroniarzy Stalina. 

Po śmierci przywódcy Związku 
Sowieckiego na rozkaz Nikity Chrusz-
czowa powołano specjalną komisję 
do spraw zbrodni stalinowskich. Jed-
nym z jej członków była Olga Szatu-
nowska, bolszewiczka, która wróciła 
z łagrów. Rezultatem jej pracy było 
podsumowanie, z którego wynikało, 
że w ZSRS do 1953 roku zostało aresz-
towanych 19,84 mln „wrogów”, z cze-
go rozstrzelano około 7 mln.

SŁUŻU SOWIECKOMU 
SOJUZU

Borys Sopelniak jest jednym z nie-
licznych historyków w Rosji, spod pióra 
którego wyszło kilka książek na temat 
stalinowskich katów. W 2006 roku opu-
blikował pracę „Kaci epoki stalinowskiej”. 
Tym tematem zajmowali się też inni hi-
storycy w ZSRS. Trudnością dla badaczy 
było to, że nawet na Łubiance, w siedzi-
bie NKWD, niewiele osób orientowało 
się, czym zajmują się niektórzy ofice-
rowie. Wiedziano tylko, że są wyko-
rzystywani do zadań specjalnych. Ich 
teczki osobowe były objęte tajemni-
cą państwową. Do obowiązków tych 
„specjalistów” należało także wykony-
wanie zadań powierzonych osobiście 
przez Josipa Wissarionowicza. O ich 
charakterze świadczy na przykład za-
bójstwo w 1934 roku wpływowego 
komunisty Siergieja Kirowa. 

Ponad 60 proc. wyroków śmierci 
na więźniach politycznych wyko-
nano właśnie na Łubiance. Drugim 
miejscem zbrodni były obozy inter-
nowania Polaków. W głównej kwa-
terze NKWD w Moskwie było od 10 
do 15 wysokich oficerów, którzy na 
„robotę”, jak mówili, wyjeżdżali do 
różnych miast i obozów. 

Według świadectw zawartych 
w odtajnionych życiorysach każdy 
z katów musiał być członkiem partii 
komunistycznej i mieć dobrą charak-
terystykę oraz rekomendację od kie-
rownictwa partii. Oczywiście, że nie 
zawodzili. Wasilij Błochin, jeden z wy-
konawców zbrodni katyńskiej, osobi-
ście zastrzelił około 50 tys. skazanych 
na śmierć więźniów. Jego koledzy 
osiągali nieco słabsze wyniki. Ale nie-
wiele. Wielu z tych katów do dzisiaj fi-
guruje na liście zasłużonych oficerów 
FSB, następczyni NKWD i KGB. 

CZEKIŚCI DO ZADAŃ 
SPECJALNYCH

Bracia Szigalewowie to jedni 
z najbardziej znanych katów stali-
nowskich. Starszy, Wasilij, ukończył 
w rodzinnej miejscowości cztery 
klasy szkoły podstawowej. Uczył się 
na szewca, ale zdecydował się zacią-
gnąć do Armii Czerwonej. Walczył w 
wojnie domowej jako strzelec kara-
binu maszynowego. Potem został 
dozorcą więziennym na Łubiance. 
W 1937 roku Szigalew został miano-
wany współpracownikiem NKWD 
do zadań specjalnych. W taki sposób 
szefostwo ukrywało katów. Nieba-
wem podobną funkcję zaczął pełnić 
jego brat Iwan. Po kilku latach szyb-
ko awansował na kolejne stopnie ofi-
cerskie. Otrzymał tytuł „honorowego 
czekisty” i został kawalerem kilku or-
derów państwowych. Zajmował wy-
sokie stanowisko w kierownictwie 
partii komunistycznej. 

Petro Jakowlew od 1922 roku do 
1924 roku pracował w garażu Lenina 
i Stalina. Bardzo szybko został kierow-
nikiem garażu i osobistym kierowcą 
jednego i drugiego przywódcy ZSRS. 
Pełnił również stanowisko ochroniarza. 
W którymś momencie zrezygnował z 
tej funkcji, żeby zrobić karierę szerego-
wego kata w komendanturze NKWD.

Osobisty ochroniarz Ławren-
tija Berii pułkownik Nadarajan z 
Tbilisi, jak wynika z materiałów z 
tamtych czasów, także dokonywał 
egzekucji. Oprócz ochraniania Berii 
kat często rozstrzeliwał skazańców. 
Jako jeden z nielicznych po śmierci 
Stalina został osądzony i skazany 
na 10 lat więzienia.

Prawdziwymi „rekordzistami” są 
jednak bardziej zasłużeni czekiści. 
Piotr Maggo od 1920 roku był na-
czelnikiem więzienia wewnętrznego 
NKWD na Łubiance. W 1931 roku 
został przeniesiony na stanowisko 
oficera do zadań specjalnych Pań-
stwowego Zarządu Politycznego 
przy NKWD RFSRS. Zdaniem badaczy 
przeprowadził ponad 10 tys. egzeku-

cji. Historycy odnaleźli w archiwach 
notatki, w których ktoś zapisał, jak 
Maggo uczył go rozstrzeliwać więź-
niów: „Ręce tego, kogo prowadzisz na 
rozstrzelanie, obowiązkowo muszą 
być związane z tyłu drutem. Masz mu 
kazać iść naprzód, a sam, z naganem 
w ręce, za nim. Tam gdzie trzeba, mó-
wisz mu »na prawo«, »na lewo«, aż 
doprowadzisz go do miejsca, w któ-
rym wcześniej przygotowano piasek. 
Tam przykładasz mu lufę do głowy i 
»ciach«! A jednocześnie dajesz mu 
mocnego kopniaka w dupę. Żeby 
krew nie trysnęła na podkoszulkę i 
żeby żona znowu jej nie prała”.

Borys Sopelniak w swojej książce 
„Śmierć na raty” opisuje, jak pewnego 
razu, rozstrzelawszy jednego po dru-
gim ponad dwudziestu skazanych, 
Maggo tak się rozkręcił, że kiedy zabił 
ostatniego, wrzasnął do oficera przy-
dzielonego mu do pomocy: „»Czego 
tu stoisz? Rozbieraj się! Natychmiast! 
Nie, to zastrzelę na miejscu!«. Przestra-
szony enkawudzista ledwie przekonał 
kata, że mu asystuje”. 

Maggo był nałogowym alkoholi-
kiem. W pokoju, w którym kaci czekali 
na wezwanie do pracy, zawsze stało 
wiadro wódki, zakąska i dziesiątki fla-
konów z tanią wodą kolońską. Wódka 
była potrzebna, by zagłuszać wyrzuty 
sumienia, natomiast wodą kolońską 
tłumili zapach krwi i prochu.

Największym zbrodniarzem 
NKWD był wspomniany Wasilij Bło-
chin. Od 1926 roku do 1934 pełnił 
funkcję komendanta Państwowego 
Zarządu Politycznego, a później – ko-
mendanta administracyjno-gospo-
darczego zarządu NKWD. W rzeczy-
wistości był jednym z dowódców 
stalinowskich katów. Kierował egze-
kucjami także na Polakach. Generał 
major NKWD Tokariew w zeznaniach 
z tego czasu tak opisywał Błochina na 
miejscu zbrodni: „To było już pierw-
szego dnia. Poszliśmy. I wówczas 
zobaczyłem całą tę grozę. Po kilku mi-
nutach Błochin włożył swoją specjal-
ną odzież: brązową skórzaną czapkę, 
długi skórzany brązowy fartuch, skó-
rzane brązowe rękawice z mankieta-
mi powyżej łokci. Na mnie wywarło 
to ogromne wrażenie − zobaczyłem 
kata!” (Zeszyty Katyńskie). 

Błochin po śmierci Stalina został 
pozbawiony stopnia generała i przy-
sługujących mu przywilejów. Zastrze-
lił się. Na części swoich kolegów pod 
koniec lat 30. wykonał wyroki śmierci. 
Inni towarzysze poumierali w latach 
40. Jedni zwariowali, inni skończyli 
jako alkoholicy. We wspomnieniach 
ktoś napisał: „Oczywiście, piliśmy, 
przecież to bardzo ciężka praca!”.

Jan 
Matkowski,

publicysta
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Kto na tym skorzystał?
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Rosja 
dolała oliwy
do ognia konfliktu na Wołyniu
Polskie Centrum Medialne „Jagiellonia” przeprowadziło wywiad z profesorem Lwowskiego 
Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki Bohdanem Hudziem, który na zaproszenie 
Zjednoczenia Szlachty Polskiej przyjechał do Żytomierza, by wziąć udział w upamiętnieniu 
rocznicy paktu Piłsudski-Petlura.

– Panie profesorze, w tym 
roku obchodzimy 95. roczni-
cę sojuszu polsko-ukraińskie-
go 1920 roku. Jak to się stało, 
że 23 lata po nim doszło do 
rzezi wołyńskiej?

Prof. Bohdan Hudź: – Przede 
wszystkim chcę powiedzieć, że 
Wołyń Zachodni nie poparł w 1920 
roku sojuszu Piłsudski-Petlura. Od-
wrotnie, wołyńscy chłopi w tym 
czasie nie tylko niszczyli polskie 
majątki, ale także napadali na obo-
zy armii Ukraińskiej Republiki Ludo-
wej, która była sojusznikiem Wojska 
Polskiego. Wydarzenia te doskonale 
opisał naoczny świadek, ukraiński 
pisarz Borys Antonenko-Dawydo-
wicz, w powieści „Sotnyk Szurabura”.

Oprócz tego okres między-
wojenny także wywarł wpływ na 
trudne relacje polsko-ukraińskie, 
które kształtowały się jeszcze we 
wcześniejszych stuleciach. I to, co 
się zdarzyło w latach 1942-1943 
na Wołyniu, było wynikiem po-
lityki carskich rządów, a później 
Rosji bolszewickiej i ukraińskich 
nacjonalistów. Nie wolno też lek-
ceważyć niemieckiej działalności 

okupacyjnej i prowokacyjnej roli 
sowieckich partyzantów. To była 
mieszanka wybuchowa, która 
spowodowała rzeź.

– Profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego Hanna Dylą-
gowa zauważyła, że w latach 
20. XX wieku NKWD wysyłał na 
Wołyń grupy dywersyjne, które 
organizowały liczne akcje sa-
botażu i terroru. Z tego wynika, 
że Moskwa czyniła wiele wysił-
ków, aby prowokować i pogłę-
biać wrogość między Polakami 
i Ukraińcami. Jak może pan 
skomentować te stwierdzenia?

– Te stwierdzenia właściwie 
oddają istotę rzeczy. Opisałem to 
w swojej książce „Ukraińcy i Polacy 
w Naddnieprzu, Wołyniu i Galicji 
Wschodniej w XIX i pierwszej po-
łowie XX wieku”. Wysyłanie sowiec-
kich grup dywersyjnych trwało aż 
do początku lat 30. Lata 20. i 30. 
to czas wielu akcji sabotażowych 
sowieckich dywersantów. Czasem 
dochodziło nawet do zajęcia nie-
wielkich miasteczek na Wołyniu. 
Nieprzypadkowo więc pierwsze 
zabójstwa Polaków zaczęły się w 
północno-wschodnich powiatach 
Wołynia, a raczej Polesia. Właśnie 
tam, gdzie sowieccy dywersanci 
mieli największe wpływy. Należy 
też podkreślić, że tylko 20 proc. 
buntów na Wołyniu miało cha-
rakter nacjonalistyczny, reszta (80 
proc.) została przeprowadzona 
pod hasłami bolszewickimi.

Aby zrozumieć rozmach tych 
akcji dywersyjnych, warto przy-
pomnieć, że w 1932 roku do stłu-

mienia antypolskiego powstania 
trzeba było użyć dziesiątków 
tysięcy żandarmerii, wojska i 
policji oraz samolotów i techni-
ki wojskowej. Można sobie wy-
obrazić, jak sowiecka działalność 
wywrotowa podsycała antypań-
stwowe nastroje wśród ludności 
ukraińskiej na Wołyniu w okresie 
międzywojennym. 

Konstanty Srokowski [polski 
publicysta i działacz polityczny, 
przeciwnik polskiej polityki naro-
dowościowej na ziemiach białoru-
skich i ukraińskich – red.] w swoim 
raporcie z 1923 roku uprzedzał, że 
jeżeli społeczna polityka państwa 
polskiego wobec chłopów na 
Wołyniu się nie zmieni, wzrośnie 
zagrożenie ogromnego wybuchu. 
Niestety, jego obawy spełniły się w 
latach II wojny światowej.  

– Rosja po rozbiorach I 
Rzeczypospolitej panowała 
w Europie Wschodniej za po-
mocą zasady dziel i rządź. Co 
pogłębiało narodowe i spo-
łeczne konflikty między Po-
lakami i Ukraińcami?

– Jeżeli mówimy o narodowo-
ści ukraińskiej, należy podkreślić, 
że po rozbiorach Rzeczypospolitej 
na tych terenach nie było jeszcze 
nowoczesnej tożsamości ukraiń-
skiej. Ta zaczęła się kształtować 
dopiero po walkach wyzwoleń-
czych w latach 1917-1920.

Jeżeli jednak mówimy o kon-
fliktach społecznych, to tak, oczy-
wiście, miały miejsce. I były dosyć 
ostre, ponieważ z jednej strony 
była wielomilionowa masa chłop-

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor

W guberni wołyńskiej wszyscy 
chłopi należeli do rosyjskiej 
organizacji Czarna Sotnia. Ich 
hasłem było „Ziemia i Wolność” – 
wygnać polskich ziemian, ziemie 
oddać ruskim chłopom
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stwa ruskiego, z drugiej zaś mniej 
liczna, za to bardzo wpływowa 
warstwa ziemiaństwa polskiego. 
W tym wypadku widzimy nałoże-
nie narodowości na stan społecz-
ny. Rusini, czyli ukraińscy chłopi, 
jeżeli korzystać ze współczesnej 
terminologii, byli gnębioną masą. 
Natomiast Polacy znajdowali się 
na szczycie piramidy społecznej. 
Oprócz przepaści społeczno-go-
spodarczej dzieliła ich też różnica 
religii. Chłopi byli w większości 
prawosławni, a ziemianie katoli-
kami rzymskimi.

Jeśli przeanalizować historię 
Ukrainy Prawobrzeżnej od rozbio-
rów Rzeczypospolitej do II wojny 
światowej, wyraźnie widać, jak 
Rosja skutecznie wykorzystywała 
wszystkie sprzeczności między 
Polakami i Ukraińcami. Tę niechęć, 
nienawiść, ten ciągły konflikt, wal-
ki o ziemię rząd rosyjski bardzo 
sprytnie wykorzystywał do swoich 
celów. Prawosławny monarcha 
obłudnie przedstawiał siebie jako 
obrońcę interesów prawosław-
nego ukraińskiego ludu, którego 
sytuacja była bardzo skompliko-
wana. Wkrótce rosyjska polityka 
dziel i rządź przyniosła swoje 
pierwsze gorzkie owoce.

W czasie powstania listopa-
dowego (1830-1831) ruscy (czyli 
ukraińscy) chłopi zajęli pozycję 
przychylnej neutralności wobec 
władz rosyjskich. Natomiast po-
wstanie styczniowe (1863-1864) 
zostało stłumione w większości si-
łami ukraińskich chłopów. Do tak 
zwanych wart wiejskich, których 
zadaniem było zduszenie powstań-
czego ruchu, zgłosiło się ponad 
trzysta tysięcy włościan. Sześć ty-
sięcy powstańców i trzysta tysięcy 
chłopów – na jednego powstańca 
przypadało pięćdziesięciu uzbrojo-
nych członków wart wiejskich.

Przed I wojną światową – to 
bardzo ciekawy fakt – w guberni 
wołyńskiej wszyscy chłopi nale-
żeli do organizacji Czarna Sotnia, 
do czarnosecinnych organizacji 
Związek Narodu Rosyjskiego i 
Związek św. Michała Archanioła. 
Dwa miliony chłopów!!! Ich ha-
słem było „Ziemia i Wolność” – 
wygnać polskich ziemian, ziemie 
oddać ruskim chłopom.

W 1943 roku jeden z liderów 
banderowskiej OUN Kłym Sawur, 
jak kiedyś bolszewicy, podpisał 
dekret o ziemi, zgodnie z którym 
wszystkie ziemie polskich koloni-
stów miały być przekazane bezrol-

nym wołyńskim chłopom. W ten 
sposób wcielono w życie bardzo 
korzystną dla Stalina politykę dziel i 
rządź i stworzono przepaść między 
Polakami i Ukraińcami, co w końcu 
doprowadziło do rzezi wołyńskiej. 

– Jaką radę mógłby pan dać 
współczesnym polskim i ukra-
ińskim politykom, którzy pra-
gną osiągnąć historyczne po-
jednanie i porozumienie?

Wiele lat temu jeden z twór-
ców sojuszu polsko-ukraińskiego 
Symon Petlura rzekł: „My, Ukraińcy 
i Polacy, musimy dojść do porozu-
mienia, żeby się oprzeć Moskwie. 
Żadne z polsko-ukraińskich nie-
porozumień z przeszłości nie po-
winny być podstawą współczesnej 
realnej polityki”. Dzisiaj te słowa są 
niezwykle aktualne.

Myślę, że te słowa najlepiej od-
zwierciedlają konieczność połącze-
nia wysiłków w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa państw Europy 
Środkowo-Wschodniej. Uważam, 
że nieprzypadkowo na Ukrainie 
nabiera siły ruch zwolenników 
Międzymorza – Sojuszu Bałtycko-
-Czarnomorskiego. Chcemy być 
nie obiektem, lecz podmiotem 
polityki międzynarodowej. Dlatego 
musimy zjednoczyć wysiłki.

RADZIECKIE PLAKATY 
PROPAGANDOWE  
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Ludobójstwo… 
Kto na tym skorzystał?

S talinowski ZSRS za po-
mocą technologii „dziel 
i rządź” aktywnie używał 
metod, które były opra-

cowane jeszcze przez carską Ro-
sję podczas Koliszczyzny w 1768 
roku, przed rozbiorami I Rzeczy-
pospolitej. Jej istota – sprowoko-
wanie konfliktu między Polakami 
a Ukraińcami oraz przedstawicie-
lami innych narodowości.

Dlaczego? Ponieważ bolszewi-
cy obawiali się odnowienia ewen-
tualnego sojuszu Polaków i Ukra-
ińców, który groził im wiosną 1920 
roku. Dokładnie wtedy w Tarnowie 
działał jeszcze rząd Ukraińskiej Re-
publiki Ludowej na wygnaniu, który 
w sojuszu z Polską, Rumunią, Wielką 
Brytanią i Francją, szukał możliwości 
wyzwolenia Ukrainy spod bolsze-
wickiego jarzma.Dlatego rząd sta-

linowski, jeszcze w latach 20. ubie-
głego wieku, za wszelką cenę starał 
się doprowadzić do rozłamu po-
między sprzymierzonymi narodami.

Do tej gry, za pośrednictwem 
propagandy stalinowskich prowo-
katorów, była zaangażowana lud-
ność ukraińska. I trzeba przyznać, że 
bolszewicka propaganda skutkowa-
ła tak samo, jak rosyjska w oddzia-
ływaniu na społeczeństwo rosyjskie, 

W latach 20-tych ubiegłego wieku stalinowscy agenci i sabotażyści rozpoczęli 
aktywne działania wywrotowe przeciwko II Rzeczpospolitej Polskiej.

LUDOBÓJSTWO 

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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a nawet na niewielką część ukraiń-
skiego oraz polskiego. Ale do pełnej 
satysfakcji Stalina trzeba było rozpa-
lić konflikt na tle etnicznym.

Aby dolać oliwy do ognia NKWD 
rozpoczęło aktywną działalność 
dywersyjną. Profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego Hanna Dylągowa 
potwierdza fakty wkroczenia z so-
wieckiej Ukrainy na Wołyń specjalnie 
wyszkolonych dywersantów, któ-
rzy pod pozorem ukraińskiej rebelii 
dokonywali zamachów na polskich 
urzędników, napadali na polskie ma-
jątki oraz instytucje państwowe.

W konsekwencji, prowokacje 
udały się. Stronami konfliktu było 
łatwo manipulować. Same dawa-
ły się wciągnąć w konfrontację… 
Terror ze strony Ukraińców i poli-
tyka pacyfikacji ze strony II Rzeczy-
pospolitej uniemożliwiły ewentu-
alne pojednanie i porozumienie. 
Konsekwencją była eskalacja kon-
fliktu i wzrost nienawiści…

W PRZEDEDNIU WOJNY
Przed II wojną światową za-

równo hitlerowcy i stalinowcy 
chętnie korzystali z działań ukra-
ińskich nacjonalistów przeciwko 
Polsce. W tym kontekście warto 
wspomnieć jedno przełomowe 
wydarzenie dzięki któremu zaist-
niała frakcja banderowców, którzy 
następnie dokonali ludobójstwa 
Polaków na Wołyniu.

23 maja 1938 roku w Rotter-
damie w pobliżu hotelu «Atlan-
ta», młody oficer NKWD Paweł 
Sudopłatow zabił lidera Organi-
zacji Ukraińskich Nacjonalistów 
pułkownika Eugena Konowalca. 
Śmierć Konowalca spowodowała 
rozłam w OUN. Rozwiązało to ręce 
terrorystycznemu odgałęzieniu 
ukraińskich nacjonalistów – ban-
derowcom. W przeciwieństwie do 
Konowalca, zajmowali oni bardziej 
radykalną pozycję w stosunku do II 
Rzeczypospolitej…

Otóż czy zabijając Konowalca, 
Stalin chciał po prostu ściąć gło-
wę Organizacji Ukraińskich Na-
cjonalistów? Jeśli tak, to dlaczego 
nie dał rozkazu by zabić Banderę, 
który w stosunku do Polski zaj-
mował stanowisko radykalne i 
bez żadnego kompromisu?

STALINOWSCY AGENCI W 
PRZYWÓDZTWIE OUN-B?

Późniejsze wydarzenia były jesz-
cze bardziej interesujące. 13 listopa-
da 1940 roku, został uchwalony do-
kument, klasyfikowany jako «Ściśle 
tajny», który wyraźnie potwierdza, 
że NKWD od roku 1940 zaczęło 
aktywnie wdrażać swoją agenturę 
do otoczenia „prowodu” OUN. Czy-
tamy o tym w Raporcie komisarza 
spraw wewnętrznych ZSRS Berii 
„O aktywizacji OUN na terytorium 
zachodnich obwodów Ukrainy i 
przeprowadzeniu w związku z tym 
operatywnych działań”. Dokument 
ten w roku 2007 został odtajniony 
przez Państwowe Archiwum Służ-
by Bezpieczeństwa Ukrainy (Копія. 
Машинопис. ГДА СБ України: Ф. 16. 
– Оп. 33 (1951 р.). – Спр. 25).

RAPORT TEN STWIERDZA, 
ŻE GŁÓWNYM CELEM 
WYWIADOWCZO-
OPERACYJNEGO 
DZIAŁANIA NKWD JEST:

1) Przyspieszona infiltracja 
w szeregi dowództwa OUN wy-
kwalifikowanych i wiarygodnych 
agentów, zdolnych do penetracji 
w kierownictwie Lwowskiej Krajo-

wej Egzekutywy, oraz zdolnych by 
przejąć w swoje ręce stanowiska 
kierownicze i przechwycić kanały 
komunikacji z niższymi szczeblami 
organizacji i za granicą.

2) Pod przykrywką „prowodu” 
OUN, przeprowadzić masowe dzia-
łania prowokacyjne, zmierzające 
do moralnego upadku niższych 
jednostek OUN [*].

Czyli, zgodnie z tym dokumen-
tem istnieją wystarczające powo-
dy by sądzić, że przed wybuchem 
wojny, w OUN istniała w pewnej 
mierze infiltrowana wykwalifiko-
wana stalinowska agentura…

Jakie zadania mieli stawiać 
agenci NKWD (pod przykrywką 
„prowodu” OUN) nacjonalistycz-
nym oddziałom zbrojnym?

CZYSTKI ETNICZNE W 
INTERESIE STALINA

Ludobójstwo Polaków na Wo-
łyniu zaczęło się gdy rozpoczęła się 
decydująca Bitwa na Łuku Kurskim, 
w przededniu Konferencji w Te-
heranie, gdzie podjęto decyzję, że 
Wołyń i Galicja Wschodnia wejdą 
do składu ZSRS. Historia powtó-
rzyła się. Ukraińscy bandyci znów, 
jak i podczas Koliszczyny, prze-
prowadzili czystki etniczne i znów 
w interesach Rosji. Tym razem już 
bolszewickiej a nie carskiej.

Znów zbieg okoliczności? Czy 
może tendencja..? Więc, następ-
ne pytanie, komu było potrzebne 
ludobójstwo Polaków na Wołyniu 
i w czyich interesach bandy ban-
derowców przeprowadziły czystki 
etniczne, akurat w dniach Bitwy na 
Łuku Kurskim i przed Konferencją 
Teherańską w 1943 roku?

Pragnę zauważyć, że wszystkie 
te pytania są retoryczne. Chcę tylko 
zwrócić uwagę historyków na to, że 
dla ostatecznych ocen i wyroków 
u badaczy brakuje źródeł na temat 
roli strony trzeciej. I nikt nie może 
zaprzeczyć, że ta rola mogłaby być 
decydującą. Nikt nie może tego po-
twierdzić, ale również nikt nie może 
tego zaprzeczyć. Dla wszechstron-
nej i obiektywnej rekonstrukcji wy-
darzeń 1943 roku niestety brakuje 
źródeł archiwalnych. Przede wszyst-
kim źródeł rosyjskich…

Dlatego dyskusje warto pro-
wadzić w sposób maksymalnie 
tolerancyjny i wyważony, by nie 
zaszkodzić procesom polsko-ukra-
ińskiego pojednania i porozumie-
nia. Aby stosunki polsko-ukraińskie 
znów nie pogorszyły się wbrew 
interesom Polski i Ukrainy, a w in-
teresie strony trzeciej.
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Żołnierze
niezłomni
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Franciszek 
Niepokólczycki
Pochodzący z Żytomierza Polak, 
pułkownik Wojska Polskiego, prezes 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

NIEZŁOMNI
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Franciszek Niepokólczycki 
urodził się 27 października 
1900 roku w Żytomierzu 

Honor żołnierza
Franciszek Niepokólczycki mógł uniknąć procesu, zostać generałem i otrzymać order Virtuti Militari. 
Wybrał wierność złożonej przysiędze, dlatego trafił na ławę oskarżonych. Otrzymawszy karę śmierci, 
nie poprosił o ułaskawienie.

H istoria pochodzącego z Ży-
tomierza Polaka, pułkowni-
ka Wojska Polskiego, pre-
zesa Zrzeszenia Wolność 

i Niezawisłość (WiN) to przykład 
tego, jak w chwili najwyższej próby 
zachowuje się człowiek honoru, żoł-
nierz Polski niepodległej. Franciszek 
Niepokólczycki w momencie aresz-
towania przez UB 22 października 
1946 roku, stanął przed wyborem: 
współpracować ze śledczymi, którzy 
w zamian proponowali mu awans 
generalski, Order Virtuti Militari IV 
klasy oraz stanowisko w urzędzie 
Polski Ludowej, czy pozostać wier-
nym ideałom, za które walczył i za 
które był gotów oddać życie.

Podczas pokazowego procesu, 
toczącego się od 11 sierpnia do 10 
września 1947 roku przed Rejono-
wym Sądem Wojskowym w Krako-
wie przeciwko II Zarzą- dowi Głów-
nemu WiN i działaczom PSL, płk 
Franciszek Niepokólczycki oświad-
czył, że jako żołnierz służył narodowi 
i wypełniał rozkaz. „Nie wysługiwa-
łem się obcym”, podkre- ślił. Został 
skazany na karę śmierci, odmówił 
jednak zwrócenia się do ówczesne-
go prezydenta Bolesława Bieruta z 
prośbą o ułaskawienie.

Ostatecznie wyrok zamienio-
no mu na dożywocie, a potem 
– 12 lat wię- zienia. Na wolność 
wyszedł na fali tzw. odwilży, 22 
grudnia 1956 roku. Nie wystąpił 
do władz z prośbą o rehabilita-
cję. Do końca inwigilowany przez 
służby. Franciszek Niepokólczycki 
urodził się 27 października 1900 
roku w Żytomierzu jako syn stola-
rza Antoniego i Pauliny z Sielskich.

Najpierw uczył się w miejsco-
wym gimnazjum rosyjskim, a od 
1918 roku w Gimnazjum Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej im. Tadeusza Czackie-
go. W tym samym czasie wstąpił do 

Polskiej Organizacji Wojskowej na 
Żytomierszczyźnie. O jego dalszym 
losie zadecydowało uczestnictwo 
w tajnej szkole oficerskiej przy Ko-
mendzie Naczelnej III POW. Szybko 
awansował i w 1919 roku został ko-
mendantem POW w okręgu żyto-
mierskim w stopniu podchorążego.

O dobrych podstawach, jakie 
dała mu ta szkoła, niejednokrotnie 
wspominał, pisząc, że przedstawio-
no mu prawdziwą twarz imperium 
rosyjskiego. „Cele polityki rosyjskiej 
w stosunku do Polski aż za dobrze 
były mi znane, jak również znałem 
sam bolszewizm (wszak wywodzę 
się z KN-III POW), a tam dobrze 
odczuliśmy wszystko na własnej 
skórze”, wspominał w liście do jed-
nego z przyjaciół.

Po zajęciu Ukrainy przez bolsze-
wików został schwytany przez Czeka. 
Do legendy przeszła jego brawu-
rowa ucieczka z aresztu. Walczył w 
wojnie polsko-bolszewickiej jako dy-
wersant i wywiadowca. Dosłużył się 
funkcji zastępcy dowódcy oddziału 
partyzanckiego przy szefostwie fron-
tu ukraińskiego. Było to w czasach, 
kiedy Symon Petlura wycofał się z 
armią do Rzeczypospolitej w celu 
przegrupowania oddziałów i wzno-
wienia walki z bolszewikami.

Na Ukrainie zostały wtedy sfor-
mowane oddziały partyzanckie, 
które miały wspierać nową ofensy-
wę. Atak niemiecko-bolszewicki na 
Polskę w 1939 roku zastał majora 
Niepokólczyckiego w Warszawie w 
szeregach Armii „Modlin” – był do-
wódcą 60 batalionu saperów. Sta-
nął na czele grupy przygotowującej 
zamach na Adolfa Hitlera, który 5 
października odbierał defiladę zwy-
cięzców w pokonanej stolicy Polski.

Jednak ładunki trotylu nie zosta-
ły zdetonowane, bo wcześniej Niem-
cy usunęli cywilów z centrum mia-
sta. W 1940 roku został mianowany 
dowódcą Związku Odwetu Związku 
Walki Zbrojnej. Kierował m.in. sa-
botażem przemysłowym i akcjami 
dywersyjno-bojowymi. W 1943 
roku był już zastępcą szefa Kedywu 
(Kierownictwo Dywersji Komendy 
Głównej Armii Krajowej) Augusta 
„Nila” Fieldorfa.

Brał udział w powstaniu war-
szawskim jako szef wydziału sape-
rów. Po jego upadku dostał się do 
niewoli, gdzie przebywał do stycznia 
1945 roku. Wstąpił do powstałej 2 
września w Warszawie antykomu-
nistycznej organizacji niepodległo-
ściowej Ruch Oporu bez Wojny i Dy-
wersji „Wolność i Niezawisłość”.

Jej twórcy chcieli w ten sposób 
zamanifestować niezgodę podzie-
mia na bezwarunkową kapitulację 
wobec komunistów w Polsce, oraz 
dać moralne wsparcie pozosta-
jącym w konspiracji żołnierzom 
AK. Pierwszy prezes WiN płk. Jan 
Rzepecki został wkrótce (listopad 
1945) aresztowany.

Ufając, obietnicom władz, 
wezwał swoich podwładnych do 
ujawnienia się i zaprzestania wal-
ki, wysyłając do nich na prywat-
ne adresy listy. To wywołało falę 
aresztowań. Niepokólczyckiemu 
udało się w ostatniej chwili uciec – 
wyskoczył przez okno mieszkania. 
Stanął na czele organizacji. Jako 
prezes II Zarządu Głównego WiN 
odbudował struktury Zrzeszenia, 
zorganizował wywiad i nawiązał 
łączność z zagranicą.

Wpadł po roku. W jednym z 
konspiracyjnych listów wysłanych 
przez kuriera do Londynu wspo-
minał, że został zdradzony przez 
bliską osobę: „Zaledwie zacząłem 
dobierać przede wszystkim ludzi i 
szkolić jako tako kadry, sam posze-
dłem za kraty, i to, zawdzięczając 
wskazówkom jednego z dawnych 
moich znajomych towarzyszy, 
które to wskazówki przysłał z wię-
zienia. Stało się to 22 października 
1946 r., kiedy to [dyrektor Wydziału 
Śledczego MBP mjr Józef ] Różański 
zjawił się u mnie w lokalu w towa-
rzystwie kogoś z naszych”.

W więzieniu Franciszek Niepo-
kólczycki spędził 122 miesięcy. Po 
wyjściu imał się różnych zajęć. Zmarł 
11 czerwca 1974 roku w Warszawie. 
Nawet po śmierci był groźny dla ko-
munistów. Władze zabroniły wszel-
kich publikacji na jego temat, by nie 
dopuścić do powstania legendy o 
bohaterze. Nie wolno było publiko-
wać nawet jego nekrologów.

Jan 
Matkowski,

publicysta
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Wolność 
lub śmierć

W czasie II wojny świa-
towej Polska, zaata-
kowana przez dwóch 
najeźdźców, stawiła 

im zacięty opór. Po rozgromieniu 
regularnej armii jesienią 1939 roku 
rozpoczęła się wojna partyzancka. Z 
wrogami walczyła zbrojnie Armia 
Krajowa (AK). Po rozgromieniu hitle-
rowskiego okupanta. Polską zawład-
nęli Sowieci. 19 stycznia 1945 zmusili 
marionetkowy rząd Polskiej Republiki 
Ludowej do oficjalnego rozwiązania 
AK. Wielu polskich żołnierzy jednak 
nie złożyło broni i kontynuowało 
walkę przeciw nowym agresorom. W 
latach 1944-1945 na terenach przed-
wojennej II Rzeczypospolitej trwała 
wojna partyzancka, dywersje i terror 
przeciwko stalinowskim okupantom 
i polskim kolaborantom. Opór pol-

skich patriotów był ofiarny. W efekcie 
życie straciło sto tysięcy żołnierzy Ar-
mii Krajowej, 50 tysięcy zaś trafiło do 
obozów pracy na terenie ZSRS.

Miałem wyjątkową okazję, by po-
rozmawiać z uczestnikiem tamtych 
wydarzeń. Franciszek Jakowczyk, bo 
o nim mowa, urodził się 12 maja 1928 
roku w Polsce. W czasie wojny walczył 
w szeregach Armii Krajowej przeciw-
ko hitlerowcom i stalinistom. W 1948 
roku został skazany na karę śmierci, 
jednak później wyrok zamieniono 
mu na 25 lat obozów! Wolność odzy-
skał dopiero w 1969 roku.

RUCH OPORU
Chrzest bojowy młodego pa-

trioty odbył się wiosną 1942 roku. 
14-letni wówczas Franek razem z 
przyjacielem Michałem Zasteńczy-

kiem postanowili włączyć się do 
walki o wolność Ojczyzny. Przygo-
towali akcję, w której unieszkodliwili 
trzech niemieckich motocyklistów. 
Po tym wydarzeniu skontaktowali się 
z podziemiem i niebawem wstąpili 
w szeregi Armii Krajowej. W oddziale 
bojowym Franka nazywano „Karny”. 
Oddział walczył z hitlerowcami. Mło-
dy partyzant od czasu do czasu wy-
konywał rozkazy i polecenia komen-
danta Kopacza – „Wróbla”. Pod koniec 
wojny, jak mówi pan Franciszek, opór 
przybrał na sile. Ludzie przygotowy-
wali się do przyjęcia nowych okupan-
tów – stalinistów. 

W 1944 roku oddział, do którego 
należał nasz bohater, połączył się z 
grupą „Dziedka”. Walka z Sowietami 
była zacięta i bezkompromisowa, 
niebawem jednak pod Grodnem zo-

Prawie rok temu, 9 stycznia 2019 r., w wieku 90 lat zmarł kpt. Franciszek 
Jakowczyk. Służył w szeregach Armii Krajowej na terenie współczesnej 
Białorusi i był towarzyszem broni legendarnej płk Weroniki Sebastianowicz, 
prezes działającego przy ZPB Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej. Po 
wojnie śp. Franciszek Jakowczyk spędził 21 lat swojego życia w sowieckich 
łagrach. Ostatnio mieszkał w Dołbyszu na Żytomierszczyźnie.

Wiktor  
Sołogub,

historyk
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stali rozbici przez enkawudzistów. Z 
każdym dniem ryzyko było większe. 
Oprócz operacji militarnych Sowieci 
prowadzili taktykę „dziel i rządź”. Na-
puszczali na siebie Armię Krajową 
i oddziały białoruskich oraz ukraiń-
skich nacjonalistów. W takich warun-
kach do roku 1948 oddział „Wróbla” 
wykonywał operacje mające na celu 
likwidację zdrajców – organizatorów 
kołchozów, komunistycznych ośrod-
ków partyjnych i komitetów rejono-
wych partii. Zaczęli przygotowywać 
kolejną akcję. Przez dziesięć dni do-
kładnie i starannie wszystko wyliczyli. 
Młodzieniec nawet nie podejrzewał, 
że będzie to jego ostatnia akcja.

OSTATNIA OPERACJA
Franciszek Jakowczyk tak ją 

wspomina: „10 kwietnia między mia-
stami powiatowymi Piaski i Mosty do 
miejsca zasadzki dojeżdżali kapitan 
Tankow, sekretarz partii komunistycz-
nej rejonu Mostowskiego, i dwóch 
enkawudzistów z młodą dziewczyną. 
Nagle ona ściągnęła z głowy chustę 
i zeskoczyła z wozu. To był sygnał: 
Tankow jest tutaj. Serie z karabinów 
moich towarzyszy, »Ślązaka« i »Lotni-
ka«, zlikwidowały ochronę. Tankow z 
pistoletem stał na skraju drogi, gdyż 
konie po pierwszych strzałach popę-
dziły galopem. »Kapitan Tankow!« – 
zawołałem. On się odwrócił i wystrze-
lił. Jego strzał i seria z karabinu rozległy 
się jednocześnie. Jedna kula nie mo-
gła przeciwstawiać się dziesiątkom. 
Kiedy podeszliśmy, nie żył. Zapadła 
cisza. Zadanie zostało wykonane. 
Radości w duszy jednak nie czułem. 
Leżeli przed nami już nie wrogowie, 
tylko zabici młodzi ludzie. Każdy miał 
bliskich, którzy na niego czekali. Na 
tym właśnie polegała tragedia, po-
nieważ każdy w pewnym sensie miał 
rację. Zrozumieliśmy, że nie zaznamy 
przebaczenia ani spokoju. Codzien-
nie na nas polowano. Nasz oddział – 

„Ślązak”, „Władejewski”, „Lotnik”, „Litwin”, 
„Tygrys” i ja − otoczony ze wszystkich 
stron, nie miał chwili wytchnienia. 
Miotaliśmy się, to uciekając przed 
pościgiem, to znowu trafiając na 
niego. Padaliśmy z nóg. 24 kwietnia 
wpadliśmy w zasadzkę pod Włade-
jewiczami. „Ślązaka” i „Tygrysa” od razu 
zabito, ja w walce zostałem ranny w 
ramię, jednak wyszliśmy z okrążenia i 
na jakiś czas zgubiliśmy pościg. Krew 
zalewała piersi, odzież była mokra, 
ból z każdym ruchem rozdzierał cia-
ło, przed oczami pulsowały kolorowe 
kręgi, nogi odmawiały posłuszeństwa. 
Chciało się tylko położyć i dać spokój 
zmęczonemu ciału. Przynajmniej na 
chwilę oderwać się od rzeczywistości 

i zasnąć. Ulegając raczej instynktowi 
niż umysłowi, brnąłem na ślepo, aż 
straciłem przytomność. 

Wczesnym rankiem 25 kwietnia 
znaleźli mnie w lesie pasterze ze wsi. 
Ich rodzice mnie poznali i na wozie 
zawieźli do domu. Niedługo potem, 
6 maja, nad ranem dom otoczyli en-
kawudziści. Zostałem aresztowany 
przez grupę dowodzoną przez kapi-
tana Żarowa i Rasińskiego. Kapitan 
Żarow powiedział, że wydałem 
na siebie wyrok już po 10 kwiet-
nia, bo kapitana Tankowa nam nie 
wybaczą. Mówił, że nasze próby 
ucieczki były daremne. Związane-
go wrzucono mnie do samochodu 
i przywieziono do Wołkowyska, a 
później Grodna. Od tej chwili zaczął 
się zupełnie nowy okres w moim ży-
ciu – najpierw przesłuchiwanego, a 
następnie więźnia. Wolność została 
za grubymi murami aresztu i śmier-
dzących obozowych baraków. 

NIEWOLA
Rozpoczęło się dochodzenie. Bi-

cie, tortury, głód, brak snu to była co-
dzienność. Bito długo i umiejętnie, aż 
otworzyła się rana. Nieustanne razy 
nie pozwalały się jej zagoić. Śledczy 
zmieniali się jeden po drugim i ciągle 
powtarzali: „Przyznawaj się”, „Mów”, 

„Nie milcz”. Ale ja milczałem. Ile to 
trwało, nie pamiętałem, straciłem po-
czucie czasu. Ciało moje wydawało 
się obce i tylko ból, ból nie do znie-
sienia dawał się we znaki. Ale wiedzia-
łem, że żyję. Miałem zaledwie 20 lat.

I w końcu sąd. Wyrok – 25 lat ła-
grów. Dlaczego mnie nie rozstrzela-
no? Dlatego, że w owym czasie karę 
śmierci uchylono. Jesienią 1948 roku 
wysłano mnie do obozu w Komijskiej 
ASRS, do miasta Inta. W taki oto spo-
sób ja, Polak, zostałem pełnopraw-
nym więźniem Rosji. Po przybyciu do 
Inty, obiecałem sobie, że ucieknę, bo 
życia bez ojczyzny, bez Polski, sobie 
nie wyobrażałem. W sercu szalała nie-
nawiść do wszystkiego obcego, do 
niewoli. Życie bez wolności nie ma 
sensu. Bo po co tak żyć? Z czasem 
jednak zacząłem rozumieć mądrość 
tej egzystencji. Okazało się, że jest 
wśród nas potężna grupa, która przy-
gotowuje masową ucieczkę. Byli w 
niej między innymi Rosjanie, Ukraińcy, 
Polacy i Litwini. Grupą kierował były 
pułkownik Pawłow. Konspiracja mu-
siała być nieźle zorganizowana, gdyż 
udało się nawiązać kontakt z innymi 
obozami. Ochrona czuła, że coś się 
święci, coś wisi w powietrzu. Z naszej 
strony trwały intensywne przygoto-
wania do powstania.

Wiosną w wagonach z wypo-

sażeniem dla kopalni z Niemiec 
przyszła broń, która miała być scho-
wana w kopalni. Sześciu naszych, z 
pułkownikiem Pawłowem na czele, 
rozstrzelano, lecz organizacja działała 
dalej. Przetrwała najtrudniejszy czas, 
nikt nie zdradził. Choć zdrada mogła 
przynieść wolność. Świadczyło to o 
sile ducha. Zdarzały się pojedyncze 
ucieczki, zdarzały się i grupowe. Żad-
na się nie powiodła. Zbiegów łapano 
i ich trupy przywożono do obozu – 
miały odstraszać żywych. Cały czas 
myślałem tylko o jednym – o uciecz-
ce. Ale nieprzypadkowej, tylko do-
brze zaplanowanej.

Członkowie grupy też wycią-
gnęli pewne wnioski, po długich 
rozmowach doszli do przekona-
nia – uciekać tylko z bronią w ręku. 
Naszym mottem stały się słowa 

„Wolność lub śmierć!”. W naszej 
czwórce − Włodzimierz Dediunow, 
Bazyli Hanszyn, Leon Tereszczenko 
i ja − panowało całkowite zaufanie. 
Opracowaliśmy plan ucieczki. Usta-
liliśmy dzień i godzinę.

UCIECZKA
Wszystko jednak potoczyło się 

inaczej. Z obozu nie przekazano nam 
aprowizacji i broni. Dediunow zapro-
ponował, by przełożyć datę ucieczki. 
Lecz większość była przeciw. Wiezio-
no nas na prace polowe. To była szan-
sa. Taka okazja zdarza się raz na tysiąc. 
Jakoś załadowaliśmy się do samocho-
du. Oprócz nas było jeszcze siedem-
nastu więźniów, trzech konwojentów 
i starszy grupy w kabinie z kierowcą. 
Po umówionym sygnale rozbroiliśmy 
strażników i w nasze ręce wpadły 
dwa karabiny oraz karabin automa-
tyczny. Oprócz tego pistolet starsze-
go grupy i ich mundury. Samochód 
unieruchomiliśmy, konwojentom 
darowaliśmy życie. Patrzyli na nas 
błagalnie, nikt nie podniósł na nich 
ręki. Stali przed nami już nie żołnie-
rze, tylko zwykli, przerażeni ludzie. 
Nie jesteśmy zbrodniarzami, niewin-
na krew nie mogła nas obciążyć. Za-
proponowaliśmy im, by uciekli. 

Tymczasem zaczął się pościg. Wy-
słano za nami żołnierzy, psy i samolot, 
który koordynował akcję. Nie mogli-
śmy się doczekać nocy! Wydawało 
nam się, że słońce stoi w miejscu. 
Upragniona ciemność nie nadcho-
dziła. Starano się nas okrążyć. Jeszcze 
za dnia wpadliśmy w zasadzkę, zginę-
li Dediunow i Tereszczenko. Razem z 
Hanszynem oderwaliśmy się od po-
ścigu i w końcu osłonił nas mrok. W 
nocy podeszliśmy do rzeki Peczory i 
ukryliśmy się w lesie. Nogi odmawiały 
posłuszeństwa. Upadłszy na ziemię, 

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI

Antykomunistyczny, 
niepodległościowy ruch 
partyzancki, stawiający 
opór sowietyzacji Polski i 
podporządkowaniu jej ZSRR, 
toczący walkę ze służbami 
bezpieczeństwa ZSRR i 
podporządkowanymi im 
służbami w Polsce
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głodni, ledwie żywi ze zmęczenia, 
leżeliśmy, bojąc się nie tylko rozpalić 
ognisko, ale nawet głośno mówić. 
Wszystko wokół było nieznane, obce, 
wrogie. Przeciwko nam byli żołnierze, 
urzędy bezpieczeństwa, wszystkie 
władze i nawet mieszkańcy Komi. 
Uciekali przecież nie tylko więźniowie 
polityczni, lecz także kryminalni, lu-
dzie okrutni i nieustraszeni. Miejscowi 
bali się ich bardziej niż żołnierzy. 

Żywiliśmy się produktami z 
magazynów nad rzeką. Przeważnie 
mąką i sucharami, a jeszcze jago-
dami i grzybami. Pewnego dnia 
przebiegaliśmy przez łąkę, na której 
kołchoźnicy kosili trawę. Powiedzia-
łem do Hanszyna: „To koniec, zauwa-
żyli nas”. Nie dali po sobie poznać, 
że nas widzą. Ja zaś wiedziałem, że 
będziemy poszukiwani w tej okolicy. 
Pokręciliśmy się i wróciliśmy nad rze-
kę. Zmęczeni na śmierć, weszliśmy 
do pustego baraku i położyliśmy się 
spać. Zmógł nas sen. Obudziłem się, 
wyczuwając niebezpieczeństwo. Ci-
chutko podpełzłem do drzwi: w od-
ległości 10-15 metrów chodzili woj-
skowi, a przy brzegu stały dwie barki. 

Tam też byli żołnierze. Moje obawy 
się potwierdziły. Nadeszły posiłki. 
Miejsce, gdzie byliśmy rano, zostało 
otoczone. Rzecz jasna, nie spodzie-
wano się nas tutaj. Niebezpieczeń-
stwo jednak polegało na tym, że żoł-
nierze w każdej chwili mogli wejść 
do baraku. My zaś nie mogliśmy z 
niego wyjść, bo to oznaczało walkę 
i śmierć. Lecz serce krzyczało: „Wol-
ność lub śmierć!”. Żołnierze na barce 
prawdopodobnie stanowili ubez-
pieczenie, a główne siły skierowano 
w okolice rzeki. Nadchodził wieczór. 
Dzienny upał ustąpił. Powietrze prze-
nikał chłód. Nerwy mieliśmy napięte 
do ostatnich granic. Nawet pragnie-
nie zniknęło, chłód je ugasił. Wyszli-
śmy z baraku i już zamierzaliśmy 
skręcić, gdy nagle przed nami wyrósł 
żołnierz. Zauważywszy nas, zapytał: 

„Z której barki?”. – „A ty?” – odpowie-
dzieliśmy. − „Ja z pierwszej” – odparł. 

– „A my z drugiej”. Ten krótki dialog 
trwał tylko kilka minut, ale nam się 
wydawało, że to była wieczność. 

Nieraz jeszcze wpadaliśmy w 
zasadzki, lecz Bóg Wszechmogący 
ratował nas przed śmiercią. Pewne-

go razu Hanszyn poszedł zbadać 
teren i natrafił na żołnierza, który 
szedł prosto na mnie. Wprowadził 
go w błąd mój wojskowy mundur. 
Odległość malała do minimum. Ka-
rabin miałem w gotowości. Potem 
żołnierz odwrócił się i powoli od-
szedł, niby rozumiejąc, że nie będę 
do niego strzelał. Nie powiedział o 
naszym spotkaniu. 

Broń niejednokrotnie pozwa-
lała nam oderwać się od pogoni, 
ale pętla obławy zaciskała się coraz 
bardziej. Przeczuwaliśmy klęskę. 

„Wolność albo śmierć!”. Ostatnia 
walka rozegrała się przy blasku 
księżyca. Małe ognisko zgasło, zje-
dliśmy mizerną kolację. I każdy 
cicho się modlił. Hanszyn nie był 
człowiekiem wierzącym, ale po 
swojemu prosił Boga o pomoc. Na-
gle ciszę zakłóciło szczekanie psów. 
Wydawało się, że biegną ze wszyst-
kich stron. Znowu byliśmy otocze-
ni. Po krótkiej wymianie ognia byli-
śmy górą. Stracili jednego psa i nie 
chcieli ryzykować życia własnego 
i reszty psów. Rozbiegliśmy się z 
Hanszynem w różne strony – on 

FRANCISZEK 
JAKOWCZYK 

Żołnierz Armii Krajowej. 
Do niedawna mieszkał 
w Dołbyszu na 
Żytomierszczyźnie, w 
tym roku sprowadził się 
do Wrocławia. W sobotę, 
27 października, odebrał 
z rąk Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy Akt Nadania 
Obywatelstwa Polskiego

NIEZŁOMNI
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pobiegł do przodu, ja do tyłu. Wie-
lokrotnie ta taktyka ratowała nam 
skórę. Na ogół instynkt samoza-
chowawczy pędzi człowieka przed 
siebie i wtedy przegrywa. Zmusić 
się do pójścia w tył jest trudniej – 
to ryzyko, ale ono się sprawdza.

Po jakimś czasie wróciłem na 
miejsce noclegu. Zgodnie z umową 
czekałem do świtu, ale Hanszyn nie 
wrócił. To oznaczało tylko jedno − 
zginął. W ten sposób zostałem sam 
przeciw wrogom. Z tym ciężarem 
żyłem ponad miesiąc. Bałem się być 
sam, bałem się samotności w ob-
cym kraju, w nieznanym państwie, 
w każdej chwili spodziewając się 
śmierci. Jedyne, co mnie ratowało, 
to poczucie wolności, to, że oddy-
cham pełną piersią, jak wolny czło-
wiek. Głodny, obdarty, zmęczony, 
ale wolny. To wielkie uczucie zaczy-
namy rozumieć, kiedy, straciwszy 
wolność, ponownie ją odzyskujemy. 

„Wolność lub śmierć!” Nad ranem, w 
gęstej mgle, natrafiłem na wieś. Nie 
pozostawało nic więcej, tylko iść do 
przodu. Mgła utrudniała orientację, 
musiałem zaczekać aż opadnie. 

ZNOWU PIEKŁO
Wtem usłyszałem krzyki żoł-

nierzy: „Zdawaj się!”. Nie mogłem 
podrzucić karabinu, bo przewra-
cały mnie psy, rwały odzież i ciało. 
Zostałem związany i przywieziony 
do Inty. W obozie już dwa miesiące 
wcześniej ogłoszono naszą śmierć.

Boże, jakie to były straszne 
dni, nawet w najkoszmarniejszych 
snach nie wyobrażałem sobie, co 
mnie może spotkać. Głodzono 
mnie, nie pozwalano spać, bito 
często i okrutnie. Ciało rozrywał 
ciągły ból: i gdy mnie torturowa-
no, i gdy nie. Byłoby lepiej, gdyby 
mnie zabito tuż po schwytaniu. 
Kiedy zostałem przywieziony do 
wsi, do rady wiejskiej, i obecny 
tam starszy lejtnant uderzył mnie 
butem w nogę, upadłem, skur-
czyłem się z bólu i krzyknąłem: 

„Dobij mnie, emgebicka mordo!”. 
Być może wtedy skończyłyby się 
moje koszmary? Lecz oficer z gru-
py, która mnie złapała, krzyknął: 

„Wróć! Weźmiemy go żywego!”. 
Wreszcie sąd. Wyrok mógł być 

tylko jeden – śmierć. I jakoś ulżyło. 
To znaczy, że wszystko już za mną. 
Nie będzie więcej przesłuchań, 
tortur. W świadomości jednak żyła 
nadzieja. Dawnych śledczych za-
stąpił nowy adwokat – Budnik. Po 
spokojnej rozmowie powiedział, 
że wspólnie będziemy szukali dro-
gi do życia. Po pierwsze, należy o 

wszystko obwiniać martwych, po 
drugie, upierać się, że nie mogłem 
ostrzelać żołnierzy − taka liczba 
strzałów nie jest możliwa przy tej 
liczbie naboi, jaką miałem w karabi-
nie. O zapasowych zaś nie może być 
mowy. Czyli w potyczce żołnierze 
mogli strzelać do swoich. W proto-
kole jednak musi figurować zabity 
służbowy pies. Na moich oczach 
Budnik podarł poprzedni protokół i 
powiedział, że według wypracowa-
nej wersji sporządzimy nowy, który 
później podpisałem. Dzisiaj wciąż 
pytam sam siebie, co zmusiło tego 
człowieka do pomocy mi? I dlacze-
go mu zaufałem? 

Moskwa zmieniła wyrok na 25 
lat niewoli, z których 10 w więzieniu. 
W 1955 roku przewieziono mnie z 
Inty do Włodzimierza. Przebywałem 
tam do 1963 roku, skąd wysłano 
mnie do Mordowskiej ASRR, stacja 
Poćma, ITK-196, gdzie przebywa-
łem do 27 sierpnia 1969 roku – da-
rowano mi 10 lat. W więzieniach 
i obozach byłem izolowany od 
świata. Niewiele informacji do mnie 
docierało. Ponieważ między ZSRS i 
Polską została zawarta umowa o re-
patriacji, kilku moich kolegów z niej 
skorzystało: Marian Sorokowski i Cze-
sław Czerniecki wrócili do Polski, Ta-
deusz Bykowski wyjechał do Niemiec. 
Ja zaś zostałem z obozie. Gdy dowie-
działem się o niej, napisałem do Mo-
skwy. Odpowiedź, jaką i dostałem od 
generała Horbenki, nie pozostawiała 
złudzeń: „Nie podlega repatriacji ze 
względu na bardzo ciężkie przestęp-
stwo przeciwko narodowi ZSRS”.

Będąc w niewoli, ciągle zada-
wałem sobie pytanie: „Czy dokona-
łem dobrego wyboru w wieku zale-
dwie szesnastu lat?”. I dochodziłem 
do wniosku, że był to dobry wybór. 
Nie tylko ja walczyłem o wolność 
dzisiejszej Polski, walczyły też setki 
tysięcy Polaków. Lecz o moim życiu 
los zadecydował inaczej. I za to ni-
sko mu się kłaniam.

WOLNOŚĆ
Po wyjściu na wolność pojecha-

łem do Mikołajowa, do znajomego 
z obozu. Bo gdzie miałem jechać? 
Do Polski nie pozwolili, a musia-
łem gdzieś żyć. Zatrudniłem się 
na budowie, miałem dobrą opinię, 
moje zdjęcie umieszczono nawet 
w galerii przodowników. Napisa-
łem list do matki do Polski i dosta-
łem zaproszenie. I znowu władze 
odmówiły pozwolenia na wyjazd. 
Wielki smutek ogarnął wtedy moją 
duszę, a jednocześnie złość kazała 
mi podjąć decyzję – wyjechać. Lecz 

w miejsce, skąd Polska będzie nie-
daleko. Jeszcze w obozie spotkałem 
Medwedkowa. Dużo opowiadał mi 
o Dołbyszu na Żytomierszczyźnie, 
mówił, że żyje tam sporo Polaków, 
że miasto było nawet polskim po-
wiatem. Poznałem siostrę jego żony, 
która też mieszkała w Dołbyszu, Zo-
fię Sarnicką. Korespondowaliśmy 
długi czas. Pojechałem więc do 
Dołbysza. Odnalazłem ich. Z Zo-
sią, która w młodym wieku została 
wdową z dzieckiem, pobraliśmy się. 
Do 1986 roku pracowałem w za-
kładzie przemysłowym jako ślusarz, 
naprawiałem maszyny do szycia. 
Potem przeszedłem na emeryturę. 
Wybudowaliśmy domek, mieliśmy 
małe gospodarstwo. Sporo też 
chorowaliśmy. Ufam, że Polska nie 
zapomni o mnie, tak jak ja nigdy o 
niej nie zapominałem, i nadal nie 
zapominam. Wierzę, że w końcu 
zatriumfuje sprawiedliwość. Nie 
byłem jej synem marnotrawnym, 
lecz patriotą, i mam nadzieję, że 
ona wspomni o tym, który walczył 
o wolność z bronią w ręku.

Obecnie mieszkam na Ukrainie. 
Moja ojczysta Polska znowu jest 
daleko. Co prawda, gdy zaczęły 
się zmiany w Związku Sowieckim, 
dwukrotnie odwiedziłem Ojczy-
znę. Jak przekroczyliśmy granicę, 
płakałem, nie mogłem uwierzyć, że 
to się dzieje naprawdę. Byliśmy we 
dwoje z małżonką. Ona się spodo-
bała moim krewnym. W Polsce jej 
też się spodobało. 

Za naszą emeryturę w wysoko-
ści 637 hrywien często jeździć się 
nie da, a tak byśmy chcieli. Przecież 
jestem Polakiem, który nigdy się nie 
wyrzekł polskiego obywatelstwa i 
nigdy nie ubiegał się o sowieckie. 
Wszystko mam na odwrót. Jednak 
żyję i mam nadzieję. Mam nadzieję 
i żyję. Wreszcie w maju 2008 roku 
otrzymałem Kartę Polaka, uznano 
mnie za Polaka. 14 października 
2005 roku zostałem uhonorowany 
medalem „Pro Memoria” za zasługi 
w okresie II wojny światowej”.

Wiktor Sołogub, historyk
Zapisano przez autora na pod-

stawie słów Franciszka Jakowczyka

27 października 2018 prezydent 
Andrzej Duda wręczył Akt 
Nadania Obywatelstwa 
Polskiego żołnierzowi AK
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Żytomierz
Historia pod znakiem Orła, Pogoni i Archanioła
Każde miasto ma wyjątkową duszę i historyczny los. Ta unikalność 
zależy od wielu czynników – geopolitycznego położenia, krajobrazu, 
klimatu, zasobów naturalnych, sieci szlaków handlowych, religii, kultury 
i tożsamości cywilizacyjnej. Żytomierz również ma szczególny urok, 
który jest uzależniony od czasu i przestrzeni. Oblicze Żytomierza nosi 
piętno wielowiekowej historii i wyjątkowego geograficznego położenia. 
Miasto położone jest bowiem na skraju stref klimatycznych, na granicy 
między różnymi religiami i cywilizacjami, na terytorium, które przez wieki 
pozostawało w strefie konfliktu interesów konkurencyjnych mocarstw

Starożytna łacińska senten-
cja mówi, że „Historia - jest 
nauczycielką życia”… Na 
Ukrainie pewne siły dokła-

dają wszelkich starań, abyśmy nie 
poznali prawdy. 

Juliusz Cezar, po podbiciu ko-
lejnego narodu, powiedział do 
swoich dowódców: ”Myślicie, że 
zdobyliśmy ten naród zawładnąw-
szy jego terytorium? Nie! Zwycię-
żymy ich dopiero wtedy, gdy bę-
dziemy pisać ich historię”.

„Historię piszą ci, którzy wieszali 
bohaterów”, - tymi słowami zaczyna 
się film Mela Gibsona „Waleczne ser-
ce”. Trafne sformułowanie słynnego 
reżysera dobrze odzwierciedla 

problem celowego przemilczania 
i zakłamania niewygodnej praw-
dy historycznej. Takie manipulacje 
chętnie wykorzystywane są przez 
tych, którzy pragną działać zgodnie 
z zasadą „dziel i rządź”.

Historia Żytomierza w XIX wie-
ku pisana była na zamówienie tych, 
którzy zmasakrowali polski i ukra-
iński ruch narodowowyzwoleńczy, 
którzy zorganizowali zabójstwo Je-
rzego Niemirycza, tych, którzy prze-
śladowali Iwana Mazepę i Andrzeja 
Wojnarowskiego, którzy powiesili 

Zygmunta Sierakowskiego, prześla-
dowali Jarosława Dąbrowskiego, 
Hannę Pustowojtównę oraz wielu 
innych polskich i ukraińskich bo-
haterów. Ta „historia” miała na celu 
skłócenie i podział braterskich na-
rodów i narzucenie despotycznej 
dominacji „siły trzeciej”.

Porzekadło ukraińskie mówi, iż 
„Cudzymi rękoma łatwiej zagarniać 
żarzące się węgle”. Podburzanie 
do nienawiści etnicznej pomię-
dzy Polakami i Ukraińcami w ciągu 
ostatnich dwustu lat było głównym 
narzędziem polityki imperialnej 
w Europie Wschodniej, która wie-
lokrotnie prowadziła do wielkich 
dramatów Polaków i Ukraińców. Ale 
nadszedł czas zdjąć opaskę z oczu, 
aby zobaczyć prawdę, bo, jak mówi 
Pismo Święte: „jeśli ślepy prowadzi 
ślepego, obaj wpadają do dołu”...

MIASTO NA GRANICY 
CYWILIZACJI

W ciągu wieków Żytomierz 
znajdował się na granicy wpływów 
bizantyjskiego prawosławia i rzym-
skiego katolicyzmu, jednocześnie 
będąc ważnym przyczółkiem cy-
wilizacji chrześcijańskiej, leżącym 
w pobliżu granic agresywnego 
świata islamskiego. Ukraińcy, Po-
lacy, Litwini, Tatarzy i przedstawi-
ciele innych narodowości tworzyli 
niepowtarzalny wizerunek miasta. 
Ponadto, od XVII wieku, Żytomierz 
stał się jednym z ośrodków dużej 
społeczności żydowskiej. Konfron-
tacja lub współpraca wszystkich 
tych cywilizacji i kultur, stworzyła 

unikalną mentalność i atmosferę, 
w której rozwijał się Żytomierz - 
jedno z najbardziej interesujących 
miast Ukrainy o bogatej historii.

Położony w malowniczym lesie 
na skalistych brzegach rzeki Teterów 
Żytomierz jest bardzo starym mia-
stem. Ludzie zamieszkiwali te tere-
ny już w czasach prehistorycznych. 
Badania archeologiczne wykazały 
istnienie osad i cmentarzysk z epoki 
brązu i wczesnej epoki żelaza. Tak 
więc, 100 000 lat przed Chrystusem 
w pobliżu Żytomierza znajdowała 
się osada człowieka pierwotnego. 

Na terenie miasta archeolodzy 
znaleźli pozostałości starożytne-
go grodu słowiańskiego z X - XIII 
w. Dlatego nie można wykluczyć, 
że Żytomierz mógł być jednym 
z posterunków założonej przez 
normanów Starożytnej Rusi. Cał-
kiem możliwe, że już wtedy mia-
sto było związane ze państwem 
skandynawów, którzy kontrolowali 
szlak handlowy "od Wikingów do 
Greków", gdyż w tamtych czasach 
naturalnymi szlakami były przede 
wszystkim rzeki, dopływy Dniepru 
w okolicach Kijowa. Rzeka Teterów, 
nad którą jest położony Żytomierz, 
była właśnie taką drogą, wiodącą z 
Zachodu nad Dniepr. 

Można przyjąć, że w czasie pano-
wania Wikingów Żytomierz mógł być 
zachodnim grodem granicznym Rusi. 
Aby zapewnić ochronę z Zachodu, Ki-
jów musiał mieć taki posterunek, po-
łożony na naturalnym szlaku, którym 
była rzeka Teterów. Według Mariana 
Dubeckiego: "Legendy przesuwające 

W 1240 roku katolicki misjonarz 
Jacek Odrowąż założył w 
Żytomierzu klasztor dominikanów

Włodzimierz 
Iszczuk,

redaktor
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założenie zameczku i zarazem całej 
osady w głąb średniowiecza, są nie-
uzasadnione. Do tych legend zaliczyć 
można dawną tradycję o wojowniku, 
czy też mężu świątobliwym, o czło-
wieku dobroczyńcy osady pierwot-
nej, o jakimś „Żytomierzu”, który miał 
być założycielem zameczku i skupio-
nej przy nim osady. Legenda nie we-
szła do kronik, ale miała trwać długo 

w pamięci pokoleń". O istnieniu mia-
sta w XIII wieku świadczą także kro-
niki polskie, według których w 1240 
roku katolicki misjonarz Jacek Odro-
wąż założył w Żytomierzu klasztor 
dominikanów. Klasztor ten istniał do 
najazdu Tatarów pod wodzą emira 
Złotej Ordy Edigeja. 

STRAŻNICA 
WIELKIEGO  
KSIĘSTWA 
LITEWSKIEGO

Pierwsze wzmianki o Żytomie-
rzu w źródłach pisanych związane 
są z ekspansją litewskich książąt 

Giedyminowiczów. Druga kronika 
litewsko-ruska twierdzi, że w 1320 
roku wielki książę litewski Gede-
min (Gediminas) uwolnił Żytomierz 
spod panowania Złotej Ordy. 

Rosyjski historyk Karamzin pi-
sał o tym wydarzeniu: „Ten dzielny 
rycerz w 1319 roku po zwycięskim 
ukończeniu wojny z Zakonem, 
niezwłocznie udał się do Włodzi-
mierza (Wołyńskiego)... Gród pod-
dał się... Gdy tylko przyszła wiosna 
(w 1320 roku), a ziemia pokryła 
się trawą, Gediminas z nową siłą 
wyszedł w pole, wziął Owrucz, 
Żytomierz, miasta kijowskie i udał 
się nad Dniepr... obległ Kijów. Jed-
nak mieszkańcy nie tracili nadziei 
i odważnie odparli kilka ataków, 
wreszcie, nie widząc pomocy... 
i wiedząc, że Gediminas prze-
bacza zwyciężonym, otworzyli 
bramy. Duchowieństwo wyszło 
z krzyżami i ludzie przysięgali 
na wierność księciu Litwy, który 
uratował Kijów od jarzma Mogo-
łów". Jednak poważni historycy 
kwestionują tę datę. 

Następna wzmianka pisemna o 
Żytomierzu, datowana na rok 1362, 
znajduje się w kronice Gustyńskiej. 
W tym roku, wielki książę litewski 
Olgierd Giedyminowicz (Algirdas) 
pokonał Tatarów w Bitwie nad Si-
nymi Wodami, w ten sposób księ-
stwo kijowskie, wraz z Żytomie-
rzem, stało się częścią Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. 

W owym czasie pozycja Litwi-
nów na Rusi była bardzo niestabil-
na. Laury wyzwoliciela od jarzma 
hord euroazjatyckich przypadły in-
nemu wielkiemu księciu litewskie-
mu - Witoldowi Kiejstutowiczowi 
(Vytautas), który ostatecznie uwolnił 
Żytomierz spod jarzma Złotej Ordy. 
Litewsko-ruska kronika opowiada, 
że „wiosną 1392 roku Witold poszedł 
i wziął miasta Żytomierz i Owrucz”. 

Tak więc, rok 1392 można uznać 
za przełomowy, gdyż w tym właśnie 
okresie Żytomierz wyszedł z mroku 
wieków i pojawił się na arenie burz-
liwej historii Wschodniej Europy. Był 
to czas jego uwolnienia od barba-
rzyńskich hord euroazjatyckich, a 
także czas jego integracji z europej-
skim Wielkim Księstwem Litewskim. 

Warto również przypomnieć, 
że w owym czasie państwo to po-
łączone było z Polską przez związ-
ki sojusznicze i dynastyczne. 7 lat 
wcześniej (14 sierpnia 1385 roku) w 
litewskim miasteczku Krewie (teraz 
Białoruś) został podpisany traktat 
sojuszniczy, który dziś traktowa-
ny jest przez historyków jako unia 
personalna Królestwa Polskiego 
z Wielkim Księstwem Litewskim. 
Stąd Żytomierz pojawia się na kar-
tach światowej historii jako miasto, 
które było rządzone przez króla 
polskiego. Zgodnie z Traktatem o 
Unii, podpisanym w Krewie, ksią-
żę litewski Jagiełło poślubił polską 
królową Jadwigę, w wyniku czego 
on i jego potomkowie uzyskali 
tron polski. Od tego czasu oba kra-
je Europy Wschodniej były w ści-
słej dynastycznej, a po 1569 roku, 
politycznej unii. W związku z tym, 
europeizacja Żytomierza jest ściśle 
związana z chwalebną królewską 
dynastią Jagiellonów.

W 1399, po klęsce wojsk wiel-
kiego księcia Witolda w bitwie z 
hordami emira Edigeja, Tatarzy 
ponownie zaatakowali i zniszczyli 
Żytomierz. Jednak zwycięstwo 
militarne, jak to często bywa, nie-
bawem doprowadziło Tatarów 
do klęski dyplomatycznej i geo-
politycznej. Witoldowi udało się 
zamienić porażkę w zwycięstwo, 
wykorzystując wewnętrzne spory 
w obozie wroga. W wyniku tego 
wielki książę, wspierając Chanat 
Krymski w dążeniu do niepodle-
głości i przyczyniając się do po-
działu Złotej Ordy, zorganizował 
ekspansję Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego aż do Morza Czarnego. 
Był to bezprecedensowy geopo-
lityczny przełom, który kilka wie-
ków później zdołała powtórzyć 

Pierwsze wzmianki o Żytomierzu 
w źródłach pisanych związane 
są z ekspansją litewskich książąt 
Giedyminowiczów

GEDEMIN 

Druga kronika litewsko-
ruska twierdzi, że w 1320 
roku wielki książę litewski 
Gedemin (Gediminas) uwolnił 
Żytomierz spod panowania 
Złotej Ordy

HISTORIA ŻYTOMIERZA
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tylko rosyjska caryca Katarzyna 
II (Jej prawdziwe imię brzmi: So-
phie Friederike Auguste zu An-
halt-Zerbst-Dornburg). 

Po śmierci Witolda nie było 
godnego męża stanu, zdolnego 
kontynuować jego skuteczną poli-
tykę. Chanat Krymski, jak na ironię, 
stał się poważnym zagrożeniem 
dla południowych granic państwa. 
Linia obrony kraju ponownie od-
sunęła się znad Morza Czarnego ku 
północy, i została ustalona na linii 
zamków: Winnica, Bracław, Czerkasy 
i Kaniów. To znaczy, że po śmierci 
Witolda Żytomierz ponownie stał 
się miastem niemal nadgranicz-
nym, tylko o 100 km oddalonym od 
Dzikich Pól. Stąd jego strategicznie 
ważne położenie dla obrony kraju. 

Nowo odbudowany (po ataku 
Edigeya) Żytomierz stał się jednym 
z największych miast w Wielkim 
Księstwie Litewskim. Przez pewien 
okres miasto przeżywało niespo-
tykany wzrost gospodarczy. Stało 
się to możliwe dzięki polityce pol-
skiego króla Kazimierza IV Jagiel-
lończyka, który nadał Żytomierzo-
wi znaczne przywileje handlowe. 
Miasto stało się ważnym ośrodkiem 
handlowym, związanym z wieloma 
europejskimi centrami. Na przy-
kład, prowadzono aktywny handel 
z Gdańskiem - jednym z najwięk-
szych i najbogatszych portowych 
miast Europy Wschodniej. W owym 
czasie Żytomierz intensywnie rozra-
stał i rozwijał się. W roku 1432 został 
już wymieniony w gronie czterna-
stu największych miast Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. 

W 1444 r. król Kazimierz IV za-
twierdził dla Żytomierza prawo sa-
morządu lokalnego, znane w historii 
Europy jako prawo magdeburskie. 
Warto zauważyć, że po raz pierw-
szy to prawo Żytomierz uzyskał 
jeszcze w 1432 roku, ale z powodu 
trudnej sytuacji politycznej, zostało 
ono zatwierdzone 12 lat później – w 
1444-tym. Od tego czasu Żytomierz 
stał się wolnym miastem, które już 
nie podlegało jurysdykcji książąt, 
magnatów i szlachty. Nawiasem 
mówiąc, Kijów otrzymał prawo do 
utworzenia własnego samorządu 
dopiero pół wieku później. 

W 1471 roku Żytomierz (wraz 
z Owruczem, Kijowem, Kaniowem 
i Czerkasami) stał się siedzibą sta-
rostwa oraz powiatowym miastem 
nowo założonego województwa 
kijowskiego. Ambasador wenecki 
Ambrogio Contarini, w 1474 roku 
podróżujący do szacha perskiego, 
przejazdem przez Żytomierz, zapi-

sał w swoich wspomnieniach taką 
notatkę: "miasto ufortyfikowane, z 
drewnianymi zabudowaniami". 

Twierdza żytomierska stopnio-
wo rosła i rozwijała się. W mieście 
kwitło rzemiosło i handel. Rozwój 
i wzrost gospodarczy Żytomierza 
był jednak utrudniony ze względu 
na szereg okoliczności strategicz-
nych i politycznych. W owym czasie, 
na wschód od Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, pojawił się poważny 
konkurent – lennik Złotej Ordy – 
Księstwo Moskiewskie. 

W WALCE Z 
EUROAZJATYCKIMI 
HORDAMI

Po obaleniu prawosławnego 
Konstantynopola ("Drugiego Rzy-
mu"), Moskwa zamianowała się 
"Trzecim Rzymem" - duchową na-
stępczynią chrześcijaństwa bizan-
tyjskiego i jednocześnie ogłosiła 
roszczenia do prawa dziedziczenia 
wszystkich ziem Rusi Kijowskiej. 

W tym celu Moskwa (jako lenne 
terytorium Złotej Ordy), korzystając 
ze wsparcia i pomocy Tatarów, zor-
ganizowała działalność wywrotową 
wobec Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. W wyniku tej niszczącej poli-
tyki, w latach 1470-80, kilka małych 
księstw na wschodzie Litwy przeszły 
pod protektorat Moskwy. 

W 1481 r. w Wielkim Księstwie 
Litewskim został wykryty tajny spi-
sek agentów moskiewskich - Fedo-
ra Bielskiego, Iwana Olszańskiego, 
Michała Olelkowicza. Po 27 latach, 
kolejny zdrajca - książę litewski Mi-
chał Gliński też spiskował z Moskwą. 
Podczas III wojny litewsko-mo-
skiewskiej przeszedł w 1508 roku ze 
swoimi wojskami na stronę Moskwy 

i próbował wzniecić bunt na kre-
sach przeciwko wielkiemu księciu 
litewskiemu (i zarazem królowi pol-
skiemu) Zygmuntowi I Staremu. W 
tym samym roku, rebelianci oblega-
li Żytomierz. Na szczęście, nie udało 
im się zdobyć miasta. Bunt Glińskie-
go zakończył się ucieczką do Mo-
skwy. Wielu historyków uważa, że 
było to początkiem moskiewskiej 
wywrotowej polityki przeciw Wiel-
kiemu Księstwu Litewskiemu oraz 
Koronie Polskiej. Zdaniem Aleksan-
dry Efimienko, za działaniami zbun-
towanych książąt wyraźnie widać 
ślady wpływów tzw. “zbieraczy ziem 
ruskich”, czyli kniaziów, którzy starali 
się zagarnąć jak najwięcej ziem dla 
Moskwy. Oczywiście, że prowoka-
cyjna polityka Księstwa Moskiew-
skiego wywołała ostrą reakcję ze 
strony Litwy, która wyraziła się w 
serii wojen litewsko-moskiewskich. 
Żytomierzanie, na czele z kijowskimi 
wojewodami i żytomierskimi staro-
stami, aktywnie uczestniczyli w tych 
wojnach przeciwko Moskwie.

Taka sytuacja nie sprzyjała 
rozwojowi gospodarczemu Żyto-
mierza, bo miasto było położone 
w strategicznie ważnym i bardzo 
niespokojnym regionie państwa 
litewskiego. W czasie wojen litew-
sko-moskiewskich Moskwa czę-
sto zawierała sojusze z Chanatem 
Krymskim. Gdy Wielkie Księstwo 
Litewskie prowadziło walki na pół-

BESTIALSTWA MOSKALI

1558-1583. Moscovite 
atrocities in Livonia, XVI 
century

Moskwa, korzystając ze wsparcia 
Tatarów, zorganizowała działalność 
wywrotową wobec Litwy
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nocnym wschodzie, w tym samym 
czasie Tatarzy w porozumieniu z 
Moskwą niszczyli i dewastowali 
południowe regiony kraju. Najbar-
dziej ucierpiały zamki na kresach 
południowo-wschodnich, wśród 
nich Żytomierz.

Rozwój i wzrost miasta utrud-
niało sąsiedztwo z Dzikimi Polami, 
gdzie grasowały dzikie hordy Eurazji. 
Na przestrzeni dziejów, Żytomierz 
przeżywał 80 ataków ze strony ko-
czowników stepowych. Czasami, w 
wyniku najazdów, miasto było do-
szczętnie niszczone i długo leżało 
w gruzach i zgliszczach. Najcięższe 
konsekwencje dla Żytomierza miały 
najazdy tatarskie, w okresie lat od 
1461 do 1482 roku. W 1482 roku 
podczas druzgocącego najazdu 
hordy tatarskiej na województwo 
kijowskie, chan Mengli Girej zadał 

znaczne szkody miastu, mimo że 
nie udało mu się go zdobyć. Ten na-
jazd przetrwały tylko cztery grody: 
Żytomierz, Bracław, Czerkasy i Ka-
niów, reszta miast przygranicznych 
została zniszczona i spalona.

W programie telewizyjnym "Hi-
storia Ukrainy", opartym na podsta-
wowych pracach historyków ukra-
ińskich: Mychajła Hruszewskiego, 

Natalii Połonskiej-Wasylenko, Dmy-
tra Doroszenki, Dmytra Jawornyc-
kiego, oraz innych wydarzeniach te 
zostały naświetlone w następujący 
sposób: „W roku 1480 chan krymski 
Mengli Girej zawarł sojusz z wielkim 
kniaziem moskiewskim Iwanem III. 
Zachęcony darami z Moskwy, chan 
w dwa lata później z ogromną hor-
dą pojawił się nad brzegami Dnie-
pru. Tatarzy zdobyli Kijów, zdewa-
stowali go i spalili Peczerską Ławrę. 
Aby powiadomić o swoim zwycię-
stwie Mengli Girej wysłał w darze 
Iwanowi III złoty kielich i patenę z 
Soboru Sofijskiego w Kijowie. Wielki 
książę, według rosyjskiego historyka 
Karamzina: "dziękował chanowi i 
obiecał nadal wiernie przestrzegać 
warunków ich sojuszu". Potem Men-
gli Girej przez kilka lat dewastował 
Podole, Wołyń, a nawet dotarł do 
ziemi białoruskiej”.

KRÓLEWSKA TWIERDZA 
NA ZIEMI KIJOWSKIEJ

Miasto zostało odbudowane i 
wzmocnione przy wsparciu i po-
mocy wielkiego księcia Litwy Alek-
sandra Jagiellończyka (od 1501 r. 
króla polskiego), który przez pewien 
czas mieszkał w Żytomierzu. Nawia-
sem mówiąc, przyszły król Polski 
podarował Żytomierzowi “bojowy 
dzwon”. 12 grudnia 1501 roku Alek-
sander Jagiellończyk w katedrze 
na Wawelu ukoronowany został na 
króla Polski, a już 30 grudnia dla 
ożywienia handlu wewnętrznego, 
zwolnił żytomierskich mieszczan 
od płacenia myta. Jednak nakazał 

im informować wójta o kupcach 
odwiedzających miasto i Kozakach, 
którzy musieli płacić wielkie podatki 
za handel. Wkrótce Żytomierz stał 
ważnym ośrodkiem handlowym, 
rzemieślniczym i administracyjnym.

Należy zauważyć, że twierdza 
żytomierska niejednokrotnie do-
znawała uszczerbku od przypadko-
wych pożarów. Na przykład w roku 
1552, za panowania starosty Dmitra 
Kmicica, zamek "sam po sobie od 
przypadku spłonął". Na szczęście Ży-
tomierz, jak mityczny feniks, niejed-
nokrotnie powstawał z popiołów.

W latach czterdziestych XVI wie-
ku miejscowy architekt Symon Ba-
biński wraz z wojewodą wołyńskim 
i starostą Żytomierza Boguszem 
Korzeckim znacznie przebudowa-
li zamek. Miasto zostało również 
zmodyfikowane i wzmocnione. Sta-
ło się solidną średniowieczną forty-
fikacją, usytuowaną nad wysokim 
urwiskiem. Grube mury miasta były 
otoczone obronną fosą, napełnio-
ną wodą. Zamek był uzbrojony w 
potężną artylerię – do dyspozycji 
załoga miała cztery ciężkie działa i 
pięć taraśnic (armat, używanych w 
średniowieczu do obrony zamków). 
W mieście stacjonował także silny 
garnizon żołnierzy. 

Informację o modernizacji zam-
ku żytomierskiego podają źródła pi-
sane, w szczególności, dokumenty 
rewizji, przeprowadzonej przez Le-
ona Tyszkiewicza, w ramach inspek-
cji królewskich zamków na ziemiach 
Wołyńskiej i Kijowskiej. Dokument 
potwierdza, że budowla w owym 
czasie była w dość dobrym stanie. 

Zgodnie z opisami, fortyfika-
cja była zbudowana na terenie 
o powierzchni ok. 2 ha i miała 
kształt nieregularnego sześcioką-
ta z trzema bramami i pięcioma 
narożnymi wieżami. Wewnątrz 
murów miejskich znajdowały się: 
pałac starosty, kościół oraz stodo-
ły i piwnice z obfitymi zapasami 
żywności. Most wiszący nad urwi-
skiem łączył zamek ze światem 
zewnętrznym. Oprócz tego, Ży-
tomierz posiadał szeroko rozga-
łęzioną sieci tuneli podziemnych. 

W owym czasie, miasto odgry-
wało rolę strategicznie ważnego 
posterunku na południowych grani-
cach Wielkiego Księstwa Litewskie-
go. Według znanego ukraińskiego 
historyka Mychajła Hruszewskiego: 
„Za pomocą funduszy rządowych 
- ze względów strategicznych - 
urzędnicy wysokiej rangi, w pierw-
szej połowie XVI wieku, odnowili 
takie zamki na granicy, jak Kijów, 

ZAMEK ŻYTOMIERSKI

Miasto zostało odbudowane 
i wzmocnione przy wsparciu 
i pomocy wielkiego 
księcia Litwy Aleksandra 
Jagiellończyka (od 1501 r. 
króla polskiego), który przez 
pewien czas mieszkał w 
Żytomierzu

Europeizacja Żytomierza jest 
ściśle związana z królewską 
dynastią Jagiellonów

HISTORIA ŻYTOMIERZA
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Oster, Kaniów Czerkasy, Żytomierz”. 
Inny historyk Iwan Krypjakewicz 
twierdził, że w tamtych czasach 
forteca żytomierska miała najwięk-
szą powierzchnię wśród zamków 
usytuowanych na ziemiach ukra-
ińskich. Według niego, zamek miał 
130 m długości i115 m szerokości. 

W 1544 roku Sebastian Münster, 
znany kartograf umieścił Żytomierz 
na mapie Europy. W tym samym 
roku Sejm Piotrkowski zatwierdził 
dla żytomierzan nowy przywilej, 
zgodnie z którym nie tylko książęta 
i szlachta, ale także zwykli miesz-
czanie byli zwolnieni od podatku 
na korzyść naprawy zamku i fortyfi-
kacji. Nieco później, w 1568 roku w 
Krasnymstawie na Lubelszczyźnie, 
król polski Zygmunt II August za-
twierdził decyzję, zgodnie z którą 
żytomierscy mieszczanie byli zwol-
nieni z ceł i podatków. Przywileje 
te w znaczącym stopniu przyczy-
niły się do ożywienia gospodarki 
miasta. Żytomierz stał się ważnym 
ośrodkiem handlowym, rzemieśl-
niczym i administracyjnym. Miasto 
stało się także strategicznie ważnym 
przyczółkiem Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Jednak naprawdę epo-
kowa zmiana w historii Żytomierza 
nastąpiła dopiero 19 lat później.

MIASTO KORONY  
POLSKIEJ

Unia Lubelska 1569 roku wzmoc-
niła sojusz Polski i Litwy, związanych 
od 1385 roku unią dynastyczną, 
zawartą w Krewie. Rzeczpospolita 
Obojga Narodów stała się jednym z 
najpotężniejszych państw Europy. 
W tym samym roku Żytomierz, jako 
miasto królewskie i stolica jednego z 
powiatów województwa kijowskie-
go, wszedł w skład Korony Polskiej. 
Zostały wzmocnione fortyfikacje 
zamkowe. Miasto stało się miejscem 
przeprowadzania sejmików szlachec-
kich i sądów grodzkich.

Dnia 25 stycznia 1580 roku polski 
król Stefan Batory potwierdził przywi-
leje nadane miastu przez króla Zyg-
munta Augusta. A dwa lata później, 20 
listopada 1582 roku, potwierdził przy-
wileje o wolnym handlu i zwolnieniu 
żytomierskich mieszczan z należności 
celnych. W 1596 roku król polski Zyg-
munt III Waza nadał Żytomierzowi 
przywilej organizowania dwóch jar-
marków rocznie. To wszystko zinten-
syfikowało życie gospodarcze miasta. 

Tego samego 1596 roku, żytomie-
rzanie na czele ze starostą miasta Se-
menem Matwiejewskim pod komen-
dą hetmana Stanisława Żółkiewskiego, 
walczyli przeciwko buntownikom ata-

mana Seweryna Nalewajki. Według 
Mychajła Hruszewskiego "żytomierski 
starosta Semen Denysko Matwiejew-
ski został zabity w czasie nieostrożne-
go natarcia na oboz Kozaków na rzece 
Sołonice...". Takie bunty pustoszyły kraj. 
Władza musiała odpowiednio na nie 
reagować. W tym celu 10 paździer-
nika 1614 roku w Żytomierzu pra-
cowała specjalna komisja na czele z 
hetmanem Stanisławem Żółkiewskim, 
książętami Januszem Ostrogskim i 
Aleksandrem Januszem Zasławskim-
-Ostrogskim oraz Władysławem Ka-
linowskim, starostą kamienieckim. 
Komisja ogłosiła ordynację, zgodnie z 
którą Kozacy rejestrowi byli pozbawie-
ni przywilejów. Taka decyzja była skut-
kiem szeregu buntów kozackich, które 
osłabiały państwo w czasie zagrożenia 
ze strony Wysokiej Porty Osmańskiej.

W owym czasie wzrosła ludność 
miasta. Według rewizyjnego spisu, 
liczba mieszkańców między 1552 i 
1622 wzrosła ponad dwukrotnie. W 
tym czasie do Żytomierza przeniosło 
się wiele ludzi z innych miast, zwłasz-
cza z Połonnego, Łucka, Owrucza, Bo-
brujska oraz Turowa. Opis starostwa 
żytomierskiego z 1622 roku świad-
czy o tym, że w tym czasie zamek 
był mocny i dobrze ufortyfikowany, 
miał wiele broni i mógł pomieścić 
garnizon w liczbie 5 tys. żołnierzy. Dla 
porównania, w 1572 r. w Żytomierzu 
było 142 domów mieszczańskich, w 
1609 liczba ta wzrosła już do 246 do-

mów, w tym 16 majątków szlachec-
kich. Dookoła zamku wyrosły duże 
przedmieścia. Miasto rozprzestrzeniło 
się poza mury miejskie. W 1636 roku 
starosta Jan Tyszkiewicz zbudował w 
Żytomierzu klasztor karmelitów. 

Miasto prowadziło aktywną wy-
mianę handlową z wieloma miastami 
Litwy, Polski i bardziej odległymi mia-
stami Europy. Dzięki samorządowi w 
Żytomierzu rozwijał się rzemiosło, co 
wydatnie wpływało na handel. Mia-

sto przeżywało znaczący wzrost do-
brobytu i rozwoju kulturalnego.

"W 1648 r. Rzeczpospolita była jed-
nym z najsilniejszych państw w Euro-
pie, - pisała Natalia Jakowenko, profe-
sor Akademii Mohylańskiej w Kijowie. 
- Jej sąsiedzi na zachodzie - Niemcy i 
Szwecja - legły w gruzach, spustoszo-
ne po okropnej wojnie trzydziestolet-
niej w latach 1618-1648. Na wschodzie 
- państwo moskiewskie - również jesz-
cze nie podniosło się z ran spowodo-
wanych wojną smoleńską. Był to czas 
“wielkiej smuty” i napięć. Na południu 
– niezwyciężona niegdyś Turcja prze-
żywała ciężkie czasy: bunty janczarskie 

Żytomierz odgrywał rolę 
strategicznie ważnego posterunku 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów

STEFAN BATORY

Dnia 25 stycznia 1580 roku 
polski król Stefan Batory 
potwierdził przywileje 
nadane miastu przez króla 
Zygmunta Augusta
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osłabiły tron, kraj był spustoszony przez 
bandy zubożałych chłopów-wojowni-
ków - Timariotów, a wydatki państwa 
niemal podwójnie przekraczały zyski. 
Tymczasem Rzeczpospolita, która roz-
szerzyła swoje posiadłości od Bałtyku 
do Morza Czarnego i wsławiła się w 
pierwszej połowie XVII wieku serią 
błyskotliwych zwycięstw wojsko-
wych nad Rosją i Turcją, wyglądała 
imponująco. Stłumienie Kozaków 
ukraińskich po wojnach lat 20-tych 
i 30-tych wieku XVII wydawało się 
być ostateczne, gospodarka i handel 
rozwijały się, a życie społeczno-poli-
tyczne tchnęło harmonią”. 

Burza strasznej wojny domowej 
zniszczyła ten harmonijny świat. W 
1648 roku, Kozacy Chmielnickiego wraz 
z Tatarami zdobyli Żytomierz, wymor-
dowali mieszkańców, a miasto spalili. 
W ferworze tego najazdu zniszczono 
księgi grodzkie i ziemskie od roku 1582. 
Wskutek tych tragicznych wydarzeń 
cała Kijowszczyzna przez kilkadziesiąt 
lat leżała w gruzach. Jedność i dobrobyt 
państwa i miasta padły ofiarą okrutnych 
rebeliantów i drapieżnych sąsiadów, 

którzy chętnie dolewali oliwy do ognia 
brutalnej wojny domowej.

Według wspomnień Mariana Du-
bieckiego: "czambuły Chmielnickiego 
w przymierzu z Tatarzynem, lub bez 
sprzymierzeńca, w morzu krwi topiły 
dorobek cywilizacyjny wielowiekowy. 
(...) Świątynie wszelkich wyznań, wraz 
z wsiami i miasteczkami, zamieniono 
na zgliszcza, z których z trudem wiel-
kim i bardzo powoli kraj podnosił się".

Odrodzenie Żytomierza nastą-
piło po przełomowym wydarzeniu 
tej wojny, gdy w bitwie pod Cudno-
wem 1660 roku oddziały Stanisława 
Potockiego i Jerzego Lubomirskigo 
zwyciężyły moskiewsko-kozackie woj-
ska Wasyla Szeremietiewa i Tymofieja 
Cieciury. Osiem lat później, zgodnie z 
Traktatem Grzymułtowskiego o Po-
koju Wieczystym, zawartym między 
Polską a Moskwą dnia 6 maja 1686 
roku, Żytomierz stał się nową stolicą 
województwa kijowskiego, ponieważ 
Kijów został zajęty przez nieprzyjaciela.

Dzięki przeniesieniu stolicy wo-
jewództwa do Żytomierza, miasto 
szybko zostało odbudowane i na po-

czątku XVIII wieku stało się znaczącym 
ośrodkiem kultury polskiej na Kresach 
południowo-wschodnich. Od 1724 
r. Żytomierz stał się stolicą diecezji ki-
jowskiej. W tym samym roku zakon 
jezuitów zbudował w Żytomierzu ko-
legium i klasztor. W latach 1746–1748 
z fundacji biskupa Samuela Jana Ożgi 
zbudowano Katedrę św Zofii. W 1760 r. 
żytomierski starosta Kajetan Iliński zbu-
dował klasztor bernardynów, który zo-
stał odbudowany po pożarze w latach 
1828–1841 (dziś - kościół św. Jana z 
Dukli). Sześć lat później (w 1766 r.) zbu-
dowano Klasztor Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego à Paulo, znany także jako 
klasztor sióstr szarytek. 

ZA WIARĘ I WOLNOŚĆ
Żytomierz ponownie padł ofiarą 

wstrząsów politycznych, wywoływa-
nych przez rosyjskie mocarstwo. Ca-
ryca Katarzyna II, kierując się zasadą 
"dziel i rządź", rozpoczęła prowokować 
antypolskie konfederacje oraz kon-
flikty międzyreligijne na terytorium 
Rzeczypospolitej. Dla obrony Wiary i 
Macierzy 29 lutego 1768 roku zosta-

ŻYTOMIERZ

Katedra św. Zofii (widok 
z tyłu)

HISTORIA ŻYTOMIERZA
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ła zawiązana na Podolu patriotyczna 
Konfederacja Barska. Żytomierz udzielił 
wsparcia konfederatom. Konfederacja 
była wyrazem sprzeciwu wobec agre-
sywnych poczynań ze strony Rosji. 

Tymczasem Rosja kontynuowała 
wywrotową działalność wobec Rze-
czypospolitej, pobudzając do nienawi-
ści religijnej i międzyetnicznej. W czasie 
Konfederacji Barskiej na Kijowszczyź-
nie, Podolu i Wołyniu, przez agentów 
rosyjskich zostały rozpowszechnione 
pogłoski, że caryca Katarzyna II wydała 
tak zwany «Złoty list», w którym wzy-
wała chłopów (hajdamaków) do bicia 
szlachty, katolików i Żydów. 

Gdy konfederaci barscy, broniąc 
Ojczyzny, prowadzili zbrojną walkę z 
rosyjskimi wojskami, hajdamacy wy-
mierzali potężne ciosy w ich niezabez-
pieczone tyły. Uderzenia dotykały ich 
rodzin – rodziców, żony i dzieci. Owa 
okropna rzeź ludności cywilnej weszła 
do historii pod nazwą „Koliwszczyzna”.

Rosjanie, którzy ją wywołali, zdra-
dzili później swoich sojuszników (haj-
damaków) i pomogli stłumić bunt 
chłopski. Skutkiem tej polityki była 

nienawiść, którą udało się im zasiać 
pomiędzy Polakami i Ukraińcami na 
wiele dziesięcioleci. 

Rosyjscy najeźdźcy okrutnie ze-
mścili się na mieszkańcach Żytomierza 
za wsparcie udzielone konfederatom 
barskim. Miasto zostało zdobyte sztur-
mem w 1769 r.. Ludność Żytomierza 
została zmasakrowana, tak, że prawie 
nikt się nie ostał. Żytomierz został spa-
lony, pozostały się tylko gruzy i zglisz-
cza. Miasto stało się pustkowiem, a nie 
było komu pochować zabitych. Pisano 
nawet o tym, że z powodu rozkładają-
cych się szczątków ludzkich w mieście 
wybuchła epidemia.

W ciągu kolejnych 20 lat sytuacja 
w kraju pozostawała niezmiennie na-
pięta, po stłumieniu Konfederacji Bar-
skiej carski rząd nie zaniechał wywro-
towej działalności wobec osłabionej 
Rzeczypospolitej. Rosja była bardzo 
zaniepokojona inicjatywami Sejmu 
Czteroletniego, który miał zmoderni-
zować państwo polskie. 

W celu destabilizacji Sejmu, Ro-
sja zainspirowała na Kijowszczyźnie, 
Podolu i Wołyniu tak zwany "społecz-
ny ruch dla wsparcia prawosławia". 
Zgodnie z tajnym rozporządzeniem 
Synodu, na przywódcę tego "ruchu" 
został powołany słucki archimandryta, 
biskup polskiej prawosławnej cerkwi 
Wiktor Sadkowski. W 1788 roku objeż-
dżał on swoją eparchię, aby podżegać 
do nienawiści i prowokować chłopów 
do buntu wobec rządu polskiego, 
szlachty i Kościoła Katolickiego. Z tego 
powodu, w latach 1788 - 1789 na Kre-
sach miały miejsce wydarzenia, znane 
jako "Trwoga Wołyńska".

Na szczęście polski rząd nie-
zwłocznie stłumił zamieszki. Aby za-
pobiec nowej masakrze, aresztowano 
Sadkowskiego. Uchwalono również 
rozkaz o wydaleniu z terytorium 
Rzeczypospolitej wszystkich rosyj-
skich prowokatorów - wędrownych 
mnichów i handlowców. Miejsco-
wa szlachta przygotowywała się do 
obrony. Na przykład, szlachta powiatu 
żytomierskiego, skierowała pismo do 
rządu domagając wysłania wojska dla 
ochrony interesów państwa. Na Ki-
jowszczyźnie, Podolu i Wołyniu została 
przeprowadzona mobilizacja, tworzyły 
się uzbrojone oddziały samoobrony. 
Na szczęście, nie doszło do rozlewu 
krwi. Rząd kontrolował sytuację. 

Sejm przeprowadził radykalne 
reformy społeczno-gospodarcze. W 
ramach tych zmian 3 maja 1791 roku 
została uchwalona pierwsza w Europie 
Konstytucja. W uchwaleniu tej Ustawy 
Rządowej uczestniczyli także posłowie 
z województwa kijowskiego, wybrani 
na sejmiku w Żytomierzu. 

Uchwalenie Konstytucji skłoniło 
Rosję i Prusy, zaniepokojone wizją 
silnej Polski, do ingerencji w sprawy 
wewnętrzne Rzeczypospolitej. Kata-
rzyna II potrzebowała tylko pretekstu, 
aby rozpocząć interwencję. Niestety, 
grupa zdrajców pomogła w legity-
mizacji tej agresji. Wrogo nastawieni 
do reform magnaci, ze Stanisławem 
Szczęsnym Potockim i Ksawerym Bra-
nickim na czele, udali się do Katarzyny 
II z ofertą zorganizowania konfedera-
cji targowickiej, którą zawiązano 27 
kwietnia 1792 w Petersburgu. 

Zaczęła się wojna w obronie 
Konstytucji 3 maja. Sejm Czteroletni 
powierzył Stanisławowi Augustowi 
naczelne dowództwo nad armią. Do 
kraju przybyli służący wcześniej w ar-
miach zagranicznych dowódcy: książę 
Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko 
oraz Jan Henryk Dąbrowski. Wodzem 
armii został mianowany królewski bra-
tanek, młody książę Józef Poniatowski. 

Główną areną działań zbrojnych 
podczas tej wojny była Litwa i Wołyń. 
W nocy z 18 na 19 maja 1792 roku 
granicę Rzeczypospolitej przekroczy-
ły cztery korpusy rosyjskie. Pierwsze 
walki z najeźdźcami odbywały się 
w pobliżu Żytomierza. Poniatowski 
próbował stawić czoła agresorom, 
lecz zmuszony został do odwrotu, 
podczas którego wielokrotnie podej-
mował starcia, opóźniając ofensywę 
Rosjan. Początkowo wycofywano się 
na Lubar i Połonne. Doszło do strat 
ze strony polskiej pod Ostropolem i 
Sieniawką. Pod Lubarem Polacy wy-
dostali się z okrążenia dzięki zręcznym 
manewrom Tadeusza Kościuszki. 

Wojna jednak skończyła się klę-
ską. 24 lipca 1792 roku król Stanisław 
August Poniatowski przystąpił do kon-
federacji targowickiej i rozkazał armii 
złożyć broń. Na klęsce wojsk polsko-li-
tewskich zaważyła w znacznym stop-
niu zdrada sojusznika pruskiego, który 
wbrew wcześniejszym zapewnieniom 
nie wsparł działań polskich. Ostatnim 
akordem tej wojny było zwycięstwo 
korpusu księcia Józefa Poniatowskiego 
w bitwie pod Markuszowem 26 lipca.

W takich warunkach, już nic nie 
mogło uratować rozdartego kraju. 
Trzy potężne mocarstwa przygoto-
wywały się do tego, by osłabione 
wewnętrznymi konfliktami państwo 
rozerwać na strzępy. Rzeczpospolita 
Obojga Narodów stanęła na skraju 
przepaści... 23 stycznia 1793 roku Ro-
sja i Prusy podpisały konwencję o roz-
biorze Polski. Rosja zajęła tereny połu-
dniowo-wschodnie dawnej Korony 
Polskiej oraz ziemie byłego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Rzeczpospolita 
na 123 lata zniknęła z mapy świata. 
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Wkrótce po założeniu żytomierski klasztor oo. Bernardynów znalazł się w granicach 
Cesarstwa Rosyjskiego. Choć władze starały się ograniczyć życie zakonne na dawnych 
Kresach Rzeczypospolitej, wiedząc, że bez osłabienia katolicyzmu nie uda im się 
całkowicie wcielić tych terenów do imperium, klasztor przetrwał przez prawie sto lat, a 
zakonnicy przez cały ten czas działali wśród wiernych.

O bernardyńskim klasz-
torze w Żytomierzu, 
znajdującym się przy 
kościele św. Jana z 

Dukli, wiadomo niewiele. Został 
zbudowany na ziemi, którą prze-
kazał Zakonowi Braci Mniejszych 
Bernardynów król Polski Zygmunt 
August III 4 kwietnia 1761 roku. 
Rok później polski urzędnik pań-
stwowy odmierzył na peryferiach 
miasta grunty. Tak powstała nowa 
siedziba oo. bernardynów prowin-
cji ruskiej w Żytomierzu. Za ofi-
cjalną datę erygowania konwentu 
uważa się 26 września 1763 roku.

W krótkim czasie zakonnicy 
zbudowali murowany klasztor, 
a starosta żytomierski Jan Ka-
jetan Illiński wzniósł drewniany 
kościół pod wezwaniem błogo-
sławionego Jana z Dukli. W 1820 
roku w Żytomierzu wybuchło kil-
ka pożarów. Jeden z nich znisz-

czył obydwa budynki. Murowany 
klasztor ucierpiał mniej, dlatego 
odbudowano go najpierw. W re-
fektarzu urządzono prowizorycz-
ną kaplicę, w której odprawiano 
nabożeństwa. Na wzniesienie 
nowego kościoła ojcowie ber-
nardyni nie mieli funduszy. 

Pomocną dłoń wyciągnął nie-
jaki Gwidon Suszczkewicz, „gor-
liwie walczący o chwałę Boską”, 
który 7 marca 1822 roku ofiaro-
wał im na ten cel 1000 czerwień-
ców holenderskich. Pieniędzy 
nie przekazał od razu, ponieważ 
wcześniej pożyczył je Gabrielowi 
Tyszkiewiczowi, który choć nie-
biedny, z jakiegoś powodu zwle-
kał z ich zwrotem. 

Wiosną 1826 roku budowa 
nowego, murowanego kościoła 
ruszyła. Jednak z powodu trudno-
ści ze ściągnięciem długu prace 
się przeciągały. Spośród zatrud-

nionych początkowo dziesięciu 
murarzy została zaledwie połowa. 
Zakonnicy, by ratować sytuację, 
zaciągnęli długi (300 srebrnych 
rubli), aż w końcu chcieli zatrzy-
mać budowę. Gwardian klasztoru 
w raporcie do biskupa łucko-ży-
tomierskiego donosił: „Budowa 
kościoła w tym roku podobno 
zostanie wstrzymana z przyczyn 
braku pieniędzy”. 

W końcu bernardyni wnieśli 
pozew o odzyskanie ofiarowa-
nej przez Suszczkiewicza sumy 
do sądu powiatowego. Na tym 
poziomie sprawy nie udało się 
rozstrzygnąć i skierowano ją do 
II Departamentu Głównego Ki-
jowskiego Sądu. Ówczesny gwar-
dian o. Piotr Bonak spędził w 1827 
roku w Kijowie półtora miesiąca, 
uczestnicząc w posiedzeniach 
sądu. Biskupowi kijowskiemu Ka-
sparowi Cieciszowskiemu rapor-

Ojcowie bernardyni 
w Żytomierzu

Anna 
Denysiewicz,

dziennikarka

HISTORIA ŻYTOMIERZA
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tował, iż proces ojcowie wygrali 
„niezupełnie”. Sprawa przeszła 
do izby skarbowej, która pod-
pisała Dekret Sądu Kijowskiego 
zobowiązujący Tyszkiewicza do 
oddania zakonnikom ofiarowa-
nej im sumy razem z procentami. 
Oprócz tego Tyszkiewicz musiał 
pokryć koszty procesu sądowego. 

Po interwencji biskupa Micha-
ła Piwnickiego w Kolegium Rzym-
skokatolickim w Petersburgu 
(któremu podlegało duchowień-
stwo polskie zamiast papieżowi) 
oraz po otrzymaniu pozwolenia 
od cara na kontynuację budowy 
bernardyńskiego kościoła sprawę 
udało się rozwiązać pozytyw-
nie. W maju 1836 roku na mocy 
rozporządzenia rządu guber-
nialnego w Kijowie o. Stanisław 
Buszkowski odebrał w wołyńskim 
urzędzie gubernialnym kwotę 
5820 rubli 75 kopiejek ściągniętą 
od Gabriela Tyszkiewicza. 

Chociaż uzyskane pieniądze 
nie pokrywały w całości potrzeb, 
w latach 1836-1837 roboty znacz-
nie posunęły się do przodu. Żyto-
mierscy bernardyni mieli własną 
cegielnię. Jednak wytwarzanych 
przez nią cegieł nie wystarczało, 
musieli je więc kupować w cegiel-
niach Kaszperskiego, Kozickiego 
oraz sióstr szarytek. W 1838 roku 
budowa świątyni została ukoń-
czona (datę tę podaje kilka źródeł 
drukowanych), ale jej poświęce-
nie odbyło prawie trzy lata póź-
niej. Być może dlatego, że ojcowie 
chcieli chociaż skromnie wypo-
sażyć ją we wszystkie niezbędne 
akcesoria. Gotowy trzynawowy 
kościół rozmiarem przewyższał 
katedralny. Został otynkowany i 
pobielony, otoczony wysokim że-
laznym ogrodzeniem osadzonym 
na kamiennym fundamencie. Plac 
przed kościołem wybrukowano. 

Żytomierscy bernardyni po-
dobnie jak inne zgromadzenia 
zakonne prowadzili własne go-
spodarstwo. U schyłku XVIII wieku 
utracili sporą część klasztornych 
gruntów, które z pozwoleniem 
władz rosyjskich zostały zajęte 
przez mieszkańców miasta, a w 
końcu stracili resztę. Mieli ogród, 
w którym w 1835 roku zatrudnili 
ogrodnika. Stajenny zajmował się 
końmi, którymi bracia wyjeżdżali 
w potrzebie i które wykorzysty-
wano przy budowie kościoła. Do 
drobnych prac w gospodarstwie 
wynajęto robotnika. Do jego za-
dań należała opieka nad zwierzę-
tami gospodarskimi, niestety nie 

wiemy jakimi i iloma. Na służbie w 
klasztorze w 1835 roku byli jesz-
cze kucharz i kowal, którzy mieli 
swoich pomocników i uczniów. 
Całym gospodarstwem zarządzał 
jeden z ojców, czasami specjalnie 
zatrudniony świecki.

Zakonnicy mieli do dyspozycji 
osiemnaście cel, nie licząc pokoi 
gościnnych, celi przełożonego 
oraz refektarza. Na terenie klaszto-
ru mieściły się budynki gospodar-
cze. Niektóre z pomieszczeń ber-
nardyni dzierżawili mieszkańcom. 

Początkowo grunty zakonne 
znajdowały się poza miastem. 
Jednak Żytomierz szybko się roz-
rastał i już w pierwszych latach 
XIX wieku przed bernardyńskim 
klasztorem rozchodziły się głów-
ne ulice: Kijowska, Berdyczowska, 
Katedralna i Czudnowska. Na 
rogu Berdyczowskiej znajdowała 
się piętrowa kamienica należąca 
do bernardynów. Z jakich fun-
duszy została zbudowana, nie 
wiadomo. Została wynajęta bez 
wiedzy i zgody zakonników na 
podstawie rozporządzenia bisku-
pa Michała Piwnickiego. Na jej 
parterze mieściły się sklepy.

Bernardyni nie mieli własnej 
parafii w Żytomierzu, jednak byli 
otwarci na wiernych. Dużą po-
pularnością wśród żytomierzan 
i pątników cieszyły się nabożeń-
stwa do św. Antoniego Padew-
skiego, którego cudowny odraz 
z licznymi wotami znajdował się 
w klasztorze. Przed tym obrazem 
bernardyni w 1803 roku codzien-
nie śpiewali Sicut ris miracula za 
zdrowie biskupa Cieciszowskie-
go. Na czas budowy kościoła ob-
raz św. Antoniego i nabożeństwa 
do niego zostały przeniesione do 
refektarza, dokąd wierni licznie 
przychodzili na modlitwę.

Bernardynów usunięto z Ży-
tomierza z inicjatywy władz rosyj-
skich, słusznie podejrzewających 
ich o sympatie niepodległościo-
we. Istnienie zakonów na wschod-
nich terenach dawnej Rzeczypo-
spolitej było solą w oku zaborcy. 
Władze doskonale zdawały sobie 
sprawę, że bez osłabienia katoli-
cyzmu, którego główną siłę stano-
wiły zakony, nie uda się całkowicie 
wcielić do imperium dawnych 
Kresów Rzeczpospolitej. Musiało 
je niepokoić oddziaływanie żyto-
mierskich bernardynów, sięgające 
daleko poza granice miasta. 

Mieszczące się w Żytomierzu 
siedziby okrojonego wojewódz-
twa kijowskiego, sądów grodz-

kich i ziemskich, zjazdy szlachty 
na sejmiki, urzędujący konsystorz 
diecezji żytomierskiej ściągały 
do miasta tłumy ludzi, którzy nie 
omijali kościoła Bernardynów. 
Przychodzili tam, by pomodlić się, 
zamówić mszę, odbyć spowiedź 
czy złożyć ofiarę. Zakonnicy byli 
też kaznodziejami w okolicznych 
kościołach i angażowali się w ob-
sługę parafii pozbawionych księży. 
Niewątpliwie swoją działalnością 
przyczyniali się do podtrzymania 
kultury i języka polskiego. Byli jed-
nym z elementów systemu, dzię-
ki któremu Żytomierz w okresie 
międzypowstaniowym stanowił 
prawdziwą oazę polskości. Jak do 
mekki ciągnęli do niego wybitni 
Polacy jak Adam Pług, Apollo Ko-
rzeniowski, Karol Kaczkowski czy 
Józef Ignacy Kraszewski, człowiek 
instytucja, ogromnie zasłużony 
dla Żytomierza.

Dzisiaj bernardyni znów są w 
mieście, po prawie 150 latach nie-
obecności. Przywrócili do życia i 
świątynię, i klasztor. Po ich powro-
cie można się przekonać, że ich 
dawna siedziba nadal odgrywa w 
Żytomierzu dużą rolę w życiu tam-
tejszych katolików, których mimo 
sowieckich prześladowań nadal 
jest bardzo dużo. Osób przyznają-
cych się do polskości i będących 
potencjalnymi katolikami jest 
około 40 tysięcy. W Żytomierzu 
funkcjonuje 6 kościołów. To bez 
wątpienia jedno z najbardziej ka-
tolickich miast Ukrainy. 

Choć historycznie rzecz biorąc 
żytomierski klasztor nie odgrywał 
w historii prowincji bernardynów 
na Ukrainie większej roli, obecnie 
jest sercem prowincji św. Michała 
Archanioła Braci Mniejszych. Tu 
mieści się jej zarząd. Prowincja 
zrezygnowała z określania swych 
członków mianem „bernardyni” i 
zaczęła używać nazwy franciszka-
nie. Jej władze uznały bowiem, że 
„bernardyni” to czysto polski wy-
nalazek i żeby podkreślić swoją 
tożsamość, wróciły do pierwotnej 
nazwy zakonu z czasów jego Ojca 
Założyciela.

Istnienie zakonów na wschodnich 
terenach dawnej Rzeczypospolitej 
było solą w oku zaborcy
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Skrwawione ziemie
Timothy Snyder: Obszar skrwawionych ziem w całości 
pokrywa się z terytorium dawnej Rzeczypospolitej
„Zapomnieć przeszłość oznacza zgodzić się z jej powrotem” 
powiedział kiedyś Winston Churchill. 

Z nany amerykański historyk 
Timothy Snyder w książce 
„Skrwawione ziemie. Eu-
ropa między Hitlerem a 

Stalinem” opisał obszar, na którym 
w pierwszej połowie ubiegłego 
stulecia dokonano najstraszniejsze-
go ludobójstwa narodów Europy. 
Naukowiec zwraca uwagę na fakt, 
że „Obszar skrwawionych ziem w 
całości pokrywa się z terytorium 
dawnej Rzeczypospolitej”. Przyczyną 
tej tragedii było niepowodzenie we 
wdrażaniu strategii Józefa Piłsudskie-
go, któremu nie udało się stworzyć 
silnego sojuszu geopolitycznego 
w regionie międzymorza bałtycko-
-czarnomorskiego, co w końcu spo-

wodowało kolejny rozbiór Polski 
przed II wojną światową. Powinni-
śmy wyciągnąć wnioski z przeszło-
ści. Mamy obowiązek uniemożliwić 
powtórkę tego tragicznego scena-
riusza. Nie powinniśmy powtarzać 
błędów naszych przodków.

Polska ma gorzkie doświadcze-
nie bierności sojuszników w naj-
bardziej krytycznych momentach 
w historii. Wahanie Wielkiej Brytanii 
i Francji na początku II wojny świa-
towej to najlepszy dowód tego, że 
taki scenariusz jest możliwy. Co się 
stanie, jeżeli dojdzie do paraliżu 
NATO? Czy w najbliższej przyszło-
ści mieszkańcy Europy Środkowej 
zostaną rzuceni na pastwę Rosji? 

W obliczu dzisiejszych zagrożeń 
kraje bałtycko-czarnomorsko-ad-
riatyckiego międzymorza powinny 
zastanowić się nad tworzeniem 
podstaw silnego regionalnego so-
juszu geopolitycznego. Żaden kraj 
Europy Środkowo-Wschodniej nie 
może sam przeciwstawiać się wro-
giej działalności Moskwy. Trzeba łą-
czyć wysiłki. Polska, Litwa i Ukraina 
mogą wystąpić z inicjatywą utwo-
rzenia unii regionalnej, wzorowa-
nej na historycznym dziedzictwie 
I Rzeczypospolitej. Międzymorze 
jako mocny sojusz państw Europy 
Środkowo-Wschodniej może stać 
się tarczą cywilizacji europejskiej.
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Polskojęzyczna telewizja w Żytomierzu
Polskie Centrum Medialne, działające przy Zjednoczeniu Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie regularnie 
prezentuje w polskojęzycznej TV wiadomości o życiu Polaków z byłych Kresów I Rzeczypospolitej oraz reportaże 
o polskim dziedzictwie i zabytkach na ziemiach byłych Kresów, przede wszystkim z Żytomierza, Wołynia 
Wschodniego, obwodu kijowskiego i całej Ukrainy.




