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Wprowadzenie
Książka niniejsza jest trzecią z cyklu zatytułowanego „Dziedzictwo Kresów”. Obok zagadnień związanych z nauką, edukacją
w pojęciu „dziedzictwo” zawiera się również to, co dotyczy kultury,
religii, narodu, bo jak pisze J. Pruszyński, „na dziedzictwo kulturowe składa się zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz
ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej
dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości
historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające
znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty
cywilizacyjnej”1. Takie rozumienie pojęcia dziedzictwa kulturowego ma swoje zastosowanie w odniesieniu do Kresów, które „postrzegane jako pogranicza, peryferie, mała ojczyzna tworzą dzisiaj
fundament jednego z najsilniejszych dyskursów – dyskursu wielokulturowości, funkcjonującego z powodzeniem na tle innych:
antropologicznego, socjologicznego czy historycznego. Rok 1989
nie tylko uświadomił nam bogatą tradycję tego, co zwyczajowo
nazywaliśmy Kresami, ale również skonfrontował Polaków z istnieniem „innego”, „obcego”, a ponadto odkrył sieć relacji, które
nas z nimi łączyły”2.
Celem tej pracy było zaprezentowanie i ocena dorobku narodów zamieszkujących obszar znany w historiografii właśnie pod
J. Pruszyński, Dziedzictwo kulturowe Polski. Jego straty i ochrona prawna,
Kraków 2001, s. 50.
2
K.R. Łozowska, Dziedzictwo kompleksów. Kulturowa klęska Kresów?,
w: Studia etnologiczne i antropologiczne, t. 12: Dziedzictwo kulturowe „nadbagażem” codzienności?, red. H. Rusek, K. Czerwińska, K. Marcol, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 89.
1
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nazwą Kresy. Badania były ważne i niezbędne dla naświetlenia
działalności na rzecz rozwoju cywilizacji w Polsce w różnych jej
aspektach. W ostatnich latach powstały sprzyjające warunki do
prowadzenia badań dotyczących wschodnich obszarów Rzeczypospolitej, do niedawna niemożliwych ze względów politycznych. Do współpracy zostali zaproszeni badacze tej problematyki z różnych ośrodków akademickich i instytucji kultury w kraju
i za granicą.
Zaprezentowane w książce badania dotyczyły kulturowej, narodowej i wyznaniowej specyfiki kresów w okresie od XIX do początku XXI wieku. Pozwoliły one na opisanie różnych sposobów
transmisji kulturowej i jej trwałości oraz znaczenia dla współczesnego społeczeństwa. Ten opis został dokonany z perspektywy
wielu dyscyplin naukowych: historii, historii wychowania, archeologii, nauk filologicznych.
Książka składa się z trzech działów, zatytułowanych: „Kultura –
narody – wyznania”, w ramach których przedstawiono kolejno
zagadnienia ochrony zabytków archeologicznych dziedzictwa
narodowego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, kwestie życia codziennego w oparciu o źródła pamiętnikarskie, zagadnienia
prasoznawcze, następnie tematy związane z wielonarodowością
Kresów, ruchami migracyjnymi ludności, wysiedleniami, losami
narodów w kontekście wojen (polsko-rosyjskiej 1919-1920 roku
i II wojny światowej. Ostatnia część książki poświęcona jest wyznaniom. Kresy jako obszar graniczny stanowią nie tylko tygiel
kulturowy i wielonarodowy, ale także religijny, a zatem powstaje
problem współistnienia różnych wyznań i religii (unitów, katolików, świadków jehowy, żydów i in.).
To szerokie spektrum zagadnień związanych z Kresami i podjętych w ramach tej monografii przyczyni się, mamy nadzieję, do
lepszego poznania dziedzictwa Kresów i jego spopularyzowania.
Redaktorki

Kultura

Adrianna Szczerba

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego

Problem ochrony zabytków archeologicznych
na ziemiach wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej (pod panowaniem
rosyjskim) w XIX i na początku XX w.
XIX stulecie i początek XX w historii ochrony zabytków jest
szczególnym okresem, bowiem niemal we wszystkich państwach
europejskich wypracowano wówczas system ochrony zabytków.
W całej Europie pojawiły się podobne tendencje w dziedzinie
rozwoju ochrony dóbr kultury, tzn. pod wpływem prądów romantyzmu, ruchów narodowych, budzących się uczuć patriotycznych
wzrastało zainteresowanie dziejami i zabytkami narodowymi.
Symptomami tego zjawiska było m.in. powstawanie muzeów, rysowanie i opisywanie zabytków w terenie, wreszcie ich ochrona
prawna. W rezultacie tych działań jeszcze przed wybuchem I wojny światowej kwestie ochrony zabytków zostały ustawowo uregulowane niemal we wszystkich krajach na starym kontynencie1.
W omawianym okresie, w związku z utratą niepodległości, zainteresowania zabytkami archeologicznymi nabrały na ziemiach
byłej Rzeczpospolitej akcentów narodowych. Starożytności przypominały o niedawnej niepodległości, a ojczysta historia była
przedmiotem narodowej dumy. Sięgano więc z zapałem do archeByły to następujące kraje: Państwo Kościelne (1820), Holandia (1828),
Szwecja (1828), Grecja (1834), Wielka Brytania (1882), Irlandia (1892), Królestwo Rumunii (1892), Włochy (1902), Norwegia (1905), Francja (1913),
Niemcy (1914). Inne państwa ustawy konserwatorskie wypracowały dopiero
po zakończeniu wojny m.in.: Rosja (1918), Belgia (1931).
1
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ologii, kultury ludowej. Rozwijały się studia nad ojczystymi dziejami, tyle że w historii poszukiwano już nie tylko bezwzględnej
prawdy, ale i legendy podtrzymującej na duchu. Domagano się
zbadania więzów łączących teraźniejszość z tradycjami minionych
pokoleń, a odbiciem przeszłości i warunków, w których przeszłe
pokolenia funkcjonowały, były właśnie zabytki. Na ich straży stali
archeolodzy, którzy sami siebie wówczas określali starożytnikami
lub miłośnikami starożytności.
W warunkach zaborów archeolog był przede wszystkim „dobrym” Polakiem, patriotą, a sama archeologia – jak pisał Ludwik
Łętowski2 –
zdobiła się […] polityczną wartością, przyznając sobie podnoszenie ducha narodowości, wyskrobując pamiątki krajowe pierwszych i następnych jego czasów, świadczące o jego geniuszu, talentach i przemyśle3.

Można zatem powiedzieć, że w XIX stuleciu archeologię i zabytki archeologiczne Polacy wykorzystywali dla celów politycznych (w tym przypadku chodziło o podtrzymywanie tożsamości
narodowej). To przekładało się na ochronę zabytków, bowiem
w takiej atmosferze studiowano i gromadzono wszystko, co dało
się postawić „na ołtarzu minionej świetności”. Zbierano bezkrytycznie, ponieważ nie tyle chodziło o rzeczywistą wartość jakiegoś
zabytku, ile o jego rzekome lub autentyczne związki z dziejami
ojczyzny. Po prostu coś było cenne, bo polskie.
Takie pojmowanie archeologii, tj. „upolitycznienie jej”, i wykorzystywanie zabytków archeologicznych dla celów politycznych
nie było również obce żadnemu z zaborców, co znów przekładało
się na kwestię ochrony zabytków.
2
L. Łętowski (1786-1868), kapitan wojsk polskich. W 1816 r. zrezygnował z kariery wojskowej na rzecz stanu duchownego. Od 1841 r. administrator
generalny diecezji krakowskiej. W 1849 r. zrzekł się kierowania diecezją i poświęcił się pracy naukowej. Autor m.in. fundamentalnego Katalogu biskupów,
prałatów i kanoników krakowskich, wydanego w Krakowie w latach 1852-1854.
H. Barycz, Łętowski Ludwik, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XVIII z. 3/78,
Kraków 1973, s. 361-364.
3
L. Łętowski, Wspomnienia pamiętnikarskie, Wrocław 1952, s. 256.
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Władze rosyjskie były zainteresowane zabytkami z ziem litewskich, białoruskich, ukraińskich, o tyle, o ile pasowały do ich
polityki narodowościowej, która, krótko mówiąc, sprowadzała się
do udowodnienia „odwiecznej rosyjskości tych ziem”. Tak więc,
jeżeli jakichś zabytek nosił ich zdaniem „charakter rosyjski”, mógł
liczyć na ochronę ze strony instytucji państwowych. Zwłaszcza
okresy nasilenia rusyfikacji sprzyjały poszukiwaniom i ochronie wszystkiego, co faktycznie lub rzekomo było rosyjskie. Na
przykład w czasach panowania cara Mikołaja I, kiedy rusyfikacja
szczególnie przybrała na sile, prace archeologiczne w guberni kijowskiej znalazły się pod kontrolą samego gubernatora kijowskiego D.G. Bibikowa. Uważał on, że głównym zadaniem, które powinny realizować wykopaliska, jest nie badanie przeszłości ziem
ukraińskich, a walka z polską kulturą. Sama nauka historyczna,
zadaniem kijowskiego gubernatora, powinna być podporą jego
patriotycznej administracji4.
Do wybuchu I wojny światowej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej pod panowaniem rosyjskim widoczne są
dwie zasadnicze tendencje: z jednej strony dążenie władz carskich
do zniszczenia osiągnięć kultury polskiej, z drugiej – starania
inteligencji polskiej, aby jak najwięcej tych osiągnięć zachować.
Tutaj zarówno polskie, jak i rosyjskie instytucje naukowe obok
celów naukowych, wyłożonych w statutach, miały ukryte cele pozanaukowe. Polskie towarzystwa chroniły polskie zabytki i polską kulturę. Rosyjskie, poprzez swoją działalność naukową, miały
udowodnić, że Kraj Północno-Zachodni (ziemie litewsko-białoruskie) i Południowo-Zachodni (ziemie ukraińskie) był od „dawien dawna” rosyjski i prawosławny, a polskie panowanie zostało
tam narzucone.
W tej sytuacji studia historyczne zbieranie dokumentów i pamiątek, poszukiwania archeologiczne były ważną formą obrony
przed „wchłonięciem” przez zaborcę.
Na ziemiach ukraińskich, które w wyniku rozbiorów zostały
zajęte przez Rosję (Kijowszczyzna, Wołyń, Podole), głównym
ośrodkiem archeologicznym był Kijów. Tutaj jednak nie powstała
А.А. Формозов, Очерки по истории русской археологии, Москва
1961, s. 52.
4
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żadna polska instytucja naukowa, która zajmowała by się badaniem i ochroną zabytków archeologicznych. Za to wielu Polaków
mieszkających w Kijowie z upodobaniem gromadziło starożytności, powstawały prywatne kolekcje, a nawet prywatne muzea. Nie
mniej zabytki archeologiczne z ziem ukraińskich i ich ochrona
wzbudzały zainteresowanie w kręgach polskich, a szczególnie jest
to wyraźne na Wołyniu.
Na ziemiach litewskich i białoruskich głównym ośrodkiem archeologicznym było Wilno. Tam od połowy XIX w. miejscowe polskojęzyczne społeczeństwo dążyło do tworzenia organizacyjnych
form badania i ochrony zabytków archeologicznych poprzez zebranie wszystkich zainteresowanych w „uczone grono”. W 1856 r.
udało się to dwóm braciom, hrabiom Tyszkiewiczom, Eustachemu i Konstantemu, którzy, wykorzystując okres złagodzenia polityki rosyjskiej względem mieszkańców zaboru rosyjskiego (tzw.
„wiosna posewastopolska”), założyli Wileńską Komisję Archeologiczną i Muzeum Starożytności. Były to jedyne instytucje tego
typu, któremu dozwolono działać na Ziemiach Zabranych w tym
czasie.
Oprócz celów czysto naukowych (jak wydawnictwo źródeł his
torycznych) członkom wileńskiej komisji przede wszystkim zależało na zbieraniu i przechowaniu zabytków, a potem udostępnianiu ich społeczeństwu oraz utrwaleniu pamięci o wspólnym
państwie polsko-litewskim. W związku z tym (m.in.) w 1853 r.,
dzięki staraniom E. Tyszkiewicza, w katedrze wileńskiej wmurowano tablicę w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się grób księcia
Witolda. W 1858 r. rzeźbiarz Oskar Sosnowski przysłał do muzeum marmurową rzeźbę przedstawiającą Jagiełłę i Jadwigę trzymających się za ręce, a na dole stały oparte o cokół dwie duże tarcze
z litewską Pogonią i Orłem polskim. W czasie powstania styczniowego graficzne odbitki rzeźby zamieszczano na proklamacjach
rozpowszechnionych przez komitet powstańczy5.
Jak wspominałam, członkom komisji przede wszystkim zależało na zbieraniu i przechowaniu pamiątek związanych z przeszłością ziem litewskich i białoruskich oraz utrwaleniu pamięci
Przykłady te zaczerpnęłam od: H. Ilgiewicz, Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku, Toruń 2005, s. 124, 134.
5
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o wspólnym państwie polsko-litewskim. Natomiast władze rosyjskie, zezwalając na założenie tych placówek, chciały wykorzystać je
do zebrania w jednym miejscu przedmiotów i dokumentów, które
mogłyby wykorzystać do udowodnienia „odwiecznych” związków
ziem litewskich i białoruskich z Rosją. Ta sprzeczność interesów
władz rosyjskich i założycieli komisji oraz muzeum nie rokowała wileńskim instytucjom długiego żywota. W początkach lat 60.
XIX w. warunki, w jakich funkcjonowały obie placówki, ulegały stopniowemu pogorszeniu. Wybuch powstania styczniowego
przyśpieszył kasację obu placówek. Generał – gubernator Michaił
Murawiew postanowił rozwiązać te instytucje pod pretekstem, że
ekspozycje pobudzały tendencje antyrządowe, zaś komisja swą
działalnością przyczyniła się do rozwoju ruchu rewolucyjnego.
W 1864 r. została wyznaczona specjalna komisja pod oficjalną
nazwą „komisja dla przejrzenia, poddania do wiadomości, uporządkowania zbiorów, znajdujących się w wileńskim muzeum starożytności”, której rzeczywistym zadaniem było przejęcie zbiorów
muzeum starożytności. M.N. Murawiew zalecał podzielić zbiory
na trzy grupy: 1) przedmioty przynależące do rosyjskiej historii,
2) przedmioty przynależące do wspólnej historii rosyjsko–litewskiej, 3) przedmioty ogólno naukowe (zbiory mineralogiczne,
zoologiczne, botaniczne).
Co się tyczy przedmiotów należących do polskiego narodu – zalecał M.N. Murawiew – a szczególnie portretów polskich królów
[…] zebrać osobno i umieścić w oddzielnej sali w oczekiwaniu na
dalsze odnośnie nich rozporządzenia6.

Równocześnie, jak podaje H. Ilgiewicz, z pracami „komisji dla
przejrzenia…”, trwała w prasie nagonka na członków Wileńskiej
Komisji Archeologicznej, inspirowana przez władze rosyjskie7.
Argumentowano, że muzeum, które według wyraźnych wskazań
władz miało służyć utrwaleniu więzi północno–zachodnich guberni
z Rosją, „stronnicy polskiej idei” przekształcili w schronisko histoДневник засeданий коммиссии для разбора, приведения в известность
и надлежащий порядок предметов, находящихся в виленском музеe
древностей, Вильна 1865, s. 2.
7
H. Ilgiewicz, Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku,
dz. cyt., s. 139.
6
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rycznych pamiątek Litwy z czasów unii lubelskiej i wykorzystywali
je do wychowywania młodzieży w buntowniczym duchu polskim.
Muzeum Starożytności zostało poddane „reorganizacji” polegającej na tym, że parę tysięcy przedmiotów świadczących
o wspólnej historii i kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego
i Polski, oraz o dziejach Kościoła katolickiego na Litwie, wywieziono w głąb Rosji. Takie przedmioty dominowały w muzeum
i ich usunięcie oznaczało w praktyce likwidację placówki. Zabytki, które pozostały w Wilnie, złożono w miejskiej Bibliotece Publicznej8. Miała ona rusyfikacyjny charakter i pozostawała
pod opieką zaciętych wrogów polskości – M.M. Murawiewa
i I.P. Korniłowa. W salach biblioteki stanęły gabloty, w których
wystawiano przedmioty i dokumenty przedstawiające dzieje prawosławia i panowania rosyjskiego na Litwie.
Po upadku powstania styczniowego nastąpił szczególnie trudny okres dla archeologii polskiej. Wraz z likwidacją Wileńskiej
Komisji Archeologicznej nastąpił regres w rozwoju tej nauki.
Dziesięć lat pracy E. Tyszkiewicza i innych członków komisji
zostało zniszczonych. Potem jedni miłośnicy starożytności poumierali, inni wyjechali, a w Wilnie pozostała garstka „zbieraczy – antykwariuszy”. Wrócono do punktu wyjścia. Dopiero 30
lat później wileńscy miłośnicy starożytności zdołali się na nowo
zorganizować. Mianowicie w latach 1898–1906 funkcjonowało
tajne Towarzystwo Miłośników Starożytności i Ludoznawstwa
w Wilnie, którego nadrzędnym celem była opieka nad miejscowymi starożytnościami.
Warunki dla legalnej działalności pojawiły się po 1905 r. (w
związku z wydaniem manifestu Mikołaja II, który przyznawał
obywatelom nietykalność osobistą, swobody sumienia, słowa, zebrań i zrzeszeń). W samym Wilnie założono wówczas aż pięć towarzystw, które zajmowały się ochroną zabytków, m.in. Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Litewskie Towarzystwo Naukowe.
Nastąpił zatem, jak widzimy, podział inteligencji wileńskiej,
środowiska wileńskiego na litewskie i polskie. Powstało TowaE. Chwalewik, Zbiory polskie, archiwa, gabinety, galerye, muzea i inne
zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym
według miejscowości ułożone, t. II, Warszawa 1926, s. 494-495.
8
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rzystwo Przyjaciół Nauk, w historiografii określane jako polskie
oraz Litewskie Towarzystwo Naukowe. Zarówno jedno, jak i drugie miało na celu ochronę zabytków z obszaru Litwy. Różniło
je spojrzenie na historię Litwy. Litewskie Towarzystwo Naukowe
odcinało się od kultury polskiej i odrzucało wspólną dla Litwinów
i Polaków część dziedzictwa kulturalnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (z okresu unii). Towarzystwo Przyjaciół Nauk czuło się
spadkobiercami tradycji Uniwersytetu Wileńskiego i Wileńskiej
Komisji Archeologicznej oraz Muzeum Starożytności. W związku z tym miało na uwadze dawne Wielkie Księstwo Litewskie
połączone unią z Polską i starało się zachować dziedzictwo i zabytki właśnie takiej Litwy.
Pojawia się zatem pytanie, jaki wpływ na rozwój ochrony zabytków miały ruchu narodowe na Litwie czy Ukrainie? Generalnie mówiąc, dzięki ruchom narodowym stopniowo rozszerzało
się poczucie świadomości narodowej, które łączono z procesem
utożsamiania się z korzeniami danej społeczności oraz identyfikowania określonych etapów historii jako własnych dziejów. Stanowiło to ważny element kształtowania postaw patriotycznych.
Szczególnego znaczenia nabyły wówczas zabytki, gdyż dostrzegano w nich materialne świadectwa przeszłości, o symbolicznej
wymowie i o dużej sile społecznego oddziaływania.
Na Litwie ruch narodowy opierał się na dowartościowaniu
kultury chłopskiej, którą w związku z tym intensywnie badano.
Starano się znaleźć przodków wywodzących się z „ludu”, bowiem
panował pogląd, iż szlachta litewska była nadmiernie spolonizowana. Powstająca nowa inteligencja litewska, aby podkreślić swoją
odrębność, występowała przeciwko polskości. A odnosiło się to
głównie do ocen wydarzeń z przeszłości, zwłaszcza unii litewsko–polskich, które w takiej sytuacji nie mogły być pozytywne.
Litwini podkreślali za to potęgę i niezależność swego państwa
przedunijnego. Najchętniej odwoływali się do najdawniejszych
dziejów litewskiego państwa, a zwłaszcza czasów Witolda, który
stał się symbolem siły i walki o suwerenność; w przeciwieństwie
do Jagiełły – symbolu zdrady. W tym kontekście zaczęły też pojawiać się falsyfikaty „przedunijnych” litewskich zabytków archeologicznych oraz przypadki fałszowania samej historii. Takim
mistyfikacjom ulegał m.in. Teodor Narbutt, historyk i miłośnik
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starożytności, traktując na przykład rzekome berło Mendoga jako
oryginalną pamiątkę starożytności.
Po 1863 r. na Litwie rozgorzała walka o kulturę litewską.
Mamy wówczas do czynienia m.in. z następującym zjawiskiem:
z jednej strony narodowy ruch litewski odcinał się od tradycji unii
polsko–litewskiej, ale z drugiej strony był skłonny przejąć niektóre, odpowiadające jego dążeniom, elementy z dziedzictwa unii
polsko–litewskiej.
Naukowe zainteresowanie historią i kulturą Litwy narodziło się
w kręgu Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Ksawery
Bohusz, Tadeusz Czacki, Julian Ursyn Niemcewicz, Adam Naruszewicz) oraz na Uniwersytecie Wileńskim. Wśród profesorów
i studentów wileńskiej uczelni pojawiają się nazwiska osób, które
zajęły poczesne miejsce w historii litewskiego ruchu narodowego
lub których prace można dziś uznać za świadectwo zainteresowania najdawniejszymi dziejami Litwy. Na przykład dwaj profesorowie wydaleni z Uniwersytetu Wileńskiego w 1824 r. po procesie
filomatów, Joachim Lelewel i Ignacy Daniłowicz, byli pierwszymi
redaktorami i wydawcami Statutu Litewskiego. Wychowankami
Uniwersytetu Wileńskiego byli m.in.: Szymon Dowkant (Simon
Daukantas) – pierwszy historyk piszący o dziejach Litwy po litewsku9; Teodor Narbutt – autor pracy Dzieje starożytne narodu litewskiego, wydanej w latach 1835–1845 w dziewięciu tomach10; Józef
Ignacy Kraszewski – wszystkie jego prace poświęcone litewskim
starożytnością ukazały się przede wszystkim w latach 40. XIX w.11.
A. Kasperavicius, Kształtowanie się narodu litewskiego, w: Europa NIE
prowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej
(Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1772-1999), red. K. Jasiewicz, Warszawa-Londyn 1999, s. 219.
10
W związku z tym, że Teodor Narbutt uważał unię lubelską za kres
niepodległości Litwy wspominane dzieło zakończył na roku 1572. Mimo pewnych zafałszowań Dzieje… wywarły ogromny wpływ na wielu ówczesnych
działaczy litewskich. Tym bardziej, że wcześniej historii Litwy poświecono
jedynie artykuły, nigdy książki.
11
Były to m.in. następujące prace: Wilno od początków jego do roku 1750
(t. I–IV, Wilno 1840-1842); Litwa. Starożytne dzieje, ustawy, język, wiara, obyczaje, pieśni, przysłowia, podania itd. (t. I–II, 1847-1850); Litwa za Witolda.
Opowiadanie historyczne (1850); trzyczęściowy poemat Anafielas. Pieśni z podań
Litwy (Witolorauda – 1840; Mindows – 1843; Witoldowe boje – 1845).
9
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Oprócz wspomnianych historyków było jeszcze wielu innych
miłośników starożytności zaangażowanych w badanie przeszłości
litewskiej, m.in. Ludwik Kondratowicz (Władysław Syrokomla),
Mikołaj Malinowski, Ignacy Chodźko, Adam Honory Kirkor.
Wymienione osoby powołano na członków rzeczywistych Wileńskiej Komisji Archeologicznej, w której litewska archeologia
stawiała swoje pierwsze kroki. Jednakże zdaniem E. Aleksandravičiusa i A. Kulakauskasa (współczesnych litewskich historyków)
działalność komisji jest dziś niejednoznaczna, bowiem z jednej
strony wciągała ona do swojego grona członków litewskiej inteligencji i poprzez tematykę badań przyczyniała się do umacniania
świadomości narodowej (studia nad językiem litewskim, sztuką
i obyczajami ludowymi), z drugiej strony jej działalność wzmacniała dominację kultury polskiej12.
Jeżeli chodzi o ziemie ukraińskie, patrząc z dzisiejszej perspektywy, można powiedzie, że Polska i Ukraina w XVIII w. przeżywały podobną sytuację: rozbiór państwowy w przypadku polskim
oraz rozbicie w sensie etnograficznym i terytorialnym obszarów Ukrainy. Nasze ziemie podzielono między trzech zaborców. Litwini i Białorusini pozostali niepodzielni; ich terytorium
w całości weszły w obręb Imperium Rosyjskiego (wyjątek tzw.
Litwa Zaniemeńska – najpierw w Prusach, a potem część Królestwa Polskiego). Ukrainę podzielono między Rosję i Austrię.
Natomiast jeżeli chodzi o dominację kulturową, to na terenach
ukraińskich krzyżowały się wpływy polskie i rosyjskie oraz austriackie. W świetle powyższych informacji widać, że ukraińskie
ruchy narodowe, które zaczęły budzić się do życia w XIX wieku
były zmuszone do równoczesnej konfrontacji z więcej niż jednym
narodowym przeciwnikiem. Po pierwsze byli to nowi panowie –
państwa, biorące udział w rozbiorach. Do tego dochodził jeszcze
jeden front, który wynikał z przeszłości. Mowa o odgraniczeniu
się od Polaków, bowiem aż do ostatniej ćwierci XVIII w. przeważająca część ukraińskich ziem etnicznych pozostawała w polsko-litewskiej Rzeczypospolitej. Zarówno w stosunku do Rosjan,
jak i Polaków jedyną obroną przed rosnącą asymilacją stał się dla
E. Aleksandravičius, A. Kulakauskas, Pod władzą carów. Litwa w XIX
wieku, Kraków 2003, s. 273.
12
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nich, poza otwartą walką, wybór własnej kreacji wizerunku narodowego, a tu niezbędne były studia historyczne i archeologiczne
oraz wiedza o własnych zabytkach. Zanim jednak Ukraińcy mogli
ogłosić przekonywającą koncepcję swego narodu, sami musieli żyć
i pracować w środowisku politycznym i kulturalnym zdominowanym przez Rosjan. Jako że byli pozbawieni własnych szkół, organizacji, wydawnictw, towarzystw naukowych itp., wykorzystywali
możliwości, jakie dawał im naród dominujący, czyli Rosjanie13.
Ukształtowanie własnej wizji historii było najtrudniejsze na
Białorusi. Dla Litwinów i Rusinów koronnym problemem był ich
stosunek do Polski i Rosji, a do oddzielenia się od Polaków wystarczyło im tylko odwołanie się do historii Kijowa czy Wilna14.
W przypadku Białorusinów, jak podkreśla R. Radzik, problemem
był nie tylko brak wyróżników pozwalających na wyraźne odróżnienie ich od dwóch słowiańskich sąsiadów: Rosjan i Polaków, ale
również mocna ruska albo litewska świadomość narodowa mieszkańców ziemi białoruskiej15.
Należy jednak zaznaczyć, że zainteresowanie historią, kulturą i zabytkami Białorusi, podobnie jak i Litwy, było widoczne
już w czasach Uniwersytetu Wileńskiego wśród jego studentów
i profesorów, a miejscowa szlachta zajmowała się kolekcjonowaniem zabytków. Dwie najsłynniejsze na białoruskiej ziemi kolekcje zabytków posiadali Aleksander Jelski (1834–1916) oraz EmeNajważniejsze instytucje naukowe działające w Kijowe, które w swoich
statutach zakładały zajmowanie się ochroną zabytków to m.in.: Towarzystwa
Historycznego Kronikarza Nestora, Kijowskie Towarzystwo Starożytności
i Sztuk Pięknych, które w 1904 r. powołało do życia Artystyczno-Przemysłowe
i Naukowe Muzeum im. Cesarza Mikołaja Aleksandrowicza (późniejsze Narodowe Muzeum Historii Ukrainy). Na początku wieku XX w Kijowie powstały
jeszcze dwa towarzystwa: Ukraińskie Naukowe Towarzystwo oraz Kijowskie
Towarzystwo Ochrony Starożytności i Dzieł Sztuki. W 1917 r. założono
w Kijowie Komitet Ochrony Zabytków, do którego wchodziła najbardziej
narodowo świadoma ukraińska inteligencja w osobach m.in. N.F. Biełaszewskiego, M.S. Hruszewskiego, D. Doroszenki, S. Efremowa, I. Kamosnina,
G. Pawłuckiego, D.M. Szczerbakowskiego (О.Ю. Курило, Нариси розвитку
археологии у музеях України: история, дослидники, меценати, Київ 2002,
s. 45). Podobne komitety powstały w wielu miastach ukraińskich.
14
R. Radzik, Kim są Białorusini?, Toruń 2004, s. 312.
15
Tamże, s. 312.
13

Problem ochrony zabytków archeologicznych

21

ryk Hutten-Czapski (1828–1896). Pierwszy założył bibliotekę
i muzeum w swoim dworku w wiosce Zamość w powicie ihumeńskim16, drugi – we wsi Stańków, położonej 10 km od Kajdanowa,
na trakcie mińsko-nowogródzkim17. Jelski i Czapski przekazali
pod koniec życia większość swych zbiorów narodowi polskiemu. Jelski powierzył w 1900 r. część kolekcji Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu, część w 1907 r. Towarzystwu Przyjaciół Nauk
w Wilnie18. Czapski większość eksponatów w 1894 r. wywiózł do
Krakowa, gdzie była autonomia i „spokój”, i ofiarował je miastu.
Po jego śmierci powstało w 1907 r. Muzeum Czapskich. Lokując
swoje zbiory w Krakowie, kolekcjonerzy pragnęli zapewne zabezpieczyć zbiory przed losem jaki spotkał kolekcje E. Tyszkiewicza.
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The Problem of Archaeological Monuments Protection
in the East of the Former Polish Republic (under the Russian
Rule) in the XIX and at the Beginning of the XX Centuries
The purpose of the article is to present the issue of protection
of archaeological objects of national heritage on the eastern territories of the former Polish Republic (Polish: Rzeczpospolita), by
Krótki opis kolekcji w: A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie
życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckim w latach 1864-1904,
Kraków 2003, s. 108; K. Uniechowska, Uniechowski opowiada, czyli tajemnice
mafii antykwarycznej, Warszawa 1975, s. 20-22.
17
Opis kolekcji w Stańkowie w: M. Kocójowa, „Pamiątkom ojczystym
ocalonym z burzy dziejowej”. Muzeum Emeryka Hutten Czapskiego (Stańków–
Kraków), Kraków 1978; M. Gumowski, Zbiory Polskie. X. Muzeum Czapskich
w Krakowie, „Ziemia” 1912, t. III, nr 18, s. 283-286; Przewodnik po Muzeum
im. Hr Emeryka Hutten–Czapskiego w Krakowie, Kraków 1908; „Monumentis Patriae…”Emerykowi Hutten–Czapskiemu w 110. rocznicę śmierci Muzeum
Narodowe w Krakowie, red. J. Skorupska, Muzeum Narodowe w Krakowie,
Kraków 2006.
18
A. Romanowski, Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckim w latach 1864-1904, dz. cyt., s. 109.
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taking into account the attitude of the Russian authorities to the
monuments of Lithuanian, Belarusian, Ukrainian lands and to
Polish activities for the protection of monuments and the impact
of ethic and national movements on this issue.
Russian authorities were interested in the monuments of these
lands, on condition that they were in accordance with their ethnic
policy, which came down to proving the “eternal Russianness of
these lands”. If a monument had the “Russian character”, the state
institutions were likely to protect it. Under these circumstances,
historical studies, compiling documents and memorabilia, archaeological excavations were the important form of defence against
the “absorption” by the partition country.
The ethnic and nationalist movements of the nineteenth century played an important role here, as thanks to them a sense of
belonging to the nation grew gradually, and it was connected with
the process of developing a sense of identity with the roots of
a given community and recognizing certain stages of history as
one’s own history. Historical monuments became particularly significant at that time. Regarded as material testimony to the past,
they were very symbolic and had a strong influence on the society.

Barbara Kubis

Uniwersytet Opolski

Życie codzienne kresowych rodzin
w okresie II Rzeczypospolitej
w świetle zapisów wspomnieniowych
Zainteresowanie społecznością zamieszkującą wschodnie obszary II Rzeczypospolitej, choć istniało przez długie powojenne
lata, to w pełni ujawniło się dopiero po przemianach politycznych
1989/1990. Ze względu na uwarunkowania polityczne w okresie
PRL nie można było pisać otwarcie o Kresach Wschodnich i niezwykłych doświadczeniach Polaków, zwłaszcza tych dotyczących
wojennych lat. Po zakończeniu II wojny światowej Polacy z Kresów
Wschodnich nie mieli wyboru, według pomysłu Stalina musieli
być wypędzeni/wyrzuceni ze swoich siedzib. W tej sytuacji jedyną
decyzją dającą szansę przeżycia był wyjazd na Ziemie Zachodnie,
które Polska miała otrzymać. Alternatywą była wywózka na Syberię
i do Kazachstanu oraz ostateczna utrata obywatelstwa polskiego.
W manifeście Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
z 22 lipca 1944 r. zapisano, że
granica wschodnia powinna być liną przyjaznego sąsiedztwa,
a nie przegrodą między sąsiadami, i powinna być uregulowana
zgodnie z zasadą: ziemie polskie – Polsce, ziemie ukraińskie, białoruskie i litewskie – radzieckiej Ukrainie, Białorusi i Litwie1.

W dalszych rokowaniach w sprawie granic, jakie toczyły się
z J. Stalinem na Kremlu, ludzie, którzy znaleźli się w delegacji
Cyt. z: T. Marczak, Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej
w latach 1944-1950, Wrocław 1995, s. 34-43.
1
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PKWN, usiłowali nieśmiało i na ogół bez powodzenia bronić żywotnych interesów Polski, ale nawet te nieśmiałe i skromne zabiegi wywołały gniew ich moskiewskich mocodawców. Porozumienie w sprawie granic zostało podpisane 27 lipca 1945 r. i było
tajne do lat 60. XX w. Polska definitywnie traciła Kresy Wschodnie, jej terytorium kończyło się teraz na linii rzeki Bugu. Jednak
mimo utraty Kresów mitologia wokół tych ziem pozostała i ciągle
jest ważnym elementem polskiej tożsamości kulturowej czasów
współczesnych2.
Dotychczasowa literatura przedmiotu nie wyczerpuje w pełni wydarzeń z przeszłości Kresów, a zwłaszcza przeżyć własnych
ich mieszkańców, których źródłem jest literatura pamiętnikarska. Chcąc sprostać współczesnym postulatom i potrzebom badawczym – w niniejszej pracy źródłowej zaprezentowano zapisy
autobiograficzne, określane współcześnie mianem literatury dokumentu osobistego3. Dzięki nim możemy poznać doświadczenia wielu ludzi, wyrażane przez bezpośrednią wypowiedź, która
stanowi zarazem wyznanie i świadectwo. Autorzy dość wiernie
opisują fakty, które przeżyli lub byli ich świadkami. Krytyczne,
naukowe opracowanie prezentowanych dokumentów osobistych
weryfikuje i uściśla w wielu przypadkach ich przekaz.
Tematem tego opracowania jest życie codzienne społeczeństwa kresowego w okresie międzywojennym. Jednym z kluczowych elementów jest pozycja rodziny, miejsce zamieszkania, role
pełnione przez rodziców, wzajemne stosunki różnych grup narodowościowych i religijnych. Autorzy opisują rodziny w kształcie,
który uważają za idealny, mimo to daje się zauważyć odzwierciedlenie panujących wzorów zachowań; istotne aspekty codziennych
zajęć, rozrywek, pełnionych ról społecznych.
Pogranicze polsko-litewsko-białorusko-ukraińskie to ziemie
przez wieki zamieszkałe przez przedstawicieli różnych kultur i ję2
K. Buchowski, Dwudziestowieczna Litwa w historiografii polskiej po
1989, w: Historycy polscy, litewscy, białoruscy wobec problemów XX wieku, red.
K. Buchowski i W. Śleszyński, Białystok 2003, s. 122.
3
Termin ten jako określenie całego obszaru pisarstwa autobiograficznego
wprowadził do obiegu naukowego R. Zimand. Szerzej na ten temat w: B. Kubis, Poznawcze i kształcące walory literatury dokumentu osobistego, Opole 2007,
s. 25-114.
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zyków. Kultura to styl życia, poglądy, ideały, narodowa świadomość, zakres religijności. Przy badaniu problemów kulturowych
należy mieć na uwadze złożoność czynników politycznych, społecznych, filozoficznych, geograficznych i wielu innych. Kulturę
rozumiemy tu w szerokim ujęciu jako formy komunikacji między
ludźmi, także i tej nie zamierzonej, ujawniającej się w podlegających wzorcom kulturowym sposobach zachowań. To interesująca perspektywa pozwalająca zobaczyć funkcjonowanie życia codziennego na obszarach pogranicza, a takim było społeczeństwo
kresowe.
Potrzeba oznaczenia całości ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej narodziła się w XIX w., a utrwaliła się w okresie
międzywojennym. Ziemie te, choć utracone, skupiają wielkie bogactwo i skarby polskiej kultury historii i polityki. Zatem to we
wspomnieniach pojawia się nam obraz tego świata nieco zmodyfikowany subiektywnością przeżyć, ale jednak będący w znacznym
stopniu postrzeganiem tej rzeczywistości. Obszar ten zamieszkiwała ludność narodowości polskiej, białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej, żydowskiej, niewielki odsetek stanowili przedstawiciele
innych narodów lub grup etnicznych. Polacy na całym tym obszarze w niektórych powiatach stanowili większość, zwłaszcza na
tzw. półwyspie wileńskim, sięgającym aż do Dźwiny, do granicy
z Łotwą4.
Przemiany społeczne i narodowe zachodzące w drugiej połowie XIX wieku zmierzały do uformowania się nowoczesnych
narodów, w tym ukraińskiego, litewskiego i białoruskiego. Współczesne refleksje na ten temat są trudne, ujawniają się zazwyczaj
różnorodne reminiscencje historyczne związane z całokształtem
niełatwych stosunków między sąsiadami5.
W przededniu I wojny światowej w Europie, a na terenach przygranicznych szczególnie, nastąpiło zaostrzenie konfliktów społecznych i narodowych. W okresie istnienia II Rzeczypospolitej procesy określania tożsamości różnych grup zamieszkujących ziemie
Z. Tomczonek, Badania nad kresami Północno-Wschodnimi II Rzeczypospolitej w polskiej historiografii, w: Historycy polscy, litewscy, białoruscy wobec
problemów XX wieku, dz. cyt., s. 16.
5
P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 1997,
s. 9.
4
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wschodnie uległy znaczącej dynamice. Coraz bardziej swe aspiracje
narodowe artykułowała ludność ukraińska i litewska, wśród Białorusinów istniały, choć jeszcze dość wąskie, grupy o jednoznacznej
tożsamości narodowej i religijnej, wyraźnie rysowała się odrębność
ludności żydowskiej, także wewnętrznie zróżnicowanej6.
Fenomen Kresów polega na wieloetniczności kultury, na wzajemnym przenikaniu się jej składników. Jednocześnie atmosfera
pogranicza wytwarza w każdym skupisku etnicznym syndrom gotowości obronnej, realizującej się w dwóch zasadniczych imperatywach: pielęgnacji wspomnień dzieciństwa, rodziny i wiary oraz
pomnażania tego obrazu własnym dorobkiem.
Analizowana literatura pamiętnikarska powstawała zasadniczo
z inspiracji sfer arystokratyczno-ziemiańskich, inteligenckich, pisali je także mieszczanie, robotnicy czy chłopi. Najwięcej zapisów
autobiograficznych pozostawili politycy, pisarze, żołnierze, księża,
nauczyciele, właściciele ziemscy. Zachowane relacje autobiograficzne przybliżają specyficzną atmosferę otaczającą tamte miejsca
i ludzi.
Rozważania autorów wspomnień mają niejednolity charakter,
różnią się nie tylko pod względem objętościowym (łatwość konstruowania narracji, wartość literacka) czy formy wspomnienia,
ale przede wszystkim treścią, którą stanowią indywidualne doświadczenia. Relacje osobiste zostały napisane przez ludzi, wywodzących się ze środowiska chłopskiego, małomiasteczkowego,
miejskiego, inteligenckiego i szlacheckiego. Różnią ich też poglądy religijne. Najogólniej pamiętniki „z pamięci” opisują codzienne
życie, problemy finansowe, mieszkaniowe, kłopoty rodzinne, co
zresztą stanowi istotną cechę wspomnień pisanych na konkurs7.
Wybuch wielkiej wojny w 1914 r. nie był dla Polaków zaskoczeniem, konflikt między zaborcami i układ europejskich sojuszy dawał nadzieję na zmiany polityczne i odzyskanie wolności.
W 1918 r. ziścił się sen wielu pokoleń, powstało niepodległe państwo polskie. Na plan pierwszy wysuwają się teraz sprawy gospoS. Ciesielski, Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej i problemy identyfikacji
narodowej, w: Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej 1931-1948, red. S. Ciesielski, Toruń 2003, s. 23.
7
A. Landau-Czajka, Syn będzie Lech…: asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, Warszawa 2006, s. 17.
6
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darcze, codzienne problemy utrzymania rodziny, poprawy bytu
zwłaszcza w odniesieniu do ludności wiejskiej.
Liczyłam zaledwie parę miesięcy jak światem wstrząsnęła wieść
o wybuchu I wojny światowej, z którą my, Polacy wiązaliśmy
wieloletnie nadzieje wyzwolenia narodowego. Idylla szczęścia
rodzinnego moich rodziców została przerwana. Ojciec został powołany do wojska, a matka ze mną powróciła do swojej matki.
Ojciec szczęśliwie powrócił do domu. Były jeszcze burzliwe lata
1919–1920, ale skojarzeń z tego okresu nie pozostało mi wiele8.

Na kształtowanie się postaw narodowych, polskiej tożsamości okresu zaborów, znaczący wpływ wywierała dawna szlachecka
kultura. Wiele jej cech odrodziło się w okresie międzywojennym,
z uwagi na potrzebę ciągłego samoidentyfikowania i identyfikowania „innych”9. W swoim mniemaniu w odległych wioskach
i dworkach właściciele czuli się jak polscy szlachcice, żyli zgodnie
z hierarchią wartości dawnego świata, w epoce, która się zmieniła.
Czesław Miłosz, urodzony na Litwie w początkach XX w., wychował się w takiej atmosferze dawnej świetności, o której pisał:
Czułem się niezupełnie obecny. Za dużo było naokoło mnie cieni: trzaskanie w szable, szelest renesansowej sukni, zapach starych
domów pełen skór i strzelb, karoce, zardzewiałe zbroje odbierały
temu, co naokoło, rzeczywistość10.

Te cechy „poszlacheckie”, łącznie z narodowym stosunkiem
do katolicyzmu, wpływały na postawy polskiej inteligencji, przyjmowane potem często przez mieszczan i chłopów. Autorzy pamiętników piszą, że na Kresach pachniało historią, ich posiadanie
jawiło się jako warunek wielkości, trwania bytu narodowego.
Ludność polska, zamieszkująca tereny wschodnie, o różnej kondycji społecznej, od wyrobnika folwarcznego do właściciela dóbr
M. Hudymowa, To już minęło tyle lat …, cyt. z: Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP (1944 –1945), wybór i opr. B. Kubis, Opole
2011, s. 244.
9
K. Koźniewski, My, zeszlachceni, „Przegląd Społeczny” 1997, nr 7,
s. 126.
10
Cz. Miłosz, cyt. za: A. Applebaum, Między Wschodem a Zachodem.
Przez pogranicza Europy, Warszawa 2001, s. 49.
8

28

Barbara Kubis

ziemskich, w większości tereny te uważała za swoją ziemię ojczystą. Działały na jej wyobraźnię literackie postacie Wołodyjowskiego, Skrzetuskiego, [Podbipięty], które gdzieś na tych ziemiach
i dalej na wschód mieczem wypisały w Sienkiewiczowskich powieściach chwałę oręża polskiego i granice polskości. Faktem
było, że większość tej ludności urodziła się na tej ziemi, jak większość protoplastów tej ludności, na ziemi, gdzie stąpały ongiś całe
zastępy zakutego w żelazo rycerstwa polskiego, które staczało
krwawe walki z wrogami, wyprawiając się hen daleko poza brzegi
Dniestru i Dniepru, by z daleka od stron rodzinnych poświęcać
życie w obronie ojczyzny, w obronie ludu polskiego i ruskiego,
na ziemi pełnej krzyży i mogił. Gdyby ta ziemia mówić umiała, wyśpiewałaby niejedną pieśń, [opowiedziałaby] niejeden czyn
bohaterski, jak to wielcy przodkowie nasi walczyli o każdą piędź
ziemi, jak to krwią swoją zrosili niemal każdy zagon i bronili jej,
by w spuściźnie potomnym przekazać. Dopiero też mieszkańcy
tej ziemi kochali i szanowali swą żywicielkę, jak rodzoną matkę
i pamięć swych wielkich przodków czcili11.

Odmienność w przebiegu indywidualnych przeżyć ma znaczące konsekwencje w sposobie prezentacji rodzinnego domu, któremu autorzy wspomnień poświęcają najwięcej uwagi. W przypadku rodzin ziemiańskich czy szlacheckich przestrzeń rodzinna to
wiejski dwór i jego szerokie otoczenie. Spotykamy opisy domów
o bogatej tradycji, stanowiących siedzibę rodów przez wiele pokoleń. To były rodzinne gniazda.
Nad równiną wznosiła się potężna sylwetka zamku. Ta posiadłość, której ani najazdy tatarskie, ani tureckie nie zdołały zniszczyć, niegdyś była schronieniem obrońców Korony i chrześcijaństwa. Stanisław August Poniatowski, ostatni król wolnej Polski,
podarował fortecę i otaczające włości swojemu szambelanowi
Tadeuszowi Czarkowskiemu około 1770 roku. Traktowana od
tej chwili jako rezydencja, ale urządzona jak zamek, siedziba ta
została wyposażona we wszelkie uroki w następnym stuleciu
złudnego pokoju. Ta twierdza, wznosząca się jednolitą bryłą nad
stepami, niezmiennie zachowywała swoje tajemnice i tworzyła
własną legendę. Wspólne życie rodziny, służby i otaczających nas
R. Kilar, Moje wspomnienia, cyt. z: Losy Polaków wysiedlonych z Kresów
Wschodnich II RP (1944 –1945), dz. cyt., s. 206.
11
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ludzi rozkwitało w każdym pokoleniu, szlachetne, dumne i pełne
fantazji. Do starego rodu dołączali szaleńczy bohaterowie lub asceci. Zamiłowani w wolności, zahartowani trudami surowego klimatu i równie surowymi murami zamku – nie wyobrażali sobie życia
bez pielęgnowania cnoty czynnego udziału w życiu wieśniaków,
podejmowania wyzwań, zwalczania trudności i przeciwności losu.
To w nas, młodych z ostatniego pokolenia, kiełkowało poczucie
dziedziczenia, mocno osadzone w naszych możliwościach i nadziejach na przyszłość12.

Dla rodzin inteligencko-mieszczańskich przedmiotem opisu
są najczęściej kamienice i znajdujące się w nich mieszkania, a także najbliższa przestrzeń miejska z ulicami i parkami. Wanda Trzeciecka, żona oficera, tak wspomina swoje mieszkanie w Wilnie:
Dom, w którym mieszkaliśmy, stał na rogu ulicy Mickiewicza (46,
m. 15) i Stromej, która wcale nie była taka stroma. Wychodziła
na nią większość okien i balkon. Mieszkanie okazało się wygodne
i przyjemne. Na pierwszym piętrze, w miarę słoneczne, pięciopokojowe, w tym duży salon, wysokie sufity, dębowa posadzka i –
ważne – mimo że w śródmieściu, nie słyszało się gwaru ulicznego.
Wilno, posiadające bogatą przeszłość historyczną, było na wskroś
polskim miastem. Spokojniejsze od Warszawy, pięknie położone,
na pagórkowatym terenie, zadrzewione, stanowiło jakby skarbiec
pamiątek historycznych Polski i Litwy. Dominowały kościoły,
będące arcydziełem architektury i sztuki, oraz Uniwersytet Stefana Batorego13.

Niezależnie od wszelkich indywidualnych różnic w przywoływanych wspomnieniach zauważyć można oczywiste podobieństwo. Charakterystyczne dla autobiografii jest to, że dom dzieciństwa stanowi miarę, którą potem w dalszym życiu przykłada się
do reszty świata. Świadczy o tym następujący zapis.
Rodzice matki pochodzili z Podola. Ojciec babci był rodowitym
Anglikiem. Babcia wyszła za mąż mając niespełna szesnaście
K. Mańkowska, Moja misja wojenna: bez trwogi i nienawiści, Warszawa
2003, s. 212-213.
13
W. Trzeciecka, Wspomnienia z Kresów, Warszawa 2008, s. 176-177.
12
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lat za starszego od niej o przeszło lat dwadzieścia szanowanego
obywatela ziemskiego z bardzo już podupadłym mająteczkiem.
Wnet też pozostawił ją z pięciorgiem malutkich dzieci i dwojgiem pasierbów. Zmarł w wyniku silnego zapalenia płuc pozostałości jego namiętności – polowań. Biedula gospodarzyła jak
mogła – pomagał [jej] najstarszy syn. Wcześnie też wydała za
mąż swoją pierworodną córkę za rozkochanego z niej Stacha.
Olszynka – miejsce rodzinne mojej matki, a potem i dom mojego
dzieciństwa – położona opodal powiatowego miasta była prześliczna. Wokół małego dworku tonącego w zieleni drzew i kwiecia rozciągały się rozległe stawy i zbocza leśne, a dalej pola i łąki
przecięte wstęgą Seretu.
Rodzice rozpoczęli spokojne życie, skupiając się na daniu mi starannego wychowania. I wówczas jako bardzo mała zaczęłam rozumieć
sens słów: Ojczyzna, wolność, Polska. W zasadzie moim [przewodnikiem] duchowym był ojciec. Opowiadał pięknie, cytował patriotyczne wiersze i sam też pisał ich wiele. Rozpoczęłam naukę w szkole, ale już po kilku dniach z klasy pierwszej przekwalifikowano mnie
do klasy trzeciej, bo posiadając umiejętność czytania, pisania i rachowania, po prostu nudząc się przeszkadzałam swoim rówieśnikom
w lekcjach. [Dwa] lata później byłam już uczennicą gimnazjum. I tu
w zasadzie kończy się moje szczęśliwe dzieciństwo. Umiera matka.
Miałam wówczas dziesięć lat. Jak domek z kart rozpadł się dom mojego dzieciństwa. Ojciec zlikwidował dom i przeniósł się do Zborowa14. Zgodnie z decyzją bliskich zostałam u babci. Rozstanie z ojcem,
moim rodzinnym domem, było bardzo ciężkie. Adaptacja w nowym
środowisku była dla mnie [bardzo] trudna. Wszyscy jednak starali się
być dla mnie [bardzo] dobrzy i serdeczni. Babcia, przezacna kobieta,
wzorowa Polka, pełna dobroci, starała się zastąpić mi matkę, nauczyć
szacunku [dla] ludzi, poszanowania pracy i mienia, umiłowania
otaczającej przyrody. Świat wokół był przepiękny. Każda pora roku
wyczarowywała coraz to piękniejsze obrazy. Kochałam rozkwiecone
wiosną sady i łąki, szemrzące strumyki leśne, szmaragdowe tafle stawów, rozśpiewanych naszych polnych grajków15.
Zborów; w XIX w. miasteczko nad Strypą (dopływ Dniepru) w pow.
złoczowskim, w dawnym woj. wołyńskim (obecnie Ukraina). O jego najdawniejszych dziejach nie ma wiadomości.
15
M. Hudymowa, cyt. z: Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich
II RP (1944 –1945), dz. cyt., s. 341 i 244.
14
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Piszący najchętniej wspominają dzieciństwo i pierwsze lata młodości, spędzili je w miejscowościach swojego pochodzenia lub zamieszkania. Warto przywołać zapis Marii Dobejko (po mężu Majkut), która choć urodziła się w Warszawie, to od 1932 r. mieszkała
z rodzicami na Wileńszczyźnie i jej miłością pozostała ta ziemia.
Moje dzieciństwo było radosne, choć na pewno mniej atrakcyjne,
bardziej ubogie w dobrodziejstwa cywilizacji niż [jest dzisiejsze],
a jednak do pewnego czasu szczęśliwe.
Po prostu spokojne – takie inne, odpowiednie do tamtych czasów.
Byłam szczęśliwa. Ojciec mój, były wojskowy – po zdemobilizowaniu postanowił przenieść się z Warszawy i osiedlić na terenach bliskich jego sercu. Był to człowiek sprawiedliwy, uczciwy,
delikatny i uczuciowy – zarazem jednak stanowczy, wymagający
i konsekwentny. Z pewnością posiadał i jakieś drobne wady, ale
dla nas był wzorem kochającego i kochanego ojca. Był to człowiek inteligentny o szerokich zainteresowaniach. Dużo czytał,
interesował się bardzo filatelistyką i pisał pamiętniki. Czyżby coś
z tego we mnie zostało?
Pracował w kancelarii nadleśnictwa. Po pracy wiele czasu popołudniowego poświęcał nam i pieszym wycieczkom po okolicznych lasach. Strasznie go nam brakowało, gdy w czasie choroby
musiał dość długo przebywać w Wilnie w szpitalu, a potem na
rehabilitacji. Odwiedzaliśmy go często i bardzo cieszyliśmy się,
że powracał do zdrowia, które miał nadwątlone już od dziecinnych lat. Jego dzieciństwo i młodość przypadły na trudny czas.
Był romantykiem. Lubił ciszę. Zawsze powtarzał: „noc jest moim
królestwem”. I tak było. Przekonałam się o tym, kiedy spostrzegłam, że moje zeszyty szkolne sprawdzał właśnie w nocy, nakreślając ewentualne uwagi lub pochwały. Takich ojców mogą życzyć
wszystkim dzieciom świata.
Matka moja nie pracowała. Zajmowała się wychowywaniem nas
i prowadzenia domu. Była warszawianką i przyjeżdżając tu być
może tęskniła do swojego rodzinnego miasta – nigdy jednak tego
nie okazywała, bowiem ojciec mój swoją wyrozumiałością i dobrocią wynagradzał jej tę ukrywaną tęsknotę.
Byli młodzi, właściwie pozbawieni wszelkich rozrywek, a jednak
byli szczęśliwi. Utrzymywali kontakty towarzyskie w takich roz-
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miarach, na jakie pozwalały istniejące tu stosunki i warunki. Mnie
osobiście bardzo podobało się, gdy przyjmowali u siebie zaprzyjaźnione osoby i bawili się przy muzyce z gramofonu. Byłabym zadowolona, gdybym dziś miała właśnie taki stary gramofon i gdybym
mogła słuchać piosenek ze starych płyt, których słowa tak jakoś
trochę chrapliwie płynęły z tej czarnej, tajemniczej tuby16.

Teksty wspomnieniowe nie są łatwe do analizy, ponieważ autorzy koncentrują się często na własnym środowisku, łączą te opisy
z osobistymi emocjami i stosunkiem do najbliższego otoczenia.
W roku 1932 przyjechaliśmy z Warszawy na Kresy Wschodnie
i zamieszkaliśmy na stacji kolejowej Juraciszki17, by niebawem
przemieść się do [leżącej] nieopodal osady leśnej Dorożki18. Od
kiedy sięgam pamięcią otaczały nas lasy, wśród których z rzadka
pojawiały się wsie i miasteczka, zagajniki, zarośla i szkółki leśne. Te mieszane lasy obfitowały w jagody, grzyby, ptactwo, no
i zwierzęta, na które nieomal co niedzielę urządzano polowania.
W tym leśnym zaciszu stanowiły one atrakcję. Swoistym wydarzeniem, przyjmowanym radośnie przez dzieci były odbywające
się tu dość często manewry wojskowe. Ileż było radości, kiedy
pozwalano nam pić czarną, wojskową kawę i jeść razowy chleb
o specyficznym smaku. Wędrówki po lasach, obserwowanie pracy ludzi zatrudnionych w lesie – oczywiście oprócz uczęszczania do szkoły – wypełniały nasze życie, które płynęło spokojnie,
podobnie jak dość często spotykane tu potoczki. Osada nasza
otoczona była wokół wysokim żywopłotem. Z chwilą zapadnięcia zmroku zamykano drewniane bramy, bowiem zwierzęta
leśne, te dość zuchwałe – często podchodziły bardzo blisko do
naszych domów. Wilki i dziki szczególnie upodobały sobie takie wycieczki, które zarówno dla nas jak i dla nich nie zawsze
były przyjemne i bezpieczne.
M. Majkut, Blaski i cienie mego życia, cyt. z Losy Polaków wysiedlonych
z Kresów Wschodnich II RP (1944 –1945), dz. cyt., s. 37-38.
17
Juraciszki, pow. oszmiański; w XIX w. miasteczko i folwark nad stawem. Niegdyś własność Kopciów, potem Kościałowskich i Rodkiewicza –
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1881 [reprint], t. 3, s. 628. Stacja kolejowa Juraciszki leżała kilka km na
północ od miesteczka na linii kolejowej: Lida–Mołodeczno. [Informacja wraz
ze szkicem terenowym od dr. A. Wiercińskiego].
18
Dorożki; osada leśna na skraju Puszczy Nalibockiej.
16
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Ale gdy nastawał ranek, dzień budził się ze snu, nocni „wędrownicy” wracali do swoich „domów”, by znów nocą buszować po
łąkach, polach i lasach.
W pobliskiej, większej wsi, była czteroklasowa szkoła powszechna, do której uczęszczałam razem z bratem. Wprawdzie
do szkoły nie było daleko, szło się jednak do niej przez las i pola.
Zawsze żałowaliśmy, że tak urozmaicona droga jest taka krótka. Stanowczo za mało było czasu, żeby nacieszyć się urokami
zarówno drogi przez las jak i przez pola. Ta tak trudna, nieskażona chemicznie przyroda zachwycała swoją naturalnością. Pola
mieniły się kolorowo, a w lasach słychać było głośne i różnorodne „śpiewy” ptaków oraz zrozumiałe tylko dla nich „rozmowy”
zwierząt leśnych. Ogromną przyjemnością było też chodzenie
po łąkach zaraz po deszczu, oczywiście boso. I chociaż tereny
wschodnie uznawane są za bardziej zimne, to jednak wbrew pozorom zawsze zaraz po ulewnym deszczu i bardzo termicznej
burzy świeciło słońce.

W analizowanych zapisach domów rodzinnych występuje
zazwyczaj wymiar jednostkowy i historyczno-społeczny. Doświadczenie osobiste „działa jak pryzmat, rozszczepiający pojedynczy promień światła na wielość jego barwnych składników19.
Nawet jeśli jest to tylko niewielki zapis, często marginesowy, to
w znacznym stopniu odtwarza niepowtarzalną aurę czasu, klimat regionu.
Splatały się w bogaty węzeł elementy wspólnego dziedzictwa,
trudno było rozróżnić co polskie, litewskie, ruskie czy żydowskie.
Zjawisk historycznych nie można oddzielić od uwarunkowań
społecznych i kulturowych.
– Jaka ludność była w waszej wsi? W jakim języku rozmawialiście?
Wszyscy rozmawialiśmy „po prostemu”. Nie było tego, że jest to
język białoruski, nawet takiego słowa nie znano. Przyjechali do
nas, bodajże w roku 1913, oficerowie stawiać punkt obserwacyjny i jeden z nich pyta moją matkę „kto wy jesteście – Polacy” –
M. Czermińska, Dom w autobiografii i powieści o dzieciństwie, w: Literatura wobec wojny i okupacji, red. M. Głowiński, J. Sławiński, Wrocław 1978,
s. 239.
19
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„No dobrze, a jak rozmawiacie?” – „Rozmawiamy po prostemu”
– „Dlaczegóż to Polacy, przecież rozmawiacie po prostemu”. Nie
było ani szkół, ani książek polskich.
Matka nauczyła mnie czytać po polsku z książki do nabożeństwa. A do szkoły uczęszczałem rosyjskiej, do innej nie było.
W kościele natomiast wszystko było po polsku. Cała nasza wieś
była katolicka. W sąsiedniej zaś wsi mieszkali katolicy i prawosławni. Między sobą wszyscy rozmawiali, „po prostemu”, ale
katolicy uważali siebie za Polaków, a prawosławni za Ruskich,
według wiary...
– Jak przyjęliście Niemców podczas pierwszej wojny światowej?
– Była okupacja. Był głód. Wieś miała co jeść, ale ogólnie nie było
dobrze. Radość nastąpiła dopiero wówczas, gdy polskie wojsko
wtargnęło. Pamiętam polskich kawalerzystów. Radowałem się, że
Maciuki, nasza wieś, włączona została do Polski, a 25 km od Drui
było inne państwo.
– Z czego wynikała ta radość?
– Radość, bo swoboda. Katolicy byli prawdziwymi polskimi
patriotami. A jak nastąpiła Polska, to od razu powstały polskie
szkoły...
– Czy był we wsi ktokolwiek niezadowolony z tej sytuacji?
– Nie było takiego, bo to była wieś katolicka.
Parafię katolicką w Miorach założono po wybudowaniu w 1641
roku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. Przyczynił się do tego
Sebastian Mirski, sędzia brasławski, i osadził kanoników regularnych od pokuty. Przez kilka wieków był to kościół drewniany, zaś
w roku 1907 wzniesiono murowany. Wiele pokoleń księży nauczało tu religii w języku polskim, a wczasach zaboru rosyjskiego
stał się jedynym ośrodkiem polskości20.

W opisach zwraca uwagę pamięć o bliskich, sąsiadach, kontaktach między ludźmi różnych wyznań i narodowości. Zaścianki,
wsie i miasta tętniły życiem.
20

Cyt. z: Cz. Noniewicz, Za Wilnem, Bydgoszcz 2002, s. 135-136.
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Pomimo że codzienne troski i kłopoty zaprzątały ludziom głowy cieszono się ze wszystkiego. Przyroda nie poskąpiła Starykom
piękna i uroku o każdej porze roku. Po śnieżnej i zawsze mroźnej
zimie, która zasypywała śniegiem domy do okien, już w połowie
marca dzieciaki latały boso. Wiosna wybuchała gwałtownie. Nim
się obejrzała już łąki były osypane kwieciem, a lasy świergotem
ptactwa. Codzienność życia na wsi przerywały święta Bożego
Narodzenia i Wielkanocy. Na nie czyniono przygotowania przez
cały rok.
Na święta obowiązkowo trzeba było utuczyć świniaka. Świąteczne babki, mazurki, kiełbasy, pisanki i kutia na Boże Narodzenie
musiały być w każdym domu. Natomiast przed świętami surowo przestrzegano postu, zwłaszcza przed Wielkanocą. Wówczas
nie można było jeść wszystkiego, co miało związek z mięsem
i tłuszczem zwierzęcym. Można było jeść ryby i tłuszcze z lnu
i konopi. Olej wyrabiano sposobem domowym w każdym domu.
Natomiast w czasie świąt następowało ogromne obżarstwo. Najbardziej ze świąt cieszyły się dzieci, w czasie świąt nie limitowano
jadła. Nie zamykano go w komorze21.

Kluczowym elementem zapisów autobiograficznych jest troska o codzienny byt rodziny, jej pozycja społeczna i poziom życia.
Chodzi tu zwłaszcza o rodziny chłopskie.
Jak tylko pojawił się Antoni Lech sołtys, głównym tematem
stawała się sprawa serwitutu. Wówczas ustalono, kto pojedzie
do Łucka22 upomnieć się o prawa do serwitutu. Ponieważ wieś
często odwiedzał sekwestrator23, wszyscy mieli wtedy jeden temat, narzekanie na sanacyjne rządy. Sekwestrator nieraz wyciągał
z obory ostatnią krowę i stąd wielu ludzi klepało potworną biedę.
Niektórym [rodzinom] brakowało pieniędzy na sól, naftę i zapałki. Cukier i pszenną mąkę kupowano tylko z okazji wielkich
świąt. Nie wszystkim starczało pieniędzy na zakup „niedzielnego”
Tamże, s. 92-93.
Łuck – miasto leżące nad rzeką Styr i Głuszec. W II RP było stolicą
woj. wołyńskiego; obecnie Ukraina. W XIV w. należał do książąt włodzimierskich z dynastii Rurykowiczów.
23
Sekwestrator – egzekutor, także komornik; wyrażenie prawnicze.
Działanie polegające na zajęciu majątku (rzeczy spornej w tymczasowy zarząd
osobie trzeciej).
21
22
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ubrania i obuwia. Na co dzień chodzono w ubraniach z samodziału. Latem chodzono boso, a zimą w kapciach z łozy24. Zapałki zastępowało krzesiwo. I tak sobie radzono. Dzieci chłopskie pracowały razem ze starszymi. [Oprócz] codziennych zajęć
w szkole, do głównego ich obowiązku należało: pasanie bydła,
koni, owiec, świń i gęsi. Żniwa i wykopki nigdy nie odbywały się
bez udziału dzieci. Nawet zimą nie było dla nich odpoczynku.
Młócenie cepami zboża było codziennym zajęciem25.

W trosce o poprawę sytuacji materialnej ludności na Kresach,
ziemiach słabo uprzemysłowionych, władze państwowe promowały działania inwestycyjne. Budowano drogi, mosty, linie kolejowe. Czytamy o tym w pamiętnikach.
Wieś Maciuki była kolonizowana przez cztery lata. Biedniejsi
ludzie pozostali na swoich dawnych siedzibach, a zamożniejsi
przenieśli zabudowania na kolonie. Ja byłem sierotą i mieszkałem u ciotki. Mamusia. Leokadia, umarła, gdy miałem cztery lata.
Ciotka była już wdową, więc nie przeniosła swoich zabudowań
na kolonie. W Maciukach na miejscu pozostało kilka domów,
a pozostali gospodarze rozproszyli się w okolicy na koloniach.
W 1932 r. rozbudowali kolej Woropajewo – Druja, zaś w 1943
roku było otwarcie i poświęcenie kolei. Wujek Jan był wtedy proboszczem w Szarkowszczyźnie i mnie do Szarkowszczyzny sprowadził. W tym czasie zacząłem pracować na kolei i w rezultacie
zostałem kolejarzem26.

Kresy były obszarem, na którym w okresie międzywojennym
wiele się działo; aktywizowała się akcja osadnicza, poprawiał się
stan łączności, telekomunikacji i radiofonii. O akcji osadniczej
czytamy w zapisie:
Byli wojskowi dostawali ziemię, tak zwane osady. Osiedlano ich
w różnych miejscach, Józef dostał Szemiotówkę na Polesiu. NaWiklina – porasta brzegi jezior, stawów i oczek.
H. Lech, Zatrzymane w pamięci, cyt. z Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP (1944 –1945), dz. cyt., s. 92-93.
26
Autor Cezary Huszcza wspomina otwarcie linii kolejowej z Łucka do
Stojanowa w 1928 r. i z Woropajewa do Drui w 1934 r. na Wileńszczyźnie,
cyt. z. Cz. Noniewicz, Za Wilnem, dz. cyt., s. 136.
24
25
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około były wioski białoruskie. Niedaleko były dwa polskie dwory,
jeden z nich należał do rodziny Szemiotów. Mąż pani Szemiot
został zamordowany, gdy jechał do Kobrynia, tylko tyle pamiętam. Mieszkała sama, zmarła już po naszej wywózce do Rosji27.

Zmieniało się codzienne życie zaścianków, folwarków, miast
i miasteczek. Pisali o tym ówcześni mieszkańcy.
Zacisze (na Wileńszczyźnie – B.K.) i najbliższe otoczenie były
dla dorastającej młodzieży mikroświatem kształtującym postawę
i charaktery. Godna uwagi jest różnorodność owego otoczenia.
Idąc w kierunku południowym napotkalibyśmy dworek Kupczelewo i dużą wieś katolicką Jundziłowo. Dworek był budynkiem
typowym dla dworków szlacheckich, a przed nim znajdował się
staw, w pobliżu – sad i ładne świrny. Właściciel dworku, Witold
Szaumn, przyjeżdżał tylko od czasu do czasu, natomiast jego siostra mieszkała stale w sąsiednim dworku Józefowo.
Na zachód od Zacisza przebiegała dopiero co wybudowana kolej
i była też stacja Pohost. W pobliżu stacji mieszkał Rodczenko,
starowier, który kupił działkę ziemi od Szaumana i w okresie
międzywojennym wybudował dom. Tuż za koleją znajdowała się
wieś Katkowszczyzna. Mieszkali w niej Kowalonki, Czepulonki,
Lasowicze, Dobryjany – wszyscy rozmawiali po białorusku, a byli
wiary prawosławnej lub katolickiej.
Na północ od Zacisza droga prowadziła do Antonowców. Stały
tam dwa domy braci Wojtkiewiczów, pochodzących ze szlachty. Kupili oni od Szaumana około 80 hektarów ziemi i na niej
gospodarowali. Obok znajdowała się Babowszczyzna, wioseczka
starowierców, a dalej na północ rozlokowane były liczne wsie też
starowierców: Matwiejewscy, Smolewscy, Strubki, Dziewierki.
Mieszkańcy tych wsi uczęszczali do cerkwi w Kuliszczyźnie.
Od strony wschodniej sąsiadowały z Zaciszem dwa zaścianki:
Strażniki i Trzeciaki. W Strużnikach mieszkał Grzegorz Żabionok z liczną rodziną. Byli katolikami, a rozmawiali po białorusku.
W Trzeciakach mieszkali dwaj bracia Skukowscy.
W Zaciszu dbano o to, by gospodarka była racjonalna i przystęJ. Synowiec, cyt. z: A. Ziółkowska-Bohem, Lepszy dzień nie przyszedł
już, Warszawa 2012, s. 8.
27
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powano do konkursów rolniczych. Dorastająca młodzież uczęszczała do szkół i prawie wszystkie dziewczęta ukończyły szkołę
gospodarstwa wiejskiego w Drui. Chłopcy i dziewczęta należeli
do harcerstwa lub do katolickiego Związku Młodzieży.
W latach niepodległości, a było zaledwie dwadzieścia takich lat,
Czerniewscy budowali gniazdo dla siebie i swoich dzieci w tym
zakątku Wileńszczyzny, gdzie żyli od pokoleń28.

Rozkwit i zmiany w rodzinnej wsi Staryki (pow. Sarny na Wołyniu) poznajemy także z relacji Henryka Lecha.
Wieś położoną na pograniczu Polesia i Wołynia, wśród starych borów nad rzeką Lwą29 zamieszkiwali Polacy. Na dzień [30
września 1921 r.] wieś Staryki liczyła: 81 budynków mieszkalnych, w których zamieszkiwały 444 osoby, w tym 235 mężczyzn
i 209 kobiet. [ Jeżeli idzie o wyznania, rzymskokatolickie deklarowało] – 415 osób, [trzy] osoby [podały] prawosławne i 26
[mojżeszowe]. Narodowości polskiej było 414 osób, [rusińskiej 4
i żydowskiej 26].
Z biegiem lat wieś się rozrastała. Na jej obrzeżach wyrastały
osiedla nazywane futorami, jak: Kłeszcze, Hramna, Mokre i Słoboda. Przed wojną wieś liczyła ponad [sto dwadzieścia] zagród,
zamieszkałych przez ponad pięćset osób. Posiadała również kościół i szkołę. Sklepy prowadzili miejscowi Żydzi, zaopatrując
mieszkańców w artykuły pierwszej potrzeby, a szczególnie sól
i naftę oraz machorkę. Spośród czterech rodzin żydowskich, tylko Naftula prowadził gospodarstwo rolne, reszta zajmowała się
handlem.
Chłopi, [oprócz] uprawy roli, zajmowali się wyrębem lasu, karczowaniem, pędzeniem smoły, wyrabianiem kostki granitowej
z miejscowych kamieniołomów.
Dzięki nowej szkole do wsi zawitało objazdowe kino. Wieś stawała się jakby żywsza. Ponadto wieś ciągle była odwiedzana przez
sekwestratora, policję, czasem wójta. Gdy u Władysława WrześA. Orłowska, cyt. z: Cz. Noniewicz, Za Wilnem, dz. cyt., s. 139-140.
Rzeka Lwa w II RP płynęła przez woj. wołyńskie i poleskie. Źródło
znajduje się koło wsi Borowe w pobliżu Sarn (obecnie: na Ukrainie). Rzeka ma
długość 172 km.
28
29
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niewskiego urodził się siódmy syn, spodziewano się przybycia
prezydenta Ignacego Mościckiego, który zgodnie ze zwyczajem
miał być ojcem chrzestnym30 siódmego syna. Prezydent jednak
nie przybył, a do chrztu trzymał dziecko starosta sarneński. Było
to jednak duże wydarzenie dla mieszkańców Staryk31.

Architektura kresowych domków, pałaców, domów miejskich
i wiejskich harmonizowała z krajobrazem. U autorów wspomnień
zadziwia wrażliwość na przyrodę, piękno zabytków, wielkie przywiązanie i miłość do „małej ojczyzny”.
Wokół naszego gospodarstwa rozciągały się bory, lasy i łąki...
Jakże tam było pięknie...
Przeważały sosny, szło się lasem jak po dywanie. Lasy obfitowały
w grzyby, borówki i jagody, pełne były zwierzyny i ptactwa rozmaitego. Bociany chodziły po łąkach, co roku wracały do swoich
gniazd. Było dużo wron, uciekały, gdy je goniłam. Pamiętam też
kuropatwy, a w pobliskich lasach dziki. Pies wilczur pilnował naszego domostwa, kot przychodził do domu zimą, katem gdzieś
przepadł, spędzał dnie cała poza domem. Były kury, nieraz porywały je jastrzębie.
Rodzice prowadzili duże gospodarstwo, najmowali różnych ludzi
do pomocy, na przykład przy żniwach, do pasienia krów. Mieliśmy rasowego byczka i krowy nam przyprowadzano do niego.
W stajni były konie, dalej owce, a w drugiej części krowy i świnie.
Miałam swoją owieczkę Basię, potem cielaczka. Basia wiedziała,
kiedy się zbliżam, przychodziła, bawiła się z nami, przytulała.
Ojciec miał wszelkie maszyny – nowoczesne jak na owe czasy
– potrzebne, na przykład, do zbierania zboża. Mieliśmy piękne
konie, były to ukochane zwierzęta Tatusia. Jednego z nich, araba,
dostał w prezencie. Tatuś chciał mnie uczyć jeździć konno, ja się
bałam, ale mój braciszek Józio przepadał za końmi.
Prezydent II RP Ignacy Mościcki wydał w 1926 r. dekret wspierający
prorodzinną politykę. Zobowiązał się w nim, że każdy siódmy chłopak w rodzinie zostanie wpisany do ksiąg parafialnych jako jego chrześniak.
31
H. Lech, Zatrzymane w pamięci, cyt. z Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP (1944 –1945), dz. cyt., s. 94-96.
30
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Tatuś miał swój udział w wyrabianiu serów tak zwanych holenderskich; pamiętam, że ser musiał leżeć sześć miesięcy w piwnicy,
potem go zabierano32.

Bardzo często pojawiają się we wspomnieniach różnice dotyczące pozycji społecznej autorów. Są one faktem oczywistym
i w tym okresie międzywojennym powszechnie aprobowanym.
Dotyczą zasadniczo kwestii wynikających z urodzenia, zawodu,
narodowości, ale też miejsca zamieszkania. Na plan pierwszy zdecydowanie wysuwają się różnice między warunkami życia na wsi
i w mieście, i obyczajowością zależną od wyznania i narodowości.
Obydwa żywioły – miejski i wiejski – stykają się tu ustawicznie
i wszędzie; na ulicy, na rynku …. Obok miejskich dorożkarzy, platform ciężarowych, widzisz na dym kroku chłopskie wózki, bryczki
parokonne, obok typów miejskich – twarze ogorzałe, wąsiska jak
wiechy, szare świtki i białe, zakurzone płaszcze podróżne, zimą
baranice i niedźwiedzie kożuchy. Skromna i dobroduszna postać
proboszcza wiejskiego w wyrudziałej sutannie, dopełnia harmonijnie ten akord, niekiedy zaś staje się dominantą, gdy w swej białej
komży przewodzi swojej gromadzie, z krzyżem na czele, z pieśnią
na ustach, z wiarą w sercu, prostą a szczerą do stóp Tej, której niosą
daninę z pól swych, łąk, miedz i zagonów: owoce swej pracy, kłosy
zasług cichych, kwiaty uczuć, kolce swych cierpień i rosę łez swoich.
Pod przemożnym wpływem wsi stoi handel cały: dość zajrzeć
do skromnych wystaw sklepowych, nie znajdziesz prawie cudzoziemskich smakołyków, owoców południowych, winogron, ananasów, ryb dalekomorskich.
Rumiane jabłka, złociste ulęgałki, śliwy jak olbrzymie szafiry
z zawoju jakiegoś maharadży indyjskiego lub żółte jak bursztyny
z cybucha sułtana, jagody leśnym przepojone aromatem, wędliny
wiejskie pachnące jałowcem, wiejskie sery, wianki grzybów przewonnych, domowe cukry, soki, wina. Wszystko to dla nas pełne
jakiegoś uroku.
Prócz Wilna polskiego istnieje jeszcze Wilno drugie, żydowskie.
Żydzi, chociaż formalnie nie ograniczeni do jakiegoś getta, umyJ. Synowiec, cyt. z: A. Ziółkowska-Bohem, Lepszy dzień nie przyszedł
już, dz. cyt., s. 9.
32
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słowo i towarzysko są całkiem wyodrębnieni, z polską ludnością
łączy ich jedynie stosunki handlowe, w której to dziedzinie monopol jest niemal całkowity33.

Można jednak zauważyć pewną przenikalność zachowań, potrzebę porozumienia. Spotykamy wiele relacji dotyczących wzajemnych kontaktów różnych warstw stanowych i rodzinnych.
Potrzeby duchowe społeczności polskiej zaspakajała na miejscu
bardzo już stara kaplica usytuowana w środku wioski i kościół
w [Borszczowie]34. Dla ludności ukraińskiej cerkiew prawosławna w sąsiedniej Muszkatówce. Inne placówki kultury to tzw. czytelnia, w której odbywały się prócz zebrań, tańce, czasem bardzo
rzadko przedstawienia na scenie. Było też radio bateryjne, którego słuchano grupowo przeważnie tylko w niedzielę. Po osiągnięciu wieku w 1938 r. posłano mnie do szkoły. Szkoła mieściła
się w prywatnej chacie krytej słomą należącej do pani Pauliny
Hortleb. Jedna, ponura nieduża, zastawiona niejednakowymi stołami izba lekcyjna.
Pozornie antagonizmów między społecznościami polską i ukraińską na ogół nie zauważało się. W życiu codziennym wszyscy
ludzie – mężczyźni, kobiety i dzieci używali języka ukraińskiego (potocznego). Tylko w niektórych polskich rodzinach można usłyszeć było polską mowę. Poza tym koleżeńska pomoc sąsiedzka w gospodarstwie, wspólne gościny, zwłaszcza w niedziele
i święta, ożenki. To też było tu wielopokoleniowe wymieszanie
rodzin. W wyniku takiej oto „mieszaniny” powstał jak gdyby odmienny typ rodziny, mianowicie, gdy w takiej wymieszanej rodzinie przychodziły dzieci obojga płci to jedni byli chrzczeni w cerkwi i w kościele. Krótko mówiąc, gdy np. ojciec był Ukraińcem to
synowie podążali jego śladem, analogicznie postępowała matka
z córkami.
Jak się później okazało, miało to olbrzymie znaczenie, a niejednokrotnie tragiczne w skutkach, w czasie okupacji hitlerowskiej tamtych ziem. Jeszcze przed wybuchem wojny chodziliśmy
wszyscy do jednej szkoły, razem uczyliśmy się w jednakowym
stopniu języka polskiego, ukraińskiego, jak i pozostałych przed33
34

Cz. Noniewicz, Za Wilnem, dz. cyt., s. 32-33.
Borszczów; miasteczko w dawnym woj. podolskim (obecnie Ukraina).
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miotów. Nie twierdzę, że wszędzie w okolicy pomiędzy naszymi
społecznościami nie było konfliktów. Nie twierdzę, że władze
administracyjne jednakowo wszystkich traktowały, ale weźmy na
przykład pełnienie służby wojskowej35.

Łączyły ludzi więzi sąsiedzkie, zainteresowania, a także pokrewieństwo. Utrzymywali bliskie kontakty towarzyskie. Wspólnie
urządzali święta, zabawy, polowania, politykowali, grali w karty
i opowiadali wydarzenia z przeszłości. Dzieci obserwowały ten
świat, po latach jako dorośli pisali o tym.
Dziadek był hodowcą koni, które sprzedawał z zyskiem dla
wojska. Toteż zaproszeni goście chętnie korzystali z grupowych
przejażdżek konnych, w czasie których zdarzały się komiczne sytuacje, gdy któryś z mniej sprawnych jeźdźców spadał z konia lub
zawisł na gałęzi drzewa, pod która przejeżdżał, nie zrobiwszy odpowiedniego uniku przed przeszkodą, gdy w tym czasie rumak,
pozbawiony nagle ciężaru, galopował dalej. (...)
Obserwując swych rówieśników, wówczas synów i córki chłopów
ruskich, sam będąc dzieckiem, nie wyczuwałem jeszcze różnic
stanowych, a tym bardziej nacjonalistycznych. Każde dziecko
traktowałem jako współpartnera zabaw. Ta odmienność życia
dworskiego i wiejskiego, nas dzieci, nie raziła. Nie zdawaliśmy
sobie jeszcze z niej sprawy. Bawiliśmy się nieustannie, przyjaźnili
i posługiwali wspólnym językiem (języki słowiańskie są również
bardzo do siebie podobne). Nie unikałem owych kręgów rówieśniczych, przestrzegałem w zabawach tych samych praw co inni,
z przykrością tylko odrywany od czasu do czasu na spożywany
oddzielnie posiłek. Stąd wniosek, że dzieci bez względu na pochodzenie społeczne i narodowe, w sposób naturalny inicjują
i uczestniczą w [podejmowanych] przez inne dzieci zabawach
zgodnie z psychologicznymi i fizycznymi prawami ich rozwoju.

Rodzice troszczyli się w miarę możliwości o swoje dzieci, ich
starania odnoszą się do bezpieczeństwa, ich codziennego bytu, ale
też rozwoju intelektualnego, higieny. Edukacja kończyła się najczęściej na szkole podstawowej.
Cz. Kosiński, Kronika życia i pracy, cyt. z: Wypędzenie Polaków z Kresów
Wschodnich (1944-1946), wybór i opr. B. Kubis, Opole 2009, s. 95-96.
35
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Edukację ukończyłem na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej w Starykach. W Rokitnie36 była siedmioklasowa szkoła,
lecz duża odległość była poważną przeszkodą do dalszej nauki.
Jak przebiegała ta edukacja? W wynajętej żydowskiej izbie zatłoczonej różnymi gratami, nauczycielka uczyła pierwszą i drugą
klasę. Zaś u wujka Bazyla, w też wynajętej izbie uczyła się trzecia
i czwarta klasa. Klasy były łączne. Gdy jedna klasa miała zajęcia
ciche, druga miała zajęcia głośne. Zajęcia głośne przeszkadzały
zajęciom cichym i odwrotnie. Częste klęczenie za karę i bicie rózgą czy linijką było na porządku dziennym, gdy i to nie pomogło
pozostawiano po lekcjach. To było gorsze od klęczenia i bicia,
ponieważ nie wracało się na czas do domu. Rodzice wtedy wiedzieli, że coś się nabroiło i w domu dostawało się pasem. Rodzice,
a szczególnie ojciec, przyznawali zawsze rację nauczycielom.

Ośrodkami inteligencji wiejskiej ziem kresowych były dwory
polskie, plebania i wiejskie szkoły. O roli tych ostatnich czytamy
w zapisie.
Moja matka, będąc nauczycielką wiejską, wszystkie dzieci traktowała jednakowo. Była wymagająca, ale jednocześnie troskliwa
i opiekuńcza w stosunku do swych podopiecznych, przychodzących do szkoły najczęściej w przydługich ojcowskich kapotach, latem boso a zimą w przysłowiowych większych od kajaka buciorach.
Dzieci te były najczęściej niedożywione. Jakże często żądne były
ciepłego słowa i ciepłej strawy czy odzienia. Dzieci wiejskie nie korzystały z kolonii letnich, obozów czy jakiegokolwiek wypoczynku
wakacyjnego. Pracowały w gospodarstwach swoich rodziców lub
w gospodarstwach bogatszych gospodarzy zarówno w czasie roku
szkolnego jak też podczas wakacji letnich czy zimowych37.

Dzieci wychowywano w duchu poszanowania narodowej tradycji, uznania dla przeszłości ojczyzny, szacunku do starszych.
Znacząca była w tym rola rodziców, szczególnie matek.
Matce zawdzięczam wiele. Była moją pierwszą nauczycielką.
Czytała książki, pokazywała i omawiała różne obrazki z ilustroRokitno – mała miejscowość w pow. sarneńskim, w woj. wołyńskim
(obecnie Ukraina).
37
R. Kilar, Moje wspomnienia, cyt. z: Losy Polaków wysiedlonych z Kresów
Wschodnich II RP (1944 –1945), dz. cyt., s. 201-202.
36
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wanych książek dla dzieci. Przez matkę zostałem wprowadzony
w najistotniejsze tajniki otaczającego świata, co zapewne zaważyło
na moim dalszym rozwoju intelektualnym. W ten sposób matka
przygotowała mnie do pracy szkolnej. Zabiegi dydaktyczno-wychowawcze mej matki były tym cenniejsze, że cała moja edukacja
domowa przebiegała w sposób naturalny, bezpośredni, okolicznościowy, w żywym, aktualnie sensownym działaniu, w przychylnej
atmosferze rodzinnej, w czasie bezpośredniego obcowania dwojga
osób: matki nauczycielki i jej dziecka. Była surowa, bezwzględna
a jednocześnie wyrozumiała, opiekuńcza i gotowa do poświęceń.
Wszystko to wykluczyło powstawanie zahamowań i kompleksów,
i zapewniało mi prawidłowy rozwój psychofizyczny38.

Matki, zgodnie z modelem ówczesnej rodziny, pozostawały
w domu i zajmowały się gospodarstwem, szyły, gotowały, ubierały
dzieci.
Matka Weronika z domu Raczkowska, ur. w 1913 r. Była łagodnego i towarzyskiego usposobienia, ciekawość ludzi, umiejętność
pokonywania trudności z bardzo wielkim zatroskaniem. Pracowała przez całe życie, żywiła nas w taki sposób jaki tylko mogła, doglądała w chorobie. Pamiętając o tym zachowałem na całe
życie wielki szacunek dla jej ciężkiej macierzyńskiej troski o rodzinę. Była bardzo religijna. Umiała czytać i pisać, co w biednej
rodzinie za czasów jej młodości było rzadkością39.

W okresie międzywojennym ukazywano ojców jako głowy rodziny, zajmujących się pracą zawodową, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem pieniędzy na utrzymanie.
Dzięki ojcu, z domu rodzinnego wyniosłem duże zamiłowanie
do książek. Książki, oprócz szkolnej biblioteki, ojciec przywoził od wujka Adama Dawidowicza z Budek Snowidowickich40,
Tamże, s. 202.
Cz. Kosiński, Kronika życia i pracy, cyt. z: Wypędzenie Polaków z Kresów
Wschodnich (1944-1946), dz. cyt., s. 94.
40
Budki Snowidowickie – wieś położona nad dawną granicą RP. Liczyła
ponad 60 domostw i była zamieszkana w większości przez Polaków. Poza posterunkiem policji, strażnicą KOP, pocztą, sklepem i kaplicą była także szkoła cztero-, potem siedmioklasowa. Do ostatniej przed granicą stacji kolejowej
w Ostkach było 7 km, a do Rokitna około 18 km.
38
39
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któr posiadał własną bibliotekę. Z czasopism docierał do naszego
domu „Rycerz Niepokalanej” i „Nowiny”, nie wiadomo, kto dla
nas zaprenumerował. Odbiornik radiowy we wsi posiadał tylko
nauczyciel i sołtys. We wsi obok „Strzelca” i „Strzelczyka” nie
było żadnych innych organizacji młodzieżowych. Młodzież spędzała wolny czas w świetlicy „Strzelca”. Starsi w pobliżu sklepów,
w których Żydzi sprzedawali nielegalnie alkohol. Trzy sklepy
żydowskie zaopatrywały we wszystko mieszkańców wsi. U [Żydów] można było kupować na kredyt41.

Choć role ojca i matki różniły się istotnie, czytając wspomnienia zauważamy ścisły podział obowiązków, to cała rodzina uczestniczyła w określonych zajęciach, rozrywkach utrwalając jej tradycyjny model.
Rodzice kształtowali osobowość dzieci, ich światopogląd,
uczyli patriotycznej i obywatelskiej postawy, i poczucia godności
narodowej. Czytamy o tym w wielu relacjach autobiograficznych.
Wspomina Tadeusz Zbigniew Nowogrodzki.
Lata 1930–1946
Ja, Tadeusz Zbigniew, urodziłem się 13 marca 1930 roku we
Lwowie.
Urodziła mnie Stefania Nowogrodzka z domu Diaczyszyn. Ojciec mój to Ludwik Nowogrodzki. Kim byli, czym się zajmowali
moi rodzice?
Matka pochodzi z rodziny robotniczej, a ojciec jej, Andrzej Diaczyszyn, wyznania grekokatolickiego Rusin, pracował w gazowni.
Jego żona, Seroizka Maria, była wyznania rzymskokatolickiego
i, jak to wówczas praktykowano w mieszanych małżeństwach
polsko-ruskich, bracia mamy Andrzej i Józef, zostali ochrzczeni
w cerkwi, a siostra Maria – w Kościele katolickim.
Matka moja, Stefania, we wczesnym dzieciństwie osierocona przez
swoją matkę, ukonczyła zaledwie kilka klas szkoły podstawowej, co
dało jej jedynie umiejętność czytania i pisania. Chciano ją przyjąć
na wieś do nieznanych mi krewniaków, ale – według słów mamy –
nie chciała być „dziwką”, jak to mama określała prostą wiejską
H. Lech, Zatrzymane w pamięci, cyt. z: Losy Polaków wysiedlonych
z Kresów Wschodnich II RP (1944 –1945), dz. cyt., s. 94.
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dziewczynę, a nie miało to nic wspólnego z dzisiejszym znaczeniem tego słowa; wolała być raczej służącą w mieście. (...)
Tato w wieku 19 lat rozpoczął stałą pracę w miejskiej kolei
elektrycznej (tramwaje w roku 1927), w charakterze torowego
(przedtem jakiś czas pracował na poczcie). Zrządzeniem Boskiem spotkali się Ludwik i Stefania, i w końcu wzięli ślub we
Lwowie 29 września 1928 r., a młodożeniec pełnił w tym czasie zasadniczą służbę wojskową (od 2 września 1928 do 8 marca
1930 r.,). Z pewnością mieli nadzieję, że wspólnie poprawią sobie
warunki życiowe, a ja, jako owoc ich miłości, miałem osładzać im
życie; na razie jednak, po moim narodzeniu, zamieszkali gdzieś
w suterenach (sutereny to piwnice w kamienicach przystosowane
do zamieszkania przez ludzi).

Ojciec pracował jako torowy w MKE, a matka zajęła się wychowaniem syna. Moje wspomnienia zaczynają się od momentu,
gdyśmy mieszkali u kolejarzy Cwynarów na Lewandówce. Tam
biegałem boso po łąkach, zbierając kaczeńce. Ojciec w tym czasie
„jeździł” skrobaczką po torach tramwajowych wybierając śmieci
z rowków szyn i oczyszczając zwrotnice. Najwięcej zanieczyszczeń pochodziło z odchodów końskich, bo w tym czasie transport towarowy odbywał się za pomocą furmanek.
W roku 1934 urodził się mój brat Mieczysław; wtedy też ojciec
awansował na stanowisko konduktora i zamieszkaliśmy w jednym pomieszczeniu w suterenie (po lwowsku w suterynie) na
ulicy Reymonta 12. Była to willa państwa „Wesołuskich” (?), patriotów lwowskich. Pomieszczenie, w którym mieszkaliśmy, to
izba o powierzchni nie więcej niż 16 m2. Dwa okna, po przeciwnej
stronie kuchnia węglowa. Przy jednej ścianie łóżko rodziców i kanapa, moje spanie. Po przeciwległej stronie łóżko Mietka i kufer
na ubrania. Nad łóżkiem rodziców obraz ze Świętą Rodziną. Po
przeciwnej stronie, w rogu przy oknie gipsowe popiersie Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. Na środku stół z krzesłami
i taboretami. Wieczorami izbę rozświetlała lampa naftowa. (...)
Suterena była głęboka, a schodziło się do niej po ciemnych schodach. Wspólna ubikacja służyła dla wszystkich mieszkańców. Nie
mieliśmy światła elektrycznego ani gazu, a tylko kran z wodą na
korytarzu. Tam toczyło się nasze wspólne życie i radość z domowego (jedna izba) „ogniska” – również dosłownie, gdyż wszystko
było gotowane na kuchni węglowej.
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Prawdopodobnie od piątego roku życia uczęszczałem do ochronki prowadzonej przez siostry zakonne. Pozostały zdjęcia w ubranku krakowiaka oraz wspomnienie częstych odwiedzin u mojego
kolegi z ochronki, który mieszkał koło cytadeli w dużym domu
z ogródkiem. W mojej ocenie jego rodzina to było „bogate państwo”, z czego też wynika, że ochronka nie służyła wyłącznie dla
ubogich dzieci42.

Wychowanie narodowe, obywatelskie, splatało się ściśle z religijnym. W rodzinach kresowych radośnie obchodzono święta
kościelne, uczestniczono w nabożeństwach i pracach na rzecz
kościoła. Z osobliwym wzruszeniem przeżywano w domach
święta Bożego Narodzenia, dzieci lubiły przygotowania do tych
uroczystości i z niecierpliwością oczekiwały Świętego Mikołaja,
wieczoru wigilijnego i pasterki.
Czekaliśmy na niego i wyobrażaliśmy sobie jego dobry uśmiech
i wesołe spojrzenie spod krzaczastych brwi. Wyglądaliśmy go
niecierpliwie aż do Świąt Bożego Narodzenia. Przychodził wówczas naprawdę i przybycie jego poprzedzał dźwięk dzwonków.
W dużym bordowym płaszczu lub w olbrzymim kożuchu z białym kołnierzem i wielkiej białej czapie przysypanej śniegiem.
Gawędził trochę z dziećmi, znał imiona wszystkich i wszystko
wiedział o każdym. Z worka na plecach wyjmował prezenty, rozdawał je, a potem w pośpiechu żegnał się i odchodził do innych
domów43.

Domy pachniały wspomnieniami, szczególnie tymi, które dotyczyły świąt.
Lubiłam ten okres bardziej od samych świąt. Z kuchni, w której
odbywało się pieczenie mięsiw i ciast, przedostawały się do salonu smakowite zapachy. Pomagałam Matce przy łuskaniu orzechów i migdałów, przebieraniu rodzynków, przesiewaniu mąki.
W Wielki Piątek szłyśmy do kościoła Św. Katarzyny na groby.
W Wielką Sobotę wieczorem przesuwało się pod ścianę stół jadalny, nakryty lekko nakrochmalonym obrusem, po czym Pola
T.Z. Nowogrodzki, Okres dzieciństwa i dorastania we Lwowie (Fragment książki „Ze Lwowa na morza i oceany”), cyt. z: „Semper Fidelis”, Nr 3,
2012, s. 4-5.
43
W. Kocięcka, Oddajcie mi Świętego Mikołaja, Poznań 1999, s. 29.
42
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i Mania wnosiły kolejno półmiski, które przybierałam zielonymi
gałązkami bukszpanu. Pośrodku stołu, na zielonym pagóreczku,
zrobionym z obsianego rzeżuchą słoika, widniał baranek z lukru
z czerwono-złotą chorągiewką. Czego tam nie było na tym wielkanocnym stole?44

Jakże inaczej wyglądały te wszystkie przygotowania, święta
później, kiedy wybuchła II wojna. Wszelkie obrzędy chrześcijańskie były zakazane, władze sowieckie wprowadziły ateizację, robili
wszystko, by do niej nie dopuścić.
Przez cały okres wojny w naszym domu czczono wszystkie zniesione święta. W okresie Wielkiego Postu natomiast prawie codziennie odczytywana była Ewangelia Święta. Dziadunio wchodził
do dziecinnego pokoju i surowym głosem nakazywał ciszę, a my
wszyscy troje powstawszy słuchaliśmy czytania Ewangelii, która
zwykle kończyła się słowami: „Tyle słów świętych na dzień dzisiejszy przeznaczono”, po czym podchodził do każdego z nas i kazał
całować przeczytaną stronę księgi. Czynił tak podobno całe życie,
również w w czasie swojego pobytu w Petersburgu, strzegąc w ten
sposób polskich tradycji religijnych wytrwale aż do drugiego pokolenia. Nieraz pokpiwaliśmy z pobożności Dziadunia, nie wiedząc,
ile wartości unosimy ze sobą z naszego rodzinnego domu i nie
przypuszczając, jak bardzo będzie to nas pokrzepiało w dalszych
beznadziejnych latach wojny i późniejszym okresie powojennym…
Nasz Dziadek umarł w 1942 roku, w kilka miesięcy po wkroczeniu wojsk niemieckich na Wileńszczyznę. W domu ustawiono trumnę. Było mnóstwo świec i kwiatów i starym kresowym
zwyczajem przez dwie doby różni ludzie czuwali i śpiewali pieśni
żałobne przy zmarłym. Wśród bicia dzwonów kondukt żałobny
udał się do kościoła drogą wyłożoną gałązkami świerków przez
mieszkańców miasteczka45.

Dramatyczne wydarzenia związane z okupacją i prześladowaniem ze strony władz radzieckich i niemieckich motywowały
ludzi z ziem kresowych do pamiętania i pozostawienia świadectwa swoich przeżyć. Piszący wspomnienia mieli świadomość, że
trzeba było wiele determinacji by opowiedzieć o przeszłości ziem
44
45

Z. Stulgińska, Gruszki na wierzbie, Warszawa 1972, s. 57.
W. Kocięcka, Oddajcie mi Świętego Mikołaja, dz. cyt., s. 37.

Życie codzienne kresowych rodzin w okresie II Rzeczypospolitej

49

utraconych, chcieli pozostawić świadectwo, wspomina Helena
z Zanów Stankiewiczowa.
Wracam do tamtych lat, dawnego życia. Z wesołego, szczęśliwego pokolenia pozostały okruchy. Ojcowizna, groby najbliższych
daleko na wschodnich rubieżach Polski.
Z trudem wspominam owe lata, wiem, że minęły bezpowrotnie,
straciłam wszystko, co miałam najdroższego.
Nie zrywa się opatrunków z krwawiącej rany, ale chciałabym,
żeby dzieci, przyjaciele i wszyscy dobrzy ludzie widzieli, jak tam
żyliśmy. Chcę mówić tylko prawdę. Nie żywię uczucia nienawiści
ani goryczy, tylko czuję ogromny żal46.

Analiza wybranych zapisów literatury dokumentu osobistego
uświadamia złożoność zjawisk społecznych i kulturalnych. Wizja
Kresów jest w nich nieco wyidealizowana, trzeba ją konfrontować
z innymi źródłami, ukazywać odrębności, przyczyny konfliktów,
ale też wspólne dziedzictwo. Na polskim rynku wydawniczym
ukazało się bardzo wiele pozycji pamiętnikarskich, szczególnie
w ostatnich latach. W efekcie powstał pokaźny zasób różnorodnych relacji, które wyróżnia bogactwo treści i wielowątkowość
problematyki. Stanowi to szeroki opis rzeczywistości społecznej,
w której żyją ludzie różnych przekonań, wyznań i narodowości,
biedni i bogaci, ale oni wszyscy mają świadomość znaczenia spraw
rodzinnych i środowiska, w którym żyją.

Summary
Barbara Kubis
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The Everyday Life of Families from the Easter Borderlands
in the Period of the Second Polish Republic in Written Memoirs
An analysis of selected pieces of literature of personal memoirs allows us to become aware of the complexity of social and
W. Wiśniewski, Pani na Berżenikach. Rozmowy z Heleną z Zanów
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cultural phenomena. The perception of the Eastern Borderlands
is there somewhat idealized and needs to be confronted with other sources. There are some differences and reasons for conflicts
as well as common heritage, which need to be presented. Many
memoirs have been released especially recently on the Polish publishing market. As a result, a wide variety of personal accounts
has been created which is distinguished by its rich content and
multithreaded subject matter. It comprises a wide description of
social reality in which people of various beliefs, religions and nationalities, the poor and the rich live, but they are all aware of the
importance of family and the society they belong to.

Mykola Bondaryev
Rzeszów

Życie społeczne, naukowe, kulturalne
Polaków obwodu Zaporoskiego
W latach 1569-1648 prawie 3/4 terytorium obecnego państwa
ukraińskiego wchodziło w skład Rzeczypospolitej. Chodzi na
przykład o tereny zaporoskie, gdzie od XV w. przebywali i znajdowali schronienie zbiedzy chłopscy, tworzący Kozaczyznę1. Przyłączenie tych ziem ukraińskich do Korony wciągnęło państwo polskie do konfliktów społecznych, religijnych i narodowych.
W XVIII i XIX wieku na Ukrainę trafiało dużo Polaków –
chłopów i robotników.
Zostali oni wywiezieni z Polski lub ściągnięci przez wielkich obszarników i kapitalistów do prac w manufakturach, hutach, cukrowniach, gorzelniach i w innych zakładach2.

Południowo-wschodnia Ukraina, posiadająca bogactwa naturalne oraz duży potencjał przemysłowy stała się dla Polaków również miejscem dobrowolnej emigracji zarobkowej. Polacy szczególnie chętnie osiedlali się wówczas na terenie kształtującego się
donbaskiego okręgu przemysłowego.
Z czasem także rodziny polskich zesłańców zaczęły przemieszczać się do większych miast, w celu uzyskania lepszych warunków zarobkowych lub emigrować do „bardziej cywilizowanych”
J. Gierowski, Historia Polski 1505‑1764, Warszawa 1985, s. 137;
В. Голобуцький, Запорозьке козацтво, Київ 1994, s. 480; N. Jakowenko,
Historia Ukrainy do końca XVII wieku, Lublin 2000, s. 155.
2
E. Jabłoński, Wzlot. Dokąd zmierzają Polacy na Ukrainie, Warszawa
2004, s. 12.
1
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miejscowości. Emigrowali oni do regionów perspektywicznych,
o dużym poziomie industrializacji i z szybko rozwijającym się
przemysłem np. Zagłębia Donieckiego i przylegających do niego
terytorium Ukrainy Naddnieprzańskiej z centrami w Jekaterynosławiu i Aleksandrowsku (obecnie miasta Dniepropetrowsk i Zaporoże). Przykładem takiej emigracji Polaków na te tereny może
być rok 1843, kiedy do wsi Husarka w obwodzie zaporoskiem
przybyło 19 polskich rodzin z guberni podolskiej.
Osiedlili się w zachodniej części wsi, która przyjęła nazwę Polska. Wśród nich byli m.in.: Józef Podgorodecki, Choma Szlocki,
Piotr Krasewicz, Leon Zelewski, Piotr Protakowski, Jan Terlecki,
Henryk Zwarszakowski. W roku 1863 tylko w jednym z okręgów powiatu bachmuckiego w sześciu wsiach mieszkało 1126
Polaków3.

Od roku 1868 odbywało się osiedlanie Polaków z guberni
kijowskiej i podolskiej w powiecie melitopolskim. Osadnicy zostali zwolnieni z podatków na cztery lata oraz uzyskali po osiem
dziesięcin ziemi na osobę płci męskiej, ale bez żadnego zasiłku
finansowego.
W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego w haśle „Melitopol” można przeczytać: Lud to z dawnych polskich czynszowników pochodzący, wysiedlony z powiatów ukraińskich, a nawet
i berdyczowskiego4.

W latach 1888 do 1894 na obszarze Ukrainy południowo-wschodniej powstawały spółki przemysłowe. Ilość Polaków na
ziemiach ukraińskich rosła, zwłaszcza ze względu na napływ
kapitału oraz siły roboczej z Królestwa Polskiego w przemysłowe rejony Środkowego Przydnieprowia, Donbasu oraz Południa
3
H. Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie,
Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 2012, s. 69-72; L. Suchomłynow, Tożsamość narodowa Polaków na pograniczu ukraińsko-rosyjskim: modyfikacja wartości fundamentalnych w warunkach tygla kulturowego, Kraków 2010,
s. 2-3; http://www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/1_2005/articles/stat21.
html, [dostęp 4.04.2011].
4
H. Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, dz.
cyt., s. 72.
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Ukrainy. Na przełomie lat 70. i 80. XIX w. zaczęły powstawać
huty, uruchamiano kopalnie5. Polacy, którzy przybyli na te tereny,
stanowili nie tylko wykwalifikowaną siłę roboczą w kopalniach
i hutach, budowanych przede wszystkim przez kapitał belgijski,
francuski, niemiecki i angielski, ale często sprawowali funkcje kierownicze w zakładach produkcyjnych6.
Na początku XX wieku liczba Polaków emigrujących na ziemie Ukrainy wschodniej wzrastała w związku z możliwością zarobku. Polacy jak np.
inż. S. Siemaszko, przyczynił się do powstania Azowskiego Towarzystwa Akcyjnego. Później, w roku 1900 roku dzięki staraniom ks. Druckiego-Lubeckiego i J. Żółtyńskiego powstało Towarzystwo Górniczo-Przemysłowe Drucko7.

Takie przedsięwzięcia przyczyniły się do szybkiej poprawy demograficznej w guberniach znajdujących się we wschodniej i południowej części Ukrainy. Negatywnie na życiu gospodarczym
odbiły się lata wojny światowej i domowej.
Następną grupą przybyłą na ziemie zaporoskie byli pracownicy
ewakuowanych zakładów.
Do Aleksandrowska (Zaporoża) w roku 1915 został przemieszczony Zakład Mechaniczny Bormann i Spółka z Warszawy. Według kontrolnego zeszytu magazynowego tego zakładu, można
wymienić takie nazwiska pracowników polskich jak: E. Brodecki,
F. Grabowski, H. Gruszewska, J. Gruszewska, S. Łazarkiewicz,
Cz. Nowicki, Cz. Osiecki, A. Płocki, K. Perzyński, A. Zieliński,
S. Woloński, A. Wróblewski8.
L. Suchomłynow, Specyfika polsko-ukraińskiego dyskursu pogranicza,
„Rocznik Wschodni” 2007/2008, s. 183-191.
6
О. Калакура, Поляки в етнополітичних процесах на землях України
у ХХ столітті, http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/Kalakura_34.
pdf., s. 71; В. Пірко, Заселення Донеччини в XVI-XVIII ст., Донецьк 2003,
с 11-14
7
L. Suchomłynow, Specyfika polsko-ukraińskiego dyskursu pogranicza, dz.
cyt., s. 192.
8
A. Bonusiak, E. Czop, H. Krasowska, L. Suchomłynow, Polacy Berdiańska: dokumenty, fakty, komentarze, Piła 2011, s. 15.
5
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W 1935 roku zaczęły się masowe wysiedlania ludności polskiej
z rejonów przygranicznych i jej deportacje do wschodnich obwodów Ukrainy, w następnym zaś roku do Kazachstanu. Polaków
z zachodnich rejonów lokowano w obwodach Ukrainy Wschodniej, które w latach 1932-1933 najbardziej ucierpiały w wyniku
Wielkiego Głodu. Początek II wojny światowej tylko na krótko
zatrzymał masowe wyniszczanie narodów, w tym także Polaków.
Wojna przyniosła ogromne straty, w jej rezultacie w latach 1939-1943 liczba ludności w Zaporożu spadła z 289 000 do 120 0009.
Śmierć Stalina w roku 1953 rozpoczęła okres ostrej rywalizacji
o władzę w ZSRR. Podczas rządów kolejnych sekretarzy KPZR,
mniejszości narodowe po represjach stalinowskich pozostawały
w stagnacji. Lęk przed władzą ZSRR, represjami z przeszłości,
nie pozwalał mniejszościom dążyć do zmian.
Objęcie władzy przez M. Gorbaczowa w marcu 1985 roku
i podjęcie przez niego polityki ukierunkowanej na przemiany
społeczno-polityczne doprowadziło do demokratyzacji stosunków w państwie oraz sprzyjało rozwojowi swobód obywatelskich.
Polityka ta sprzyjała mniejszości polskiej i już w końcu lat osiemdziesiątych zaczęły powstawać polskie stowarzyszenia i związki
kulturalno-oświatowe.
Liczne emigracje zarobkowe, deportacje przymusowe, służba
wojskowa, wymuszone polityką prowadzoną przez władze radzieckie oraz polskie odrodzenie narodowe po 1991 roku ukształtowały Polonię obwodu zaporoskiego taką jaka jest obecnie.
Według spisu ludności przeprowadzonego w 2001 roku liczba
ludności polskiej w obwodzie zaporoskim wynosiła zaledwie 1,7
tysiąca osób. Polacy zamieszkujący terytorium Ukrainy wschodniej nigdy nie otrzymali możliwości nauki w języku ojczystym.
W związku z tym stowarzyszenia polskie oraz parafie katolickie
starały się poprawić tę sytuacje poprzez wprowadzenie zajęć w języku ojczystym w szkołach i uczelniach wyższych10.
H. Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, dz.
cyt., s. 76.
10
W. Zwaricz, Mniejszość polska wśród narodowości współczesnej Ukrainy,
w: Mniejszość polska na Ukrainie, mniejszość ukraińska w Polsce po 1989 roku, red.
A. Kasińska-Mertryka, M. Głoś, Chełm 2009, s. 107.
9
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Stowarzyszenia polonijne pełnią ważną funkcję w środowisku.
Są rdzeniem wokół którego integruje się i jednoczy żyjąca w rozproszeniu mniejszość polska. W obwodzie zaporoskim funkcjonują takie organizacje polonijne jak: Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”, Melitopolskie Ukraińsko-Polskie
Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Polonia, Stowarzyszenie
Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza oraz Związek Polaków
Polonia w Zaporożu11.
Na przykładzie działalności wybranych, najstarszych i dynamicznie rozwijających się organizacji polonijnych działających na
terytorium obwodu zaporoskiego – Polskie Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku oraz Obwodowego Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza w Zaporożu, możemy zaobserwować życie Polonii, które koncentrują się
wokół tych organizacji. Od samego początku istnienia stowarzyszenia prowadzą takie działania edukacyjne jak nauczanie języka,
historii i literatury polskiej prowadzone w różnych grupach wiekowych, organizowanie zajęć języka polskiego dla zainteresowanej młodzieży przy uczelniach i szkołach.
Obecne pokolenie Polaków mieszkających w Berdiańsku zrzeszyło się 4 listopada 1993 r. Była to pierwsza w regionie organizacja polonijna Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo
„Odrodzenie”. Polonia Berdiańska, ogólnie rzecz biorąc Ukrainy Wschodniej, jest trochę nietypowym i ciekawym zjawiskiem
w porównaniu z innymi skupiskami polonijnymi. Jej członkowie
pochodzą z różnych regionów i środowisk, są w niej reprezentowani lwowiacy i potomkowie katorżników12.
W stowarzyszeniu funkcjonują struktury, gromadzące osoby
o podobnych zainteresowaniach czy też wykształceniu, są to: Koło
Lekarzy, Związek Naukowców, Związek Młodzieżowy. Związek
Polskich Naukowców w Berdiańsku skupia młodych naukowców
(specjalistów i wykładowców), którzy prowadzą badania dotyczące Polonii, kultury, literatury, historii polskiej. Działający przy
Organizacje polonijne, http://www.charkowkg.polemb.net/?document=68
&PHPSESSID=19e65c3b8763c841f9ca63696065a452 [dostęp: 3.03. 2014].
12
W. Zwaricz, Mniejszość polska śród narodowości współczesnej Ukrainy, w:
Mniejszość polska na Ukrainie mniejszość ukraińska w Polsce po 1989 roku, red.
A. Kasińska-Mertryka, M. Głoś, Chełm 2009, s. 108-109.
11
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PKOT „Odrodzenie” Związek Polskich Naukowców od wielu lat
prowadzi działalność naukową w zakresie problematyki odrodzenia
polskiej mniejszości na Ukrainie i wzmacnianiu więzi pomiędzy
Polską a Ukrainą. Socjolodzy z Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu są zaangażowani w szereg badań socjologicznych
związanych ze śladami polskości na wschodnich regionach Ukrainy. Przy Stowarzyszeniu funkcjonuje też Centrum Języka i Kultury
Polskiej – jednostką strukturalną Katedry Filologii Słowiańskiej
Uniwersytetu Managementu i Biznesu w Berdiańsku. Centrum zostało powołano w 2004 roku przez władze Uniwersytetu i Zarząd
Główny Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku ze względu na znaczne zainteresowanie
kulturą polską ze strony studentów tej uczelni oraz przedstawicieli
środowiska polonijnego. Centrum Naukowe organizuje też konferencje naukowe dotyczące aktualnych problemów filologii polskiej
i innych kwestii związanych z pograniczem kulturowym13.
W ramach współpracy PKOT „Odrodzenie” i innych organizacji lub struktur oświatowych w Berdiańsku, wielu nauczycieli
i studentów uczelni aktywnie angażuje się w życie miejscowej Polonii, biorąc udział w rozmaitych kursach językowych oraz stażach
naukowych w Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie
i Warszawie. Również przy Stowarzyszeniu funkcjonuje Centrum
Kultury Polskiej „Biesiada”, które jest głównym organizatorom
wszystkich imprez kulturalnych Towarzystwa „Odrodzenie”. Organizacja posiada również swoją siedzibę, miejsce spotkań – „Dom
Polski”, który został zakupiony przez Stowarzyszenie „Wspólnota
Polska” w 2001 roku dla potrzeb Polonii w Berdiańsku. Stowarzyszenie „Odrodzenie” posiada własną stronę internetową oraz dodatek do gazety miejskiej. Towarzystwo od samego początku współpracuje ze „Wspólnotą Polską” oraz Fundacją „Pomoc Polakom
na Wschodzie” w zakresie kulturalno-oświatowym, edukacyjnym,
medialnym. PKOT „Odrodzenie” również przyczyniło się do przywrócenia w mieście parafii rzymsko-katolickiej, następnie zdobycia
dla niej pomieszczeń, później zaś rozpoczęcia budowy kościoła14.
Centrum Języka i Kultury Polskiej, http://polonia.org.ua/page.php?27.
Wywiad przeprowadzony z Lechem Suchomłynowym Prezesem Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia w Berdiańsku „Odrodzenie” z dnia 29.12.2011;
O Stowarzyszeniu, http://polonia.org.ua/page.php?24 [dostęp: 3.03. 2014].
13
14
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Kolejną wybraną organizacją jest Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Zaporożu, które powstało w 1992
roku. Działalność tej organizacji zmierza do „odrodzenia i rozpowszechnienia tradycji, języka i kultury Polski oraz zrzeszeniu Polaków i ludzi polskiego pochodzenia. Pomaga im w odnalezieniu
ich korzeni i ocalenie ich od zapomnienia”15. Oprócz działalności
kulturalno-oświatowej, organizacja oferuje pomoc w działalności
oświatowej, między innymi nieodpłatnie przekazuje wszystkim
chętnym lektury w języku polskim.
Podobnie jak PKOT „Odrodzenie” również SKP im. A. Mickiewicza posiada rozbudowaną strukturę wewnętrzną. W jego
skład wchodzą: Związek Naukowców oraz Związek Młodzieży. Przy organizacji działa Kółko literacko-malarskie „Kolorowy Świat”. Zrzesza ono członków Stowarzyszenia, którzy są
zainteresowani literaturą, sztuką. Sami malują, piszą wiersze.
Członkowie kółka niejednokrotnie uczestniczyli na zaproszenie
organizatorów w plenerach artystycznych w Polsce, na Litwie,
Słowacji. Swoje obrazy malarze prezentują na wystawach w Zaporożu, Charkowie, Dniepropietrowsku, Warszawie, Krakowie,
Józefowie oraz wystawach poplenerowych. Organizacja od czas
od czasu wydaje czasopismo „O Sztuce”. Aktualnie przy Stowarzyszeniu działa szkoła niedzielna „Lech”, Zespół teatralno
–estradowy „Polskie kwiaty”, zespół folklorystyczny „Piernacz”
laureat festiwali międzynarodowych, „Klub Seniorów”. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą, dziennikarską,
naukową16.
W warunkach emigracji istotną rolę pełni słowo polskie. Właśnie utrzymanie i wzmocnienie języka jest jednym z podstawowych
zadań organizacji polonijnych. W tym celu prowadzą one szerokie działania, niejednokrotnie korzystają z pomocy zewnętrznej.
W Berdiańsku stowarzyszenie współpracuje z Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie, Stowarzyszeniem „Wspólnota
Polska”, Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Dzięki temu
Wywiad przeprowadzony z Olgą Pawluk zastępcą Prezesa Stowarzyszenia
Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Zaporożu z dnia 29.12.2011; O nas,
http://polacy.zp.ua/pl/main.html [dostęp 4.11.2013].
16
Wywiad przeprowadzony z Olgą Pawluk zastępcą Prezesa Stowarzyszenia
Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza w Zaporożu, dz. cyt.
15
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w największym ośrodku naukowo-dydaktycznym na terenie południowo-wschodniej Ukrainy działa polska biblioteka, posiadająca
ponad 5000 książek. Dzięki zaangażowaniu Konsulatu Generalnego RP w Charkowie i dostarczeniu książek, oficjalne otwarcie
pierwszej polskiej biblioteki na Ukrainie Wschodniej w Berdiańsku odbyło się w 2008 roku17.
Sytuacja środowiska polskiego działającego nad morzem
Azowskim jest sprzyjająca, ponieważ ma ono zapewnioną pomoc
miejscowych uczelni wyższych. Dzięki prowadzonym rozmowom
udało się doprowadzić do wprowadzenia zajęć z języka polskiego
dla studentów. Mają oni również szanse poznania kultury polskiej wykładanej jako osobny przedmiot dla wszystkich chętnych.
Sytuacja taka niewątpliwie ułatwia rozpowszechnianie wiedzy
o języku i kulturze polskiej w Berdiańsku i jednocześnie wzmacnia środowisko. Zainteresowanie językiem polski wzrasta z roku
na rok, staje się on popularny wśród studentów. Na wyższych
uczelniach państwowych i prywatnych młodzież uczy się języka
i kultury polskiej. Na uczelniach wyższych zajęcia z polonistyki
są wykładane w ramach języka obcego i są dostępne dla chętnych
studentów, bez względu na przynależność narodową18.
Wsparcie finansowe z strony Konsulatu Generalnego RP
w Charkowie przez lata umożliwiało organizację licznych koncertów i festynów kultury narodowej, polskiej muzyki klasycznej,
imprez kulturalnych, wystaw w muzeach o charakterze historycznym. Pomoc ta umożliwiała organizowanie takich imprez jak berdiański coroczny festiwal Polskiej Muzyki Klasycznej19.
Działania prowadzone przez omawiane organizacje mają
charakter kulturalno-oświatowy. Zarówno Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku jak i Zaporoskie Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. Adama Mickiewicza od wielu lat prowadzą działalność kulturalno-oświatową
i naukową. W praktyce prowadzą współpracę z uczelniami wyż17
H. Krasowska, Szkolnictwo i oświata a język polski na Ukrainie wschodniej, http://polonia.org.ua/news.php?extend.108 [dostęp: 3.03. 2014].
18
Centrum Języka i Kultury Polskiej, http://polonia.org.ua/page.php?27
19
Polonia charkowskiego okręgu, http://www.charkowkg.polemb.
net/?document=67 [dostęp: 3.03. 2014].
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szymi w Polsce, organizują wyjazdy do państwa ojczystego dla
studentów i nauczycieli, prowadzą różne spotkania integracyjne,
konferencyjne oraz organizują warsztaty nauczycielskie. Dzięki
tym działaniom wielu nauczycieli uzyskało możliwość odbycia
kursów metodyki nauczania języka polskiego20.
Podsumowując: Z przedstawianych przez prezesów stowarzyszeń zamierzenia na przyszłość można wywnioskować, że organizacja rozmaitych wydarzeń kulturalnych nie zaspokaja do końca
„głodu kulturowego”. Nie cała miejscowa Polonia posiada możliwości wyjazdu do państwa ojczystego, ponieważ jest to związane
z dużymi kosztami oraz problemami prawnymi. Z tego powodu
miejscowa Polonia liczy na zwiększenie częstotliwości przyjazdu
delegacji polskich, w celu nawiązywania kontaktów oraz integracji
z rodakami21.
Niezbędne są również działania dotyczące zmotywowania młodzieży polskiego pochodzenia. Oprócz rozszerzenia oferty możliwości odbycia studiów w Polsce czy uzyskiwania stypendiów, zdaniem A.L. Suchomłynowa, duże znaczeniem dla Polonii Ukrainy
miałoby powstanie pierwszej polskiej uczelni na Ukrainie22.
Zdaniem prezesów stowarzyszeń – polityka polonijna sprzyja
kształtowaniu idei demokratycznych na Ukrainie, niesie z sobą
europejskie wartości oraz lepsze standardy cywilizacyjne obecne we współczesnej Polsce. Polityka polonijna prowadzona na
wschodzie Ukrainy podkreśla, jak jest ważna ta nieliczna mniejszość narodowa, wnosząca olbrzymi wkład w życie kulturalne
państwa ukraińskiego. W ostatnich latach stała się podmiotem
zainteresowań wielu historyków, kulturoznawców jako nieodłączna część mozaiki etnicznej Ukrainy. Różnorodne wystawy w muzeach, koncerty i inne wydarzenia kulturalne organizowane przez
organizacje polonijne nie tylko sprzyjają integracji mniejszości
polskiej oraz odrodzeniu jej tożsamości, a i wzbogacają życie kulturalne ludności lokalnej.
20
Wywiad przeprowadzony z Lechem Suchomłynowym; dz. cyt., Wywiad
przeprowadzony z Stanisławą Kryżanowską, dz. cyt.; Wywiad przeprowadzony
z Olgą Pawluk, dz. cyt.,
21
Tamże.
22
Wywiad przeprowadzony z Lechem Suchomłynowym, dz. cyt.,
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Summary
Mykola Bondaryev
Rzeszów

The Social, Scientific and Cultural Life of Poles
from the Zaporojian Circuit
The Polish minority residents in the territory of Eastern
Ukraine were characterized by special multiculturalism, as well
as a high degree of assimilation and acculturation. This type of
regional awareness homosovietikus i postsovietikus, is the result of
a complex series of processes, including assimilation policies, urbanization and individualisation. Labor migration, forced deportations, military service and the Polish national revival after 1991
shaped the Polonia in the Zaporojian circuit.
Polish language is essential during emigration. In a migration
important role of Polish word. Maintaining and strengthening
Polish language and culture is one of the main tasks of Polonia
organizations. The results of activities conducted for the last few
years by the Polish community in Berdyansk and Zaporozhye are
much more widespread and successful than the effects of the work
of other organizations. Successful activities of these organizations
far exceeded expectations and enhanced the formation of democratic ideas in Ukraine by promoting European values and better
standards existing in Poland.

Anna Modzelewska
Uniwersytet Jagielloński

Ksawery Pruszyński –
„publicysta z ukraińskim piórem”
Wprowadzenie
Ksawery Pruszyński urodził się 4 grudnia 1907 roku w Wolicy Kierekieszynej, powiecie starokonstantynowskim na Wołyniu. Jego ojcem był ziemianin Edward Pruszyński, a matką Anna
z Chodkiewiczów, rodu zasłużonego w wojnach, ale zubożałego1.
Kazimierz Wyka, badając twórczość Pruszyńskiego, podzielił
ją na dwie fazy, rozdzielone II wojną światową2. W każdym z tym
okresów autor podejmował inne tematy, skupiając się wokół aktualnych problemów i przemian społeczno-politycznych.
W swojej pracy skoncentruję się na analizie utworów pochodzących z pierwszego etapu twórczości Pruszyńskiego, czyli Podróży po Polsce (zbioru reportaży publikowanych w latach 1936-1938) oraz tekstach pisanych w latach 30., zebranych i wydanych
w tomie Wspomnienia, reportaże, opowiadania w 2000 r.
Chociaż przed wojną Pruszyński opublikował kilkaset artykułów publicystycznych, prawdziwy rozgłos przyniosły mu reportaże. Podróżował po świecie3, relacjonował i tłumaczył skomplikowane stosunki międzynarodowe. Nie zaniedbywał też spraw
i problemów polskich. Pruszyński zwiedzał kraj metodycznie: od
S. Waltoś, Harmonia słów i czynów, „Alma Mater” 2000, nr 21, s. 19.
K. Wyka, Wędrując po tematach, Kraków 1971, s. 212.
3
W tym czasie odwiedził: Stany Zjednoczone, Jugosławię, Grecję, Francję, Palestynę.
1
2
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Śląska i Poznania, przez Łódź i Warszawę, aż po Kresy Wschodnie. Podczas tych wędrówek spostrzegł, że Polska, którą widzi, to
wiele różnych krain rozdzielonych granicą dawnych rozbiorów4.
Zauważył, że polskość i patriotyzm w każdej części kraju ma odmienne oblicze. Pisał, że na Śląsku warstwą najmocniej związaną
z ojczyzną są robotnicy, a na Kresach – ziemianie.

Dzieciństwo na Kresach
Wspomnienia Pruszyńskiego z dzieciństwa zawarte w Na
czarnym szlaku Kazimierz Wyka nazwał „znakomitą gawędą
autobiograficzną”5. Dziennikarz wspomina swoje dzieciństwo
na Wołyniu, uzupełnia je o opowieści matki i innych członków
rodziny. Prezentuje prywatne przeżycia wraz z historią rodową,
ukazując przy tym obraz kresowego społeczeństwa. Tworzy w ten
sposób interesujący reportaż obyczajowy:
Przyszedłem na świat na rozdrożu światów i czasów, kultur i wiar,
mów i ras, warstw i narodów, w grudniowy śnieżny dzień […] Na
ganku od stajen cugowych czekali także od rana chłopi, olbrzymi
czarni chłopi w kożuchach baranich […]6.

W reportażu Na czarnym szlaku odtwarza chronologię wydarzeń, historię swoich przodków, a także politykę rodową. W ten
sposób tłumaczył, dlaczego jego narodziny były tak bardzo
oczekiwane:
Pruszyńscy byli skąpi, skąpi, skąpi, arcyskąpi. […] Pierwsi Pruszyńscy, których skąpstwo zapisali pamiętnikarze kresowi, żyli
jeszcze w w. XVIII. Dosłownie za króla Sasa. Od nich w sposób
nieprzerwany, ciągnęły się pokolenia wielkich skąpców, którzy ze
skąpstwa zrobili metodę, system, zasadę i dewizę rodową7.
P. Osęka, Podróżnik po Polsce, „Polityka” wydanie online: www.polityka.
pl/historia/1506566,1,ksawery-pruszynski---legendarny-reporter.read, [dostęp:
12.10.2012 r.].
5
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, Warszawa 2000, s. 5.
6
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 17.
7
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 38-39.
4

Ksawery Pruszyński – „publicysta z ukraińskim piórem”

63

Pruszyńscy dbali o to, żeby nie rozdzielać majątku rodzinnego, aby nie dostał się w niepowołane ręce. Wszystko dlatego, by
„nie trwonić darów Bożych”, a także ze wskazań narodowych.
Byli przeciwnikami rozdrobnienia polskich fortun, sprzedawania
ziem Moskalom i „kurczenia” stanu posiadania8. Ksawery opisuje,
iż wypłacanie posagu siostrom jego przodków stanowiło operację
tak dotkliwą, że woleli je nakłaniać do staropanieństwa bądź pójścia do klasztoru. Jeśli już zdarzało się, że panna wychodziła za
mąż, to wypłacali posag w złocie.
Przyrost naturalny w rodzinie Pruszyńskich stał się niebezpieczeństwem utraty majątku, statusu i zubożenia, któremu linia
stanowczo się przeciwstawiała. W innych rodach szlacheckich nie
przestrzegano takich zasad i po dwóch, trzech pokoleniach zamożność malała, a wraz nią stopień kultury, poloru, znaczenia9.
Taka polityka ograniczonej rozrodczości, starokawalerstwa
i staropanieństwa doprowadziła jednak do odmiennego kryzysu.
Pruszyńscy stanęli przed widmem braku męskiego potomka. Żonaty brat przyrodni Ksawerego nie mógł mieć dzieci. Stryjowie
bliżsi i dalsi „zapleśnieli w starokawalerstwie, jak wino w lochu”10.
Dalsza rodzina zaczęła łakomić się na majątek, tak konsekwentnie zbierany przez pokolenia, doradzać, podsuwać kandydatów
do usynowienia. Perspektywa tego, że praca wielu pokoleń może
pójść na korzyść krewnych innego herbu i nazwiska, spędzała
Pruszyńskim sen z powiek. Autor pisze:
Aż naraz mój ojciec, niemal już w Jagiellonowym wieku, szaławia,
bałaguła, człowiek o dziwnym uroku i, niestety nie odziedziczonym po nim przeze mnie szczęściu do ludzi i kobiet – ożenił się.
– W tym wieku! – próbowali stękać gotowi do skoku krewni11.
Po ślubie urodził się upragniony potomek i to właśnie dlatego
woliccy chłopi czekali z taką niecierpliwością i zainteresowaniem. Czekali też stryjowie i inni członkowie rodziny, a w tym
również i ci, którzy chcieli przejąć majątek. Ku zadowoleniu bliższej rodziny, a załamaniu dalszej, urodził się zdrowy syn, któremu
8
9
10
11

K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 39.
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s, 40‑41.
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 42.
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 43.
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dano imię Ksawery. „Nie darmośmy skąpili!” orzekła wtedy z zadowoleniem rodzina12.

Autor bez ogródek opisuje społeczeństwo wraz z jego wszystkimi przywarami. Po kolei prezentuje poszczególne grupy i warstwy społeczne. Podkreśla to, że Kresy były różnorodne, wielonarodowe, ale wszyscy żyli w zgodzie i harmonii. Zaznacza, że
najmniej zainteresowani ojczyzną są chłopi.
Zwraca uwagę, że społeczeństwo kresowe, szczególnie szlachta, nie było antysemickie w takim stopniu jak inne regiony polskie.
Autor pisze:
Żydostwo nie dyskwalifikowało. Natomiast Żydzi nie mieli wcale
tego monopolu handlowego i finansowego, jaki zdobyli w bardziej antysemickich częściach Polski13.

Zaznacza też, że to właśnie Żydzi obok Polaków stanowili jedyny bardziej oświecony element społeczeństwa. Chwali także
zaradność polskiej szlachty, która na Kresach nie bała się robić
interesów i miała smykałkę handlową:
Owa szlachta kresowa miała poza tym cechę, o której mało się wie:
oto olbrzymi, niepospolity u Polaków, zmysł handlowy. Wielkie
fortuny Jaroszyńskich, Szczeniowskich, Trzeciaków, Lipkowskich
już nie z królewskich nadań jak Potockich czy Lubomirskich […]
ale właśnie na wielkich biznesach, kubek w kubek przypominających biznesy Ameryki sprzed lat pięćdziesięciu14.

Pruszyński zwraca uwagę również na walkę Kościoła katolickiego o utrzymanie się na prawosławnej Ukrainie. Opisuje ojca
kapucyna Cyrjaka Truszkowskiego, który jako jedyny kapłan został w miejscowym klasztorze. Kapucyn z ambony wytykał ludziom ich przewinienia. W dużej mierze miało to na celu wymuszenie ich współpracy i związku z Kościołem. Duchowny czuł się
bowiem zagrożony na Wołyniu przez prawosławie i przybywającą liczbę cerkwi w pobliżu katolickich świątyń. W „Kulturze”
sędziwego proboszcza nazwano „rozbitkiem na tratwie otoczo12
13
14

K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 45.
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 30.
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 29.
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nej morzem Prawosławia”15. To właśnie od ojca Cyrjaka Ksawery
od najmłodszych latach uczył się patriotyzmu. Poznawał historię
w czasie kazań jeszcze zanim nauczył się pisać. Po mszach wszyscy
spieszyli na plebanię na kawę. Ksiądz nigdy nie podawał herbaty,
bo uważał ją za „trunek moskiewski”. Już nawet w takim drobnym
geście przejawiała się niechęć do Rosji i asymilacji.
Spokojne dzieciństwo Ksawerego Pruszyńskiego nie trwało
jednak długo. Podczas rewolucji w 1917 roku musi razem z matką i młodszym bratem opuścić ojcowiznę. Anna wraz z Ksawerym i Mieczysławem uciekają pieszo z rodzinnego majątku przez
oszalałą rewolucją Ukrainę. Najpierw chronią się w Niemirowie
w domu księżnej Szczerbatów. Jednak zostają rozpoznani przez
nacjonalistów ukraińskich należących do lokalnej watahy. W ostatniej chwili udaje im się zbiec pieszo w przebraniach. Właścicielka
dworku nie ma takiego szczęścia, ukrywanie „Lachów” przypłaca
życiem16. Później znajdują schronienie w Żytomierzu, a następnie
w Krakowie.
Ksawery rozpoczyna naukę w żytomierskim gimnazjum, którą
następnie kontynuuje w gimnazjum jezuickim w Chyrowie. Po
latach zaczyna studia prawnicze na UJ. W czasie studiów został
prezesem Akademickiego Koła Kresowego, a później prezesem
krakowskiego oddziału „Myśli Mocarstwowej”17.
Pruszyńskiego ciągnęło w rodzinne strony. Tęsknił za Kresami
i swoją „małą ojczyzną”. Po siedemnastu latach próbuje odnaleźć
rodzinny dworek, ale mu się nie udaje. Posesja została zrównana
z ziemią18.
W reportażu Na czarnym szlaku tłumaczy symbolikę nazwy rodzinnej miejscowości. Pierwszy człon, podobnie jak Wola, Wólka, a na kresach Wolica oznaczał wsie zakładane na pustkowiach,
których właściciele byli przez jakiś czas zwolnieni z podatków19.
Druga część – Kierkieszyna odnosiła się do najstarszego, pamiętZagończyk, „Kultura” 1988, nr 3, s.10.
Zagończyk, dz. cyt., s. 10.
17
S. Waltoś, Harmonia słów i czynów, dz. cyt., s. 19.
18
J. Kurski, Nie wielopolski, po prostu polski, „Gazeta Wyborcza” 1998, nr
91, s. 18-19.
19
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 45.
15

16
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nego właściciela tamtych ziem – Kierkieszy, którego portret wisiał
w lokalnej cerkwi. Był on Tatarem i przypominał Azję Tuhajbejowicza z opisów Henryka Sienkiewicza. Pruszyński podkreśla, że
w rysach jego twarzy odnajdywał coś bliskiego:
Może dlatego, że nic i nikt z tej ziemi, nic, co się na jej historię
złożyło, nie było mi obce. Może dlatego, że wiedziałem już wtedy,
że w moich dziecinnych, nieuformowanych rysach jest już ten
sam stygmat wschodni i kałmucki20.

Dla Pruszyńskiego ta podwójna nazwa miała znaczenie symboliczne, oznaczała powiązanie Wschodu z Zachodem, Polski
i stepu, Europy i Azji, łaciny i jarłyku, szyszaka i buńczuka21.
Z dzieciństwa Pruszyński wyniósł pojmowanie Rzeczypospolitej jako wielonarodowego imperium:
Nie odraza do innych ludów, ale przeciwnie pociąg. Nie traktowanie mniejszości narodowych jako „malum necessarium”, ale
jako cennych, poszerzających moją ojczyznę, bogacących wspólny
dom, składników22.

Reporter, tłumacząc, dlaczego spisuje wspomnienia swojego
dzieciństwa, twierdził dobitnie, że takich dzieciństw jak jego bez
wątpienia już nigdy nie będzie.

Przedwojenny Wołyń i Polesie
Cykl reportaży zawarty w Podróży po Polsce przedstawia przedwojenny Wołyń i Polesie. Już same tytuły mają znaczenie interpretacyjne dla tekstu: Był to niegdyś kraj bogaty…, Czarna księga
niszczenia Wołynia…, Jak płonął Pińsk. Dokonania nauki, kultury, architektury zderza autor z beznadzieją końca lat 30., kiedy
wszystko niszczeje, a ludzie zdają się nie pamiętać już o dawnej
świetności narodu.
W reportażu o Kisielinie pisze, że w szesnastym i siedemnastym
wieku mieszkali tam uczeni, którzy kontaktowali się z ośrodkami
20
21
22

K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 47.
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 47.
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 58.
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kulturowymi na zachodzie Europy. W małym miasteczku Kisielin
funkcjonowała wyższa uczelnia. Wołyński szlachcic w XVII wieku,
imć Ostafi Kisiel, tłumaczył na język grecki dzieła Tomasza z Kempis. Swoje prace słał później do Frankfurtu. Na Wołyniu drukarnia
już istniała w XVI wieku. Z czasem rozkwitło też liceum w Krzemieńcu, w rzeczywistości uczelnia uniwersytecka, jedyna na ówczesnej Ukrainie, zlikwidowana po powstaniu listopadowym.
Jaki Wołyń ujrzał Ksawery Pruszyński w 1938 roku? Po dawnej potędze nie pozostało śladu. Nie ma już też dawnego uniwersytetu, drukarni i szkół. Dowiaduje się z broszury lokalnego
polityka, że jeszcze 40% dzieci wołyńskich nie jest ogarniętych
szkołą23. Wołyń, który przed paru wiekami dorównywał prawie
Normandii, w 1938 roku był bliższy Abisynii24.
Ostatnie ślady dawnej świetności niszczeją bezpowrotnie. Mury
zamku Lubarta służą za podporę do ćwiczebnej instalacji straży
pożarnej, na grobach dawnych kniaziów Wołynia i namiestników
litewskich rośnie fasola, buraki i pietruszka, które uprawiają żony
komendantów25. W zwierciadlanej sali jednej z najpiękniejszych
rezydencji polskich w Wiśniowcu zrobiono kino, a w innej części
kompleksu zamkowego urządzono umywalnię26. Siedziba Wiśniowieckich i Mniszków nazywana była kiedyś Puławami Kresów27. W 1938 roku w hallu stoją młockarnie, sieczkarnie, panuje
nieład, a nad rokokowym plafonami urządzono „ubikacje łaziebne”, niszcząc lewe skrzydło obiektu28. Podobnie jest też w innych
miastach. Pruszyński odwiedził w czasie swojej wędrówki po Polesiu i Wołyniu takie miasta, jak: Porzecze, Korzec, Kisielin, Dawidgródek, Pińsk, Krzemieniec. W każdym dokumentował biedę,
beznadzieję i niszczenie dawnych symboli świetności. Dzieje się
tak, bo ludzie nie mają szerokich horyzontów, nie znają historii29.
Budżet na renowację zabytków województwa wołyńskiego, które
23
24
25
26
27
28
29

K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 213.
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt., s. 10.
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt. s. 217.
K. Pruszyński, Wspomnienia, reportaże, artykuły, dz. cyt. s. 217.
K. Pruszyński, Wybór pism, Warszawa 1989, s. 96.
K. Pruszyński, Wybór pism, dz. cyt., s. 97.
K. Pruszyński, Wybór pism, dz. cyt., s. 89.
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posiada szereg zamków, grodzisk, kościołów, klasztorów, przeważnie bardzo zniszczonych w czasie niewoli i wojny, wynosi 4 500
zł. Na konserwację zamku Lubarta w Łucku, olbrzymiej twierdzy
o doniosłym znaczeniu architektonicznym budownictwa krzyżackiego tamtych ziem przeznaczono 200 zł. Na tym samym zamku
magistrat utrzymuje szopy i instalacje straży ogniowej, wydatkując na to 250 zł30. Dla porównania, Pruszyński za ręcznie robione
buty zapłacił 20 zł.
Pruszyński porównuje to, co zobaczył na Wołyniu i Polesiu,
do upadku cywilizacji Khmerów w Kambodży. Cywilizacja ta
wyrosła niespodziewanie pośród puszczy azjatyckiej, daleko od
jakichkolwiek innych cywilizacji. Później nagle tak samo szybko
i tajemniczo jak się pojawiła, tak zniknęła. W ciągu kilkudziesięciu lat miasta i pałace zarosły dżunglą. Tak samo nagle odeszła
kultura, przemysł i życie Polesia i Wołynia. Ci, którzy zawładnęli
tym krajem, nie potrafili już jednak nowej cywilizacji wznieść ani
starej wskrzesić31.

Podsumowanie
Często krytycy podkreślali związek Pruszyńskiego z Kresami i polskim patriotyzmem. Andrzej Kijowski nazwał go „kresowy szlachcic”32, Gotfryd Pyka i Janusz Roszko określili go
„publicystą z ukraińskim piórem”, a Krzysztof Masłoń „pisarzem
arcypolskim”33. Zygmunt Ziątek pisał natomiast:
Pruszyński był produktem kresowej kultury szlacheckiej, utożsamianej niegdyś z polskością. Z tego szlacheckiego wychowania
wyniósł pamięć o współdziałaniu narodów i kultur w ramach jednej Rzeczypospolitej.34
K. Pruszyński, Wybór pism, dz. cyt., s. 93.
K. Pruszyński, Wybór pism, dz. cyt., s. 119-120.
32
A. Kijowski, Słownik polskich pisarzy współczesnych – Ksawery Pruszyński, „Tygodnik Kultury” 1964, nr 22, s. 5.
33
K. Masłoń, Kasandra się nie myli, „Rzeczpospolita” 2007, nr 183, s.
A 22.
34
Z. Ziątek, Ksawery Pruszyński, Warszawa 1971, s. 35.
30
31
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Godfryd Pyka, powołując się na Melchiora Wańkowicza
i Jana Bielatowicza, pisał, że Pruszyński przynależał do „szkoły
kresowej”, do której zaliczyć można trzech braci Bocheńskich
oraz samego Wańkowicza35. Podkreślał, że „szkoła kresowa” miała wiele zasług w polskim dziennikarstwie. Wydała wybitnych
publicystów, pisarzy i działaczy politycznych, których wyróżniało poczucie własnej odrębności, wartości i poczucie misji36. Dużą
rolę w ich twórczości odegrała wrażliwość, która kształtowała się
właśnie w młodzieńczych latach ich życia na Kresach.
Ksawery Pruszyński w swojej twórczości wiele miejsca poświęcał skomplikowanym sprawom Kresów. W 1939 r. napisał nawet
książkę na ten temat i proponował ją wydawnictwom w Polsce.
Nie zachowała się do naszych czasów, bo maszynopis zaginął
podczas wojny37. Pruszyński kochał podróżować. Jakaś wewnętrzna siła ciągnęła go na Kresy, które całe życie nosił w sercu. Cóż
za fantastyczny, cóż za niezwykły film biograficzny – napisał o jego
życiu Kazimierz Wyka. – Jak żył, wciąż niespokojny, ciekawy, niecierpliwy świata, tak też i zginął 38. Swoją ostatnią podróż odbył
13 czerwca 1950 roku. Prowadzony przez niego samochód wpadł
pod ciężarówkę w okolicach Hamm w RFN39. Dziennikarz zmarł
w drodze do szpitala. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie40 obok Bronisława Pruszyńskiego, ostatniego marszałka szlachty guberni wołyńskiej, któremu rządy carskie
odebrały po powstaniu styczniowym ostatni wybieralny urząd
szlachecki41.

G. Pyka, Polityka w twórczości Ksawerego Pruszyńskiego, Katowice
1981, s. 11.
36
Tamże, s. 11.
37
J. Pacławski, Ksawery Pruszyński, Kraków 1974, s. 20.
38
K. Wyka, Wędrując po tematach, cz. 2 Puścizna, dz. cyt., s. 205.
39
Zagończyk, dz. cyt., s. 10.
40
Por. K. Wyka, Wędrując po tematach, cz. 2 Puścizna, dz. cyt., s. 205.
41
K. Wyka, Wędrując po tematach, cz. 2 Puścizna, dz. cyt., s. 203.
35
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Ksawery Pruszyński –
“a Columnist with the Ukrainian Spirit”
In my paper, I present the way of depicting the pre-war Poland’s
Eastern Borderlands, as well as a selection of themes, characters
and places described in the reportage by Ksawery Pruszyński who
through his conciseness, simplicity and precision of writing distinguished himself as a reporter of his time. I will also present the
influence the Eastern Borderlands had on his work. Pruszyński,
an outstanding journalist and diplomat, was very proud of the fact
that he was born in Wolica Kierekieszyna in Volhynia (Wołyń).
The reporter travelled around the country and recorded the image
of the Polish society and different aspects of Polish culture. After many years, Ryszard Kapuściński described him as one of the
forerunners of the Polish School of Reportage. He emphasized
the fact that it was Pruszyński who made the reportage not only
“the product of the eye”, but also “the product of the mind”.
Pruszyński’s dynamic reports, the sense of observation and
vivid descriptions continue to affect the readers’ imagination and
sensitivity to this day and provide a depiction of the Eastern Borderlands, the mentality of their inhabitants, their daily life and
problems in a way the readers still find interesting.

Helena Sojka-Masztalerz
U n i we r s y t e t Wro c ł a w s k i

Stalin w polsko- i ukraińskojęzycznej
prasie „gadzinowej” (1941-1944)1
Rysunki satyryczne z wizerunkiem Józefa Stalina2 były jednym
z środków hitlerowskiej propagandy chętnie wykorzystywanym
na łamach polskojęzycznej „Gazety Lwowskiej”3 i ukraińskoję1
Określeń prasa „gadzinowa” lub „gadzinówka” (niem. Reptilienpresse)
używam na oznaczenie prasy polskojęzycznej i ukraińskojęzycznej wydawanej
przez hitlerowskie koncerny na terenie dystryktu galicyjskiego i Generalnego
Gubernatorstwa (dalej jako GG) w czasie II wojny światowej. W literaturze
przedmiotu są one przez niektórych badaczy stosowane wymiennie z terminami prasa jawna, prasa legalna lub prasa „szmatława”. Por. m.in. G. Hryciuk,
„Gazeta Lwowska” 1941-1944, Wrocław 1992; J. Jarowiecki, Prasa „gadzinowa” czy prasa „jawna”. „Zeszyty Prasoznawcze” 1994, nr 1-2; A. Cieślikowa,
Prasa okupowanego Lwowa, Warszawa 1997.
2
Stalin to pseudonim partyjny Josifa Wissarionowicza Dżugaszwilego.
W środowisku komunistycznych polityków i działaczy posługiwanie się pseudonimami nie było niczym nadzwyczajnym. Używali ich m.in. Władimir Iljicz
Uljanow, czyli Lenin, Wiaczesław Michajłowicz Skriabin, czyli Mołotow, Lejba Dawidowicz Bronsztejn, czyli Lew Trocki. Josif Dżugaszwili swoim nowym
nazwiskiem zaczął posługiwać się po rewolucji październikowej, kiedy był już
członkiem rządu Lenina. Zob. E. Duraczyński, Stalin. Twórca i dyktator supermocarstwa, Pułtusk-Warszawa 2012, s. 60.
3
„Gazeta Lwowska. Dziennik dla Dystryktu Galicyjskiego” (dalej jako
„Gazeta Lwowska”, GL) była wydawana we Lwowie od 9 sierpnia 1941 r. aż
do 19 lipca 1944 r. Początkowo była kierowana do przeciętnego czytelnika
i miała służyć konsekwentnemu obniżaniu jego poziomu i dezorientacji politycznej. Z biegiem czasu, zwłaszcza na przełomie 1942 i 1943 r. redakcja dla
swoich celów propagandowych dążyła do pozyskania czytelnika bardziej wyrobionego intelektualnie. Zgodnie z założeniami władz okupacyjnych, którym
zależało na rozpowszechnianiu hitlerowskiej propagandy, miała przystępną
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zycznych „Lwiwskich Wisti”4. W obydwu gazetach obraz przywódcy ZSRR ulegał przeprofilowaniu przede wszystkim w zależności od aktualnej sytuacji militarnej III Rzeszy. Manipulowanie
wizerunkiem poprzez m.in. używanie stereotypowych elementów,
operowanie językiem skrótów myślowych, a także posługiwanie
się określonymi profilami Stalina, dzięki natężeniu i uwypukleniu
pewnych właściwości w jego charakterystyce wizualnej, służyło
doraźnym celom politycznym.
W kreowaniu obrazu Józefa Stalina posługiwano się pewnymi uniwersalnymi cechami, zrozumiałymi zarówno dla odbiorcy niemieckiego, polskiego, jak i ukraińskiego. Niekiedy, zwłaszcza w początkowym okresie ukazywania się „Gazety Lwowskiej”
cenę, aby zachęcić do kupowania prasy jawnej (4 strony – 30 kopiejek; 8 stron
– 50 kopiejek). Jej nakład w porównaniu z nakładami gazet przedwojennych
był stosunkowo wysoki, co również miało wpływ na propagandowe oddziaływanie gazety. W samym tylko Lwowie jeden egzemplarz „Gazety Lwowskiej”
czytało około trzech dorosłych mieszkańców. Pierwszy numer rozszedł się
w 50 tys. egzemplarzy, a w 1942 r. sięgał 65 tys. W latach późniejszych mógł
być jeszcze wyższy, o czym pośrednio świadczy ogólny wzrost nakładów prasy
codziennej. Zasięg dziennika był ograniczony do Małopolski Wschodniej. GL
nie dysponowała debitem ani w Rzeszy, ani na terenie pozostałych dystryktów
GG, natomiast w dystrykcie galicyjskim nie można było prenumerować gazet
codziennych wydawanych w innych miastach GG. Zob. A. Cieślikowa, tamże,
s. 187-229; S. Wójcik, „Gazeta Lwowska” (1941-1944). Metody i kierunki oddziaływania propagandowego na przykładzie wybranych zagadnień, „Kwartalnik
Historii Prasy Polskiej”, t. XXV, 1986, z. 2, s. 25-40.
4
„Львiвcькi Вicтi. Щoдeнник для Диcтиктy Гaличинa” (dalej jako
„Lwiwski Wisti”, LW) powstały w miejscu wydawanych we Lwowie „Ukraińskich Szczodennich Wisti”. Ukazywały się one w identycznym formacie jak
„Gazeta Lwowska” i były ukraińskim odpowiednikiem „Gazety Lwowskiej”,
biorąc pod uwagę funkcje, jakie spełniała prasa w założeniach goebbelsowskiego ministerstwa propagandy. Wydanie nadzwyczajne LW ukazało się 1
sierpnia 1941 r., zaś pierwszy numer – 9/10 sierpnia 1941 r., a ostatni – 15 lipca
1944 r. Objętość LW wynosiła 4 kolumny, w czwartek – 6 kolumn, w numerze
niedzielno-poniedziałkowym – 8 kolumn. W końcowym okresie ukazywania
się dziennika w numerach niedzielno-poniedziałkowych objętość zmalała do
6., w czwartkowych do 4 kolumn. Cena wynosiła początkowo 30 kopiejek,
po zmianie waluty – 20 groszy. Początkowo nakład LW sięgał około 20 tys.
egzemplarzy, a w 1943 r. wzrósł do 45 tys. egzemplarzy. Zob. A. Cieślikowa,
Prasa okupowanego Lwowa, dz. cyt., s. 225-240; G. Hryciuk, „Gazeta Lwowska” 1941-1944, dz. cyt., s. 49-50.
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i „Lwiwskich Wisti”, kiedy gazety publikowały stosunkowo najwięcej materiałów własnych, dobór rysunków satyrycznych był
bardziej zróżnicowany. Czasami zdarzały się pewne modyfikacje
lub zmiany w części ikonicznej i werbalnej karykatury. Niektóre
z rysunków powtarzają się dwu lub trzykrotnie w danym dzienniku albo przywoływane są zarówno w polsko- jak i ukraińskojęzycznej „gadzinówce”. Zdarza się, że rysunek satyryczny jest
powielony w obydwu gazetach, ale tekst jest zupełnie inny (np.:
GL, 23-26 V 1942; LW, 9 VI 1942), albo bardzo podobny lub
zmieniony (np.: GL, 16 I 1942, 8 VII 1942; LW 6 II 1942) lub
rysunek satyryczny jest identyczny i tekst przetłumaczony w obydwu językach jest w swej wymowie bardzo podobny, lecz nie jest
lub jest opatrzony tytułem (np. GL, 8/9 III 1942; LW 6 VI 1942),
albo rysunek satyryczny w GL składa się z dwóch połączonych
z sobą rysunków, które w LW występują oddzielnie (GL, 3 IX
1942; LW, 17 IX 1942), albo tylko część rysunku satyrycznego
jest przedrukowana, co zmienia sens rysunku (GL, 30-31 VIII
1942; LW 25 VIII 1942)5.
Większość rysunków satyrycznych drukowanych w GL zawiera informacje o źródle pochodzenia. Najczęściej karykatury w GL
publikowali autorzy podpisujący się „b.s.”, „jost”, „Ul”, „x” lub Leo
Melik. Kilka karykatur w GL pochodziło z pism przeznaczonych
dla całego GG („Goniec Krakowski”, „Kurier Częstochowski”),
ale najwięcej jest przedruków z ówcześnie wychodzących niemieckich czasopism satyrycznych, m.in. „Der Kladderadatsch”,
„Simplicissimus”, „Der Stürmer”, „Die Lustige Blätter”, „Das Reich”, „Das Ilustrierte Blatt”. Z kolei w LW informacje o źródle
pochodzenia początkowo pojawiały się sporadycznie, dopiero od
drugiej połowy 1942 r. pojawiały się często i wówczas rysunki były
sygnowane podpisem M. Martens, Leo Melik lub „Telepress”,
Modyfikacje części werbalnej i ikonicznej karykatury można także znaleźć, porównując oryginalne rysunki satyryczne z czasopism niemieckich z tymi
z „gadzinówek”. Różnią się one tym, że oryginalne są kolorowe (kolor służy
ideologizacji wypowiedzi, np. czerwony łączony jest ze Stalinem i bolszewizmem), a nie czarno-białe, ponadto dodawane są w „gadzinówkach” tytuły lub
opuszczana jest część werbalna karykatury. Por. np. karykaturę pt. Mr. Rosevelt
z oryginalnego „Simplicissimusa” z 22 X 1941, z karykaturą z „gadzinówki” pt.
Rosevelt i jego przyjaciele z „Gazety Lwowskiej” z 24 X 1941.
5
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„Das Reich” lub „Simplicissimus”. Źródeł pochodzenia tych sygnowanych w polskojęzycznej „gadzinówce” było znacznie więcej
niż w ukraińskojęzycznym dzienniku. Ponadto od początku ukazywania się GL aż do przełomu 1941/1942 r., kiedy to gazeta
korzystała z możliwości samodzielnego (ale zgodnego z generalną
linią propagandy hitlerowskiej) doboru argumentów drukowała
wiele własnych karykatur, traktując je jako swoiste dopełnienie
tekstów satyrycznych.
Z ponad 390 karykatur w GL oraz z ponad 300 zamieszczonych w LW Stalin znajduje się na 1/3 z nich. Można na podstawie
prześledzić historię porażek i sukcesów przywódcy ZSRR, zawieranych przez niego sojuszy i toczonych politycznych rozgrywek.
Prawie połowa spośród wszystkich karykatur pojawia się w 1942 r.
Jest to także rok przełomowy ze względu na prezentowany obraz
Stalina. Ma to swoje uzasadnienie w wydarzeniach militarnych
rozgrywających się w czasie wojny radziecko-niemieckiej. Przez
kilka początkowych miesięcy ukazywania się lwowskiej prasy
szmatławej6 (kiedy Niemcy okupowali już całą Galicję, Wołyń,
Bukowinę, Besarabię, a od początku listopada niemal całe terytorium Ukrainy, a przywódca ZSRR zaczął szykować się do wiosennej ofensywy) wizerunek Stalina miał głównie wywoływać śmiech,
wzbudzać politowanie i pogardę. Jednak od sierpnia 1942 r. (gdy
rozpoczęły się walki pod Stalingradem, które ostatecznie doprowadziły w lutym 1943 r. do kapitulacji wojsk niemieckich, co było
punktem zwrotnym w walkach na froncie wschodnim, od którego
rozpoczęły się sukcesy ZSRR w II wojnie światowej) rysunki satyryczne, których główną postacią był Józef Stalin, zaczynają odbiorcę bardziej przerażać, straszyć i budzić trwogę.
Stalin – postać symboliczna, będąca personifikacją ZSRR (podobnie jak premier Winston Churchill był uosobieniem Wielkiej
Brytanii, a prezydent Franklin Delano Roosevelt – USA) była
przedstawiana na rysunkach satyrycznych w sposób schematyczny, skonwencjonalizowany i w swej wymowie jednoznacznie
negatywny. Wizerunek Stalina miał na celu deprecjonowanie,
Na zastosowaną przez propagandę niemiecką metodę ośmieszania przeciwnika – ZSRR, a następnie zastraszania, kiedy zaczął odnosić sukcesy militarne zwrócił uwagę G. Hryciuk. Zob. G. Hryciuk, „Gazeta Lwowska” 19411944, dz. cyt., s. 92.
6
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ośmieszanie przywódcy ZSRR oraz wzbudzanie wśród lwowian
lęku, podsycanie psychozy antyradzieckiej przez przypominanie
o „sowieckim raju”, którego mieszkańcy grodu Lwa wcześniej doświadczyli podczas pierwszej okupacji sowieckiej (17 IX 1939‑30
VI 1941).
W zależności od zmieniających się sytuacji militarnej i politycznej niektóre cechy charakterystyczne w wizerunku Stalina
wyolbrzymiano, pomniejszono, przerysowywano lub zniekształcano, aby zaakcentować takie właściwości w jego obrazie, które
oddziaływałyby na odbiorcę i zmuszały do zajęcia wobec Stalina
jako symbolu ZSRR określonej postawy, oczekiwanej przez nadawcę. W celu ośmieszenia, obrażenia lub straszenia rysownicy
skupiali się najchętniej na bujnej fryzurze i krzaczastych, gęstych
brwiach typowych dla gruzińskiej urody Stalina, kształcie nosa,
mimice twarzy, na proporcjach ciała (zmniejszając je lub powiększając w stosunku do wielkości głowy) oraz posturze, a także na
swoistych dla Stalina uniformach i akcesoriach. Do odczytania
emocji przedstawianej postaci ważna była także przyjmowana
poza i wykonywane gesty. Istotne było również otoczenie, kontekst, w jakim postać Stalina została usytuowana oraz postaci
wokół niego. W przypadku Stalina każdy z wymienionych elementów miał znaczenie, ale nie ulega wątpliwości, że powszechnie rozpoznawalnym znakiem, rodzajem identyfikacyjnej etykiety
były sumiaste wąsy7.
Rysunki satyryczne z wizerunkiem Stalina w polskojęzycznych
„gadzinówkach” nie różniły się w swej wymowie od tych karykatur z „gadzinówek” ukraińskojęzycznych, służyły przecież jednej
ideologii i realizowała cele goebbelsowskiej propagandy. Różnica między nimi polegała na nieco inaczej rozłożonych akcentach
w kreowaniu wizerunku radzieckiego przywódcy. W GL częściej
przedstawiano Stalina jako wroga religii chrześcijańskiej (odwołując się do stereotypowego obrazu Polaka-katolika) oraz jako
Charakterystyczne wąsy Stalina stały się jedynym elementem jego wizerunku na karykaturze 1V 1944 r., będącej przedrukiem z „Telepressu”. Stanowią one jednocześnie powłokę balonu, z którego Churchill i Roosevelt wyrzucają zbędny balast z napisem „Polonia”. Ten rysunek satyryczny łączy profil
Stalina – sprzymierzeńca Wielkiej Brytanii i USA z obrazem Polski i Polaków
oszukanych przez sojuszników.
7
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władcę, który kieruje działaniami Churchilla i Roosevelta. Częściej odwoływano się do literatury światowej, przypisując Stalinowi stereotypowe cechy znanych bohaterów. W ukraińskojęzycznej
gazecie rysunki satyryczne przedstawiające Stalina były bardziej
przerażające i odpychające, aniżeli w polskojęzycznym dzienniku. Wynikało to m.in. z zastosowania techniki antropomorfizmu8,
czyli przedstawiania Stalina z ciałem psa, wilka, lub bliżej nieokreślonego stwora. Czasami postać Stalina przybierała wygląd
diabła, nawiązując w ten sposób do satyrycznego wizerunku przywódcy ZSRR9 sprzed II wojny światowej.
Na podstawie materiału ilustracyjnego z polsko- i ukraińskojęzycznych „gadzinówek” wyróżniłam pięć profili Stalina: profil
bolszewika, profil władcy, profil stratega wojennego, profil wroga
religijnego oraz profil sprzymierzeńca „obcych” (m.in. Żydów,
USA, Wielkiej Brytanii). Zazwyczaj wyszczególnione profile nakładają się na siebie i pewne elementy występują w danej
karykaturze jednocześnie. Ze względu na ograniczone rozmiary
artykułu do szczegółowej analizy wybrałam 4 rysunki satyryczne, uznając je za reprezentatywne. Pierwszy z nich z pewnymi
zmianami w części słownej został zamieszczony również w polskojęzycznej „gadzinówce”. Ze względu na lepszą jakość kopii,
którymi dysponuję, materiał ilustracyjny pochodzi z LW.
Istotnym elementem antyradzieckiej kampanii propagandowej jest przedstawianie Stalina jako wroga religii i całej cywilizacji chrześcijańskiej, do której, co podkreślała propaganda nazistowska, nie należą bolszewicy – wyznawcy „nowej” religii, czyli
bolszewizmu oraz ich przyjaciele Żydzi. Na rysunku satyrycznym (il. 1; GL, 27 I 1942; LW, 19 III 1942) zatytułowanym me8
Zob. M. Pope, Rysowanie karykatur. Tajniki tworzenia karykatur krok po
kroku, Warszawa 2008, s. 100-101. Por. uwagi T. Szaroty na temat wykorzystania postaci zwierzęcych jako symboli państwa lub narodu. Historyk taki zabieg proponuje nazwać animalizacją obrazu. Zob. T. Szarota, Niemcy i Polacy.
Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996, s. 116.
9
Stalin jako czerwony diabeł był przedstawiany także na przedwojennych
karykaturach w niemieckich czasopismach satyrycznych. Zob. m.in. rysunek
satyryczny Wilhelma Schulza zatytułowany Stalin und Latein-Amerika, „Simplicissimus” 26.01.1936.
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taforycznie Nowy zbawca świata (Нoвiтний спacитль свиту10
– w tłumaczeniu Nowoczesny zbawca świata) główną postacią
jest Stalin, wykreowany na władcę absolutnego, który rządzi za
pomocą terroru, przemocy, zastraszania i zabijania ludzi inaczej
myślących. Jest on przedstawiony jako władca silnie przytwierdzony do „tronu”, u stóp którego leżą pokonani chrześcijanie,
podnoszący w górę chrześcijańskie krzyże – symbole swojej
wiary. Atrybutami Stalina są: sześcioramienna gwiazda Dawida
(symbol judaizmu)11, umieszczona na głowie przywódcy ZSRR,
a także sierp i młot – symbolizujące ZSRR, państwo na czele
którego stoi on sam jako „największy bolszewik”. Ze względu
na postawę Stalina i atrybuty, z jakimi go przedstawiano, można
wskazać trzy profile: władcy, wroga religii chrześcijańskiej oraz
sprzymierzeńca Żydów. Wszystkie jednak właściwości składające się na wymienione profile Stalina mają jednoznacznie
negatywne konotacje, ale siła ich oddziaływania, dzięki nagromadzeniu tych cech, jest znacznie silniejsza niż na rysunkach
satyrycznych w czasopismach niemieckich wydawanych przed
II wojną światową, w których pojawiał się stereotyp Stalina jako
władcy oraz wroga religii chrześcijańskiej12, jednak bez jednoczesnego skumulowania tych wizerunków. Przedwojenny obraz
Stalina nie był w tak dużym stopniu przerażający, ponieważ
ówczesne karykatury miały jedynie pokazywać wodza w złym
świetle i wzbudzić lęk wśród niemieckich czytelników czasopism satyrycznych (co najprawdopodobniej było celem przedwojennych karykaturzystów), a nie – tak jak miało to miejsce
w „gadzinówkach” – skłaniać polskich i ukraińskich odbiorców
do podjęcia konkretnych działań. Zarówno część ikoniczna rysunku, jak i werbalna służyły podkreśleniu dychotomicznego
podziału: wyznawcy religii chrześcijańskiej (tu: Niemcy, Polacy,
Ukraińcy) – wyznawcy bolszewizmu (tu: bolszewicy na czele ze
W tytułach i podpisach stosuję pisownie oryginalną, podawaną
w „gadzinówkach”.
11
Por. hasło Żyd, w: R.S. Rose, Krytyczny słownik mitów i symboli nazizmu, Warszawa 2006, s. 286-302.
12
Por. m.in. rysunek satyryczny Olafa Gulbranssona zatytułowany Simpl-Woche: Die Heiligen drei Könige, na którym pojawił się motyw trzech królów
idących w kierunku gwiazdy, „Simplicissimus” 9.01.1928.
10
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Stalinem i jego sprzymierzeńcy – Żydzi), zaś wskazanie jednego
wroga miało na celu nawiązanie więzi między nadawcą a odbiorcą. Ta swoiste porozumienie nadawcy z odbiorcą dokonało
się także poprzez zastosowanie ironii werbalnej. Odbiorca bez
wysiłku zorientował się, że nadawca posłużył się wypowiedzią
ironiczną, dzięki czemu głoszone poglądy są w istocie ich zaprzeczeniem i oznaczają: „[nie] spoczywajcie w pokoju nieszczęśni i przerażeni”; „ukr. „Xaй вaм, знeдoлeним, зeмля
пepoм [нe] бyдe!”. Na rozbieżności między postawą Stalina
w części ikonicznej a przytoczonymi słowami wskazuje użyte
słownictwo eschatologiczne. Ironiczny charakter ma sam tytuł,
jeśli zestawimy go z częścią ikoniczną i tekstem, będącym parafrazą jednego z ośmiu błogosławieństw (w wersji polskojęzycznej) i frazeologizmem używanym przy pożegnaniu zmarłych
(w wersji ukraińskojęzycznej). Stalin został ośmieszony poprzez
nazwanie go nowym zbawcą (nowoczesnym zbawcą) świata. Pejoratywny stosunek do przywódcy ZSRR został wyrażony poprzez zastosowanie ironii. Właściwe jej odczytanie było możliwe
dzięki kontekstowi oraz wiedzy odbiorcy, do której odwołał się
nadawca. Określenie to jest nacechowane pozytywnie i jedynie
poprzez kontekst, który tworzy część ikoniczna i werbalna nabiera negatywnego znaczenia.
W toczącej się walce psychologicznej, chcąc wpłynąć na
emocje odbiorcy, propaganda niemiecka chętnie kreowała Stalina jako niebezpiecznego, nieobliczalnego dyktatora, który za
pomocą masowego terroru oraz represji rządził przed 1939 r.
i nadal rządzi ZSRR – kolebką bolszewizmu, a podczas prawie
dwuletniej okupacji Lwowa stosował takie same metody wobec
Polaków i Ukraińców. Propagandyści odwoływali się do powstałego w latach 30. negatywnego stereotypu Stalina-bolszewika
i używali nazwy bolszewik, która już w latach 20. XIX w. weszła
do języka z całym bogactwem negatywnych konotacji semantycznych13. Na rysunku satyrycznym zamieszczonym 18 czerwca
1942 r. (il. 2) oraz na tym – z 1 stycznia 1944 r. (il. 3) Józef StaNa temat historii kształtowania się i funkcjonowania stereotypu bolszewika pisała I. Kamińska-Szmaj. Zob. I. Kamińska-Szmaj, Judzi, zohydza,
ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław 1994.
Por. m.in. „Simplicissimus” 24.02.1930, 5.07.1936.
13
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lin symbolizuje bolszewizm. Na pierwszej z karykatur, w której
zastosowano technikę antropomorfizmu, Stalin został przedstawiony jako diabeł z nieodłącznym sowieckim atrybutem – sierpem, który tutaj został dodatkowo umoczony we krwi. Głowę
Stalina z charakterystycznymi wąsami, wzbogaconą o diabelskie
rogi i ze złowrogim grymasem, połączono z ciałem diabła o bardzo długim ogonie, którego końcem owinięta jest szyja Churchilla. Nadanie Stalinowi cech diabelskich z jednej strony miało
przerażać, a z drugiej – wywoływać skojarzenia z „sowieckim rajem”, czyli piekłem na ziemi, które stworzył Stalin dla obywateli
ZSRR. Zastosowano ten sam chwyt propagandowy, o którym
już wspominałam – użyto słownictwa z dziedziny eschatologii,
charakterystycznego dla sowieckiej okupacji. Ponadto karykaturzysta, aby nie wywołać u odbiorcy jakichkolwiek dwuznaczności, w części ikonicznej i werbalnej rysunku wykorzystał dosłowne znaczenie wyrazów zacieśniać, zakładać komuś pętlę ‘ściskać’.
W karykaturze z 1944 r. ponownie wykorzystano ironię jako
środek retoryczny, który zazwyczaj przejawia się w formie wyrażeń pochwalnych, implikujących jednak osąd negatywny14.
Zestawiono bowiem przymiotnik cпpaвжнє (pol. prawdziwe),
mający pozytywną konotację z rzeczownikiem bolszewizm (który
w „gadzinówkach” występuje jako inwektywa) o zdecydowanie
negatywnym wartościowaniu i wpisano te określenia w szerszy
kontekst ikoniczny, którym jest skrajnie wyolbrzymiona głowa
Stalina z charakterystycznymi wąsami, zębami przypominającymi kraty (symbol bolszewickiego terroru), ostrymi rysami twarzy, zwężonymi oczami, wyrażającymi gniew15.
Karykaturzysta Leo Melik na rysunku satyrycznym pt.
Пiдcyмкa вcix кoнфepeнцiй (tłum. Podsumowanie wszystkich
konferencji) z 10 II 1944 r. (il. 4) przedstawił Stalina jako władcę,
siedzącego na tronie podczas koronacji. Ubrany jest w płaszcz
14
Zob. M. Sarnowski, Deminutivum jako znak ironii, w: Język a Kultura.
t.3. Wartości w języku i tekście, red. J. Puzynina, J. Anusiewicz, Wrocław 1991,
s. 41.
15
Na przedwojennych rysunkach satyrycznych autorstwa Ericha Schillinga Stalin był przedstawiany jako bolszewik o bardzo ostrych rysach twarzy,
niejednokrotnie swoim wyglądem przypominał on Mefistofelesa. Por. m.in.
„Simplicissimus” 8.06.1931; 31.12.1936.
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koronacyjny, w rękach dzierży on insygnia koronacyjne: „berło”, którym jest zbroczony krwią sierp oraz jabłko, zwieńczone
gwiazdą Dawida. Stalinowi brakuje jednak dostojeństwa i powagi, jaką w czasie ceremonii zachowują koronowane głowy
państw; spod płaszcza wystaje but, a pod szyją zamiast kołnierza z gronostajów ma mały kołnierzyk z bolszewicka gwiazdą.
Przedstawiciele Wielkiej Brytanii i USA, którzy wkładają mu
koronę na głowę, robią to z wysiłkiem, ponieważ władca siedzi zbyt wysoko. Na rysunku tym mamy znów połączenie kilku
profili Stalina. Profil władcy ze względu na posiadane atrybuty
łączy się z profilem bolszewika i profilem sprzymierzeńca Żydów. Część ikoniczną tej karykatury dopełnia jej część werbalna.
U odbiorcy miała ona wywołać strach przed powtórną sowietyzacją Lwowa, sprzeciw wobec postanowień niedawno zakończonej konferencji teherańskiej (28 XI-1 XII 1943), które dotyczyły
m.in. ustalenia linii Curzona, a tym samym zachęcić do poparcia
działań III Rzeszy.
Rysunki satyryczne zamieszczane na łamach polsko- i ukraińskojęzycznych „gadzinówek” były jednym z narzędzi goebbelsowskiego systemu propagandowego. Chętnie wykorzystywane
przez hitlerowskich propagandystów były jednym ze sposobów
wizualnego oddziaływania na Polaków i Ukraińców. Tak jak cała
prasa „gadzinowa” były nakierowane na masowego odbiorcę, dlatego też język przekazu był prosty, jednoznaczny, powszechnie
zrozumiały, schematyczny i operował stereotypami tkwiącymi
w świadomości odbiorcy. Malowane czarnymi barwami wizerunki Stalina służyły szeroko zakrojonej krucjacie antyradzieckiej. Obraz przywódcy ZSRR był jednoznacznie negatywny,
składały się na niego cechy stereotypowe przypisywane bolszewikowi i Żydowi oraz właściwości nowe, które w czasie II wojny
światowej utrwaliły się i uległy stereotypizacji.

Il.1 (LW, 19 III 1942)

il. 2 (LW, 18 VI 1942)

il.3 (LW, 1 I 1944)

il.4 (LW, 10 II 1944)
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Stalin in Polish and Ukrainian
Gadzinowa Press (Polish for “Reptile Newspaper”
propaganda publication) (1941-1944)
Stalin – the Iconography of a Leader in Polish and Ukrainian Press
Satirical drawings with Stalin’s image were one of Hitler’s
propaganda tools which were eagerly used in the legal Lvovian
press. His image as the Soviet Union leader fluctuated, depending
on the addressee’s nationality and the current political and military situation. It was even possible to distinguish various profiles
of this image, which were differently categorized and depicted.

Wiktor Pietrzak

U n i we r s y t e t Wro c ł a w s k i

Mit Kresów Wschodnich we współczesnej
prasie polskojęzycznej na Ukrainie.
Analiza zawartości kwartalnika „Krynica”
Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza zawartości prasy
polskiej ukazującej się na Ukrainie pod względem występowania
w niej elementów charakterystycznych dla społecznego mitu kresowego. W części wstępnej zawarto definicje kresów oraz społecznego mitu kresowego i jego desygnatów, następnie zaprezentowano ogólną charakterystykę prasy polskojęzycznej na Ukrainie oraz
stan badań nad nią. Część właściwą artykułu stanowią założenia
metodologiczne oraz omówienie wyników analizy zawartości czasopisma „Krynica”. Praca nie ma charakteru wyczerpującego, ani
weryfikującego frekwencji językowych elementów budujących mit
kresowy w całym korpusie tekstów, jednak sygnalizuje określony
problem badawczy, któremu w przyszłości należałoby poświęcić
więcej uwagi.
„Kresy” to pojęcie bardzo pojemne, bogactwo jego znaczeń wynika ze złożonej historii Polski. Jak zauważa Jacek Kolbuszewski, ekspresja znaczeniowa leksemu „Kresy” wykazuje się większą
pojemnością emocjonalną w przeciwieństwie do ekwiwalentów
w innych językach1. Nazwa odsyła bezpośrednio do wschodnich
obszarów I Rzeczpospolitej, tzw. ziem utraconych – linia demarkacyjna zmieniała się w czasie, przesuwanie granicy wschodniej
J. Kolbuszewski, Kresy jako kategoria aksjologiczna, „Przegląd Powszechny” 1987, nr 11 s. 179.
1
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stopniowo następowało w kierunku zachodnim2. Istnieje przypuszczenie, że znaczenie geograficzne z jednoczesnym zabarwieniem emocjonalnym, które nastąpiło w XIX wieku3, przyczyniło
się do jego popularyzacji wśród użytkowników języka polskiego.
Pojęcie można zdefiniować przez trzy warstwy znaczeniowe: 1)
topograficzną, 2) mityczną, oraz 3) fantazmat twierdzy ( Jacek
Kolbuszewski za Marią Janion)4.
Pierwsza warstwa konotuje ziemie wschodnie utracone przez
Polskę w wyniku wydarzeń historycznych. Warstwa druga nawiązuje „do przemijającej arkadyjskością ziemiańskiego życia” i wyjątkowości natury (żyzne ziemie, urodzaj, bogactwo krajobrazu,
„kraina mlekiem i miodem płynąca”), swojskości i słowiańskości,
idealizacji szlachetczyzny i bogactwa kulturowego. Trzecia zaś rozumiana jest jako pole walki o polską przestrzeń życiową z nacierającym wrogiem, jedność i nierozerwalność z Polską (jako podstawa szczęśliwości polskiego życia), etos rycerski i gotowość do
poświęcenia w obronie ojczyzny, wielka i heroiczna historyczna
przeszłość5.
Od połowy XIX wieku warstwa znaczeniowa Kresów Wschodnich rozwinęła się w wartość symboliczną. W XX wieku znaczenie topograficzne poszerzono o ziemie północno-wschodnie na
linii Wilno – Lwów, które wcześniej za Kresy nie były uznawane.
Fantazmat twierdzy uzupełniono o znaczenia wynikające z polskiego i ukraińskiego trudnego dziedzictwa XX wieku. Relacje
między narodami były budowane na zasadzie opozycji – rywalizacja i koegzystencja, długotrwałe walki i krótkie sojusze6. Walki
bratobójcze, walki przeciw dyskryminacji i asymilacji, walki o etniczną niezależność i narodowe odrodzenie, wzajemna niechęć
i podsycanie negatywnych stereotypów, a także punkty sporne
„Kresy jako aksjologicznie nacechowany substytut nazwy geograficznej
wschodniego pogranicza Rzeczpospolitej” za: J. Kolbuszewski.
3
J. Kolbuszewski Kresy jako kategoria aksjologiczna, dz. cyt., s. 181,
184-185.
4
Tamże.
5
Tamże.
6
B. Bakuła, Wprowadzenie. Kryzys i przełom w perspektywie polsko-ukraińskich związków kulturowych w XX wieku, w: Polska – Ukraina: partnerstwo
kultur, pod red. tegoż, Poznań 2003, s. 11-16.
2
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o wartościach symbolicznych (np. walka o Lwów, który nie był
strategicznym miastem dla żadnego z narodów) zaowocowały
wzajemną nieufnością i wrogością7.
Z kolei przez mit społeczny rozumiem – za Wojciechem
Sitkiem – wiedzę wchodzącą w skład światopoglądu zbiorowego dowolnej grupy, która (wiedza) opisując przeszłe, obecne lub
przyszłe stany społecznego świata, nie jest sprawdzana w sposób intersubiektywny, tylko przyjmowana w sposób bezpośredni (wiara w autorytet tradycji, świętej księgi czy charyzmatycznego przywódcę)8. W historii politycznej Polski funkcjonowało
(niektóre z nich do dziś są obecne) wiele mitów społecznych, dla
przykładu: mit wolności szlacheckiej, mit powstań, mit Ameryki,
czy mit „Solidarności”. Ponadto, jak zaznacza Stanisław Ossowski, mit społeczny „może współistnieć ze świadomością faktów,
które mu przeczą”9.
Na potrzeby pracy przyjmuję rozumienie mitu kresowego poprzez realizowanie w tekście jego jednej lub wielu z warstw znaczeniowych (opisanych powyżej), jednocześnie mam świadomość
wielości i rozmaitości definicji mitu kresowego.
Przechodząc do prezentacji ogólnej charakterystyki prasy polskojęzycznej na Ukrainie, pragnę podkreślić, że prezentowana
problematyka stanowi wyzwanie badawcze. Obecne jej opracowania naukowe są dosyć skromne i w sposób ogólny ją charakteryzują,
opisują w kontekście ukraińskiego prawa dotyczącego mniejszości narodowych czy wolności prasy po przemianach ustrojowych
(m. in. W. Baluk, A. Chodubski, W. Cisak, B. Dobek-Ostowska,
A. Jerschina, O. Kałakura, W. Osadczy). W 2012 roku stan badań
wzbogaciła pozycja Prasa mniejszości polskiej na Ukrainie Wiesławy Szymczuk. Praca ta ma charakter prasoznawczy – badaczka
opisuje rynek medialny na Ukrainie, inicjatywy prasowe Polaków
i sposób ich organizacji, a także poddaje refleksji rolę prasy w środowisku mniejszości polskiej. Elementem wyróżniającym publiT. Bałabuszewycz, Polska – Ukraina: przeszłość, dzień dzisiejszy i pytanie
o przyszłość, w: Polska – Ukraina: partnerstwo kultur, dz. cyt., s. 183-184.
8
W. Sitek, Mit społeczny jako problem teoretyczno-metodologiczny, w: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego, t. 10, Wrocław 1996, s. 7.
9
Tamże, s. 10.
7
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kację jest zgromadzenie w niej sporej ilości informacji i charakterystyk prasy współcześnie wydawanej przez mniejszość polską.
Pod koniec XX wieku na Ukrainie odnotowano 20 różnych
tytułów gazet. Ze względu na częstotliwość ich ukazywania się,
można wyróżnić: tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, dwumiesięczniki, kwartalniki, półroczniki oraz ukazujące się nieregularnie10. Gazety poruszają przeważnie tematy społeczne, polityczne i kulturalne (dla przykładu należy wymienić: informacje
bieżące, dotyczące spraw Polaków na Ukrainie, wiadomości z Polski, z Ukrainy, historia Kresów, biografie Polaków).
Dziennikarze oraz dziennikarki polskiej prasy mniejszościowej
skupiają swoją działalność przeważnie w organizacjach pozarządowych (non-profit), w mniejszym stopniu w spółkach cywilnych11.
Wydanie gazety jest finansowane głównie z polskich środków publicznych w postaci dotacji celowej dla wnioskującej o nią organizacji, w mniejszym stopniu z dotacji ze strony państwa ukraińskiego,
darowizn sponsorów indywidualnych czy wpływów ze sprzedaży
reklam12. Brak samodzielności finansowej NGO-sów wpływa często na nieregularność wydań czy problemy z kolportażem prasy.
W publikacjach prasowych przeważają teksty polskojęzyczne,
jednak coraz silniej zaznacza się dwujęzyczność lub wydawnictwo
w języku ukraińskim. Niektóre tytuły posiadają strony internetowe, wykorzystując je do równoległego – do wydań papierowych
– zamieszczania i bezpłatnego popularyzowania opracowanych
treści w formie elektronicznej (np. „Kurier Galicyjski”, „Monitor
Wołyński”).
Odpowiednio: „Gazeta polska”; „Dziennik Kijowski”, „Kurier Galicyjski”, „Kurier Stanisławowski”, „Gazeta Lwowska”, „Monitor Wołyński”;
„Lwowskie Spotkania”, „Głos Podola, Kotwica”, „Polacy Donbasu”; „Mozaika
Berdyczowska”, „Źródło”, „Radość Wiary”, „Wołanie z Wołynia”, „Harcerz
Kresów”, „Głos Nauczyciela”; „Polonia Charkowa”, „Krynica”; „Biuletyn Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie”; „Zamkowa Góra”, „Słowo Polskie”,
„Od Wisły do Worskły”, „Orle Plemię”, „Wieści Polonijne”, „Nasza Rodzina”,
„Moja Bat’kiwczyzna”, „Moja Rodina”, „Dzwon”, „Wspólne Dziedzictwo”,
„Zwiastun Sambora”, „Dziennik Krymski”, „Gazeta Polska”, „Obiektyw
Jarmoliniecki”.
11
Za: W. Szymczuk, Prasa mniejszości polskiej na Ukrainie, Toruń 2012.
12
W. Szymczuk, Prasa mniejszości polskiej na Ukrainie, dz. cyt., s. 138-139, 142.
10
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Przedmiotem zainteresowania badawczego jest zawartość
„Krynicy”. Kwartalnik powstał w 1994 roku w Kijowie z inicjatywy Stanisława Panteluka13. Obecnie funkcję redaktorki naczelnej pełni Dorota Jaworska. Gazetę tworzą: zespół redakcyjny we
współpracy ze stałymi korespondentami. Wydawcą tytuły jest
KAIROS – Stowarzyszanie Pomocy Wydawnictwom Katolickim
na Ukrainie z siedzibą w Krakowie, egzemplarze są kolportowana samodzielnie przez redakcję (w tym w formie prenumeraty).
„Krynica” wydawana jest w języku polskim.
W badaniu „Krynicy” wykorzystano analizę zawartości zaproponowaną przez Małgorzatę Lisowską-Magdziarz14. Została ona
przeprowadzona na próbie 20 numerów, które ukazały się w latach 2008-2012 (wyłączono „Numer specjalny. Wszystko o Karcie Polaka” z 2008 roku ze względu na jego charakter odbiegający
od typowego numeru).
Przyjęty korpus został zbadany za pomocą klucza kategoryzującego, czyli kwestionariusza zawierającego zestaw pytań (w
formie tez), istotnych z perspektywy celu pracy. Składał się on
z dwóch części: formalnej – pytania dotyczyły ogólnej kompozycji
kwartalnika i merytorycznej – odnoszące się do treści i ich znaczeń. Kwestionariusz pozwolił uzyskać informacje dotyczących
frekwencji badanych elementów w całym korpusie (cechy formalne), jak i w dziale „Historia” (cechy znaczeniowe). Na każde z pytań należało udzielić odpowiedzi w sposób twierdzący (za pomocą
liczby 1) lub negujący (odpowiednio – liczba 0) wobec każdego
przykładu. Otrzymane odpowiedzi pozytywne zsumowano, uzyskując wartości, które uśredniono (średnia arytmetyczna) i ustosunkowano wobec całego korpusu. Dzięki temu otrzymano liczbę
ułamkową, tę zamieniono na wartość procentową, aby zaprezentować statystyczną skalę zjawiska wobec przyjętej próby. Badanie
zostało powtórzone przez odpowiednio merytorycznie przygotowanych koderów, w celu zweryfikowania otrzymanych danych.
Interpretując wyniki, zwrócono szczególną uwagę na tendencje
w badanym materiale (czyli wyniki powyżej 40%). Za dolną graW. Szymczuk, Prasa mniejszości polskiej na Ukrainie, dz. cyt., s. 122-123.
M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla
studentów, Kraków 2004.
13
14
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nicę zainteresowania przyjęto frekwencję badanych elementów
w wysokości powyżej 10%.
Badanie podzielono na dwa etapy: w pierwszym wynotowano frekwencję elementów formalnych, w drugim – zanalizowano frekwencję elementów budujących jego warstwy znaczeniowe
wyrażone w sposób eksplicytny w dziale „Historia” (wybór działu
poświęconego tematyce historii znajduje uzasadnienie w jej mitotwórczej roli).
Analiza cech formalnych za pomocą klucza kategoryzującego
wykazała, że we wszystkich badanych numerach „Krynicy” występują: kolorowa okładka (dominują na niej motywy przyrody –
70%), czarno-biały środek, spis treści i informacje o redakcji pisma
na 1 stronie (w czasopiśmie nie wliczono okładki), czarno-białe fotografie i różne grafiki zamieszczone do tekstów. Liczba stron waha
się od 56 do 76 (nie licząc okładki), dominuje jednak numer liczący
72 strony (65% próby badawczej).
Ze spisu treści badanych numerów wynotowano łącznie 46
nazw działów sugerujących tematykę (zawartość), z czego w całej próbie tylko 4,3% nazw pojawia się w każdym numerze, więc
można uznać je za stałe działy – tj. „Dla najmłodszych”, „Poezja”,
10,9% nazw stanowią tematy o wysokiej frekwencji w spisie treści z przedziału 75-99% próby, np. „Wydarzenia”, „Gospodarka”,
„Losy i Drogi”, „Proza”, 8,7% wykazało średnią częstość (przedział wartości 50-74% wystąpienia w materiale), np. „Historia”,
„W kraju”, „Postacie”, 19,6% nazw wystąpiło rzadko (częstość
w granicach 25-49%), a największą cześć, bo aż 56,5%, stanowią
tematy zmienne, tzw. płynne (częstość z przedziału do 0 do 24%
wystąpień w korpusie). Sumując, elementy formalne przeważnie
są stałe (71,4%), zmiany występują głównie w spisie treści, liczbie
stron i motywie graficznym na okładce.
Mit Kresów Wschodnich zbadano za pomocą analizy zawartości semantycznej numerów, w których wystąpił działu poświęcony
historii15. Badanie mitu było rozpatrywane w trzech warstwach
znaczeniowych (opisanych wcześniej), każdej z nich wyszczególniono elementy semantyczne wchodzę w skład danej warstwy.
Kryterium – wystąpienie nazwy działu „Historia” w gazecie. Dział ten
jest tworzony przez różne osoby zarówno ze świata nauki, jak i praktyków.
15
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Z analizy wynika, że 65% korpusu objętego badaniem zawierało dział nazwany „Historia” (co stanowi 13 numerów). Warstwa
topograficzna to przede wszystkim operowanie polskimi nazwami geograficznymi (mimo że obecnie funkcjonują ukraińskie) –
92,3% korpusu tekstów. Warstwa znaczeniowa konotująca mityczną arkadyjskość została zrealizowana na pięciu poziomach:
idealizacja szlacheckości – 38,5%, wykazywanie bogactwa kultur
(społeczeństwo wielokulturowe, tolerancyjne, żyjące w zgodzie) –
53,8%, upozowanie Kresów na „krainę mlekiem i miodem płynącą” (niezwykłość bogactwa przyrody, urodzajność ziem, obfitość
plonów itp.) – 7,7%, opisy swojskości oraz słowiańskości – 23,1%,
ukazanie Polaka na Kresach jako dobrego gospodarza, krzewiciela
cywilizacji – 61,5%. Warstwę trzecią – ostatnią – zrealizowana
w tekstach poprzez sześć elementów znaczeniowych: opis walk,
wojen (z podkreśleniem ich bratobójczego charakteru) – 23,1%,
przywołanie heroicznej przeszłości (to przede wszystkim historia
nacechowana emocjonalnie, bitność i ofiarność Polaków, gotowość do walk itp.) – 69,2%, przywoływanie postaci Polek i Polaków z jednoczesnym opisem ich zasług, wpływu i poświęcenia
na rzecz miejsca – 61,5%, opis punktów spornych, czyli historii, miejsc i obiektów rodzących kontrowersje po obu stronach
– 69,2%, prezentacja Polaków jako krzewicieli obrońców chrześcijaństwa – 46,2%. Negatywny stereotyp sąsiada nie został zrealizowany w sposób bezpośredni – 0%.
Z przeprowadzonego badania wynika, że w tekstach poświęconych historii został w znacznym stopniu zrealizowany mit
kresowy. W jego składa wchodzi nie tylko stosowanie polskiego
nazewnictwa geograficznego czy spolszczania nazw ukraińskich,
lecz także znaczenia symboliczne. Elementami je tworzącymi są
głównie wyobrażenia dotyczące Polaka jako dobrego gospodarza
i organizatora życia społecznego, krzewiciela cywilizacji i kultury
(wyższej, bo zachodniej), który z bogactw wspominanej wielokulturowości (w przeszłości) czynił atut i siłę społeczności kresowej.
Przywoływane są różne postaci Polaków i Polek, którzy swoją
działalnością przyczynili się do postępu cywilizacyjnego i rozwoju
gospodarczego Kresów.
Warstwa mityczna zawiera także bogaty obraz Polaków walczących o Kresy, broniących ich przed wrogiem z zewnątrz kraju
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(przed m. in. Tatarami, Moskalami), a w późniejszym okresie –
także w wewnątrz kraju (np. powstanie Chmielnickiego). Przywoływanie konfliktów zbrojnych występuje głównie w funkcji
podkreślenia heroicznej przeszłości, waleczności i ofiarności polskiego rycerstwa.
W tekstach w sposób znaczący została podkreślona rola religii
chrześcijańskiej. Osoby duchowne zaprezentowano jako troskliwych opiekunów wspólnoty kościelnej i nieugiętych krzewicieli
wiary, w obronie której nie szczędzili własnego życia. W tekstach
dotyczących Kościoła katolickiego najczęściej przytaczane są poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, które spotkały ich podczas
posługi na Kresach.
Ponadto w dziale „Historii” dość często poruszana są kwestie
związane z punktami spornymi w historii. Dotyczą one kwestii
przeszłych, związanych głównie z potyczkami zbrojnymi (np.
z Ukraińską Powstańczą Armią) i współpracą (np. Józefa Piłsudskiego z Symonem Petlurą), a także symboliką miejsc i obiektów
(m. in. Lwów, Cmentarz Orląt Lwowskich). Mimo że w niektórych numerach „Krynicy” pojawiły się próby obiektywizacji stosunków polsko-ukraińskich m. in. w okresie XX-lecia międzywojennego16, jednak w większości tekstów nie uwzględniono lub
pominięto polską politykę wobec ludności ukraińskiej. Najprawdopodobniej takie działanie wynika z obawy przed krytyczną refleksją nad mitem kresowym – odróżnieniem faktów od wyobrażeń na ich temat – z którą bezpośrednio wiąże się z desakralizacja
mitu, pozbawienie go świętości.
Podsumowując powyższe wnioski, można stwierdzić, że mit
kresowy jest obecny w analizowanej zawartości prasy mniejszości polskiej na Ukrainie. Przekonania mityczne są realizowane na
poziomie trzech warstw znaczeniowych. W tym miejscu warto
zaznaczyć, że przyjętą na potrzeby analizy definicję mitu kresowego (za J. Kolbuszewskim) w przyszłości należałoby wzbogacić
o czwartą warstwę znaczeniową, która skupiłaby w sobie wartości symboliczne związane z okresem międzywojennym oraz
II wojny światowej – potrzebę takiego rozwiązania zauważono
C. Grzelak, Stosunki polsko-ukraińskie w okresie II Rzeczypospolitej
w opinii polskich i ukraińskich historyków, „Krynica” 2008, nr 59, s. 18-22.
16
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w trakcie prowadzonych badań. Argumentem przemawiającym za
jego zasadnością jest możliwość wyodrębnienia cech mitycznych,
których żywotność, intensyfikacja jest wyższa niż tych z okresu
do I wojny światowej. Na zakończenie raz jeszcze zaznaczam, że
przedstawione wyniki dotyczące analizy zawartości jednego działu poświęconego historii Kresów stanowią inspirację do dalszych
prac szczegółowych poświęconych realizacji mitu kresowego.
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The Myth of the Eastern Borderlands
in the Modern Polish-language Press in Ukraine.
An Analysis of the Content of „Krynica” Quarterly
The subject of this article is an analysis of the content of the
Polish-language press, which was issued in Ukraine in terms of
the occurrence of language elements characteristic of the social
Borderlands’ myth. In the introductory part, the definition of the
Borderlands’ myth and its designata were adopted and the methodological work assumption was provided. Thereafter, the general
characterisation of Polish-language press in Ukraine and the state
of its research were included. Część właściwą artykułu stanowią
założenia metodologiczne pracy oraz omówienie wyników analizy zawartości czasopisma „Krynica”. The main part of the article is to present proper results of analysis press’ content and, of
course, conclusions with the example of the quarterly “Krynica.”
The work does not have an exhaustive character. Focusing on the
chosen issue is the essence of further research.
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Dziedzictwo edukacyjne
dziewiętnastowiecznych szkół jezuickich.
Gimnazjum w Romanowie na Wołyniu
Wprowadzenie
W XIX wieku na dawnych ziemiach Rzeczypospolitej (na Białorusi, a potem w Galicji) jezuici prowadzili kilka szkół. W 1811
roku do istniejących szkół m.in. Połocku, Dyneburgu, Witebsku,
Mohylewie dołączyło kolegium w Romanowie. Powstało z inicjatywy senatora Józefa Augusta Ilińskiego1. Uważał on, że obok
Krzemieńca będzie ono główną polską szkołą na Wołyniu. His
toria kolegium jest bardzo krótka, ale niezwykle interesująca.
W 1820 roku jezuici musieli opuścić terytorium Rosji. Przenieśli się do Galicji i tu założyli w 1821 roku gimnazjum w Tarnopolu, które z kolei dało początek szkole jezuickiej w Chyrowie
(1886-1939). Okres białoruski i galicyjski jest niezwykle istotny
w dziejach szkolnictwa jezuickiego, bowiem po wznowieniu zakonu (1814 r.), pozwolono Towarzystwu na nowo otwierać i prowadzić szkoły i uniwersytety. Jednak „dopiero pod koniec XIX wieku
Józef August Iliński – poseł, senator, szambelan, generał polski i rosyjski. Ponieważ w tragicznych dla Polski latach 1792-1796 reprezentował
politykę podporządkowania się Rosji na gruncie zachowania narodowości polskiej, uważany był za karierowicza i zdrajcę. W 1796 r. wybrany marszałkiem
szlachty powiatu cudnowskiego, a także żytomierskiego, a następnie marszałkiem guberni izjasławskiej, a potem wołyńskiej. Por. J. Pachoński, Iliński Józef
August (1766-1844), Polski Słownik Biograficzny, t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków 1962-1964, s. 151-153
1
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mogli rozwinąć wieloraką działalność kulturalną, edukacyjną, wydawniczą i społeczną”2.

1. Historia placówki
W 1811 roku tymczasowo w murowanym pałacu senatora Józefa Augusta Ilińskiego w Romanowie ulokowano pierwszy jezuicki dom zakonny (rezydencję)3. Pierwszą szkołę (kolegium)
otwarto oficjalnie dopiero 14 marca 1817 roku. Iliński zobowiązał
się zbudować kościół, kolegium i konwikt4 dla 40 osób. Aktem
fundacyjnym z 13 października 1819 roku nadał również jezuitom dom z zabudowaniami i ogrodem, a dla utrzymania 18 osób
zapisał 18 000 złp rocznie. Rozpoczął także budowę nowych
L. Grzebień, Dotychczasowa literatura o wkładzie jezuitów polskich do
nauki i kultury, w: Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków-Warszawa
2004, s. 65.
3
REZYDENCJA (Residentia), „Dom zakonny i wspólnota złożona
z niewielkiej grupy jezuitów pracujących w szeroko pojętym apostolstwie.
Rezydencje nie posiadają zasadniczo pełnych szkół, wyjątkowo prowadziły
w przeszłości początkowe klasy gramatyki. Na czele rezydencji stoi superior
mianowany przez prowincjała. Ponieważ nowe Rezydencje otwierano zwykle
w związku z istniejącymi kolegiami, w początkowym okresie swojego rozwoju
były one częściowo od nich zależne. Często rezydencje poprzez pomnożenie
fundacji stawały się z biegiem czasu kolegiami i otwierały szkoły”. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. Ludwik
Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996, www. http://www.
jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=REZYDENCJA&f=1 [dostęp: 3.03.
2014].
4
KOLEGIUM (Collegium), najczęściej instytucja naukowa, dom zakonny, w którym znaczna liczba zakonników zatrudniona jest przy nauczaniu
i prowadzeniu szkoły; KONWIKT (Convictus). Jezuici nie przewidywali tworzenia przy swoich kolegiach konwiktów (internatów) dla młodzieży, obawiali
się bowiem przenikania elementów życia zakonnego w środowisko młodzieży
świeckiej i zaniku wskazanego w wychowaniu dystansu między wychowawcami a wychowankami. Ostatecznie musieli zgodzić się pod wpływem presji
społecznej i istniejących potrzeb na otwarcie internatów. Encyklopedia wiedzy
o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, dz. cyt., www. http://www.
jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=REZYDENCJA&f=1 [dostęp 3.03.
2014].
2
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gmachów na potrzeby kolegium. Prace rozpoczęto już w 1818
roku, a termin zakończenia przewidywano na 1821 rok. Jednak
jezuici decyzją cara Aleksandra I zostali usunięci z Rosji w 1820
roku. Zakonnicy zmuszeni byli opuścić Romanów, jeszcze przed
terminem oddania nowego gmachu kolegium.
Otwarcie placówki jezuickiej poza Białorusią, spowodowało
panikę wśród przeciwników zakonu. Szczególne obawiał się jezuitów Tadeusz Czacki założyciel i nieformalny opiekunem gimnazjum w Krzemieńcu5. Już 13 listopada 1811 roku pisał do Adama
Jerzego Czartoryskiego:
Jezuici podnieść chcą budowę tak przeciwko Akademii i naszym
szkołom, jak podnosili jezuici swoje collegia przeciwko Akademii
Krakowskiej i jej osadom. Krzemieńcowi zachowana jest walka
z tym przemożnym zakonem. Potrzeba tedy, aby to gimnazjum
tak było wsparte, aby nawet z nim emulacja być nie mogła; potrzeba aby konwiktorowie tak wyuczonymi byli, aby ich jezuici
nie mogli porywać lub pokonać6.

Jednakże protesty skierowane przeciwko jezuitom w Romanowie przez Krzemieniec i Wilno, przy poparciu Czartoryskiego
nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Jezuici posiadali jeszcze dość duże wpływy w Petersburgu. Zwolennikiem szkół jezuickich był, obok senatora Ilińskiego, biskup łucki i żytomierski
Kasper Cieciszowski. 6 lutego 1813 roku w liście do przełożonego rezydencji w Romanowie Wincentego Raciborskiego7 pisał,
że jest jego życzeniem, „aby młodzież formowała się pod czułym
okiem Waszmościów Panów, których talenta i gorliwość wysoce
Zob. E. Danowska, Tadeusz Czacki 1765-1813. Na pograniczu epok
i ziem, Kraków 2006.
6
List T. Czackiego do ks. A. Czartoryskiego, 13 XI 1811. w: K. Sienkiewicz,
Skarbiec historii polskiej, t. 2, Paryż 1840, s. 147-148. Por. A. Łysiak, Organizacja i funkcjonowanie Gimnazjum w Krzemieńcu we wspomnieniach i relacjach
pamiętnikarskich, w: Dzieje kształtowania się polskich instytucji oświatowych, red.
E.A. Mierzwa, Piotrków Trybunalski 2002, s. 77.
7
Wincenty Raciborski był Superiorem od 1811 i rektorem od 14 III 1817
roku. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995,
oprac. Ludwik Grzebień przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996,
s. 574.
5
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uwielbiam”8. Swoje stanowisko potwierdził w kolejnym liście –
rok później, 19 listopada 1814 roku9.

2. Początki i rozwój kolegium
W kolegium romanowskim początkowo uczono gramatyki
i syntaksy, a od 1816 roku również poetyki i retoryki. Również
w tym roku wprowadzono do programu szkolnego język niemiecki, od 1817 nauczano także języka francuskiego i rosyjskiego oraz
architektury cywilnej. W 1818 roku w programie umieszczono
filozofię i matematykę10. Ostateczne uformowanie gimnazjum
jezuickiego łącznie z wykładami filozofii miało miejsce dopiero
w 1818 roku. W „Miesięczniku Połockim” znajduje się sprawozdanie pt. Wiadomość o stanie szkół Romanowskich. Czytamy tam, że
gorliwość o roszerzenie narodowego oświecenia i chęć uczynienia krajowi, a mianowicie obywatelom guberni wołyńskiej, była
powodem Jaśnie Wielmożnemu Grafowi Ilińskiemu senatorowi do założenia szkół w mieście swym dziedzicznym Romanowie... Szkoły te za dozwoleniem najwyższym założone roku
1813, w ciągu lat pięciu na tym stanęły stopniu, iż wizytator szkół
pod rządem Akademii Połockiej zostających J. Ksiądz Stanisław
Świętochowski, na ich wizytowanie w miesiącu kwietniu bieżącego roku zesłany, uznał być rzeczą słuszną, aby w nich na rok
następny kursa filozoficzne dawane były11.

Jednak generał zakonu Tadeusz Brzozowski nie chciał, by szkołę tę nazywano „gimnazjum”. Obawiał się, że mogłoby to stać się
pretekstem do podporządkowano szkoły nadzorowi świeckiemu.
W tej sprawie pisał do senatora Ilińskiego 9 kwietnia 1818 roku:
W Archiwum Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (dalej: ATJKr)
znajdują się rękopisy dotyczące kolegium w Romanowie rkps 1027 XI; List od
biskupa, ATJKr rkps 1027 XI, nr 4.
9
ATJKr rkps 1027 XI, nr 12.
10
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995,
dz. cyt., s. 574.
11
Wiadomość o stanie szkół romanowskich, „Miesięcznik Połocki” 1818,
t. 3, s. 149-151.
8
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Szkoły nasze przez N. Imperatora i przez Dyplomat Akademii Połockiej nadany zostawione są przy swojej metodzie, czyli
przy swym uczenia sposobie; nie mieliśmy dotąd gymnazjów, ani
nawet tam, gdzie filozofia i matematyka się dawała i daje jako
w Mohylewie i w Witebsku: ani Rząd, ani Minister nie wyciągali
od nas imienia gymnasii. JW. Pan [Iliński] teraz chce zaprowadzić w Romanowie Gymnasium. Nie obchodzi mię tak bardzo to
nowe nazwisko, ale boję się, aby z nowym nazwiskiem nie wprowadzono także do naszych szkół nowości szkodliwych naukom12.

Jeszcze 21 marca 1819 roku, obawiając się o los szkoły w Romanowie, pisał Brzozowski do senatora, by ten zapytał, przez hrabiego
Stanisława Kostkę Potockiego, księcia Aleksandra Nikołajewicza
Galicyna – ministra oświaty, czy szkoły romanowskie zatwierdzone przez imperatora, utrzymywane kosztem senatora Ilińskiego,
posiadające już oprócz niższych klas, wyższe studia, czyli filozofię
i matematykę, a wkrótce wprowadzoną naukę prawa, mogą być
nazwane gimnazjalnymi?13.
Trzeba zaznaczyć, że zasadniczo szkoły romanowskie miały
program bardzo zbliżony do pozostałych gimnazjów jezuickich.
Jednak dzięki hojnej fundacji senatora Ilińskiego oraz planów
rozbudowy tej placówki, a być może traktowane również jako rekompensata za utracony Petersburg14, szkole romanowskiej nadawano duży rozgłos i drukowano odpowiednie programy szkolne
i informatory o konwikcie. Zachowało się obszerne ogłoszenie
pt. Materye nauk, z których uczniowie szkół Romanowskich Towarzystwa Jezusowego dadzą dowód rocznego postępku. Roku 1819,
dnia [26, 27, 28, 29, 30] lipca15. Zawiera ono obok przedmiotów
wykładanych zwykle w innych szkołach jezuickich, również klaEpistolae P.T. Brzozowski ad Illmum senatorem Illiński, 1816-1819, Archivum Romanum Societatis Iesu, Roma (dalej: ARSI), Russ. 1006-III. Zob.
http://www.sjweb.info/arsi/ [dostęp:12.11.2013].
13
Tamże.
14
Kolegium 1800-1815 i Collegium Nobilium 1806-1815, zamknięte po
wypędzeniu jezuitów z Petersburga w 1816 roku, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, dz. cyt., http://www.jezuici.krakow.
pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=PETERSBURG&f=1 [dostęp: 15.11.2013].
15
ATJKr rkps 1027 XI, nr 58; Por. J.M. Giżycki, Materiały do dziejów
Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych, Kraków 1905, s. 223-226.
12
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sę wstępną (poczynającą), w której przygotowywano do klasy
pierwszej. Obejmowała ona naukę chrześcijańską o „pierwszych
początkach wiary i ogólnym poznaniu jej artykułów”. Z gramatyki języka polskiego uczono o „należytym czytaniu i prawidłach
pisowni tego języka”. Z gramatyki języka łacińskiego nauczano
o ośmiu częściach mowy, „o przypadkowaniu imion rzeczowych
i przymiotnych, zaimków i imion nieforemnych i o czasowni”,
a z arytmetyki o poznaniu liczb, znaków i sposobie liczenia. Ćwiczono własnoręczne pismo, czyli kaligrafię.
Duże zmiany widoczne są dopiero w klasach wyższych. W klasie VI uczniowie matematyki zdawali ze wszystkich działań algebry, podnosząc ilości do jakichkolwiek potęg, wyciągali z nich
pierwiastki drugiego stopnia, rozwiązywali zagadnienia. Poznawali „stosunki i postępy tak arytmetyczne jako też i geometryczne”.
Wyjaśniali prawa logarytmów, ich własności i naturę. Opisywali
naturę ciał bryłowatych oraz mierzyli ich powierzchnię i objętość.
Z botaniki uczniowie opisywali części roślin i ich odmiany, tłumaczyli wyrazy łacińskie i polskie, które do ich oznaczenia wówczas się używało. Omawiali system Linneusza i korekty naniesione w nim przez Willdenowa. Opisywali systemy Tourneforta
i Jussieu, po czym według Linneusza określali podawane sobie
rośliny. Poznawali zasady fizjologii botanicznej i opowiadali o pożytkach roślin.
Na zajęciach z logiki dyskutowali o działaniach umysłowych,
a więc o wyobrażeniach, sądach i rozumowaniu. Dociekali sposobów dochodzenia prawdy i strzeżenia się błędu, podając reguły zdrowej krytyki. Z kosmologii rozważano hipotezy dotyczące
początków świata. Rozprawiali o prawach fizycznych natury. Poznawali podstawy psychologii, szczególnie naturę duszy ludzkiej.
Z teodycei poznawali dowody na istnienie Boga oraz podstawy
religii naturalnej i objawionej.
Na lekcjach z architektury uczniowie zdobywali wiadomości
nie tylko o jej przedmiocie i właściwym podziale, ale również
dyskutowano o pięciu porządkach architektonicznych, ich częściach i ozdobie, o budowie i wyborze materiałów potrzebnych do
budowy, ponadto analizowano gatunki architektury cywilnej. We
wszystkich klasach uczono języka rosyjskiego, francuskiego i niemieckiego. Wszyscy uczniowie uczący się muzyki
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w graniu różnych sztuk muzycznych na „Forte-piano” i skrzypcach musieli się wykazać publicznymi występami”, a uczący się
rysować „okazywali własnoręczne prace w rozmaitych gatunkach16.

Sporo informacji o sposobach nauczania w gimnazjum romanowskim, a pośrednio i jezuickim, można uzyskać, analizując
programowe mowy inauguracyjne. Wygłaszał je zwykle profesor
poetyki i retoryki Jan Zranicki. W mowie z 21 września 1816
roku zapowiadał:
Nie wiem prawdziwie słuchacze, jakby to mógł kto pokazać, iż
zachodzi różnica między naszym sposobem uczenia a innymi,
a zwłaszcza jeśliby onę wielką być powiadał. Co do mnie, aczkolwiek tak dobrze znam inne wszystkie i tutejsze i obce układy
nauk, jako swój własny, i chociam je pilnie i długo przetrząsał,
nigdy atoli różnicy tej nie postrzegłem, wszystko mi się dość blisko i prawie jedno być widziało; jeden koniec wszyscy, jedne też
prawie środki i pomoce do tegoż końca mamy.
Bo czegoż my, pytam, w naszych naukach szukamy, jeżeli nie
uszczęśliwienia tych, co się uczą, jeżeli nie dobra kraju i społeczeństwa, w którym zostają? Ucz się szlachetna młodzi! stąd dla
ciebie szczęście i sława, dla kraju dobro i chluba, dla rodziców
ukontentowanie i wsparcie, a dla przyjaciół i społeczeństwa pomoc płynie! Tak my mówim, tak pobudzamy; a nie także indziej
mówią, nie toż indziej wrażają, nie tegoż szukają?
A w czymże tu nie jedność, w czym różnica? Uczą indziej dziejów narodów i świata, uczym i my; uczą indziej znajomości
krajów, uczym i my; uczą części stosownych do pojęcia i wieku
matematyki, uczym i my; uczą różnych języków, uczą wymowy
i rymotwórstwa, muzyki i rysunków, uczym i my. A w czymże
tu nie jedność, w czym różnica? Alboż nauka gdzie lub umiejętność jaka zjawiła się nowa i niesłychana i uczą jej, a myśmy
o niej nie wiedzieli? Prawda, wiele jest jeszcze nauk, którychem
tu nie wymienił, ale czyż te są nowe i nam nieznajome? nie uczym
Materye nauk, z których uczniowie szkół Romanowskich Towarzystwa Jezusowego dadzą dowód rocznego postępku. Roku 1819, dnia 26, 27, 28, 29, 30 lipca, ATJKr rkps 1027 XI, nr 58; por. J.M. Giżycki, Materiały do dziejów Akad.
Połockiej i szkół od niej zależnych, dz. cyt., s. 223-226.
16
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tu onych teraz, czyż się dlatego w sposobie naszym uczenia od
innych różnim? Małe zawsze zwykłe być początki... I tu u nas
przed kilku laty ledwie jedna była klasa, gdy dopiero onych kilka
mamy...
W autorach zaś co by czynić miało różnicę, zgoła nie wiem. Bo
że u nas Cicero, Wirgiliusz, Horacjusz z Połocka, a indziej z Wilna lub Warszawy, czyż dlatego sposób uczenia różny? że indziej
przepisy na język łaciński i polski, zowią się gramatyką narodową,
a u na gramatyką Alwara, czyż przeto różnica w uczeniu? Alboż
gramatyka ta narodowa nie jest Alwara wynalazkiem, kiedy całkiem prawie z Alwara jest wyjęta? I nie ciż to sami tak tę gramatykę, jako inne narodowe układali książki, którzy się przedtem i gramatyki z tego Alwara i wymowy z tego De Coloniego
i Ducignia i innych nauk z tych się u nas uczyli autorów, których my teraz używamy? I pewnie ku nim tyle mieli szacunku, że
onych wytłumaczyli raczej, nie zaś zupełnie odmienili...17.

W ostatnich dniach funkcjonowania gimnazjum, w 1820 roku
tenże profesor wygłosił ostatnią mowę – patriotyczną. Powoływał
się na Zamoyskiech, Żółkiewskich, Sobieskich, Skargę, Krasickiego, Kopernika. Wskazywał przeróżne, bogate korzyści z nauki.
Dziękował senatorowi Ilińskiemu, a mowę zakończył pochwałą
systemu jezuickiego:
Bo komuż niewiadome są owe wyrazy Bakona, sławnego w Anglii kanclerza, który mówi: „co się ściąga do sposobu uczenia,
dość jest tyle powiedzieć: zaradź się szkół jezuickich”. Któż nie
czytał dwóch owych listów Fryderyka Wielkiego... do Woltera:
„I gdybym ten zakon stracił, straciłbym wszystkich uczonych,
straciłbym nauczycielów dobrych, straciłbym uniwersytety. Nie
ma albowiem nauczycielów dobrych, jedno którzy z ich szkół
wychodzą”18.

Biskup łucki i żytomierski Kasper Cieciszowski, który popierał
sprowadzenie jezuitów do Romanowa, planował przy szkołach jezuickich utworzyć filię swojego seminarium diecezjalnego. W liMowa inauguracyjna Jana Zranickiego, 21 IX 1816, ATJKr rkps 1027
XI, nr 60.
18
Mowa inauguracyjna Jana Zranickiego przy otwarcie gimnazjum w Romanowie, 19 III 1820, ATJKr rkps 1027 XI, nr 61.
17
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ście do Wincentego Raciborskiego, 13 czerwca 1813 roku, pisał,
by „kilku przynajmniej kleryków świeckich brało edukację, a tym
samym aby usposobili się na światłych i przykładnych w czasie
kapłanów”19. W liście z 30 sierpnia 1816 roku generał Tadeusz
Brzozowski pisał do senatora Ilińskiego, że biskup Cieciszowski
postanowił podzielić seminarium, część zostawić przy katedrze,
część drugą posłać do Romanowa, gdzie Iliński obiecał przeznaczyć dom dla kleryków, a zatem i dla ich nauczycieli i dozorców.
Klerycy mieli pobierać gruntowne nauki, by „stan duchowny
nie był prosty, bez nauki sobie własnej”, a tym samym nie „był
upodlony i wzgardzony, a z religią co będzie, gdy jej ministrowie nie będą mieć nauki?”. Plan ten biskup łucki chciał zachować
w tajemnicy, „aby nie popadł w prześladowanie, dlatego też nie
sprowadza księży do Łucka”20. Ostatecznie biskup Cieciszowski
przysłał w 1818 roku do Romanowa sześciu kleryków na studia
retoryki i filozofii.

3. Konwikt oraz biblioteka
W osobnym budynku senatora w 1814 roku otwarto w Romanowie konwikt dla kilkunastu konwiktorów. Jednak już w 1816
roku Iliński wybudował część gmachu konwiktowego i przyjęto pierwszych 20 uczniów, w 1819 roku było ich 24. Utrzymanie roczne wynosiło 1500 rubli srebrem. W tej opłacie mieściło
się mieszkanie, wyżywienie, pralnia, lekarz, nauczyciele (metrzy)
muzyki, tańców, jazdy i rysunków. Przyjmowano uczniów między
8 a 12 rokiem życia. Ponadto wymagano, aby przyszli uczniowie
posiadali umiejętność czytania i pisania. W 1819 roku wzniesiono
wygodny konwikt na 100 uczniów, każdy konwiktor miał mieć
własny pokój21. Wtedy też (13 X 1819 r.) senator Iliński wystawił
ATJKr rkps 1027 XI, nr 7.
Epistolae P.T. Brzozowski ad Illmum senatorem Illiński, 1816-1819,
ARSI, Russ. 1006-III.
21
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995,
dz. cyt., s. 574; S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 5, cz. 1, Kraków 1906, s. 440-452.
19
20
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dokument fundacyjny konwiktu w Romanowie22. Przewidywano,
że zgłosi się do niego głównie zamożniejsza młodzież Wołynia,
zatem wydano specjalne Uwiadomienie o konwikcie Romanowskim
pod dozorem XX. Jezuitów, w którym informowano o metodach
wychowawczych, programie nauczania oraz o warunkach lokalowych i materialnych23.
W Romanowie prowadzono również bibliotekę. Miała się ona
rozwijać dzięki zakupom aukcyjnym senatora Ilińskiego oraz darowiznom kolegium połockiego. W listach z 11 czerwca i 26 października 1818 roku generał Brzozowski wspomniał o książkach
pozostawionych w Petersburgu, które można by przeznaczyć dla
Romanowa oraz o chęci przekazania książek z biblioteki połockiej. Zaznaczył też, że nie posiada wolnych modelów machin, ale
przesyła księgę z takimi modelami, by można je zrobić na miejscu24. W 1820 roku biblioteka liczyła prawdopodobnie ok. 2000
książek.

Podsumowanie
Zainteresowanie magnaterii i szlachty wołyńskiej szkołą romanowską było dość duże. Świadczą o tym liczne listy biskupa Cieciszowskiego, jak i innych osób, skierowane głównie do superiora
Raciborskiego z lat 1812-1820. Oznaczało to, iż szlachta wołyńska była zainteresowana szkołami jezuickimi, a w swoich listach
nawiązywała do dawnych tradycji szkolnych zakonu25. Wystarczy
wspomnieć list Rzewuskiego pisany do Raciborskiego, 14 stycznia
1815 roku, pełny pochwał dla zasług jezuitów26. Na obszerniejsze
ATJKr 1027 XI.
Uwiadomienie o konwikcie Romanowskim pod dozorem XX. Jezuitów.
Polociae 1818?, ss. 8. Odb. z „Miesięcznika Połockiego”, ATJKr. 1027 XI, nr
59; J.M. Giżycki, Materiały do dziejów Akad. Połockiej i szkół od niej zależnych,
dz. cyt., s. 238-241. – Pełny tekst podany w tomie źródeł.
24
Epistolae P.T. Brzozowski ad Illmum senatorem Iliński, 1816-1819,
ARSI, Russ. 1006-III.
25
Zbiór listów zabrany przez W. Raciborskiego znajduje się w ATJKr
rkps 1027 XI.
26
ATJKr rkps 1027 XI, nr 13.
22
23
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zacytowanie zasługuje też jeden z kilku listów Jana Pawła Woronicza, pisany z Warszawy, 27 kwietnia 1815 roku:
Jako dawny członek tego instytutu [SJ], a później wiekiem i rozwagą nad obecnym wstrząsieniem moralnego świata, o użyteczności tego Zgromadzenia przekonany, nie mogę się dosyć nacieszyć, że ten szczep i na mojej dawnej ojczyźnie zabłysnął. To
uczucie dało mi pierwszy powód do tej odezwy, którą WMPanu... przez wspólnego naszego Przyjaciela czynię.

Ponadto polecił Woronicz swemu bratu posłać syna do konwiktu romanowskiego. Ponadto zwracał uwagę, na konieczność
odpierania ataków na religię, które zamieszczane są w nieprzychylnych publikacjach. Pisał dalej, że otrzymał od arcybiskupa
gnieźnieńskiego Ignacego Raczyńskiego Programmata kursów
Akademii Połockiej. Żałuje, że tylko dwa ich egzemplarze widział
w swoich stronach27. Po wyrzuceniu jezuitów z Rosji Woronicz
pytał Raciborskiego, listem z Prawatyna, 1 lutego 1821 roku, jakie
są dalsze losy zakonników w Galicji28. Później zabiegał o sprowadzenie ich do Krakowa i Warszawy. Znaczenie wychowania
religijnego podkreślał również W. Piwnicki, który w liście do Raciborskiego z 15 maja 1818 roku, pisał:
Marszałkowstwo dubieńscy JW Ledóchowscy troskliwi o wychowanie synów swoich chrześcijańskie, mają zamiar umieszczenia ich w konwikcie Romanowskim. Dom wspomnianych Państwa odnawia miłą pamięć dawnych Domów polskich, w których
cnota i religia przemieszkiwały29.

Liczne listy kierowane do Raciborskiego dotyczą głównie
umieszczania dzieci w konwikcie romanowskim. Można przypuszczać, że nawet po wyrzuceniu jezuitów z Rosji, niektórzy
posłali nadal dzieci z Wołynia do kolegium i konwiktu jezuitów
w Galicji, do Tarnopola. Mimo krótkiej działalności szkoły romanowskiej wyszło z niej wielu wybitnych uczniów, m. in. pisarz
Juliusz Skrutyński (Berlicz Sas), kompozytor Feliks Dobrzański,
27
ATJKr rkps 1027 XI, nr 14; Por. S. Załęski, Historya zniesienia jezuitów w Polsce i ich zachowanie na Białej Rusi, t. 2, Lwów 1875, s. 395.
28
ATJKr rkps 1027 XI, nr 53.
29
ATJKr rkps 1027 XI, nr 28.
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literat i polityk Michał Grabowski, artylerzysta Onufry Korzeniowski, filolog i językoznawca Kalikst Kozłowski oraz pisarz
Walerian Wróblewski30. Jednym z wybitniejszych jezuitów pracujących w Romanowie był Józef Morelowski31. W poematach
swoich powstałych w 1818 roku w Romanowie, powrócił do
opiewania chwały oręża polskiego i polskiej historii. Był to Wiersz
o Wołyniu oraz wydana po śmierci autora dla młodzieży Chronologia książąt i królów polskich32.

Summary
Beata Topij-Stempińska

Jesuit University Ignatianum in Krakow

The Educational Heritage of the 19th Century Jesuit Schools.
Junior High School in Romaniv (Romanów) in Wolhynia (Wołyń)
In the 19th century, the Jesuit Order ran several schools on
the former land of the Polish Republic. At that time, in the history of Jesuit education, we can distinguish two periods: Belarus
and Galician. Both of them are essential since they made it possible for Jesuits to develop wide cultural, educational, publishing
and social activities. In 1811, in Romaniv, with the initiative of
senator Józef August Iliński, a Jesuit college devoted to children
and young people mainly from Wolhynia was founded. Jesuits ran
their college in Romaniv for 9 years as, by Tsar’s order in 1820,
they had to leave Russian territory. Jesuits continued their educational activity in Galicia for instance in Ternopil (Tarnopol) and
later in Khyriv (Chyrów).
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995,
dz. cyt., s. 574.
31
„Poeta patriotyczny, pisał w języku polskim i rosyjskim poezje, dramaty
i okolicznościowe panegiryki. Część utworów opublikował w „Miesięczniku
Połockim”, większość ukazała się po jego śmierci, Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, dz. cyt., http://www.jezuici.krakow.
pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q=MORELOWSKI&f=1 [dostęp: 12.12.2013].
32
J. Morelowski, Wiersze Józefa Morelowskiego, oprac. E. Aleksandrowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1983, s. 25.
30
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U n i w e r s y t e t P a p i e s k i J a n a P a w ł a II w K r a k o w i e

Białoruscy sojusznicy w wojnie
polsko-rosyjskiej* 1919‑1920
Stosunki między narodami polskim i białoruskim mają długą historię. Wraz z odzyskaniem niepodległości i suwerenności
państwowej z jej wojskową obecnością na ziemiach białoruskich,
a zwłaszcza z federacyjnym zamysłem Józefa Piłsudskiego, nastał
czas nadziei wielu niepodległościowych działaczy białoruskich
ukierunkowanych na Polskę. Białorusini jako jedyni byli skłonni
do porozumienia z Polską, ale nie dysponowali elitami politycznymi, które mogłyby być partnerem w polityce federacyjnej. Brak
idei ruchu społeczno-gospodarczego oraz białoruskiej inteligencji
sprawiły, że Białorusini pozostali raczej bierni wobec toczących
się wydarzeń. Nie mniej jednak w czasie wojny polsko-rosyjskiej
1919‑1920 w siłach zbrojnych Wojska Polskiego walczyło kilka
tysięcy Białorusinów. Służyli jako ochotnicy w dwóch dywizjach:
* W literaturze przedmiotu funkcjonują różne określenia terminologiczne
w odniesieni do wojny 1919‑1920: „wojna polsko-bolszewicka”, „wojna polsko-sowiecka”, „wojna polsko-radziecka”. Użycie w niniejszym artykule terminu „wojna polsko-rosyjska” ma swoje uzasadnienie w tym, iż wojna 1919‑1920
nie była prowadzona tylko z bolszewikami, którzy byli u steru władzy w państwie rosyjskim, ale siłami (armią) składającą się z wielu narodów Rosji. Należy pamiętać także o tym, iż w szeregach Armii Czerwonej walczyli także
przeciwnicy bolszewików, którzy wcześniej byli represjonowani lub przebywali
poza granicami państwa, a w 1920 r. zmobilizowani do obrony niezawisłości
i integralności Rosji. (Por. L. Wyszczelski, Wojna polsko – rosyjska 1919‑1920,
Warszawa 2010, s. 12; P.K. Marszałek, Rada Obrony Państwa z 1920 roku. Studium prawnohistoryczne, Wrocław 1995, s. 7; J. Odziemkowski, Leksykon wojny
polsko-rosyjskiej 1919‑1920, Warszawa 2004, s. 6).
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1 i 2 Dywizja Litewsko-Białoruska, a także w oddziałach Białoruskiej Komisji Wojskowej. Żołnierze białoruscy walczyli także
w składzie dywizji gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza. Białorusini byli pierwszymi sojusznikami Polski w wojnie z bolszewikami.
Odrodzona Rzeczpospolita, traktowała Białoruś, podobnie
zresztą jak Rosja (bolszewicka), jako część swoich historycznych
ziem. Po podpisaniu 5 lutego 1919 r. umowy niemiecko-polskiej
o ewakuacji niemieckich wojsk z Litwy i Białorusi1, na tereny te
wprowadzono oddziały Wojska Polskiego. Od lutego do sierpnia 1919 r. Wojsko Polskie zajęło dużą część ziem białoruskich:
od Wołkowyska (8 II) przez Pińsk (5 III), Grodno (27 IV) do
Mińska (8 VIII). W początkach 1920 r. po skutecznej ofensywie
armii polskiej wyparto bolszewików z Kalinkowicz i Mozyrza (6
III)2. Na terenach tych ustanawiano zarząd wojskowy i cywilny.
W tej rzeczywistości nastąpił nowy etap stosunków polsko-białoruskich, które naznaczone były sprzecznością interesów i niejednoznacznością polityczną. Ważnym elementem we wzajemnych relacjach między Polakami a Białorusinami była służba tych
ostatnich w szeregach WP w wojnie z siłami rosyjskimi.
1 kwietnia 1919 r. na mocy zarządzenia Generalnego Komisarza Ziem Wschodnich utworzono oddział werbunkowy, mający
za zadanie werbunek ochotników do Wojska Polskiego na obszarze ziem litewsko-białoruskich. Inspektoraty zlokalizowane były
w Brześciu, Wilnie i Mińsku. Działały także mniejsze ekspozytury w powiatach: Oszmiana, Bobrujsk, Baranowicze, Borysów,
Brześć nad Bugiem, Wołkowysk, Kobryń, Nowogródek, Pińsk,
Prużana, Słonim, Słuck, Ihumień3. Akcja werbunkowa na Białorusi komplikowała się według strony polskiej z wielu przyczyn,
m.in. bolszewickiej agitacji, propagandy żydowskiej, okresu letniego (prace polowe chłopów) oraz braku nastrojów patriotycznych wśród dorosłych. Negatywnie na werbunku odbiła się także
W. Petter, Niemcy i Reichswehra w wojnie polsko-sowieckiej (1919‑1920),
w: Rok 1920 z perspektywy osiemdziesięciolecia, Warszawa 2001, s. 244; A. Czubiński, Walka Józefa Piłsudskiego o nowy kształt polityczny Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1918‑1921, Toruń 2002, 106.
2
J. Grzybowski, Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych
w latach 1918-1945, Warszawa 2007, s. 51.
3
Tamże, s. 55.
1
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sytuacja na froncie polsko – rosyjskim, na którym od połowy 1919
r. inicjatywę zaczęli przejmować bolszewicy4. Od czerwca do października 1919 r. zwerbowano 2 470 Białorusinów (w inspektoracie Wilno – 874 osoby, w inspektoracie Brześć – 1 115 osób,
w inspektoracie Mińsk – 473 osoby i w ekspozyturze warszawskiej – 8 osób).
19 września 1919 r. do Mińska przybywa Józef Piłsudski. Jest
entuzjastycznie witany nie tylko przez miejscowych Polaków, ale
także Białorusinów5. Wizyta ta zaowocuje podpisaniem przez
Piłsudskiego 22 października 1919 r. dekretu o organizacji białoruskiego wojska. Przywołując deklaracje Białoruskiej Centralnej Rady Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny (BCRWiG) oraz
mińskich organizacji białoruskich, jako Naczelny Wódz Wojska
Polskiego, Piłsudski polecił sformowanie ochotniczych oddziałów
białoruskich w sile dwóch batalionów pod dowództwem pułkownika Hassana Konopackiego, byłego oficera armii carskiej. Miejscem formowania tych oddziałów miał być Słonim6. 20 listopada
1919 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało zarządzenie
uzupełniające do dekretu, zmniejszające liczbę białoruskich batalionów do jednego7. Zgodnie z rozkazem Ministerstwa Spraw
4
Tamże, s. 57. Raport inspektoratu mińskiego z 2 października 1919 r.
mówi: „Młodzież w pasie przyfrontowym nie chce wstępować do Wojska Polskiego, gdyż obawia się zemsty bolszewików na rodzinach, gdyby Sowieci zajęli
już Bobrujsk”.
5
W. Balcerak, Sprawa białoruska a polityka odradzającej się Rzeczypospolitej, w: Polska – Białoruś 1918-1945. Zbiór studiów i materiałów, red. W. Balcerak, Warszawa 1994, s.18-19.
6
Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920,
Toruń 1999, s. 159-160; O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923, Białystok 1995, s. 126; R. Berger, Hassan Konopacki-Tatar, muzułmanin, bydgoszczanin, Warszawa 2011; K. Badziak, W oczekiwaniu na przełom. Na
drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego: listopad 1918 – czerwiec
1920, Łódź 2004, s. 330‑331; Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w okresie
wojny polsko – sowieckiej 1920 roku, w: Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko – bolszewickiej 1919‑1920, Warszawa 2010, s. 272‑274.
7
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie-Rembertowie (dalej:
CAW), sygn. 301.7.31, karta 4. Rozkaz podpisany został przez II wiceministra
spraw wojskowych, gen. Kazimierza Sosnkowskiego.
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Wojskowych przy szkole podchorążych rezerwy w Warszawie
miał powstać pluton białoruski, natomiast w Słonimiu powstać
miała białoruska szkoła podoficerska, obliczona na stu elewów
(dowódcami mieli być oficerowie białoruscy). Wykłady w obu
szkołach miały być tłumaczone na język białoruski, zaś komenda
do czasu przetłumaczenia polskich regulaminów na język białoruski miała być polska8. Jednak te jak najbardziej ambitne plany
nie zostały nigdy zrealizowane w praktyce9. Pułk białoruski istniał
bardziej na papierze niż w rzeczywistości i nie stanowił realnej
siły militarnej.
Od 1 grudnia 1919 r. pobór i werbunek na ziemiach wschodnich leżał w kompetencji pododdziałów wojskowych. Jeszcze
w listopadzie 1919 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało zarządzenie o werbunku na ziemiach Białorusi i Litwy, na
podstawie którego rozpoczęto tworzenie tam komendantur powiatowych. Od grudnia 1919 r. miały one podlegać V Wydziałowi (Personalnemu) Okręgu Generalnego Grodno. Większość
ochotników narodowości białoruskiej odbywała służbę w Litewsko-Białoruskiej Dywizji Piechoty, która walczyła w składzie Frontu Litewsko-Białoruskiego. Jednostka ta formowana
była już od listopada 1918 r.10 Jej główne zadanie sprowadzało
się do obrony ludności Kresów oraz walki o przyłączenie ziem
wschodnich do Polski. 27 maja 1919 r. Litewsko-Białoruska
Dywizja Piechoty składała się z 6 pułków (suwalskiego, kowieńskiego, grodzieńskiego, białostockiego, wileńskiego i mińskiego)
oraz batalionu szturmowego i innych pododdziałów. Przyjmuje
się, że liczba 2 470 Białorusinów (21,4% całej dywizji) służących w Litewsko-Białoruskiej Dywizji Piechoty jest liczbą minimalną. Trzeba także nadmienić, iż rząd Białoruskiej Republiki
CAW, Oddział I NDWP, t. 30; Oddział V NDWP, t. 43, Zarządzenie
Ministerstwa Spraw Wojskowych z 20 XI 1919 r. dotyczące zasad organizacji
oddziałów białoruskich; Oddział I NDWP, t. 29, Pismo Generalnego Inspektora Piechoty do Inspektora Szkół Wojskowych Piechoty z 17 XI 1919 r.
9
Dopiero w połowie IV 1920 r. ponagleni Białorusini przekazali listę
30 kandydatów do białoruskiego plutonu przy Szkole Podchorążych Piechoty
w Warszawie (Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski, dz. cyt., s. 162).
10
B. Waligóra, Walka o Wilno: okupacja Litwy i Białorusi w 1918‑1919
przez Rosję Sowiecką, Wilno 1939, s. 45.
8
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Ludowej uważał 1 i 2 DLB za formacje białoruskie w sensie
etnicznym11.
Żołnierze ochotnicy z Białorusi walczący w jednostkach 1 i 2
Litewsko-Białoruskiej Dywizji Piechoty wzięli udział w najbardziej znaczącym momencie wojny polsko-rosyjskiej – w operacji
warszawskiej. Oddziały zostały wprowadzone na front nocą z 13
na 14 sierpnia 1920 r. We wrześniu 1920 r. 1 LBDP walczyła
pod Grodnem, Wasiliszkami, Lidą i Druskienikami. O waleczności tych jednostek świadczy przykład obrony Wilna (12‑15 lipca 1920 r.) kiedy to 2 kowieński pp 2 LBDP stracił 80 % stanu
osobowego. Gen. Lucjan Żeligowski tak oceniał żołnierzy obu
dywizji:
Bardzo liczyłem na 1 dywizję litewsko-białoruską. Dzielna ta bojowa jednostka, składająca się przeważnie z ochotników z Kresów
Wschodnich… Stanowiska dowódców zajmowali w niej Kresowcy,
ludzie wytrawni i silni duchem oraz bojowo doświadczeni.

Żołnierze 1 LBDP brali także udział w marszu gen. Żeligowskiego na Wilno w październiku 1920 r.12
W marcu 1920 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych zmieniło
zasady organizacji oddziałów białoruskich. Werbunek, jak również agitacja, miały być oddane w ręce Zarządu Cywilnego Ziem
Wschodnich13. Miało to się odbywać bez udziału Białoruskiej
Komisji Wojskowej. Zaciąg miały prowadzić polskie Państwowe
Komendy Uzupełnień, do których byli przydzielani oficerowie
z dowództwa oddziałów białoruskich. Białoruska Komisja Wojskowa tym samym została pozbawiona wpływu na werbunek i zaciąg ochotników, tracąc także jakikolwiek wpływ na formowanie
białoruskich oddziałów. W tej sytuacji doszło do otwartego konfliktu działaczy BKW z dowódcą oddziałów białoruskich, który
po sformowaniu sztabu, uznał, że w sprawach wojskowych podJ. Grzybowski, Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych,
dz. cyt., s. 58-60.
12
J. Grzybowski, Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych,
dz. cyt., s. 61.
13
W. Śleszyński, Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (1919‑1920) – czas
wojny czy pokoju?, w: Lata Wielkiej Wojny. Dojrzewanie do niepodległości, Białystok 2007, s. 478‑487.
11
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lega wyłącznie dowództwu polskiemu. Zarzutem było także to,
że płk Konopacki przyjmował do swojego sztabu byłych oficerów
armii carskiej, niezwiązanych z ruchem białoruskim. W następstwie sporu płk Konopacki 17 kwietnia podał się do dymisji. Naczelne Dowództwo WP przyjęło dymisję Konopackiego 21 maja,
powołując tym samym majora Józefa Tunguz-Zawiślaka na tymczasowego szefa sztabu oddziałów białoruskich14. W tym czasie,
tj. od 21 maja do 9 lipca 1920 r. udało się zwerbować do ok. 150
ochotników białoruskich. Zwerbowani ochotnicy stacjonowali
w Mińsku. Major Tunguz-Zawiślak oceniał bardzo nisko wartość
bojową, morale i ideowość oficerów i żołnierzy15. Poza żołnierzami majora Tunguza-Zawiślaka z Mińska, istniał jeszcze oddział
kapitana Ł. Siemienika, który od lutego 1920 r. służył pod rozkazami Białoruskiej Komisji Wojskowej. W końcu listopada 1919
r. wskutek epidemii tyfusu oddział ten został wycofany z frontu
i skierowany został do miejscowości Smolewicze16.
5 lipca 1920 r. rozpoczęła się rosyjska ofensywa dowodzona
przez M. Tuchaczewskiego. W trudnej sytuacji militarnej wojsk
polskich, zwłaszcza na północnym odcinku frontu wschodniego,
polskie instytucje wojskowe przestały się interesować liczącym
ok. 100 żołnierzy oddziałem białoruskim. Można przyjąć, iż jednostka ta wraz z oddziałami polskimi wycofywała się na zachód,
w kierunku Warszawy. W wyniku postępów kontruderzenia armii
rosyjskiej pod Warszawą oddział białoruski został ewakuowany
do Łodzi. Jednostka najprawdopodobniej pełniła służbę garnizonową podlegając DOG Łódź17. Demobilizacja jednostki białoruskiej została przeprowadzona w maju 1921 r.
Strona polska nie zrezygnowała jednak z popierania działań
Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920, dz.
cyt., s. 163; O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe, dz. cyt., s. 136-137.
15
O. Łatyszonek, Białoruskie formacje wojskowe, dz. cyt., s. 137.
16
Tamże, s. 137.
17
Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920, dz.
cyt., s. 165; J.W. Gdański, Uwagi o dziejach formacji sprzymierzonych w wojnie
1920 r. w: Studia i Materiały di Historii Wojskowości, t. 37, Wrocław – Warszawa – Kraków 1995, s. 282.
14
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Białorusinów w ich walce o niepodległość. Wymownym przykładem takiej postawy jest wsparcie przez Polaków białoruskich
działaczy podczas powstania słuckiego. 11 października Słuck
został zajęty przez oddziały 4 Armii gen. Leopolda Skulskiego
w następstwie operacji niemeńskiej18. Kilka dni po wkroczeniu
Polaków powołano Białoruski Komitet Narodowy, w którym
przewagę uzyskały siły polityczne wiążące realizację białoruskich
interesów w ścisłej współpracy z Polską. Zaczęto także tworzyć
własne siły zbrojne19. Oddziały wojskowe na Słucczyźnie tworzone były przez zaciąg ochotniczy. Sformowano I Słucką Brygadę Strzelców Wojsk Białoruskiej Republiki Ludowej, która przy
końcu listopada składała się z 1 Słuckiego Pułku Strzelców i 2
Grozowskiego Pułku Strzelców. Jednak już 19 listopada, zgodnie z postanowieniami umowy wojskowej ze stroną bolszewicką
oddziały polskie zaczęły się przygotowywać do opuszczenia tego
terytorium. Opóźnienie w wycofywaniu się było korzystne dla
ofensywy grupy wojsk gen. Bułak-Bałachowicza, która zmierzała
na Mozyrz i Mohylew. Ostatecznie 24 listopada 1920 r. wojska
polskie zaczęły się wycofywać na zachód. Na ich miejsce wchodzili żołnierze sił rosyjskich. Wraz polskimi oddziałami wycofywały się białoruskie formacje wojskowe. Rozlokowały się w strefie neutralnej w miejscowości Siemieżewo. To tutaj dokończono
proces formowania I Słuckiej Brygady Strzelców. 6 grudnia 1920
r. w bitwie pod Jadczycami, pozbawione amunicji siły białoruskie
zostały rozbite przez bolszewików i zmuszone do przekroczenia
linii Wojsk Polskich. Zostali rozbrojeni przez Polaków i umieszczeni w rejonie Łunińca. Część żołnierzy zdecydowała się wstąpić
do organizowanych przez Oddział II 4 Armii tzw. drużyn robotniczych, wykorzystywanych do różnych prac fizycznych (np.
napraw dróg i mostów). Z najbardziej pewnych i nastawionych
antybolszewicko stworzono grupy dywersyjne, które przerzucano
na stronę bolszewicką w rejonie Słucka i Bobrujska, gdzie organizowały oddziały partyzanckie i napadały na instytucje rosyjskie.
Z. Karpus, W. Rezmer, Powstanie słuckie 1920 r. w świetle polskich materiałów wojskowych, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” (Białystok) 1 (1996), s. 75.
19
K. Gomułka, Białorusini w II Rzeczypospolitej, Gdańsk 1992, s. 41;
Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski, dz. cyt., s. 166.
18
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Podobne działania były dokonywane przez dywersyjne grupy
bolszewickie na terenach kontrolowanych przez Polaków. Do 26
kwietnia 1921 r. rozwiązane zostały wszystkie grupy dywersyjne i białoruskie drużyny robotnicze. Polacy byli zainteresowani
tym, aby jak najwięcej członków tych grup odesłać poza granice
państwa20.
Podejmując problematykę udziału Białorusinów jako sojuszników Polski w wojnie polsko-rosyjskiej trzeba nam jeszcze wspomnieć o oddziale gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza21 Jednak
tutaj pojawiają się trudności. Historycy nie są zgodni, co do traktowania tej formacji jako białoruskiej. Czołowy badacz tej problematyki prof. Zbigniew Karpus z UMK w Toruniu, uważa, iż
w chwili przybycia do Brześcia Litewskiego z Łotwy na początku
marca 1920 r. oddział ten nie miał większości białoruskiej. Białorusini stanowili 21 % stanu osobowego jednostki22. Oddział ten
został włączony do 3 Armii i walczył z wojskami rosyjskimi na
Białorusi i Ukrainie. Najwięcej Białorusinów służyło w 2 Dywizji
Mińskiej, w pułkach: mińskim, smoleńskim, witebskim i mohylewskim, a także w samodzielnym batalionie białoruskim w sile
700 żołnierzy, którym dowodził kpt. Tymoteusz Chwiedoszczeni.
Drugi batalion białoruski stanowił skład 1 pułku 1 Dywizji Piechoty (Dywizji Śmierci). W grupie oddziałów gen. Bałachowicza
walczyli Białorusini z wielu rejonów kraju: z Dziśnieńszczyzny,
Ziemi Naddźwińskiej, Witebszczyzny, Mińszczyzny, Słucczyzny, Polesia i Białostocczyzny. Oddziały te odznaczały się odwagą i dość sporą wartością bojową, ale także brakiem dyscypliny,
Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919-1920, dz.
cyt., s. 167-170.
21
Z. Karpus, Wschodni sojusznicy Polski w okresie wojny polsko-sowieckiej 1920 roku, w: Wojna o wszystko. Opowieść o wojnie polsko-bolszewickiej
1919‑1920, dz. cyt., s. 263‑266.
22
Z. Karpus, Białoruskie formacje wojskowe w Polsce w latach 1919-1921, w:
Pomorze – Polska – Europa. Studia i materiały z dziejów XIX i XX wieku, Toruń
1995, s. 229. Udział różnych narodowości przedstawiał się tak: Rosjanie – 41%,
Ukraińcy – 23 %, Białorusini – 21%, Polacy – 8 %, Szwedzi i Finowie – 4%,
Estończycy, Łotysze i narody Kaukazu – 3 %.
20
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dopuszczając się często rabunków na ludności23. Od 15 listopada
1919 r. oddziały gen. Bułak-Bałachowicza nazywano Samodzielnym Oddziałem Wojsk Białoruskiej Republiki Ludowej w Krajach Nadbałtyckich24.
W chwili przybycia wojsk gen. Bułak-Bałachowicza do Polski,
polskie władze wojskowe były zainteresowane przede wszystkim oddziałami powstańczymi, tzw. „zielonymi”, uznającymi
autorytet Bałachowicza i działającymi na tyłach wojsk bolszewickich. Kiedy żołnierze Bałachowicza przebywali w Brześciu
Litewskim, oczy polskich władz wojskowych skupione były na
Ukrainie (ofensywa kijowska) i sojuszniku ukraińskim atamanie
S. Petlurze. Zmiana sytuacji na froncie wschodnim, w wyniku
polskich klęsk, przyspieszyła wymarsz oddziału gen. Bałachowicza na front na własne żądanie. Na początku czerwca 1920 r.,
a więc w chwili wymarszu oddział liczył ok. 800 żołnierzy, zaś
już w sierpniu 1600 żołnierzy. Po zwycięskiej operacji warszawskiej i przejściu polskich wojsk do natarcia, w miesiącach
wrzesień – październik 1920 r. nastąpił gwałtowny wzrost formacji gen. Bałachowicza. Powodem wzrostu było wcielanie do
oddziału wziętych do niewoli jeńców bolszewickich oraz werbunek prowadzony w polskich obozach, w których przebywali
jeńcy bolszewiccy. Na początku listopada 1920 r. formacja gen.
Bałachowicza liczyła ok. 16 tys. żołnierzy, z czego 10 % stanowili Białorusini (80 % Rosjanie i 10 % Polacy)25. Trudno zatem
dowodzić, iż oddział gen. Bułak-Bałachowicza był formacją białoruską. Najlepszą formą określenia go jest formacja wielonarodowa z dużym elementem rosyjskim.
O gen. Bałachowiczu pisali m.in. M. Cabanowski, Generał Stanisław
Bułak-Bałachowicz: zapomniany bohater, Warszawa 1993; O. Łatyszonek, Generał Bułak-Bałachowicz w wojnie 1919-1920, „Sybirak” 2(1990); Z. Karpus,
Działalność gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza i jego oddziału w Polsce podczas wojny 1920 roku, „Zeszyt Naukowy Ośrodka Badań Historii Wojskowej
Muzeum Wojska w Białymstoku” 4(1990); T. Kryska-Karski, S. Żurakowski,
Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991.
24
J. Grzybowski, Białorusini w polskich regularnych formacjach wojskowych,
dz. cyt., s. 68.
25
Z. Karpus, Białoruskie formacje wojskowe w Polsce w latach 1919-1921,
dz. cyt., s. 230-231.
23
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Podjęte działania mające na celu sformowanie białoruskiego
wojska przy pomocy polskich władz wojskowych i cywilnych nie
przyniosły zakładanych rezultatów. Mimo iż Białorusini walczyli
w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1919‑1920,
nie udało im się stworzyć oddziałów narodowych. Powody były
następujące: brak zdecydowanego poparcia dla projektów organizacji wojska ze strony białoruskich grup politycznych oraz brak
wypracowanej i jasnej koncepcji rozwiązania sprawy białoruskiej
przez stronę polską. Powstaje także pytanie: czy Polacy w czasie
walk o granice odradzającej się Rzeczypospolitej byli w stanie
udzielić swoim sąsiadom na wschodzie – Białorusinom ale także
i Ukraińcom mającym na celu stworzenie własnych państw narodowych – rzeczywistej pomocy wojskowej, finansowej i materialnej. Nie mniej jednak wysiłek białoruskich żołnierzy należy
dostrzec i docenić ich wkład w walkę za niepodległą Rzeczypospolitą Polską. Wymownym podziękowaniem za tę ofiarność było
uhonorowanie 55 żołnierzy pułku wileńskiego 1 Litewsko-Białoruskiej Dywizji Piechoty Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti
Militarii, 56 Srebrnym Krzyżem Zasług Wojsk Litwy Środkowej,
a 256 Krzyżem Walecznych26.

Summary
Michał Ceglarek

The Pontifical University of John Paul II in Krakow

The Byelorussian Allies in the Polish-Russian
War in the Years 1919-1920
When Poland regained independence and state sovereignty
and when Polish military forces stood on the Byelorussian soil,
many Byelorussian independence activists paid closer attention to
Poland and Piłsudski who wanted to carry out federation policy.
Byelorussians were the only ones willing to make an agreement
with Poland but did not have political elites which could be partners in the federal policy. The lack of an idea of socio-economic
26

W. Market, 85pułk strzelców wileńskich, Pruszków 2003, s. 8.
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movement and Byelorussian intelligence made them stay rather
passive towards the events, which were taking place. Nevertheless, during the Polish-Russian War in the years 1919-1920, a few
thousands of Byelorussians fought in the armed forces of the Polish Army. They served as volunteers in two divisions: 1st and 2nd
Lithuanian-Byelorussian Division, and also in a unit of Byelorussian Army Commission. Byelorussian soldiers fought also in the
division of General Stanisław Bułak-Bałachowicz. Byelorussians
were also the first Polish allies in the war against Bolsheviks. Despite the fact that Byelorussians fought in the Polish Army during the Polish-Russian War in the years 1919-1920, they did not
manage to form national units. The reasons were as follows: a lack
of determined support for projects of the army organization from
Byelorussian political groups and developed as well as clear concepts for solving the Byelorussian matter by Polish side. A question also rises: whether the Polish during the fight for the arising
Republic of Poland were able to provide its neighbors in the East
– the Byelorussians and also Ukrainians, aiming at creation of its
own national states – considerable military, financial and material help. Nevertheless, the effort and contribution of Byelorussian soldiers in the fight for the independent Republic of Poland
should be noted and appreciated.

Dorota Sula

Muzeum Gross-Rosen

Przesiedlenie ludności polskiej
z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej w latach 1944-1946
Decyzje w sprawie przyszłego kształtu terytorialnego Polski, a tym samym jej granic zapadły na konferencji w Teheranie
(1 XII 1943 r.) i Jałcie (11 II 1945). Postanowienia szefów ZSRR,
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych stanowiły podstawę
do zawarcia dwustronnych umów. I tak 27 lipca 1944 roku między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego (PKWN)
a rządem ZSRR zostało podpisane porozumienie o polsko-radzieckiej granicy państwowej. Składało się ono z sześciu
artykułów, z tego trzy pierwsze dotyczyły granicy wschodniej.
Za podstawę przy ustalaniu granicy przyjęto tzw. linię Curzona1. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego owa umowa
nie mogła być aktem wiążącym, gdyż PKWN nie miał prawa
zawierać umów będących w gestii rządu. Pomimo to granica
wtedy wyznaczona była respektowana przez obie strony i przez
rok rozgraniczała obszary dwóch państw. 16 sierpnia 1945 roku
Edward Osóbka-Morawski i Wiaczesław M. Mołotow podpisali umowę o polsko-radzieckiej granicy państwowej. Zgodnie
z umową granicę miała stanowić linia Curzona, z odchyleniem
od niej na rzecz Polski w niektórych rejonach od 5 do 8 kilometrów. Straty demograficzne państwa polskiego wywołane zmianą
Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich,
t. VIII. Styczeń 1944 – grudzień 1945, Warszawa 1974, s. 158-159; P. Eberhardt, Polska granica wschodnia 1939-1945, Warszawa 1983, s. 156.
1
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granicy wschodniej wyniosły 10 924,8 tys. mieszkańców, w tym
ponad 4 mln ludności etnicznie polskiej2.
Już 9 września 1944 r. PKWN zawarł umowę międzynarodową z Ukraińską SRR, dotyczącą „ewakuacji ludności polskiej i żydowskiej z terytorium USRR, i ludności ukraińskiej i rusińskiej
z terytorium Polski”. Ze strony polskiej układy podpisał E. Osóbka-Morawski, ze strony ukraińskiej Nikita S. Chruszczow. Prawo
do wyjazdu uzyskiwali tylko ci Polacy i Żydzi, którzy mogli udowodnić posiadanie obywatelstwa polskiego do 17 września 1939 r.
Nie sprecyzowano wyraźnie kryteriów narodowościowych, jakie
zamierzano stosować przy kwalifikacji do przesiedleń. Nadal pozostawała nie rozstrzygnięta kwestia obywatelstwa mieszkańców
wschodnich ziem Rzeczypospolitej (teraz zach. Ukrainy). Umowa nie przewidywała bowiem opcji, pozwalającej tej ludności
na dokonanie indywidualnego wyboru obywatelstwa przez złożenie w określonym terminie oświadczenia, jak to ustala prawo
międzynarodowe3.
Do realizacji postanowień wynikających z umowy PKWN
powołał Głównego Pełnomocnika Rządu Polskiego do Spraw
Ewakuacji Ludności Polskiej na Ukrainie. Funkcję tę powierzono Władysławowi Wolskiemu. Siedzibą Głównego Pełnomocnika był Lublin, a później Warszawa. Powołał on swojego zastępcę
z siedzibą w Łucku, a następnie zostali ustanowieni Pełnomocnicy Rejonowi i Okręgowi z podległym im aparatem wykonawczym. Dla USRR zostało wyznaczonych dziewiętnaście rejonów
z siedzibami Pełnomocników Rejonowych w: Łucku, Równem,
Tarnopolu, Chodorowie, Dubnie, Krzemieńcu, Stryju, Kamionce, Drohobyczu, Lwowie, Włodzimierzu Wołyńskim, Kowlu,
Brodach, Stanisławowie, Rawie Ruskiej, Czortkowie, Złoczowie,
Samborze oraz Czerniowcach.
Zgodnie z układami w tych samych miejscach zostali wyznaczeni przez drugą stronę Przedstawiciele Główni i Rejonowi (Okręgowi), których zadaniem było wspólne wykonywanie czynności wynikających z zawartych układów. Do zadań Głównego i Rejonowych
Pełnomocników oraz Przedstawicieli stron należało:
2
3

P. Eberhardt, Polska granica wschodnia, dz. cyt., s. 204.
Dokumenty i materiały, t. VIII, dz. cyt., s. 221, 227.
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1. ustalenie liczby, miejsca zamieszkania, określenie narodowości
osób objętych przesiedleniem oraz piecza nad ich rejestracją;
2. współdziałanie w planowym przebiegu przesiedlenia;
3. nadzór nad wykonywaniem układów. Ponadto wystawiali oni
przesiedlanej ludności dwustronne dowody przesiedleńcze,
zwane „kartami ewakuacyjnymi”, dokonywali opisu mienia
pozostawionego przez przesiedlonych, przeprowadzali szacunek tego mienia oraz sporządzali listy transportowe4. Polskim
pełnomocnikom przydzielono pracowników operacyjnych
NKWD. Jednym z ich zadań było uniemożliwienie wyjazdu ze
Związku Sowieckiego osób, których „wyjazd jest niepożądany
ze względów operacyjnych”5.
Instytucją, która miała odpowiadać za organizację przesiedlenie ludności polskiej oraz za ogół spraw z tym związanych, był
Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR), powołany do życia dekretem PKWN z 7 października 1944 roku6.
Niestety, właściwie od samego początku akcji przesiedleńczej okazało się, że umowy były łamane. „Ewakuacja” miała być
dobrowolna, władzom nie wolno było stosować wobec ludności
żadnego przymusu. Oświadczenie o zamiarze przesiedlenia się
mogło być złożone w formie ustnej bądź pisemnej. Na podstawie zgłoszeń osobistych Pełnomocnicy powinni w ciągu dziesięciu dni zestawić wykazy chętnych do przesiedlenia. Listy te
następnie kierowano do wyższych Pełnomocników i przedstawicieli obu stron celem zatwierdzenia, co stanowiło podstawę do
przesiedlenia ludności7.
W wielu wypadkach miało miejsce zastraszanie ludności polskiej, deklarującej chęć wyjazdu.
D. Sula, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna Państwowego Urzędu
repatriacyjnego w latach 1944-1951, Lublin 2002, s. 14-15.
5
Teczka specjalna J.W. Stalina. Raporty NKWD z Polski 1944-1946, oprac.
T. Cariewskaja, A. Chmielarz i in., Warszawa 1998, s. 133-138.
6
„Dziennik Urzędowy RP”, nr 7/1944, poz. 32.
7
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Państwowy Urząd Repatriacyjny
(dalej: PUR), Wydział Ogólny – Oddział Prezydialny (dalej: Wydz. Og. Od.
Prez.), sygn. II/3. Statuty, układy, instrukcje; umowy z LSRR, BSRR i USRR
o “ewakuacji” 1944/45, s. 127-147.
4
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O trudnej sytuacji na Ukrainie pisał Władysław Wolski:
Aresztowano mi Polaków, szczególnie na Ukrainie. Przed samą
ofensywą warszawską przyjechałem do Lwowa, a tam panika (...).
Przyjechałem do Chruszczowa (...). Postanowiłem porozmawiać
z nim po przyjacielsku. On sam zresztą stworzył odpowiednią
atmosferę (...). Ja wyciągnąłem te kartki i mówię: Nikita Siergiejewicz: oto aktorzy, oto profesorowie (...). A Chruszczow (...)
wciągnął mnie do kąta i mówi, że w styczniu ruszyła nowa ofensywa radziecka na Warszawę i żeby natychmiast jechać do Lublina (…). A że on tutaj się zastanowi nad tymi sprawami8.

Aresztowania trwały jednak nadal. 15 stycznia 1945 roku ze
Lwowa wywieziono na Syberię siedem tysięcy Polaków9. 3 marca
1945 roku tysiąc uwięzionych osób wysłano ze Lwowa na wschód10.
Sowieci liczyli, że aresztowania spowodują u opornych chęć wyjazdu do Polski. Potwierdzenie tego znajdujemy w licznych meldunkach służb bezpieczeństwa Ukrainy. I tak np. w raporcie skierowanym do Ludowego Komisarza Bezpieczeństwa Państwowego
USRS z 22/23 stycznia 1945 z obwodu drohobyckiego czytamy iż:
w rezultacie ciosu operacyjnego wymierzonego w polskie nacjonalistyczne podziemie i osoby prowadzące agitację na rzecz nie
wyjeżdżania do Polski, liczba Polaków, którzy wyrazili chęć wyjechania do Polski znacznie wzrosła. Jeśli według stanu na dzień
20 XII 1944 r. zapisało się na wyjazd do Polski tylko 3219 osób,
to po aresztowaniach przeprowadzonych wśród Polaków liczba
tych, którzy zapisali się znacznie wzrosła i według stanu na dzień
18 stycznia 1945 r. na wyjazd do Polski zarejestrowało się 12 109
osób. Jeśli przed przeprowadzeniem operacji aresztowań polskiego nacjonalistycznego podziemia średnia liczba zapisujących się
w ciągu dnia wynosiła 30-35 osób, to po przeprowadzeniu operacji osiągnęła ona średnio około 300 osób (...)11.
W. Wolski, Kartki kontrowersyjne, Kraków 1980, s. 326-327.
Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. V, Październik 1944-lipiec 1945, Wrocław 1991, s. 374.
10
Tamże, s. 322; AAN, PUR, Wydział Prawny, sygn. XIV/25, s. 79.
11
Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych. T.2. Przesiedlenia Polaków
i Ukraińców 1944-1946, Warszawa-Kijów 2000, s. 345-355.
8
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Na decyzję o wyjeździe miały też niewątpliwie wpływ napady UPA,
w wyniku których tylko w lutym 1945 r. na ziemi tarnopolskiej zginęło ponad 1000 Polaków i ponad 50 wsi zostało spalonych12.
Ludność była przerażona i zdezorientowana, z jednej strony nie chciała opuszczać swoich domostw i jechać w nieznane,
z drugiej zaś coraz bardziej obawiała się terroru i prześladowań.
W jednej z relacji czytamy: „Sowieci zaczęli wyłapywać działaczy AK i to niekoniecznie tylko oficerów. Sądy, wyroki, wywózki,
można by rzec normalka. Lecz po pewnym czasie uspokoili się
i kazali nam szykować się do opuszczenia tamtych terenów, bo
przecież te ziemie nigdy nie były polskie. Polska jedynie okresowo nimi administrowała, na zasadach zaboru, oczywiście. Oj, jak
ciężko (...)”13. Aresztowania dotknęły również współpracowników
Rejonowych Pełnomocników. Oskarżano ich o agitację ludności
polskiej do pozostawania na Ukrainie14.
Zgodnie z zawartymi umowami w pierwszej kolejności miały być
przesiedlane osoby niezdolne do pracy, chorzy, inwalidzi, starcy, samotne kobiety i dzieci, osoby pozostające pod opieką państwa, a także członkowie rodzin znajdujących się na terenie drugiej strony15.
Ustalone terminy akcji przesiedleńczej były zbyt krótkie, by
mogły zadowolić stronę polską.
Na Ukrainie rejestracja miała być przeprowadzona od 15 września do 15 października 1944 roku, a przesiedlenie od 15 października 1944 r. do 1 lutego 1945 roku16. W związku z trudnościami
przesiedleńczymi przedłużono termin rejestracji do 1 maja, a następnie do 1 sierpnia 1945 roku17.
G. Mazur, Problemy przesiedlenia Polaków z Ukrainy i Ukraińców z Polski w latach 1945-1946, w: Polska-Ukraina: trudne pytania, T. 8, Warszawa
2001, s. 30.
13
Archiwum Wschodnie (dalej: AW), sygn. II/1348/2k. Relacja Romana
Kucharskiego, s. 7-9.
14
AAN, Generalny Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Repatriacji (dalej:
Gen. Pełn. Rz. RP ds. Rep.), sygn. 53, Radca prawny – zażalenia repatriantów
na PUR i prośby o interwencję 1946-1948, s. 346-347.
15
D. Sula, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna, dz. cyt., s. 63.
16
Dokumenty i materiały, t. VIII, dz. cyt., s. 221.
17
J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948,
Warszawa 1987, s. 46-47.
12
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Jeszcze przed zorganizowaniem akcji przesiedleńczej ludność
polska w obawie przed terrorem nacjonalistów ukraińskich przenosiła się na wyzwolone ziemie. Byli to tzw. dzicy repatrianci, których liczbę PUR oceniał na 250 tysięcy18. Natomiast w ramach
akcji przesiedleńczej w roku 1944 „ewakuowano” na ziemie polskie 117 212 osób19.
Pierwszych przesiedleńców z Ukrainy planowano osiedlić
w wioskach powiatu hrubieszowskiego, które dobrowolnie opuściła ludność ukraińska. Jednak już pierwsze miesiące pokazały, iż
ludność osiedlona na terenie województwa lubelskiego czy rzeszowskiego nie czuła się bezpiecznie i traktowała swój pobyt tam
jako czasowy, przenosząc się po wyzwoleniu Polski na ziemie
zachodnie. W związku z napadami i podpaleniami przez Ukraińców, Wojewódzkie i Rejonowe Oddziały PUR w meldunkach
wysyłanych do Zarządu Centralnego alarmowały, by nie przysyłano na te tereny transportów z ludnością. Do tragicznych zajść
doszło w nocy z 18 na 19 maja 1945 r. we wsi Bohorodycze (pow.
Hrubieszów), która została napadnięta przez nacjonalistów ukraińskich. W czasie napadu przesiedleńcy zostali prawie kompletnie zrujnowani, wieś spalono, zginęło osiem osób. W okolicznych
wsiach wybuchła panika, osiedleni tam „repatrianci” gremialnie
opuszczali zajmowane gospodarstwa i przenosili się w inne rejony
powiatu, gdzie mogli czuć się bezpiecznie. Zajścia tego rodzaju powodowały wśród ludności niechęć do całej akcji przesiedleńczej20.
Poważną przeszkodę w szybkim przesiedleniu ludności polskiej stanowił brak środków transportu. Opóźniało to nie tylko
AAN, PUR, Wydz. Og. Od. Prez., sygn. II/52. Sprawozdania, s. 227;
P. Eberhardt w swojej książce: Przemiany narodowościowe na Ukrainie XX wieku (Warszawa 1994), s. 173, pisze o ponad 200 tys. Polaków, którzy przenieśli
się na ziemie polskie przed rozpoczęciem akcji przesiedleńczej; J. Czerniakiewicz, Repatriacja, dz. cyt., s. 46 podaje liczbę ok. 100 tys.
19
AAN, PUR, Wydział Osadnictwa, sygn. XI/97. Zestawienia repatriantów z ZSRR – 1946 r., s. 62; Zdaniem K. Kersten do końca 1944 r. przybyło z Ukrainy 15,5 tys. osób, w większości kobiet i dzieci – K. Kersten, Polski
Komitet Wyzwolenia Narodowego 22 VII – 31 XII 1944, (Lublin 1965), s. 86;
J. Czerniakiewicz w swojej pracy Przemieszczenia Polaków i Żydów na Kresach
Wschodnich II Rzeczypospolitej i w ZSRR 1939-1959, Warszawa 1991, s. 3 pisze
o 117 114 osobach przesiedlonych w 1944 r. z Ukrainy.
20
D. Sula, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna, dz. cyt., s. 64-65.
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Przesiedlenie ludności polskiej z Ukraińskiej

127

całą akcję, ale było również przyczyną wielu ludzkich dramatów. Jeden z pracowników Rejonowego Urzędu Repatriacyjnego
w Czortkowie pisze:
Przesiedlenie Polaków odbywało się w sposób skandaliczny. Ludzie wypędzani z rodzinnych domów, koczowali po kilka tygodni
na dworcu towarowym lub jeśli mieli szczęście w mieście u znajomych. Całe rodziny bez dachu nad głową mokły i marzły na
deszczu, czekając na podstawienie wagonów. (...) Chodząc prawie codziennie z poleceniami do władz kolejowych (na przełomie 1945 i 1946 r. pracowałem w PUR), kontaktowałem się z repatriantami (...). Kiedy wreszcie podstawiono wagony na stacji,
zaczynały dziać się dantejskie sceny. Wszyscy bowiem pragnęli
zająć przede wszystkim kryte wagony, ale niestety starczało ich
dla niewielu. (...) Kiedy transport gotowy był już do odjazdu, odciągano pociąg na bocznicę i znów zaczynało się czekanie. Tym
razem na lokomotywę. Ten przymusowy postój, ciasnota, chłód
i głód powodowały wybuchy płaczu i liczne spory, kiedy pociąg
ruszał wreszcie w drogę zapominano szybko o waśniach i urazach. Rozlegał się zbiorowy płacz. (...)”21.

Ten obszerny fragment wspomnień, mimo iż dotyczy
Czortkowa, jest odbiciem sytuacji, w jakiej znalazło się tysiące
przesiedleńców.
Początkowo ludność polska nie chciała opuszczać ziem, na których od pokoleń zamieszkiwała. Wierzono, że Polska tam wróci.
W Stryju w drugiej połowie października 1944 r. na wielu obwieszczeniach o zasadach przesiedlenia Polaków pojawiły się napisy: „Nigdzie stąd nie wyjedziemy. Tutaj będziemy mieć Polskę”22.
Bano się również podróży w nieznane i tego, co mogło ich tam
spotkać. Często jednak strach przed represjami, aresztowaniami
był przyczyną decyzji o wyjeździe. Z drugiej zaś strony z Polski
przychodziły nie najlepsze wieści, mówiono m.in. że system władzy jest ten sam, Sowieci rabują i wywożą wszystko na wschód,
a na „Ziemiach Odzyskanych” rządzą jeszcze Niemcy. Tak więc
ludność była przerażona i zdezorientowana. Ci bardziej świadomi
AW, sygn. II/734. Wspomnienia Jana Kruczkowskiego, s. 66, 68-69, 72.
Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku, dz.
cyt., s. 287-297.
21

22
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chcieli pozostać na miejscu, by strzec polskości, bowiem wierzono,
że dopóki na tych ziemiach żyć będą Polacy, dopóty tam będzie
Polska23. Byli też tacy, którzy wiązali spore nadzieje z każdą kolejną konferencją. Np. 16 października 1944 r. mieszkaniec Stanisławowa Karol Suski oświadczył, że w Moskwie zakończyła się
konferencja delegatów Związku Sowieckiego Anglii z udziałem
szefa emigracyjnego rządu Polskiego Mikołajczyka.
Na konferencji tej zdecydowano uznać granicę Polski taką, jaka
istniała do 1939 r. (…) Żadnej ewakuacji ludności polskiej nie
będzie, wkrótce przyjdą tu wojska polskie i będzie tutaj Polska24.

Znacznie później, bo 28 maja 1945 r. Główny Pełnomocnik do
Spraw Ewakuacji, zwrócił się do Pełnomocników Rejonowych, by
tłumaczyli ludności, iż konferencja w San Francisco „nie zajmuje
się w ogóle kwestią polską, że zwlekanie z wyjazdem szczególnie
ludności rolniczej może postawić ją w katastrofalnym położeniu,
gdyż nie tylko nie zasieje, ale przy braku środków komunikacji,
może nie zdążyć nawet do zbiorów”25.
Już w pierwszych tygodniach akcji przesiedleńczej pracownicy Państwowego Urzędu Repatriacyjnego zwracali uwagę na złą
organizację transportów, często bowiem zdarzało się, iż w jednym
transporcie znajdowali się przesiedleńcy skierowani według kart
ewakuacyjnych do różnych miejscowości – np. Jarosławia, Tarnowa, Łodzi, Poznania itd. Powodowało to bałagan, ale również
w niektórych rejonach przeludnienie. Aby temu zapobiec, dyrektor
PUR skierował do Pełnomocników Tymczasowego Rządu Narodowego w USRR, BSRR, LSRR pismo, w którym informował
o ustalonych zasadach, usprawniających całe przedsięwzięcie. Postulował m.in., by akcję przesiedleńczą powiązać z zasiedleniem
ziem nowo przyłączonych do Polski. Jego zdaniem wykształcenie (określone zawody) lub stan zdrowia mógł być powodem, dla
którego przesiedleniec wyrazi chęć osiedlenia na terenach Polski
D. Sula, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna, dz. cyt., s. 67.
Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku, dz.
cyt., s. 251.
25
Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Dział Rękopisów, sygn. Rkps
16617/II. Materiały Obwodowej Delegatury Rządu RP w Czortkowie, s. 9.
23

24
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w granicach sprzed 1939 roku. Celem akcji osiedleńczej miało
być takie rozmieszczenie ludności polskiej, aby wskutek wzajemnego oddziaływania zniknęły różnice dzielnicowe i „patriotyzm
prowincjonalny”. 25 kwietnia 1945 r. dyrektor PUR wydał okólnik w sprawie kierowania transportów z przesiedleńcami. Szlaki
transportów z USRR były następujące:
1. Łuck, Kowel, Chełm, Lublin, Dęblin, Skarżysko, Kielce, Częstochowa, Katowice.
2. Lwów, Przemyśl, Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole.
3. Łuck, Lublin, Warszawa, Działdowo, Iława, Malbork, Elbląg,
Braniewo.
4. Lwów, Rawa Ruska, Zamość, Lublin, Dęblin, Warszawa, Działdowo, Iława, Malbork, Elbląg, Braniewo.
5. Kowel, Chełm, Lublin, Dęblin, Warszawa, Działdowo, Iława.
6. Kowel, Chełm, Lublin, Łuków, Siedlce, Małkinia, Ostrołęka,
Wielbark, Olsztyn.
Dyrektor PUR zalecił również by do Białegostoku, Lublina,
Rzeszowa, Zamościa, Warszawy, Krakowa i Łodzi kierować tylko
te osoby, które mają zapotrzebowanie na pracę lub oparcie w rodzinie. Dzieci bez opieki należało wysyłać do Poznania, a osoby słabe,
chore wyładowywać po drodze w większych ośrodkach, aby zapewnić opiekę lekarską. Na tereny przyfrontowe, na których polska administracja była dopiero w trakcie organizacji wolno było kierować
jedynie rodziny silniejsze, które mogłyby sprostać warunkom „pionierskiej pracy”26. 2 sierpnia 1945 roku dyrektor PUR M. Sapieha
w piśmie do Pełnomocnika Rządu RP do Spraw Ewakuacji W. Wolskiego poruszył problem należytego zagospodarowania miejscowości uzdrowiskowych na „Ziemiach Odzyskanych”. Proponował by
kierować tam ludność, która zamieszkiwała w pobliżu uzdrowisk
na ziemiach wschodnich, gdyż zna ona potrzeby uzdrowisk i potrafi swoją działalność gospodarczą dostosować do jego potrzeb.
W związku z powyższym sugerował by kierować przesiedleńców:
a) z górskich okolic uzdrowiskowych byłego województwa stanisławowskiego (Żabie, Worochta, Tatarów, Mikuliczyn, Jaremcze,
Delatyn, Dolina Sławsko) do powiatów: Jelenia Góra, Kłodzko,
Wałbrzych, leżących w województwie wrocławskim;
26

D. Sula, Działalność przesiedleńczo-repatriacyjna, dz. cyt., s. 68-69.

130

Dorota Sula

b) z nizinnych okolic uzdrowiskowych byłego województwa stanisławowskiego (Morsztyn – pow. stryjski, Truskowiec – pow.
drohobycki, Lubień Wielki – pow. gródecki) i byłego województwa lwowskiego (Szkło – pow. jaworowski, Niemirów – pow. rawsko-ruski) do powiatów: Bystrzyca w woj. wrocławskim i Nysa
w woj. śląsko-dąbrowskim;
c) repatriantów – sadowników z powiatów: Zaleszczyki, Borszczów, Buczacz byłego województwa tarnopolskiego; Kosa,
Kuły, Światyń, Kołomyja, Horodenka – byłego województwa
stanisławowskiego do powiatów: Krosno nad Odrą i Zielona
Góra w woj. poznańskim, gdzie jest uprawa winorośli i hodowla
owiec27.

W sierpniu 1945 roku do Lwowa udał się prof. Stanisław
Grabski, aby zapoznać się z przebiegiem akcji „repatriacyjnej”.
Raport, w którym zawarł swoje uwagi i spostrzeżenia przedstawił
na posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej 4 września 1945 r. Według prof. Grabskiego we Lwowie i okręgu lwowskim chęć wyjazdu zgłosiło około 78 tys. osób, liczba nie zarejestrowanych z tego
samego okręgu przewyższała 120 tys. Niechęć do przesiedlenia
wywoływały również informacje pochodzące już
od repatriantów, o strasznej doli jaka ich spotkała, o wysadzaniu
transportów w czystym niemal polu w pobliżu np. Bytomia, o zupełnym braku jakiejkolwiek opieki nad jadącymi transportami

itd. Ponadto, by przesiedlenie ludności przebiegało sprawniej, powinny, wzorem organizowanych przez ZPP, powstawać zawodowe i dzielnicowe komitety repatriacyjne, najlepiej przy parafiach,
ale powoływane do życia przez Pełnomocnika. Stanisław Grabski
przyznawał, że przy pomocy parafii zorganizowane dzielnicowych
komitetów będzie najłatwiejsze, albowiem to duchowieństwo cieszyło się największym zaufaniem ludności polskiej we Lwowie.
Zdaniem S. Grabskiego Uniwersytet i Politechnikę należało
przenieść do Wrocławia, gdzie można by również osiedlić śródmieście Lwowa. Natomiast dzielnice zewnętrzne, jak Gabryelówka, Persenkówka, Bodnarówka, Lewandówka, okolice „29
Listopada” i Nowy Lwów osiedlić w małych miastach Dolnego
27

Tamże, s. 70.
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Śląska. Dzielnice te składały się z małych domów, w większości
należących do pracowników kolei, poczty, rękodzielników, robotników i urzędników, stąd też znaleźliby oni pracę w poniemieckich zakładach przemysłowych, które znajdowały się we
wszystkich średnich miastach Dolnego Śląska28. Po wysłuchaniu
i rozpatrzeniu wniosków S. Grabskiego na tymże posiedzeniu
KRN, postanowiono, iż PUR „spowoduje sporządzenie dokładnej ewidencji repatriantów znajdujących się poza wschodnimi
granicami Polski celem ujęcia w ścisłą ewidencję fachowców wg
grup zawodowych”. Ponadto zobligowano PUR do następujących
działań: podjęcia starań o przedłużenie rejestracji do 1 stycznia
1946 r., usprawnienia transportu – poprzez m.in. transport samochodowy i uruchomienie pociągów wahadłowych, zapewnienia
komunikacji lotniczej i telefonicznej z Warszawą. Dla kontroli
nad „repatriacją i osiedleniem” PUR miał zorganizować na terenie Lwowa Komitet Obywatelski, który mógłby dobierać zespoły
repatriantów. Nadzór nad „repatriacją” ze Lwowa miał sprawować
S. Grabski29. Nie wiadomo, czy to na skutek działań PUR, czy też
innych jeszcze okoliczności został podpisany w Kijowie 20 września 1945 r. dodatkowy protokół do układu z 9 września 1944 r.,
na mocy którego przedłużono terminy rejestracji do końca 1945
r., a we Lwowie do końca pierwszego kwartału 1946 roku. Dotyczyło to jednak tych, którzy złożą umotywowane podanie, wskazujące powody opóźnienia30.
Jak wspomina ks. Józef Janczarski na początku 1946 r.
w gruzach Tarnopola gnieździły się już tylko resztki Polaków. Podobnie było wszędzie. Ludność polska w popłochu uciekała z tych
ziem przed gwałtem władzy radzieckiej. (…) W Tarnopolu dla
księży nie istniał problem zostać czy wyjechać. My musieliśmy wyjechać. Nie było miasta, bo zostało zabite. Nie mieliśmy parafian, bo
wyjechali i uciekli przerażeni grozą wciąż trwających rzezi. Trwaliśmy w Tarnopolu prawie o jeden rok dłużej niż w innych parafiach,
28
Protokoły posiedzeń Prezydium Krajowej Rady Narodowej 1944-1947,
oprac. Jerzy Kochanowski, Warszawa 1995, s. 273-277.
29
Tamże, s. 108.
30
J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludności, dz. cyt., s. 44-46; wcześniej
przedłużono już terminy rejestracji do 1 V, a następnie do 1 VII 1945 r.
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bo do Tarnopola wciąż przyjeżdżali nowi ludzie z różnych miejscowości, w których repatriacja była zakończona. Mogli dojechać
do miasta wojewódzkiego, gdzie organizowano jeszcze dodatkowe
transporty. Nasza obecna parafia to ci koczujący na stacji. Zmęczeni do ostatnich granic, żyjący wśród zwałów skrzyń i tobołków
(…). Zaplanowaliśmy wyjazd z Tarnopola ostatnim transportem
(…) Wyjechaliśmy z Tarnopola (…) 24 maja (…). Jest nam ciężko
na sercu, żal nam tych ziem, żal nam tych dziejów, żal nam tej krwi,
która wsiąkła w tę ziemię. Wszystkiego nam żal (…)31.

Według Państwowego Urzędu Repatriacyjnego do 1 sierpnia
1946 r. z Ukrainy Zachodniej przesiedlono 787 524 osoby, co stanowiło 91,7% w stosunku do zarejestrowanych – 858 548 osób. Do
1 lipca 1946 r. przesiedleńcy z USRR przywieźli z sobą 186 806
sztuk inwentarza żywego i 45 831 sztuk inwentarza martwego32.
Nieco inne dane podał 31 października 1946 Minister Spraw
Wewnętrznych Siergiej Krugłow w swoim piśmie skierowanym
do J.W. Stalina, N.A. Wozniesienskiego, Ł.P. Beri i A.A. Żdanowa. Przekazywane informacje pochodziły od ministerstwa spraw
wewnętrznych Ukraińskiej SRS. I tak na terytorium zachodnich
obwodów Ukraińskiej SRS zewidencjonowano 304 904 rodziny,
liczące 872 217 osób, które podlegały przesiedleniu do Polski. Na
wyjazd zarejestrowało się 301 755 rodzin, 895 905 osób, a przesiedlono 272 5444 rodziny, 789 982 osoby. Na miejscu pozostało
32 360 rodzin liczących 82235 osób33. Jeśliby przyjąć za PURem, że w listopadzie i grudniu 1946 r. wróciło jeszcze 2577 osób,
to w sumie wróciłoby 792 559 osób. Natomiast na miejscu pozostałoby jeszcze 79 658 Polaków. Oczywiście wszystkie te dane
dają pewne wyobrażenie o skali zjawiska, ale żadnej z powyższych
liczb nie można traktować jako ostatecznej.
Przesiedlenie ludności polskiej z Ukrainy zakończono z dniem
31 grudnia 1946 r. W związku z tym, że część ludności deklarującej chęć wyjazdu do Polski z różnych względów nie została
31
J. Anczarski, W popłochu na Zachód, „Głosy Podolan”. Wydanie specjalne, nr 6, s. 41-44.
32
AAN, PUR Wydz. Ewidencji i Statystyki, sygn. XII/1. Okólniki, sprawozdania organizacyjne dotyczące Wydziału Ewidencji, s. 377.
33
Teczka specjalna, dz. cyt., s. 543.
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przesiedlona, strona polska podjęła po raz kolejny starania o przedłużenie terminu zakończenia akcji przesiedleńczej, czego niestety nie udało się uzyskać. 6 maja 1947 roku w Warszawie został
podpisany protokół „o zakończeniu ewakuacji polskich obywateli
z terytorium Ukraińskiej SRR do Polski i ukraińskiej ludności
z terytorium Polski do Ukraińskiej SRR”34.
Sergìj Tkačov napisał, że polsko-ukraiński „transfer” ludności
odbywał się wprawdzie pod kontrolą Moskwy, ale pomógł rozwiązać szereg politycznych i ekonomicznych problemów, a poniekąd także konflikt etniczny35.
Niezależnie od oceny tamtych wydarzeń, należy pamiętać, że
przesiedlenie ludności to przede wszystkim dramaty związane
z porzuceniem małej ojczyzny, miejsc, w których ludność ta była
mocno zakorzeniona, to często rozbicie jakiejś wspólnoty sąsiedzkiej, parafialnej, ale też pozostawienie dóbr kultury, wyniku starań, pracy i troski wielu pokoleń Polaków. Niestety, często nawet
te stanowiące własność prywatną nie mogły „wyruszyć w podróż”
wraz z właścicielami. W Polsce Ludowej przesiedlonych Polaków
nazywano repatriantami, a w dowodach osobistych wpisywano im
urodzony w ZSRR. Nie mogli starać się o odszkodowanie za mienie pozostawione za Bugiem, a wielu z nich było represjonowanych. O swoich tragicznych przeżyciach nie mogli mówić głośno,
trudno się więc dziwić, że żyli w poczuciu krzywdy.

Summary
Dorota Sula

Gross-Rosen Museum

The Deportation of the Polish Population from the Ukrainian
Soviet Socialist Republic in the Years 1944-1946
On 9th September, 1944, the Polish Committee of National
Liberation (Polish: PKWN), drew up an international agreeDokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. IX, Styczeń 1946-grudzień 1949, Warszawa 1974, s. 191-193, 212-213.
35
S.V. Tkačov, Pol’s’ko-ukraïns’kij transfer naselennja 1944-1946 rr.: viselennja poljakìv z Ternopìllja, Ternopìl’ 1997, s. 200.
34
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ment with the Ukrainian SRR about the “expulsion of the Polish and Jewish population from the USSR, and the Ukrainian
and Ruthenian population from Poland.” Only those Poles and
Jews, who could prove their Polish citizenship until 17th September, 1939, were entitled to deportation. To accomplish the resolutions resulting from the agreement, PKWN appointed Polish
Government Plenipotentiary for the Expulsion of Polish Population from Ukraine. Since the very beginnings of the deportation, however, the agreement was violated. In many cases, Poles
who declared their will to depart, were tormented. People were
arrested and sent to the East under minor excuses. According to
the agreements, people who were unable to work, sick, disabled,
old, single women, children, people under the State’s custody, as
well as members of families who had already lived on the other side, were to be evacuated as the first ones. According to the
National Office of Repatriation, until 1st August, 1946, 767 534
people were deported from Western Ukraine.

Joanna Elżbieta Potaczek
Uniwersytet Rzeszowski

Społeczność żydowska Leska
w okresie holokaustu
Żydzi bieszczadzcy pojawili się na terytoriach Leska już
w XVI w. Najstarsza wzmianka z 1542 r. mówi o Żydach z Leska i miejscowym kahale, któremu podlegały gminy izraelickie
w Sanoku i Baligrodzie1. Według spisu z 1764 r. w kahale leskim
mieszkało 1656 osób pochodzenia żydowskiego i była to najliczniejsza gmina na ziemi sanockiej, w skład, której wchodzili
Izraelici z Lutowisk, Mrzygłodu, Tyrawy Wołoskiej, Woli Michowej i Baligrodu2.
Natomiast wedle spisów powszechnych z dwudziestolecia
międzywojennego, wiadomo, że w powiecie leskim w 1921 r.
żyło 10 294, a w 19313 r. 12 393 Izraelitów, stanowiących
10% ogółu ludności powiatu, a w miastach dochodziła nawet
do 60%4.
A. Potocki, Bieszczadzkie losy – Bojkowie i Żydzi, Rzeszów-Krosno
2000, s. 16.
2
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 117, A.W. Bilińscy, Bieszczady, Olszanica 2007; T. Budziński, Bieszczady, Olszanica 1998, A. Fastnacht,
Dzieje Leska do 1772 r., Rzeszów 1979, s. 46.
3
Archiwum Państwowe w Przemyślu, Akta spisu powszechnego z 1931 r.
Województwo lwowskie.
4
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na
podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych. T. 13, Województwo lwowskie, Warszawa 1924.
1
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Natomiast do wybuchu II wojny światowej liczba osób pochodzenia żydowskiego zwiększyła się na tym terytorium do 14
tyś5. W gminach żydowskich znajdowały się synagogi, szkoły
wyznaniowe, pomieszczenia użyteczności publicznej oraz jednostki handlowe. W większych miejscowościach Chasydzi mieli
własne Domy Modlitwy6.
Społeczność ta zajmowała się głównie handlem i rzemiosłem,
a na wsiach rolnictwem, lichwiarstwem i karczmarstwem7.
W największej bieszczadzkiej gminie żydowskiej jaką było
Lesko8, żyło przed wojną 2338 Żydów, a rabinem w niej był
Kanner Abraham Chaim9. Ponadto gmina utrzymywała 10
szkół wyznaniowych chederów, w których uczyło się od 20 do 40
chłopców oraz szkołę religijną dla dziewcząt Bejs Jakow. Działały stowarzyszenia Jad Charuzim, Gemilas Chesed, Chewra
Kadisza i Tarbut. Społeczność żydowska posiadała Kasę Pożyczkową i drukarnię10. W centrum miasta znajdowała się murowana synagoga, której istnienie plasowało się na 17 w. Ponadto
w mieście znajdowało się pięć innych Bożnic, głównie chasydzkich, wszystkie zostały zniszczone podczas II wojny światowej11.
Synagoga murowana w tym okresie została poważnie zdewastowana i przez 20 lat stała opuszczona. W 1980 r. przeprowadzono
jej rozległe prace remontowe.
Leski kirkut był jednym z najstarszych w Polsce. Najstarsza
macewa na grobie Elizea Ben Heszulewa pochodziła z 1548 r.,
a ponad dwa tysiące innych plasowało swoje istnienie na XVI,
XVII wiek12.

Tamże, s. 15.
Tamże, s. 34.
7
A. Potocki, Żydzi rymanowscy, Krosno 2000, s. 87.
8
Do leskiej gminy wyznaniowej należało 34 miejscowości.
9
A. Potocki, Żydzi rymanowscy, dz. cyt., s. 89.
10
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 106-107.
11
J. Budziak, Zabytki sakralne Leska, Warszawa 1992, s. 43.
12
M. Gosztyła, M. Proksa, Kirkuty Podkarpacia, Przemyśl 2001,
s. 36, 39.
5
6
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Fot 1, 2, 3, 4. Leska synagoga po II wojnie światowej oraz kirkut w Lesku. Najstarsze macewy pochodzą z XVII i XVIII w.
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Tu spoczywa mąż bogobojny
Elizer syn rabiego Heszulema
pamięć sprawiedliwych niech będzie błogosławiona
Zmarł w dniu szóstym 9 dnia miesiąca tiszri
309 roku, według zapisu skróconego w 1548 r.
Źródło. A. Potocki, Bieszczadzkie judaica, Rzeszów 2007, s. 63.

W okresie międzywojennym narastały antagonizmy antysemickie zarówno w skali władz II RP, jak i w lokalnym społeczeństwie13. Ideologia ta dotknęła również Żydów leskich i choć może
nie w takim rozmiarze jak w większych aglomeracjach, to jednak
wystąpienia antyżydowskie zarzutowały na stosunki pomiędzy
Żydami a innymi narodowościami w czasie II wojny światowej14.
Po rozpoczęciu wojny, 11 września 1939 r. całe Bieszczady zostały opanowane przez okupanta niemieckiego i wspomagających
go Słowaków15. Pod koniec września wedle tajnego protokołu
paktu Ribbentrop – Mołotow, linia dzieląca terytoria okupowane
przez Niemców i Sowietów przebiegała wzdłuż rzeki San, dzieląc
na pół także obszar Bieszczadów16.
Wówczas wiele rodzin żydowskich z lewobrzeżnych wsi bieszczadzkich uciekła do radzieckiej strefy okupacyjnej17. Niemcy
początkowo nie sprzeciwiali się temu, a nawet zachęcali, pragnąc
w naturalny sposób pozbyć się Żydów ze swojej strefy18.
Archiwum Akt Nowych, BPK, H. Wołowski, Kwestia żydowska na
Kresach, sygn. 283, s. 9,12, I. Grunbaum, Żółta łata: materiały w sprawie żydowskiej w Polsce, z. 6, s. 28-29, I. Grunbaum, Żółta łata: walka o zniesienie
ograniczeń prawnych, z. 6, s. 40, 41, Sprawozdanie stenograficzne z CCXLII
posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20.10. 1925 r.
14
S. Rudnicki, Równi ale nie zupełnie, Warszawa 2008, s. 71-77.
15
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 167.
16
C. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006, s. 509.
17
A. Rossino, Hitler Strikes Poland Blitzkrieg, ideology and Atrocity, Kansas City 2003, s. 94; J. Bohler, Prześladowanie ludności żydowskiej w okupowanej
Polsce podczas trwania zarządu wojskowego (od 1 września do 25 października
1939 r.), w: Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, Warszawa
2008, s. 54, E. Hoffman, Sztetl, „Gazeta Magazyn”, nr 6/ 1998.
18
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 167, A. Potocki, Bieszczadzkie
losy, dz. cyt., s. 80, relacja Nahuma Weinbergera z Leska w posiadaniu A. Po13
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Eksterminacja ludności żydowskiej rozpoczęła się natychmiast
po wprowadzeniu okupacji hitlerowskiej19. Praktycznie do 1941 r.,
czyli w okresie tzw. „małego terroru” ograniczała się ona do sporadycznych, jednostkowych mordów na rodzinach żydowskich20.
W tym okresie wielu Żydów przybyło do Leska, które wówczas
znalazło się pod radziecką okupacją. Byli to w większości Izraelici
wypędzeni z niemieckiego Rymanowa21.
Niemcy wówczas jeszcze nie znali zamierzeń Hitlera co do kwestii żydowskiej, jednak już rozpoczęły się masowe egzekucje22.
Jesienią 1940 r. z Leska ruszyły pierwsze transporty z Żydami.
Na początku jeszcze nieliczne, niezapowiadające zbliżającej się zagłady. Ludzie wyłapywani do nich, byli wcześniej ograbiani z majątku i maltretowani. Żydzi zwożeni byli chłopskimi podwodami
do Baligrodu, gdzie utworzono przejściowe getto23. Getto leskie
Niemcy utworzyli dopiero w 1942 r.
Niemcy ograniczyli Żydom przestrzeń życiową do stref zamieszkania w miasteczku. Praktycznie w Bieszczadach nie było
typowych gett ogrodzonych murem i zasiekami, a ograniczenie
przestrzeni polegało na zakazach swobodnego poruszania się po
miejscowości, nakazach opuszczenia lepszych domów i osiedleniu
się w starych zrujnowanych gospodarstwach po kilka rodzin żydowskich łącznie. Majątek który pozostawiali miał być przekazany na rzecz Rzeszy, jednak w rezultacie trafiał do rąk prywatnych
niemieckich i ukraińskich24.
tockiego, Bibliotek für Zeitgeschichte, Sammlung Sterz 28774, Żołnierz S.T.,
list z 23 IX 1939 r.
19
J. Bohler, Prześladowanie ludności żydowskiej, dz. cyt., s. 46-47, K. Iranek-Osiecki, Kto ratuje jedno życie…Polacy i Żydzi 1939-1945, Warszawa 2009, s. 73.
20
K. Iranek-Osiecki, Kto ratuje jedno życie, dz. cyt., s. 75.
21
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 80, relacja Nahuma Weinbergera..., A. Potocki, Żydzi rymanowscy, dz. cyt., s. 76, Relacja Benziona Duerera, mieszkańca Rymanowa w posiadaniu A. Potockiego. J. Bohler, Prześladowanie ludności żydowskiej, dz. cyt., s. 46-47.
22
K. Iranek-Osiecki, Kto ratuje…, s. 73-75; A. Żbikowski, Żydzi, Wrocław 2004, s. 223.
23
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 83.
24
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 170; K. Irane-Osiecki, Kto
ratuje jedno życie, dz. cyt., s. 75; C. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918-1945,
dz. cyt., s. 567, A. Żbikowski, Żydzi, dz. cyt., s. 224.
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Społeczności żydowskiej Leska zakazano dostępu do wszelkich instytucji użyteczności publicznej25. Zamarło życie gminy
wyznaniowej. Powołany przez gestapo Judenrat musiał wypełniać wszelkie polecenia niemieckie, i choć wprawdzie starał się
socjalnie wspierać ludność, jednak coraz to większe ograniczenia
życiowe dawały się we znaki całej społeczności żydowskiej miasta,
dając przy tym małe szanse na jakąkolwiek pomoc.
Jeśli Żyd chciał pozostać przy życiu, musiał być użyteczny. Po
przymusowym zarejestrowaniu się do pracy zapłatą było pół kilo
chleba dziennie. Żydzi pracowali przy budowie nowych dróg, rozbiórkach zniszczonych wojną domów oraz w polu, lasach i przy
kopaniu kanałów. Ponadto nie mogli nic sprzedać ani kupić od
Polaków czy Ukraińców, ani również bez specjalnego zezwolenia opuszczać wytyczonych dla nich przedmieść miasta. Ludność
nieżydowska mogła za darmo pozyskać Żyda do pracy i często
nie dawała mu za to nawet pożywienia. Głód sprawił, że Izraelici
wymieniali resztki kosztowności i ubrań za jedzenie, gdy wszystko
się im skończyło żebrali na ulicach i dobijali się do drzwi sąsiadów, prosząc o kawałek chleba.
Żydom nie wolno było również zapoznawać się z aktualnymi
wydarzeniami ani chodzić do szkół26.
Jak już wspomniano w 1942 r. hitlerowcy utworzyli na terenie
miasta przejściowe getto, z którego kierowali Żydów do obozu
pracy przymusowej w Zasławiu.
Zorganizowany już w 1940 r. obóz, trafnie ochrzczony mianem „największego cmentarzyska bieszczadzkich Żydów”, Niemcy urządzili na terenie przedwojennej, niedokończonej budowy
fabryki celulozy i był on nierozerwalnie związany z zagładą Żydów leskich. Funkcjonowały na jego terenie warsztaty szewskie,
krawieckie i kuśnierskie. Między innymi produkowano tam buty
i odzież na potrzeby wojska niemieckiego. Część więźniów pracowała na zewnątrz obozu przy budowie dróg27.
C. Brzoza, A. Sowa, Historia Polski 1918-1945, dz. cyt., s. 567; A. Żbikowski, Żydzi, dz. cyt., s. 224-225; S. Friedlander, Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939-1945, Warszawa 2010, s. 11.
26
J. Wallach, Gorzka wolność, Rzeszów 2012, s. 58,59.
27
A. Potocki, Żydzi rymanowscy, dz. cyt., s. 204; T. Kowalski, Obozy hitlerowskie w Polsce południowo-wschodniej, Warszawa 1973.
25
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Kiedy Hitler zdecydował o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii
żydowskiej” na terenach kontrolowanych przez Trzecią Rzeszę,
obóz w Zasławiu z obozu pracy przemianował się na miejsce zagłady i etap przejściowy do komór gazowych Bełżca28.

Fot. 5. Żydzi czekający na transport do Obozu Zagłady w Bełżcu

Po agresji Niemiec na ZSRR, okupant niemiecki zajął całe terytorium powiatu leskiego. Niektórzy Żydzi uciekli wtedy dalej
na wschód, dzięki czemu uratowali życie. Większość jednak pozostała i zginęła w masowych egzekucjach i obozie śmierci.
Od czerwca 1942 r. zaczęto do Zasławia masowo przywozić
Żydów z powiatu leskiego, głównie z Leska29. Obóz ten posiadał bardzo małą kadrę niemiecką. Należeli do niej komendant
Johan Vogt, a od 1943 Alfred Miller oraz zastępca Otto Kratzman. Na zewnątrz obozu pilnowały ukraińskie jednostki Ukrainische Hilfpolizei dowodzone przez Tichonkę. Administrację
wewnętrzną obozu stanowił powołany przez Niemców Judenrat
oraz policja żydowska Judenordnungsdienst. Były to osoby naleG. Knopp, Holokaust, Warszawa 2011, s. 12; A. Kunert, Polacy i Żydzi
1939-1945, Warszawa 2001, s. 11.
29
T. Kowalski, Obozy hitlerowskie w Polsce południowo-wschodniej, dz.
cyt., s. 105.
28

142

Joanna Elżbieta Potaczek

żące wcześniej do Judenratu leskiego, które zostały przeniesione
do służby w obozie po całkowitej wywózce z Leska społeczności
żydowskiej30. Służby te zamiast nieść pomoc innym Żydom, zmuszone zostały do przejęcia roli ich katów31.
Ta specyficzna sytuacja spowodowała, że społeczność żydowska
obozu zarazem stawała się ofiarami i oprawcami. Żydzi z policji
pomocniczej przejęli czynności Niemców z innych obozów i z takim samym okrucieństwem traktowali swoich pobratymców32.
Służby te na życzenie Niemców katowały niewinnych ludzi,
sporządzały listy tych, którzy mieli zginąć na miejscu i tych, którzy mieli zakończyć życie w komorach gazowych obozu w Bełżcu.
Ponadto ludzie ci brali udział w masowych egzekucjach przeprowadzanych w obozie. Rozbierali więźniów, prowadzili na skraj
mogiły pełnej trupów, a gdy tamci mdleli, to podnosili ich do góry,
aby Niemiec mógł wygodnie strzelić w tył głowy.
Zapewne powód takiego postępowania był jeden, ratowanie
własnego życia kosztem życia innych. Nie każdy mógł być bohaterem, większość ludzi na myśl o zbliżającej się śmierci mogła
zrobić nawet najstraszliwsze rzeczy, aby się uratować. W rzeczywistości z funkcyjnych Żydów uratowała się tylko jedna osoba
Ucher Scharz, zastępca komendanta policji żydowskiej. Pozostali
chcieli się wykupić od śmierci, ale w trakcie rzekomej ucieczki
wszyscy zginęli33.
Obóz zlikwidowano pod koniec 1943 r. Wiosną 1944 r. Niemcy przystąpili do zacierania śladów ludobójstwa, w tym celu na
Rady gminne żydowskie powołane rozporządzeniem gubernatora Hansa Franka z dnia 28 listopada 1939 r. Zastąpiły one żydowskie gminy wyznaniowe i były całkowicie podległe Niemcom. Miały na celu sprawować opiekę
nad społeczeństwem byłej gminy. Do zadań jej należało: ewidencja ludności,
wydawanie kartek żywnościowych, wydawanie zaświadczeń urodzin i zgonów,
pobieranie podatków, opieka społeczna, służba zdrowia. Ponadto do głównych
ich zadań należało dostarczanie Niemcom przymusowych robotników, sporządzanie zestawień Żydów przeznaczonych do „przesiedleń” w rzeczywistości do
zagłady. W rezultacie powodowało to nieufny stosunek społeczności żydowskiej do judenratów. K. Iranek-Osiecki, Kto ratuje jedno życie, dz. cyt., s. 87-89.
31
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 86.
32
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 84.
33
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 170-172.
30
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jego teren przywieźli więźniów, którzy przez kilka tygodni ekshumowali ciała ze zbiorowych mogił, układali w stosy, polewali ropą
i podpalali. Popioły natomiast wyrzucali do rzeki Osławy34.

Fot. 6. Żydzi oczekujący w obozie w Zasławiu na transport do obozów
zagłady. Hitlerowcy zrobili sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie
Źródło. Potocki A., Bieszczadzkie judaica, Rzeszów 2007, s.

Przez cały okres funkcjonowania obóz wchłonął 15 tys. Żydów, w tym około 2,5 tys. Żydów z Leska. Do Bełżca wywieziono ok. 5 tys., 10 tys. zginęło na miejscu. W trakcie największych egzekucji, które odbywały się w lasku zwanym „Malinki”,
rozstrzeliwano dziennie od 500 do 800 osób35. Z zeznań Pawła
Dziubana wiadomo:
Na równinie pod lasem był wykopany dół długości około 20 m,
a szerokości 2,5 m. Doszedłem tam na moment przygotowania
ludzi do egzekucji. W odległości kilku metrów od wykopanego
dołu stał stół, a na nim była rozłożona broń krótka i długa. Policjanci żydowscy pałkami zapędzali grupę Żydów, polecając im
się rozebrać. Wszyscy rozbierali się do naga, a matki rozbierały
A. Potocki, Bieszczadzkie losy, dz. cyt., s. 87; T. Kowalski, Obozy hitlerowskie w Polsce południowo-wschodniej, dz. cyt., s. 87.
35
A. Potocki, Żydzi rymanowscy, dz. cyt., s. 205.
34
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swoje dzieci. Dwóch gestapowców podeszło na brzeg dołu, jeden
zaś stał przy stole i ładował broń. Z tego miejsca gdzie Żydzi się
rozbierali, policjanci żydowscy popędzali ich, bijąc pałkami nad
grób. Obaj gestapowcy podchodzili do ofiar i strzałami z broni
krótkiej oddawanymi w tył głowy zabijali ich. Co chwilę po wyczerpaniu amunicji w pistolecie, gestapowiec podchodził do stołu
i brał drugi naładowany pistolet. Na stole stały szklanki i butelki,
z których gestapowcy co chwilę coś popijali. Egzekucje obserwowałem około 15 minut. Liczbę ofiar, która na moich oczach rozstrzelano określam na około 100 osób. Gdy odchodziłem z tego
miejsca, egzekucja trwała nadal36.

Fot. 7. Żydzi idący z getta w Lesku do obozu w Zasławiu

Z obozu ocalało ok. 50 Żydów, którzy zdecydowali się na
ucieczkę i znaleźli schronienie u polskich rodzin. Wielkiego wyczynu dokonał w kwestii pomocy Żydom Stanisław Pyrcak z Sanoka, ukrywający w dwóch ziemiankach we wsi Prusik 20 osób
zbiegłych z Zasławia37.
Akta śledcze Ds. 3/70 OKBZH, Delegatura w Sanoku, Zeznania Pawła
Dziubana, w: C. Cyran, A. Rachwał, Eksterminacja ludności na Sanocczyźnie
w latach 1939-1944.
37
A. Potocki, Żydzi rymanowscy, dz. cyt., s. 206.
36
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Praktycznie do 1942 r. na terenie miasta Leska miały miejsce tylko sporadyczne egzekucje ludności żydowskiej, a ginęła
ona głównie w zasławskim obozie, jednak ich bestialstwo było
niesłychanie wymowne. Wśród pierwszych zamordowanych
w mieście osób znalazła się rodzina Guttwirtów, którą w 1940 r.
po wywózce do Zasławia bestialsko zamordowano. Jako ostatnie
zastrzelono 18 miesięczne dziecko. Pierwsza egzekucja na kirkucie leskim odbyła się już w 1941 r. Ofiary musiały wykopać
sobie grób, a następnie w grupę ludzi oddano kilka strzałów, poczym część z nich pochowano żywcem.
Wiosną tegoż roku okupant niemiecki utworzył w Lesku getto, którego likwidacja nastąpiła 14 sierpnia. Sporadyczne mordy
przybrały na sile dnia 14 sierpnia 1942 r., kiedy to Żydów spędzono na rynek, dokonując wstępnej selekcji. Około stu starców
i kalek rozstrzelano na miejscowym kirkucie, gdzie wcześniej
przygotowano
zbiorową
mogiłę, a zdolnych do pracy wywieziono do obozu
w Zasławiu.
Przed egzekucją kazano
się im kolejno kłaść twarzą
do ziemi na skraju dołu.
Strzelano ofiarą w tył głowy, a następnie spychano
do zbiorowej mogiły. Na
końcu rozstrzelano dwóch
Żydów, którzy kopali dół
i układali w nim ciała:
Majera Henika i Izaaka
Krachnera.
Ostateczne przeniesienie Żydów leskich do obozu w Zasławiu wyznaczono
Fot. 8. Lesko, burzenie żydowna 9 września 1942 r. Tak
skich domów po wysiedleniu ich
ostatnie dni przed tym
mieszkańców
wydarzeniem
wspomiŹródło. Potocki A., Bieszczadzkie
na mieszkanka Leska Jafa
judaica, Rzeszów 2007, s. 87
Wallach:
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Wszystkim nam pozwolono swobodnie poruszać się po mieście.
Każdy wiedział co będzie dalej. Wszyscy zdesperowani wierni
z Leska, pod przywództwem rabina postanowili wezwać Boga na
sąd religijny. Do odprawienia tego przerażającego rytuału wybraliśmy stary cmentarz. Tam na grobie dawno nie żyjącego rabina
zapalono czarne świece. Wszyscy Żydzi z Leska słyszeli pytania
zadawane przez rabbiego Horowitza:

Cóż czynisz swojemu ukochanemu ludowi? Czemu pozwalasz
na jego unicestwienie?
W końcu pośród grobów naszych przodków w Lesku padł wyrok: „Żydzi nie zawinili. Ponosimy karę bez powodu”38.
Przeznaczonych do obozu w Zasławiu wywieziono z Leska
furmankami. Tak wywózkę tą wspomina jeden z mieszkańców
Wołkowyi:
Wszyscy, co mieli konie zostali zobowiązani przez wójta gminy
w Wołkowyi do stawienia się rano 14 sierpnia na drodze do Leska.
Sznur furmanek był tak długi, że sięgał od Bereski do Wołkowyi.
Powiedzieli nam, że jedziemy po Żydów do Leska. Zakazali pod
karą śmierci brać cokolwiek od nich, a nawet rozmawiać z nimi.
W Lesku Żydzi siedzieli na rynku całymi rodzinami. Wsiadali na
nasze furmanki i odwieźliśmy ich do Zasławia. Pomimo zakazu
jeden z chłopów wziął od Żyda buty. Niemcy go za to zastrzelili39.

W kolejnej egzekucji w Lesku zginęli Żydzi, którzy ukrywali
się przed wywózką do Zasławia. Była to masakra siedemdziesięciu mężczyzn i kobiet. Ludzi tych zebrano pod murem kirkutu40.
Jeden z oprawców strzelał na oślep tylko ich raniąc, zabawiając
się w ten sposób ich cierpieniem. Pewną żydówkę raniono czterokrotnie, a dopiero piąty strzał okazał się śmiertelny41.
Dnia 16 grudnia 1942 r. w zasławskim obozie odbyła się rzeź
ok. 400 kobiet, między innymi zginęło wtedy wiele żydówek z Leska, które pracowały w warsztacie krawieckim szyjącym ubrania
J. Wallach, Gorzka wolność, dz. cyt., s. 64.
A. Potocki, Bieszczadzkie judaica, dz. cyt., s. 91-92, relacja Franciszka
Wrońskiego z Zawozu w posiadaniu A. Potockiego.
40
W. Dziduszko, Z obcymi i u swoich, w: Bieszczad, nr 9, Ustrzyki Dolne
2002.
41
A. Potocki, Bieszczadzkie judaica, dz. cyt., s. 92.
38

39
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dla Niemców. Gestapowcy zaczęli przeganiać kobiety po zakładzie,
a gdy przestraszone wybiegły na zewnątrz strzelali im w plecy42.
Na leskim kirkucie odbyło się jeszcze kilka egzekucji, w których
rozstrzelano po kilka lub kilkanaście osób. Trwały one do 1943 r.43.
Żydzi, chcąc uniknąć masakry, ukrywali się w lasach lub liczyli
na przychylność społeczności bojkowskiej, jednak ta była na tyle
zastraszona przez Niemców i przesiąknięta ideologią antyżydowską, że bardzo niechętnie udzielała im jakiejkolwiek pomocy,
a częstsze były przypadki ich wydawania44. Społeczność żydowska częściej mogła liczyć na pomoc ludności polskiej, jednak ta
w Bieszczady zamieszkiwała w bardzo małej liczbie.
Do Leska nie było po co wracać, gdyż miasteczko straszyło
opustoszałymi domami i wybitymi szybami. Ulice zarzucone
były książkami, papierami i zdjęciami. W błocie walały się kawałki świętych zwojów Biblii i tałesów, zbezczeszczonych przez
Niemców i mówiących o tragedii miejscowego społeczeństwa45.
Niewielu Żydów leskich zdołało się uratować. Ci, którym dane
było przetrwać dzięki ofiarności i poświeceniu miejscowych Polaków, dziś stanowią naoczne świadectwo tamtych wydarzeń. Między innymi należeli do nich Jaffa Wallach, jej mąż Natan i ich 4
letnia córeczka Rena, którzy przez 22 miesiące byli ukrywani wraz
w kilkorgiem członków ich rodziny w piwnicy Józefa Zwonarza
w Lesku, dzięki czemu uratowali życie.
Rena jako dziecko zapamiętała znamienne słowa Zygelbojma
płynące z odbiornika radiowego do zastraszonej garstki ocalałych
Żydów:
Żydzi w lasach, Żydzi w kanałach, Żydzi kryjący się pod ziemią –
wiemy, że tam jesteście. Nie jesteście sami. Świat wie o waszym
cierpieniu i idzie wam z pomocą. Musi przyjść. Gdziekolwiek
jesteście, gdziekolwiek dociera do was mój głos – musicie żyć.
Świat wie – umacniajcie ducha i trwajcie46.
J. Wallach, Gorzka wolność, dz. cyt., s. 75.
Tamże.
44
E. Prus, Holokaust po banderowsku, Wrocław 1995, s. 11-15; G. Motyka,
Tak było w Bieszczadach, Walki polsko-ukraińskie 1943-1948, Warszawa 1999.
45
J. Wallach, Gorzka wolność, dz. cyt., s. 76.
46
J. Wallach, Gorzka wolność, dz. cyt., s. 102.
42
43
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Fot. 9, 10. Natan i Jafa Wallachowie z córeczką Reną we Włoszech,
1946 r. oraz ich wybawcy Józef i Franciszka Zwonarzowie z Leska
Źródło: J. Wallach, Gorzka wolność, Rzeszów 2012

Należy zadać pytanie, czy dziś pamięta się o tamtych okrutnych wydarzeniach i o ludziach, którzy kiedyś tak licznie zamieszkiwali te ziemie. Czy przechadzając się ulicami Leska,
Baligrodu, Lutowisk, pamięta się, że niegdyś większa część
mieszkańców tych miasteczek należała do miejscowych gmin
żydowskich?
Mówi się wiele o pamięci dla holokaustu, ale czy wszędzie tam
gdzie zginęli w męczeńskiej śmierci ludzie poniżani, bici i obdarci
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z ludzkiej godności są dzisiaj upamiętnione ślady ich
męczeństwa?
W odpowiedzi na te
pytania warto przytoczyć kilka miejsc pamięci o ofiarach żydowskiej
eksterminacji na terenie
Bieszczadów.
30 czerwca 1995 r. otwarto w leskiej synagodze
Izbę Pamięci Żydów Galicyjskich. Miała ona być zaczątkiem muzeum, jednak
uległa likwidacji w 1997 r.
Obecnie w galerii „Synagoga” znajduje się niewielki zbiór pamiątek po społeczności żydowskiej tej
Fot. 8. Tablica pamiątkowa na leskim
gminy. Również w 1995 r.
Kirkucie, ku czci Żydów zgładzonych
na miejscowym kirkucie
w Obozie w Bełżcu
rabin Michael Schudrich
dokonał
symbolicznego
pochówku Żydów leskich,
zamordowanych w Bełżcu, Sobiborze, Lesku, Zasławiu oraz odbyło się odsłonięcie pamiątkowego obelisku poświęconego Żydom
z Leska, którzy zginęli podczas Holokaustu. Nad mogiłą przywołano nazwiska części z nich47.
W latach 60. XX wieku na miejscu zbiorowych mogił w Zasławiu postawiono pamiątkowy obelisk upamiętniający największy
mord na ludności żydowskiej na terenie Bieszczadów, gdzie zginęło
ok. 10 tys. Żydów48.
Niestety nie są upamiętnione miejsca męczeńskiej śmierci Żydów na Bukowym Berdzie i w Baligrodzie, w Krościenku dokonano
niedawno odkrycia kolejnego miejsca nad brzegiem rzeki Strwiąż.
47
48

A. Potocki, Żydzi rymanowscy, dz. cyt., s. 92
A. Potocki, Bieszczadzkie judaica, dz. cyt., s. 129.

150

Joanna Elżbieta Potaczek

Fot. Zabudowania Obozu Pracy w Zasławiu w latach 60 tych XX w. oraz pamiątkowa tablica poświęcona Żydom z Zasławia zamordowanym w Bełżcu

Po wojnie Bieszczady opustoszały. Wysie
dlona została ludność
ukraińska i wymordowana żydowska. Na
większości obszaru powiatu leskiego zostały jedynie opustoszałe
wioski, pozostałości po
spalonych domach, cerkwiach i synagogach.
Jedynie
zachowane
cmentarze odzwierciedlały losy przedwojennej
ludności żyjącej zgodnie
w tym malowniczym
zakątku, która w tak krótkim czasie została unicestwiona i której
zagładę można podsumować cytatem:
Dobro przyjęliśmy od Boga.
Dlaczego zła przyjąć nie możemy.
(Księga Hioba 2.10)
Źródło. G. Knopp, Holokaust, s. 325.
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Joanna Elżbieta Potaczek
University of Rzeszów

The Jewish Community of Lesko during the Holocaust
The extermination of the Jewish population during World War
II was a crucial factor in the rich history of the Jewish nation. It
finalized a period of several centuries of existence of Jews on the
Polish soil.
It is difficult to comprehend the scope of the tragedy, the nation suffered at the hands of German occupants. We can merely
and superficially present the issues of largest executions which
took place in labour and extermination camps. Similarly to the
other regions of the former Polish State, the Jews from Lesko region were condemned to complete extermination. The city Lesko
itself, which had in the discussed period the largest population of
Jews from Bieszczady, became an essential example. In order to
depict thoroughly the existence and extermination of the Jewish
population is was highly desirable to present exhaustively the life
of Leska Jewish Community and its gradual extermination in the
years 1939-1944.
An essential issue related to the Holocaust in this region was
the activity of a labour camp in Zasław, referred to as the biggest
cemetery of Jews from Bieszczady where in the discussed period
15 thousand Jews were murdered including a considerable part of
Lesko community.
The above mentioned theses as well as a thorough analysis of
the archival documents, studies and witnesses’ accounts enriched
by historical and social contexts, have allowed to depict faithfully
the social life of the Jewish community of Lesko and to comprehend the scope of their tragedy.
http://agiw.fak1.tu-berlin.de/Encyclopaedica/Pro_Ferch/
Mitteilungen/36.RBfMar2013.html
Thus, the foundation of the local police apparatus in Reichscommissariat ŇUkraineÓ was a forced action of Nazis. As the result, the
completing of ŇShumaÓ military units in Kremenets region was done
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with random people under direct or indirect pressure. Their troops with
admission to the German army and police solved personal problems survival, material well-being, struggle against bolshevism, and had
no far-reaching political goals or other grounds for a closer connection
of an own future with national socialism. That is why, the Ukrainian
formation never became a reliable means of realization of the occupational policy and a support for Nazism in Ukraine.

Oleg Klimenko, Sergij Tkaczov
Ta r n o p o l , U k r a i n a

Ukraińcy w policji Komisariatu Rzeszy
Ukraina (Reichskommissariat Ukraine).
Niemiecki reżim okupacyjny
w rejonie krzemienieckim*
Ukraiński kolaboracjonizm po dzień dzisiejszy nie został systemowo zbadany. Takie zaś studium byłoby pożyteczne dla studiów
nad problematyką ukraińskiego ruchu wyzwolenia narodowego,
przyczyn jego różnorodności i różnych inicjatyw oraz stosunków
między narodowościami na Wołyniu podczas wojny.
Priorytet ideologicznej celowościowości w sowieckiej historiografii II wojny światowej oraz sztuczne zamykanie niektórych tematów dla dyskursu naukowego przyczyniły się do jednostronności i wybiórczości badań1. Takie wadliwe podejście, bezpośrednio
w stosunku rejonu krzemienieckiego, uważny czytelnik może znaleźć w Historii miast i wsi USRR [Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej]. Obwód tarnopolski2. Za czasów ZSRR informacje
*

Artykuł z języka ukraińskiego na polski przetłumaczyła Anna Zhyrkova.

1
Українська РСР у 9Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу
1941-1945 рр., Київ 1968, Т.2; Ю. Омельчук, Недолюдки (злочини
українських буржуазних націоналістів на Ровенщині у війну), Львів 1963;
Клим Дмитрук, Безбатченки, Київ, 1980; П. Г. Шафета, Чорний легіон,
Київ 1988.
2
Історія міст і сіл Української РСР. Тернопільська область, Київ
1973.
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dotycząca realnego obrazu kolaboracjonizmu na Ukrainie posiadały jedynie radzieckie państwowe służby bezpieczeństwa3.
Większość współczesnych autorów, którzy się zajmują czasami
niemieckiej okupacji oraz działalności OUN-UPA4, pomija fakty
związane z kontaktami nacjonalistów z nazistami. Takie fakty nie
pasują do schematu „bohaterskiego” ukazywania ich historii5. Społeczeństwo i niektóre siły polityczne z obawą podchodzą do tego
drażliwego i bolesnego tematu. Wielu lękiem napawa zarówno sama
możliwość wymienienia nazwisk kolaborantów, jak i faktów udziału „całkiem niewinnych” Ukraińców w „ostatecznym rozwiązaniu
kwestii żydowskiej”, co stanowi prawdziwą przeszkodę na drodze
pełnowartościowego naukowego badania tej konkretnej gałęzi nauki historycznej oraz współżycia Ukrainy ze współczesnym światem.
Niektóre aspekty wojskowego kolaboracjonizmu w wymiarze całej Ukrainy, w tym „fragmentów rejonu krzemienieckiego”, związane ze stworzeniem ukraińskich „Schutzbataillone”6,
ULS7 oraz dywizji SS „Galicja” i ich udziałem w poszczególnych operacjach, są opisane, na podstawie bogatego materiału faktograficznego, w pracach T. Gunhaka8, I. Derejka9,
3
Справочник-список офицерского и рядового состава гестапо,
отрядов СС, шуцполиции, орднунгсполиции, украинской охранной
полиции, жандармерии, полевых и местных комендатур, а также
карательных и полицейских батальйонов, существовавших на Украине
в период немецко-фашистской оккупации (1941-1944 гг.), Киев 1946.
4
OUN – Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (ukr. Організація
Українських Націоналістів); UPA Ukraińska Powstańcza Armia (ukr.
Українська Повстанська Армія (УПА).
5
В.І. Сергійчук, ОУН-УПА в роки війни, Київ 1996; Його ж. Наша кров
– на своїй землі, КИЇВ 1996.; А. М. Русначенко, Народ збурений, Київ 2002.
6
Schutzmannschaft-Bataillone, tzw. Bataliony Ochrony, czyli zmilitaryzowane bataliony Policji Pomocniczej.
7
ULS – Ukraińskie Legiony Samoobrony (Українські Легіоні Самооборони).
8
Т. Гунчак, У мундирах ворога, Київ 1993.
9
   І. Дерейко, Структура окупаційних органів Рейхскомісаріату
«Україна» «Сторінки воєнної історії України», 2004 Вип. 8 Ч. 1, с.259268; І. Дерейко, Антисемітизм як основа політичної підготовки місцевої
поліції в Райхскомісаріаті Україна «Наукові записки Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАНУ», 2006 Вип. 31,
с.76-86; І. Дерейко, Місцеві допоміжні структури та військові формування
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S. Drobiazka10, I. Patryliaka11, A. Bolanowskiego12, O. Litvina13
oraz K. Bondarenki14. Akademickiej analizie kolaboracjonizmu
w kontekście historycznych uwarunkowań oraz pojmowaniu tego
fenomenu jako skomplikowanego społeczno-politycznego zjawiska, wraz z szczegółowymi przyczynami jego pojawienia się, skutkami, specyficznymi przejawami w różnych rejonach Ukrainy, są
poświęcone prace M. Semiriagi15 oraz V. Szajkana16. Dla rekonstrukcji proweniencji niektórych działaczy ukraińskiej administracji cywilnej należących do kierownictwa policji oraz „Schuzbatai
llonów” w rejonie krzemienieckim (M. Omelusik, P. Diachenko,
I. Wuriga, M. Stecyszyn i inni) w badanym okresie czasowym ważna jest praca J. Tinczenki17.
поліції безпеки та СД на теренах Райхскомісаріату «Україна»: 1941-1944
«Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей», 2009 Вип. 12,
с.177-184; І. Дерейко, Організаційне та матеріальне забезпечення поліційних
структур і підрозділів у Райхскомісаріаті Україна «Український історичний
журнал» 2009 № 6, с.87-106; Родня. Полиция и партизаны, 1941-1944. На
примере Украины / Авт.-сост.: А. Гогун, И. Дерейко, А. Кентий., Київ , 2011.
10
С.И. Дробязко, Под знаменами врага: Антисоветские формирования в
составе германских вооруженных сил, 1941-1945, Москва 2004; С. Дробязко,
A. Каращук. Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС, Москва
2000.
11
І. Патриляк, Легіони українських націоналістів (1941-1952 рр.), історія
виникнення та діяльності, Київ 1999.
12
А. Боляновський, Українські військові формування в збройних
силах Німеччини (1939-1945), Львів 2003.; А. Bolanowski, Ukraińcy
і Polacy w niemieckich formacjach policyjnych na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej w latach 1942-1944, „Polska – Ukraina: trudne pytania”. T. 11,
Warszawa 2009, s.70.
13
О.М. Литвин, Акупация Белорусі (1941-1944): питанні супроціву і калабарациі, Мінск 2000.
14
К. Бондаренко, Діяльність українських загонів самооборони на Волині,
Буковині та у Галичині в роки Другої світової війни «Україна-Польща. Важкі
питання». – Т. 3. – Варшава 1998, с.15-31.
15
М. И. Семиряга, Коллаборационизм. Природа, типология и проявления
в годы Второй мировой войны, Москва 2000.
16
В.О. Шайкан, Колабораціонізм на території рейхскомісаріату
«Україна» і військової зони в роки Другої світової війни, Кривий Ріг 2005.
17
Я. Тинченко, Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки 1917-1921, Київ 2008.
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Z powodu braku wystarczającej ilości oraz niekompletności
badań historycznych nasza uwaga zostanie poświęcona opracowaniu źródeł archiwalnych, okupacyjnej prasie oraz pamiętnikom. Podczas pracy nad źródłami godne uwagi dane dotyczące
społeczno-politycznego podłoża kolaboracjonizmu znaleziono
w materiałach Branżowego Państwowego Archiwum SBU [Służba Bezpieczeństwa Ukrainy], zostały również opracowane zasoby
Archiwum Państwowego obwodu Tarnopolskiego oraz zasoby
Archiwum Państwowego obwodu Wołyńskiego18. Pewien potencjał dla dalszych badań posiada okupacyjny organ prasowy „Kremeneckij visnik” [Wiadomości Krzemienieckie].
Oprócz tego należy wymienić wspomnienia bezpośrednich
uczestników tych wydarzeń, a mianowicie pamiętniki K. Girniaka19, V. Gorodyskogo20, O. Lysiaka21, M. Skorupskogo22,
V. Stanislava-Makucha23, M. Daniluka24, które stanowią spisaną
na gorąco relację przedstawianych wydarzeń i pozwalają na lepsze zrozumienie historycznej atmosfery tych lat. Jednak z powodu braku źródeł archiwalnych, spowodowanym „zimną wojną”,
pewnej tendencyjności tych prac, wykorzystanych przez autorów
clishés oraz zniesławiania tradycyjnych oponentów banderowców,
nie sposób w pełni obiektywnie i wyczerpująco zbadać historię
„krzemienieckich” formacji wojennych w składzie Wehrmachtu.
Державний архів Тернопільської області (ДАТО), ф. Р-195, ф. Р-196,
ф. Р-202, ф. Р-203, ф. Р-215, ф. Р-276; Державний архів Волинської області
(ДАВО). – ф.Р-2.
19
К. Гірняк, Українська дивізія «Галичина» «Українське слово (Париж)». –
7 липня 1974; К. Гірняк, Український легіон самооборони: причинки до історії, Торонто 1977; К.Гірняк, Фронт української революції (причинок до історії
збройної боротьби на Волині) / К. Гірняк, О. Чуйко, передмова і висновки
М. Волинський, Торонто 1979.
20
В. Городиський, Два дні в партизанці «Самостійна Україна», Чикаго –
Нью-Йорк 1962, Липень, № 7 (161).
21
О. Лисяк, Волинський батальйон «Вісті комбатанта» № 3 (5), 2.
22
М. Скорупський, Туди де бій за волю, Київ – Лондон – Париж –Торонто –
Нью-Йорк 1992.
23
В. Станіславів-Ю. Макух, Ліс приймає повстанців, Міннеаполіс,
Міннесота1997.
24
М. Данилюк, Повстанський записник, Київ 1993.
18
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Wyjątek stanowią napisane w czasie niezależności Ukrainy
utwory gatunku epistolarnego o podejściu patriotycznym autorstwa
F. Cimbaluka25, P. Szlichty26, A. Semiunika27 oraz M. Karkocia28.
Wymienieni autorzy, jak i wielu innych przedstawicieli ukraińskiej
diaspory, są głęboko zaabsorbowani przede wszystkim poszukiwaniem odpowiedzi na prawomocne pytanie – czy ich współpraca
z nazizmem była usprawiedliwiona walką o niezależność Ukrainy,
czy sprawiedliwie zostaną oni ocenieni przez potomków?
Szczególne miejsce wśród gatunku epistolarnego zajmuje dziennik lat okupacji ze współczesnymi dopowiedzeniami oraz komentarzami R. Kravchenko-Berezhnogo29. Tu wydarzenia są ukazane
poprzez pryzmat subiektywnej percepcji rzeczywistości życia podczas okupacji. Autor, przeciwstawiając się pamiętnikarstwu diaspory, ukazuje tragizm epoki – szczególnie życie okupowanego Krzemieńca – z diametralnie różnej pozycji postronnego obserwatora,
który nie współpracował z okupantami i nie był uczestnikiem żadnego opozycyjnego wobec okupantów ruchu. Z drugiej strony, los
Rosjanina R. Kravchenko-Berezhnogi łączy z „nacjonalistycznymi”
pamiętnikami wspólny bezkompromisowy stosunek władzy sowieckiej do wrogów ludu. Należy zauważyć, że dziennik R. Kravchenko był wykorzystywany przez Sowietów na procesie w Norymberdze w oskarżaniu nazistów o zbrodnie wobec ludności żydowskiej.
Niektóre przestępstwa reżimu okupacyjnego ukazano w tendencyjnych wspomnieniach kierownika łanowieckiego, podpułkownika V.V. Rindiuka.30
Ф. Цимбалюк, В боях і рейдах Українського легіону Самооборони
«Вісті комбатанта», 1996 Ч. 2 (199), с.73-81; Ф.Цимбалюк, Початки
повстанського руху Крем’янецького повіту на Волині в роках 1942-1943
«Вісті комбатанта», 1995 Ч.1, с.72-78.
26
П. Шліхта, В рядах УПА на Кременеччині. – Рукопис.
27
А. Семенюк, На тему українсько-польських відносин. Критичні
зауваження, Міннеаполіс 1996.
28
М. Каркоць-Вовк, Від Вороніжа до Українського легіону самооборони, Рівне 2002.
29
Р. Кравченко-Бережной, Между белым и красным: стоп-кадры
моего ХХ века, Санкт-Петербург 2008.
30
Спогади колишнього начальника Лановецького РВ УМДБ
підполковника В.В. Риндюка [Рукопис], 1989.
25
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Jak widać ze sporządzonych przez autorów niekompletnych
list, liczba wojskowych oraz cywilnych kolaborantów w rejonie
krzemienieckim okazała się pokaźna. Według naszych obliczeń
można mówić o co najmniej pięciu tysiącach osób. Archiwalne
materiały SBU31 pozwalają stwierdzić, że w rejonie krzemienieckim w latach 1944-1956 pod zarzutem zdrady i kolaboracji z okupantami sowieckie służby bezpieczeństwa aresztowały
około 370 osób i poszukiwały prawie 180. Dlatego ważne jest
rozpatrzenie socjologicznego i ideologicznego aspektu tego
problemu, to znaczy ukazanie przyczyn i warunków, które popychały ludzi do współpracy z okupantami. Szczególnie, że wcześniej w sowieckiej historiografii dominowały uproszczone oceny tego fenomenu. Sowieccy autorzy „wliczali” do partyzantów
i działaczy podziemia niemalże całą cywilną ludność i uważali,
że do organów cywilnych struktur okupacyjnych – szczególnie
do policji – z dobrej woli szły wyłącznie „wyrzutki”. Podobne
oceny wypowiadane są i dzisiaj, z tą tylko różnicą, że twierdzi
się, iż prawie wszyscy mieszkańcy Krzemieńca, nawet ci, co służyli w okupacyjnej administracji oraz w formacjach zbrojnych,
wspierali OUN-UPA.
Jednak realny obraz wydarzeń okazał się inny. Jeżeli pod pojęciem „kolaboracjonizmu” rozumieć próby przeżycia na okupowanym terytorium, to w mniejszej lub większej mierze zjawisko to cechuje wszystkie warstwy społeczne. W stosunku zaś
do bezpośredniej służby w organach miejscowej administracji,
łącznie z policją i Wachmannschaftem32, jak świadczą dokumenty,
w pierwszych miesiącach okupacji rejonu krzemienieckiego ilość
ochotników przekraczała zapotrzebowanie.
Ideologiczna podstawa kolaboracjonizmu jest wieloaspektowa i wpływa na nią wiele czynników. Przyczyn masowej kolaboracji części ludności rejonu krzemienieckiego nie da się prześledzić, jeżeli nie zwróci się uwagi na warunki życia, działalności,
nastroje polityczne inteligencji, klasy robotniczej oraz chłopstwa
w czasie przedwojennym. Jeżeli dokładnie przeanalizować sytuacje agresywnej sowietyzacji oraz politycznych represji w latach
31
32

СБУ – Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.
Pododdziały SS, które strzegły obozów koncentracyjnych.
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1939-1941, staje się zrozumiałe, dlaczego ukraińskie społeczeństwo podzieliło się w czasie wojny. W rejonie krzemienieckim
służby represyjne ZSSR prowadziły ostrą i bezkompromisową
politykę likwidacji inteligencji jako nosiciela świadomości narodowej. Najbardziej rozpowszechnioną metodą było oskarżanie o działalność antysowiecką, przynależność do różnorodnych
kontrrewolucyjnych oraz powstańczych organizacji, jakich to
w rejonie krzemienieckim w latach 1940-1941 zostało wykrytych około 17. Tylko w roku 1940 w rejonie Szumskim czekiści aresztowali ponad 30 oficerów i podoficerów armii UNR,
z których większość rozstrzelano w krzemienieckim więzieniu
w roku 1941. Największy oddźwięk miały aresztowania dowódców powiatowego oddziału OUN J. Kozubskiego, V. Minczuka33 oraz znanych działaczy obywatelskich, wspierających rząd
UNR na wygnaniu – S. Chvesuka, M. Krasyckogo, O. Dubyckogo, J. Kulhyckogo i innych.34
Duża grupa mieszkańców Krzemieńca nienawidziła sowieckiej władzy i służyła okupantom dla zemsty za wyrządzone przez
stalinowski rząd krzywdy (rozkułaczanie, deportacje, areszty itd.).
Znaczenie miała pozycja obydwu odłamów OUN – najbardziej
wpływowej politycznej siły na zachodnio-ukraińskich ziemiach.
Przy czym ruch niepodległościowy popełnił strategiczny i fatalny w swoich skutkach błąd, gdyż przywódcy OUN nie brali
pod uwagę faktu, iż hitlerowskie Niemcy były wrogiem nie tylko
ZSRR, ale i ludzkości, co dyskredytowało ich „szlachetne” cele.
Wśród wspierających OUN przez pewien czas były podtrzymywane iluzoryczne nadzieje co do „misji wyzwoleńczej” hitlerowców i uzyskania niezależności Ukrainy przy pomocy Rzeszy Niemieckiej. Dlatego też postawę głównej część ukraińskiego ruchu
narodowo-wyzwoleńczego, uosabianej przez OUN(b)35 – przynajmniej do Aktu 30 czerwca – należy scharakteryzować jako wojenny i polityczny kolaboracjonizm z faszystowskimi Niemcami.
33
Галузевий Державний архів СБУ (ГДА СБ України), м. Тернопіль,
cпр. 28954.
34
ГДА СБ України, м. Тернопіль, спр. 13484.
35
Młodszy i bardziej zradykalizowany odłam OUN kierowany przez
S. Banderę.
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Pewne ogniska kolaboracji istniały także do wiosny roku 1943.
W stosunku do melnykowców można powiedzieć, że ich pasywna,
chwiejna i niepewna pozycja w stosunku do reżimu okupacyjnego, chwilowa konfrontacja, po której nastąpiła kolejna współpraca
z hitlerowcami, trwająca do końca II wojny światowej, powodowała wśród mas ludzi brak zaufania do nich.
Część ukraińskiej społeczności Krzemieńca posiadała ambiwalentny stosunek do jakiegokolwiek reżimu i służyła wszystkim,
dostosowując się do okoliczności dla swych prywatnych korzyści.
Dla nich służba w okupacyjnej administracji oraz w formacjach
wojskowych była środkiem do samorealizacji, dawała ponadto
możliwość podniesienia statusu społecznego. Niebagatelną rolę
odgrywała dążność do wzbogacenia się i prywatne porachunki
(często na tle ludowych zabobonów), które też skłaniały ludzi do
służby w policji, łącznie z udziałem w eksterminacjach Żydów
i przywłaszczaniu ich majątku.
Można zgodzić się z opinią ukraińskiego historyka M. Kovala, że do pojawienia się kolaboracjonizmu na Ukrainie przyczyniły się przede wszystkim krwawe eksperymenty na zachodnio-ukraińskiej ludności, przeprowadzone przez władzę sowiecką,
która przez nieprawdę, wykroczenia oraz gwałcenie praw odtrąciła od siebie tysiące ludzi36.
Niemiecki badacz Markus Aikel zupełnie słusznie wyróżnia
jeszcze jeden motyw, a mianowicie społeczne uwarunkowania
lokalne. Osoby służące w pomocniczej policji ukraińskiej oraz
w „Schutzmannschaft” nie podpadały pod deportacje do Rzeszy,
dlatego fakt ten – wraz z innymi, materialnymi przywilejami –
mógł być dla młodych Ukraińców „ważną przyczyną” dla wstąpienia w ich szeregi37.
Fenomen kolaboracjonizmu częściowo można wytłumaczyć
także przez specyfikę okupacyjnej polityki hitlerowców prowadzonej w tym rejonie. Wiosną roku 1942 Komisarz Rzeszy dla
Ukrainy E. Koch przeprowadził w Równem naradę dotycząМ.В. Коваль, Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.), Київ 1999, Т. 12, с.127.
37
М. Айкель, «Через брак людей...» Німецька політика набору робочої сили та примусові депортації робітників із окупованих областей
України 1941-1944 рр. «Український історичний журнал», 2005 №6, с.152.
36
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cą postępowania wobec strony ukraińskiej. Był tam zmuszony
przyznać, że Rzesza potrzebuje zachować tę współpracę, bez
której nie była możliwa realizacja powziętych zobowiązań dotyczących dostarczenia produkcji żywnościowej. Kierownikom
administracji cywilnej oraz gospodarstw przypominał, że „powściągliwe zachowanie […] wobec ludzi posiada decydujące
znaczenie”38.
Kolejnym elementem wpływającym na kolaboracyjny nastrój
wśród ludności rejonu był konflikt ukraińsko-polski, który został
wykorzystany przez hitlerowców dla swoich celów. Względy były
okazywane przez okupantów temu narodowi, na który w danej
chwili stawiano.
Ukraińska policja „Sicz” była przede wszystkim przejawem
ukraińskich pragnień niezależności. Jej kierownictwo wciąż próbowało uchylić się od wypełniania uporczywie narzucanej przez
okupantów funkcji ochrony porządku i zmienić się w ludową
milicję jako podstawę ukraińskich sił zbrojnych. Niemiecka administracja godziła się na takie formacje wyłącznie jako na tymczasowe „ugrupowania ludowej milicji”, gdyż uważała, że będą
one korzystne jedynie w postaci policji pomocniczej, podporządkowanej niemieckim dowódcom. Pod koniec sierpnia 1941
roku bezwzględny kierunek nazistowskiej polityki wobec Ukrainy zaczął dominować, co miało swoje odzwierciedlenie także
w likwidacji ukraińskiej policji. Odtąd część ukraińskiej policji
pomocniczej oraz bataliony obronne, zaczęto włączać do wykonywania funkcji okupacyjnych: aresztów, obław, rozstrzeliwań
oraz innych akcji o charakterze pacyfikacyjnym przeciwko ludności cywilnej, zarówno na własnym terytorium państwowym,
jak i poza jego granicami. Chociaż w większości wypadków te
formacje odgrywały rolę drugorzędną, niemniej były one zarazem elementem składowym przerażającego aparatu ludobójstwa
stworzonego przez reżim nazistowski oraz koniecznym warunkiem jego żywotności.
Z analizy dokumentów wynika, że reżim nazistowski na początku nie planował szerokiej wojskowo-politycznej współpracy
Косик, Україна і Німеччина у Другій світовій війні, Париж-Нью-Йорк-Львів 1993. – с. 574-575.
38
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z Ukraińcami i ogólnie był ostro nastawiony przeciw uzbrajaniu
narodów podbitych. Jednak upadek strategii blitzkriegu i wyczerpanie się mobilizacyjnych rezerw Rzeszy zmusiły niższe kierownictwo Wehrmachtu do szybkiego uzupełnienia swoich szeregów
przedstawicielami miejscowej ludności, w tym ukraińskimi bojownikami i personelem pomocniczym. W ten sposób stworzenie
miejscowego aparatu policyjnego w Komisariacie Rzeszy Ukraina było wymuszonym krokiem ze strony nazistów. W rezultacie
Schuma39 skompletowano z przypadkowych ludzi, wcielonych
pod pośrednim lub bezpośrednim przymusem. Ich bojownicy poprzez wstępowanie do niemieckiego wojska i policji rozwiązywali
swoje własne problemy – mogli przeżyć, zyskać korzyści materialne, walczyć z bolszewizmem – nie narzucano im zaś żadnych
dalekosiężnych celów politycznych ani nie zmuszano do wiązania
własnej przyszłości z narodowym socjalizmem. Dlatego formacje
ukraińskie ostatecznie nie stały się gwarancją prowadzenia polityki okupacyjnej i podporą nazizmu na Ukrainie.
W większości (w około 60%) straż porządkowa, pododdziały
Wachmannschaft oraz Schutzmannschaft w rejonie krzemienieckim składały się z młodych ludzi w wieku poborowym od 18
do 25 lat, przede wszystkim miejscowych Ukraińców i Polaków,
rzadziej Rosjan i Białorusinów. Ponad 80% policji okupanta stanowili mieszkańcy wsi z podstawowym wykształceniem. Osób
z niepełnym wykształceniem średnim i średnim było w policji
oraz Schutzbataillonach wyjątkowo mało, jedynie około 20%.
Więcej niż jedna trzecia z nich posiadała pewne przygotowanie
wojskowe. Służyli wcześniej w Wojsku Polskim, Armii Czerwonej lub w sowieckiej milicji. Ofiar sowieckiej władzy (represjonowani przez władze radziecką osobiście lub osoby, których
bliskie rodziny poddane były represjom, ponadto skazani za
działalność przestępczą) było około 30%. 30–35% członków
obydwu odłamów OUN, FUR [Front Ukraińskiej Rewolucji]
oraz wspierających rząd UNR na wygnaniu stanowili wrogowie
władzy sowieckiej. Wszystko to oznacza, że ogólna masa ochotników w rejonie krzemienieckim nie składała się z ludzi o poglądach nazistowskich. Podstawę – około jednej trzeciej całości –
39
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stanowili ludzie nastawieni antybolszewicko albo poszkodowani przez sowiecką władzę. Szczególnych sympatii i wierności
w stosunku do rządu okupacyjnego nie wykazywali, a przy nacisku łatwo przechodzili na stronę sił trzecich (UPA, francuskich
Maquis) albo nawet Armii Czerwonej. Pozostała część (45-50%)
składała się z tych, którzy trafili do rzędów ochotników pod naciskiem zewnętrznych warunków, to znaczy zwerbowani byli
spośród młodzieży przeznaczonej do wysłania do Niemiec albo
z jeńców wojennych. Tylko nieznaczna część ochotników (około
5%) składała się z aktywistów poprzedniego reżimu, pracowników i tajnych agentów NKWD. Taki stan rzeczy był skutkiem
tego, że poprzez wstąpienie do okupacyjnych formacji Ukraińcy
nie podejmowali jakieś decyzji politycznej, a rozwiązywali przede wszystkim swoje materialne i codzienne problemy.
W dyscyplinarnej działalności Policji Porządkowej występowały także fakty przemocy i niesprowokowanych mordów ludności cywilnej, które miały miejsce głównie podczas przesiedlania ludności żydowskiej do gett i później w czasie ich masowej
zagłady. O przestępstwach krzemienieckiej policji otwarcie mówił
znany działacz społeczny Borys Kozubski40.
Często miejscowi policjanci zapobiegliwie czynili znacznie więcej od tego, co było od nich wymagane przez władze
niemieckie: zabijali żydowskich uciekinierów z getta, celowo
wpisywali do „kategorii” partyzantów osoby, które po prostu
nie podobały się policjantom, przeprowadzali areszty podejrzanych ze szczególną okrutnością i stosowaniem tortur, a rekwizycję majątku przekształcali w grabież połączoną ze spaleniem
gospodarstwa.
Należy przyznać, że znacząca część tych ludzi wstąpiła do
ukraińsko-niemieckiej policji nie po to, by strzec porządku i bronić ukraińskiej ludności, lecz w odwrotnym celu. Nie był to więc
jedynie wymysł sowieckiej propagandy. W dokumentach niemieckiej policyjnej władzy na Ukrainie, w tym w rejonie krzemienieckim, są wymienione liczne fakty bójek, pijackich wybryków, nieuzasadnionego użycia broni oraz innych podobnych przypadków.
„Dlatego właśnie – podsumowuje niemiecki historyk B. Chiari –
40
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obraz pijanego, prymitywnego, wrzeszczącego policjanta, który
znęcał się i grabił ludność, okazując w całej okazałości swoje przestępcze skłonności i sadyzm, nie wziął się znikąd.41.
Niemniej, jedynie 5 policjantów, którzy otwarcie występowali
przeciwko ukraińskiemu ruchowi oporu, zostało zlikwidowanych
przez OUN, a około 20 otrzymało słowne ostrzeżenia.
115 ukraińskich policjantów oraz bojówkarzy Batalionów
Ochrony tworzyło wiosną 1943 roku kościec bojowych oddziałów
OUN(b), OUN(m)42 i FUR w rejonie krzemienieckim. Jednak
należy zauważyć, że kierownictwo powstańców nie przeprowadziło należytej selekcji oraz lustracji tych ochotników. Ostatecznie
ten fakt został wykorzystany przez sowiecką propagandę, która
to otrzymała materialne podstawy do kompromitacji ukraińskiego ruchu oporu. Zdecydowanie nie wszyscy policjanci oddanie służyli realizacji idei niezależności Ukrainy. Przyzwyczajeni
do sytości i dostatniego życia, w żadnym wypadku nie chcieli
zadawalać się spartańskimi warunkami obozu powstańców. Po
spędzeniu od 3 do 5 miesięcy w szeregach UPA, około 50 byłych
policjantów oraz Schutzmannów z różnych przyczyn (najczęściej
z powodów zdrowotnych) zdołało otrzymać zwolnienie i wrócić
do domu, albo zajęło miejsca instruktorów w sotni szkoleniowej.
Ponad 70 byłych policjantów w grudniu 1943 roku wstąpiło do
Ukraińskiego Legionu Samoobrony, przez co powrócili do służby
na rzecz Rzeszy.
Na stronę sowieckich partyzantów przeszła tylko nieliczna część współpracowników policji krzemienieckiej (6 osób), co
było uwarunkowane następującymi czynnikami: słabością ruchu
partyzanckiego na Krzemieńszczyźnie.; faktem, iż prawie do końca 1942 roku każdy policjant, który przeszedł na stronę sowieckich partyzantów, zwykle był likwidowany. Dopiero w roku 1943
za zgodą Moskwy zaczęto ich włączać do oddziałów. Jednak po
skończeniu wojny władza sowiecka wielu z nich nie wybaczyła
kolaboracji.
B. Chiari, Alltag hinter der Front. Besatzung, Kollaboration und
Widerstand in Weisrusland, 1941-1944 (Schriften des Bundesarchivs. Bd. 53),
Dusseldorf 1998. XIII, s. 262-266, 278.
42
Odłam OUN kierowany przez Andrzeja Melnika, tak zwani
melnykowcy.
41
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97 byłych policjantów oraz Schutzmannów zmobilizowano do
Armii Czerwonej, a ponad 20 służyło w armii amerykańskiej oraz
we francuskiej Legii Cudzoziemskiej. Organy NKWD i KGB
wiedziały o ich działalności w przeszłości, lecz natychmiastowe
represje nodłożono z uwagi na ogólną potrzebę uzupełnienia strat
Armii Czerwonej. Wielu z nich nagrodzono nawet odznaczeniami wojennymi. Nie odegrało to jednak później żadnej roli przy
wymierzaniu wyroków przez sowieckie organy wymiaru sprawiedliwości i sądownictwo.

Summary
Oleg Klimenko, Sergij Tkaczov
Ukrainians in the Reichskommissariat Ukraine
German Occupational Regime in the Kremenets region
(Polish: Krzemieniecczyzna)
The documents’ analysis shows that initially the Nazi regime
didn’t plan a considerable military and political cooperation with
Ukrainians, and generally was opposed to the idea of arming conquered nations. However, the failure of the Blitzkrieg strategy and
the exhaustion of the mobilization reserves of the Reich made
the lower commandment of Wehrmacht supplement their ranks
instantly with the local people, including Ukrainian soldiers and
support staff. Thus, the foundation of the local police apparatus in
Reichscommissariat “Ukraine” was a forced action of Nazis. Consequently, the formation of “Shuma” military units in the Kremenets region among randomly selected people was conducted under
direct or indirect pressure. Their troops with admission to the
German army and police solved their tactical issues – survival,
material well-being, struggle against bolshevism, and had no farreaching political goals or other grounds for a closer connection of
their own future with national socialism. Therefore, the Ukrainian
formations never became a reliable means of implementing an occupational policy and support for Nazism in Ukraine.

Wyznania

Dorota Wereda

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Biskupi uniccy w przestrzeni miejskiej
Lwowa w XVIII wieku
Dnia 14 kwietnia 1700 r. we Lwowie w katedrze św. Jura
podczas soboru generalnego duchowieństwa diecezji lwowskiej
biskup Józef Szumlański podjął decyzję o przystąpieniu do unii
z Kościołem rzymskokatolickim. Publiczne ogłoszenie wyznania
wiary nastąpiło 6 czerwca 1700 r. w Warszawie w kościele kapucynów w obecności prymasa, nuncjusza Jana Antoniego Davii,
króla, senatu i zgromadzonej szlachty wyznaniem wiary1. Nowa
sytuacja przyniosła dla biskupów lwowskich nowe wyzwania i potrzebę stworzenia własnego statusu w siedzibie trzech hierarchów
różnych obrządków w wielowyznaniowej społeczności miejskiej
Lwowa. W pierwszych latach po deklaracji przystąpienia do unii
rządy w diecezji sprawowali wywodzący się z Cerkwi prawosławnej Józef Szumlański (do 1708 r.) i Baarlam Szeptycki (w latach
1710-1715). Był to czas stabilizowania się sytuacji wewnętrznej
w oparciu o własne kręgi rodzinno-towarzyskie. Jako wyraz uznania wobec sędziwego (biskupem został prawdopodobnie w wieku
73 lat) Baarlama Szeptyckiego należy uznać obdarzenie go, zapewne honorowym, dowództwem chorągwi pancernej w wojsku
koronnym (24 maja 1713 r.)2.
Przystąpienie do unii diecezji lwowskiej wywołało potrzebę
unormowania wzajemnych relacji z Cerkwią unicką w kręgach
M. Andrusiak, Józef Szumlański. Pierwszy biskup unicki lwowski (1667-1708), Lwów 1934, s. 117-119.
2
Złota Księga szlachty polskiej przez T. Żychlińskiego, t. I, Poznań 1879,
s. 307.
1
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Kościoła obrządku łacińskiego. Arcybiskup lwowski Jan Skarbek
w 1714 r. sformułował 10 punktów, które miały uregulować relacje i zasady współpracy duchowieństwa łacińskiego i greckiego.
Artykuły ukazały się 14 czerwca 1714 r. w formie wzorowanej na
biblijnym dekalogu, a ich treść miała rozstrzygnąć kwestie małżeństw międzyobrządkowych, sprawowania sakramentów, przypominał zakaz nakładania wszelkiego rodzaju ciężarów przez
katolików obrządku łacińskiego na kler unicki i zakaz zmiany
obrządku. W ostatnim artykule arcybiskup J. Skarbek wzywał do
szacunku wobec duchownych unickich i odnoszenia się z należytą
czcią wobec nabożeństw i praktyk religijnych Cerkwi unickiej3.
Arcybiskup lwowski Jan Skarbek zajął pozycję gwaranta wierności unii unickiego metropolity Lwa Kiszki. 21 września 1715 r.
przyjmował on podczas uroczystej ceremonii w swoim pałacu we
Lwowie publiczne wyznanie wiary obejmującego godność metropolity Leona Kiszki. Świadkami tego wydarzenia byli: archimandryta uniowski Atanazy Szeptycki, prefekt lwowskiego Kolegium
Teatynów Stefan Trombetti, scholastyk lwowski Michał Czołhański, kanonicy łacińskiej archikatedry we Lwowie, kleryccy kolegium teatynów oraz wielu zgromadzonych, wśród których znajdował się pamiętnikarz Mikołaj Dyakowski. Arcybiskup lwowski
prawdopodobnie zabiegał o organizację tej ceremonii, co przyczyniło się do modyfikacji pierwotnych planów zorganizowania
przysięgi w stolicy metropolii w Wilnie4.
Wnikliwie treść artykułów omawia A.S. Fenczak, Z dziejów inicjatyw polskich na rzecz uregulowania stosunków miedzy obrządkami Kościoła katolickiego–artykuły arcybiskupa Jana Skarbka z 1714 r., w: Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 1,
Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu etnicznym, red. S. Stępień, Przemyśl
1990, s. 174-180. Zob. A.S. Fenczak, Z dziejów stosunków między obrządkami Kościoła katolickiego na obszarze greckokatolickiej diecezji lwowskiej w wieku XVIII, „Slavia
Orientalia”, t. 38, nr 3-4, 1989, s, 585-592; N. [ks. A.P. ks. Adam Pęski], Encyklopedia Kościelna, wyd. M. Nowodworskiego, t. XXVII, Warszawa 1904, s. 514;
M. Harasiewicz, Annales Ecclesiae Ruthenae gratiam et communionem cum S. Sede Romana habentis [...], Lwów 1862, s. 394-396.
4
Описаніе Документовъ архива Западноруских уніатських
митрополитовъ, т. 2, Санкт Петерсбургъ 1907, s. 36-37; Epistolae metropolitarum Kioviensium catholicorum Leonis Kiška, Athanasii Szeptyckyj, Floriani
Hrebnyckyj, vol. 4 (1714-1762), collegit, paravit, adnotavit editionemque curavit P. Athanasius G. Welykyj, Romae 1958, s. 53-58.
3
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Nowy metropolita we Lwowie już następnego dnia (22 września 1715 r.) dokonał konsekracji Atanazego Szeptyckiego na bis
kupa unickiej diecezji lwowskiej. Była to pierwsza konsekracja
unickiego biskupa we Lwowie – poprzednik, Baarlam Szeptycki
uzyskał święcenia w Warszawie. Ceremonia obyła się w cerkwi
Uspienskiej lwowskiego bractwa stauropigialnego5. Trudno potwierdzić, w jakim stopniu o wyborze miejsce zdecydowało usytuowanie cerkwi w centrum miasta. Ważnym motywem rezygnacji z organizacji ceremonii w katedrze św. Jura, na rzecz cerkwi
należącej do bractwa, mogła być chęć zamanifestowania wobec
opinii publicznej i przekazania w sposób czytelny dla wszystkich
przesłania o uznaniu przez bractwo w 1708 r., po długich oporach, chociaż warunkowo, unii. Bractwo zostało wyjęte spod jurysdykcji biskupa i podporządkowane Kongregacji Rozprzestrzeniania Wiary6. Ceremonię konsekracji Atanazego Szeptyckiego
uświetniało wielu dostojników Cerkwi unickiej (m. in. biskup
piński Porfiry Kulczyki, biskup chełmski Józef Lewicki, nominat
unickiej diecezji mukaczewskiej Polikarp Filipowicz, prefekt teatyńskiego Kolegium we Lwowie Stefan Trombetti, rektor bazyliańskiego kolegium we Włodzimierzu Patryk Bielski, archimandryta klasztoru w Milczach Innocenty Piechowicz, przełożony
klasztoru bazylianów we Lwowie Dionizy Sienkiewicz, dziekan
i proboszcz lwowskiej parafii Jerzy Podgórski oraz rodzina (m.
in. brat, Teodor Szeptycki cześnik trembowelski)7. Brak informacji o obecności biskupów i duchownych obrządku łacińskiego potwierdza najprawdopodobniej ich absencję. W celu rozpowszechnienia informacji o konsekracji Atanazego Szeptyckiego
w szerszych kręgach społecznych wydrukowano we Lwowie kaEpistolae metropolitarum Kioviensium catholicorum Leonis Kiška…,
s. 155; Собори Львівської єпархії XVI–XVIII століть, Упор. та істор.
нарис І. Скочиляса, Львів 2006, s. CXIX.
6
I. Isaievycz, Voluntary Brotherhood. Confraternitier of Laymen in Early
Modern Ukraine, Edmonton–Toronto 2006, s. 109; Documenta Ponficum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia, vol. 2 (1700-1953), coll. P. Athanasius, G. Welykyj, Romae 1954, s. 9-11.
7
Львівска Наукова Бібліотека ім. В. Стефаника НАН України у
Львові, F. 5, Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
sygn. 5729/II, s. 10-11.
5
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zanie autorstwa Jana Narolskiego. Oprócz celów propagandowych
panegiryk ten miał dodać rozgłosu i splendoru rodzinie biskupa.
Treść kazania wspomina zasługi poprzednika na stolicy biskupiej
z rodziny Szeptyckich – Barlaama, wyrażając nadzieję kontynuacji
dobrych rządów i życząc nowemu biskupowi „zdrowia, lat złotych
i pomyślnych […] przy kwitnącej twej sławie, cnoty wysokie, talenta, zasługi twoje ku Bogu, i Oyczyźnie immediate od Antenatów pierwszych w sarmackim świecie znamienite nieśmiertelnym
Cie koronuia laurem […] nieśmiertelna Imieniu Szeptyckich rośnie sława, wymowić trudno. Bo Honor Twoy Biskupi, zaszczytem
iest Prześwietnej Familie SZEPTYCKICH”8.
W czasach rządów unicką diecezją lwowską przez Atanazego
Szeptyckiego (1715-1746) niejednokrotnie w wewnętrzne sprawy
Cerkwi unickiej ingerował arcybiskup łaciński Jan Skarbek, m. in
poprzez rezerwację dla swego sądu arcybiskupiego spraw przestępstw popełnionych przez duchownych unickich. Arcybiskup
przekazał do rozważenia na synodzie zamojskim swoje uwagi na
temat pracy duszpasterskiej duchowieństwa unickiego, szczególnie w administrowaniu sakramentów wśród wiernych obrządku
łacińskiego i naruszania przez nich dyscypliny kościelnej w Kościele unickim i zasad relacji kleru obu obrządków9. Pomimo tych
inicjatyw mających na celu unormowanie relacji nie uniknięto
kolejnych sytuacji konfliktowych. W 1729 r. Atanazy Szeptycki
został oskarżony przez kler obrządku łacińskiego miasta Lwowa
i archidiecezji lwowskiej o wprowadzone wielu nowości. Kolejną przyczyną antagonizmów było obchodzenie dni świątecznych
według różnych kalendarzy. Mieszkańcy Lwowa obrządku łacińskiego za postępowanie skandaliczne uznali wykonywanie prac
w budynkach użyteczności publicznej przez wiernych unickich
w dni świąteczne przypadające w kalendarzu gregoriańskim. Dodatkowym argumentem prezentującym lwowskich unitów w nie8
Józef Narolski, Meta infulati honoris illustrissimo Athanasio Szeptycki Episcopo Leopoliensi demonstrate, Leopoli Typis Confratern.S.Trinitatis,
1716.
9
Litterae episcoporum historiam Ucrainae illustrates (1600-1900), vol. 5
(1711-1740), paravit, adnotavit editionemque curavit P. Athanasius G. Welykyj, Romae 1981, s. 183-184; 187-189. B. Kumor, Skarbek Jan, w: Polski
Słownik Biograficzny, t. 38, Warszawa–Kraków 1998, s. 17.
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korzystnym świetle było przywołanie postawy Ormian powstrzymujących się w te dni od prac służebnych. Kolejnym zarzutem
kierowanym wobec unitów było używanie w cerkwiach unickich
dzwonów w przypadające w porządku kalendarza gregoriańskiego
Wielka Sobotę oraz dni postne. Postępowanie to było uznane za
niestosowne przez senatorów oraz szlachtę, podejmujących próby
zaradzenia tej sytuacji. Również w tym przypadku przywoływano
jako przykład świątynie ormiańskie, w których powstrzymywano
się od dzwonienia. W tej sytuacji Atanazy Szeptycki uwzględniając zalecenia magistratu we Lwowie i Kościoła łacińskiego polecił unitom, aby przestrzegali świąt w kalendarzu gregoriańskim
i wykonywali w te dni prace tylko w obrębie domu (1729 r.). Kolejne oskarżenie formułowane wobec unitów dotyczyło ubierania
przez duchowieństwo unickie białych kołnierzyków. Za okoliczność szczególnie rażącą uważano ubieranie kołnierzyków przez
duchownych powracających z prac polowych na jednym powozie wraz z żonami10. Zarzut ten pośrednio odnosił się również
do osoby Atanazego Szeptyckiego, który również sam osobiście
wprowadził modyfikacje w swoim wizerunku biskupa, nosząc
biały kołnierzyk, a nawet eksponując ten element stroju poprzez
skrócenie długości brody, towarzyszącej tradycyjnie hierarchom
cerkiewnym. Wobec tych zarzutów ustosunkował się nie tylko
unicki biskup lwowski, ale szersze grono hierarchów unickich, powołując się na prawo do używania własnego kalendarza. W uzasadnieniu odnoszącym się do prawa ubierania białych kołnierzyków przypominano, że jako dystynkcje duchowieństwa noszą je
również duchowni Cerkwi prawosławnej, ministrowie luterańscy
oraz Żydzi (1729 r.)11. Nie przyniosło to rozwiązania konfliktu.
Sprawę wznowił łaciński arcybiskup lwowski Mikołaj Wyżycki, skarżąc się na nadużycia unitów w związku z dzwonieniem
w Wielki Piątek i Wielką Sobotę (3 czerwiec 1739 r.). Ponowiono
również postulat o nieużywanie przez duchownych unickich białych kołnierzyków, przyznając prawo do noszenia tego elementu
Supplicationes Ecclesiae Uniate Ucrainae et Bielarusjae, vol. 2, collegit,
adnotavit, paravit editionemque curavit P. Athanasius G. Welykyj, Romae
1962, s. 247-248.
11
Tamże, s. 313-314, 249-250.
10
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stroju tylko celibatariuszom obrządku łacińskiego. Zdaniem arcybiskupa niewykształceni i nieobyci duchowni uniccy nie byli
godnymi tego stroju12. Postawa arcybiskupa lwowskiego Mikołaja
Wyżyckiego była odbierana jako dyskredytująca Cerkiew unicką, nie tylko przez biskupa lwowskiego (a od 1728 r. również
metropolity) Atanazego Szeptyckiego, ale również przez innych
hierarchów Cerkwi unickiej (Teofila Godebskiego, Teodozego
Rudnickiego, Hieronima Ustrzyckiego, Filipa Wołodkowicza),
którzy próbowali dać temu wyraz poprzez interwencję w Stolicy Apostolskiej. W efekcie wspólnych obrad w Uniowie uniccy
biskupi wraz metropolitą Atanazym Szeptyckim wystosowali do
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary skargę z powodu złego taktowania przez hierarchię Kościoła rzymskokatolickiego, a szczególnie arcybiskupa lwowskiego Mikołaja Wyżyckiego, któremu
zarzucano wielokrotne znieważanie Cerkwi unickiej i stwarzanie
sytuacji konfliktowych (30 listopad 1739 r.)13.
W tej sytuacji, prawdopodobnie jako jeden ze sposobów podniesienia prestiżu swojego i Cerkwi unickiej we Lwowie, biskup
Atanazy Szeptycki podjął decyzję o budowie nowej świątyni katedralnej. Okazały gmach na górującym nad miastem wzniesieniu miał być czytelnym dla wszystkich mieszkańców symbolem
Cerkwi unickiej. Pomimo dobrego stanu technicznego starego,
wzniesionego w XV wieku gmachu, w 1743 r. zburzono go „z
wielką trudnością dla twardości murów”14. Na doradcę w sprawie
wyboru architektury nowej inwestycji Atanazy Szeptycki wybrał,
pracującego dla wojewody kijowskiego Franciszka Walezego Potockiego, Francuza Piotra Ricaud de Tirregaile15. Autorem proSupplicationes Ecclesiae Uniate, dz. cyt., s. 313-314; Litterae episcoporum
historiam Ucrainae…, vol. 5, dz. cyt., s. 338-339.
13
Epistolae metropolitarum kioviensium catholicorum Leonis Kiška…, dz.
cyt., s. 205.
14
Urzędowa Wizja Cerkwi i monasteru S. Jerzego Męczennika we Lwowie,
na żądanie OO. Bazylianów tegoż Monasteru, przedsięwzięta ze strony Magistratu miasta Lwowa dnia 12 lipca 1765 roku, oprac. A.S. Petruszewicz, „Przegląd
Archeologiczny”, Lwów 1883, s. 128; T. Mańkowski, Lwowskie Kościoły barokowe, Lwów 1932, s. 107; P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich
Rzeczypospolitej, Kraków 2003, s. 132.
15
A. Górska, Kresy. Przewodnik, Kraków 2005, s. 18.
12
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jektu i głównym realizatorem został Bernard Meretyn, z którym
26 czerwca 1744 roku biskup podpisał umowę na budowę katedry według projektu przedstawionego przez architekta. Zgodnie
z zamiarami fundatora lwowska świątynia miała nawiązywać do
tradycyjnych form cerkwi ruskich, ale przewyższać je skalą i bogactwem form architektonicznych, uwzględniających aktualną modę
płynącą z Europy16. Pomysł cerkwi zbudowanej z duchem nowych
czasów w efektownej późnobarokowej formie był w ówczesnym
kontekście kulturowym bardzo odważny i wzbudzał kontrowersje
między innymi w gronie lwowskich bazylianów, zarzucających biskupowi łamanie kanonów tradycji cerkiewnej i świętokradztwo.
Atanazy Szeptycki, podejmując tę obarczoną ryzykiem decyzję,
brał pod uwagę przeobrażenia w przestrzeni miejskiej i potrzebę
podniesienia statusu unickiej katedry wymuszoną przez bieżącą
sytuację. Czas budowy katedry we Lwowie zbiegł się z budową
kościoła dominikanów projektu Jana de Witte oraz kościołów św.
Antoniego, św. Marcina, św. Mikołaja, kolegium pijarów17. Budowa monumentalnej świątyni postępowała dosyć szybko. Niewykończony gmach katedry wykorzystany został do organizacji
w 1747 r. kilkudniowych ceremonii pogrzebowych jej fundatora
Atanazego Szeptyckiego. Nieład budowlany został osłonięty dekoracją w postaci artystycznie wygiętej i wytwornie zaokrąglonej
bramy, prowadzącej przez świątynię na kształt korytarza. Surowe
jeszcze mury wnętrza przykrywały dekoracje w postaci czarnych
i czerwonych zasłon, złotych wstęg i pozłacanych frędzli. Ceremonii pogrzebowej towarzyszył wyszukany program ikonograficzny
rozwinięty wewnątrz i na zewnątrz świątyni. Uczestnik wydarzeń
informuje, że aby wszyscy mogli opłakiwać śmierć metropolity,
wzniesiono dużych rozmiarów rusztowanie. Okazała konstrukcja
z desek została przykryta jedwabną tkaniną ze złotymi frędzlami.
Pośrodku położono bogato przyozdobioną poduszkę z biskupimi
insygniami, srebrne świeczniki, lampy oraz inne ozdoby. W dzień
mszy pogrzebowej ciało zmarłego umieszczono w trumnie, połyskującej złocistymi zawiasami i blaszkami oraz klamrami ze
„szczerego” złota. Ustawiono ją na okrytym czarnym materiałem
16
17

P. Krasny, Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich, dz. cyt., s. 156-157.
T. Mańkowski, Lwowskie Kościoły barokowe, dz. cyt., s. 99-105.
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katafalku, na którym umieszczono również figury sześciu koni.
W centralnym miejscu castrum doloris znajdował się obraz przedstawiający świętego Atanazego, patrona zmarłego. Dekorację
wnętrza dopełniały ponadto malowane ornamenty i potrzebne
w zaciemnionym tkaninami wnętrzu iluminacje. Wnętrze podświetlono świecami z białego wosku, ustawionymi wzdłuż ścian
oraz tworzącymi kompozycję lampami oliwnymi. Dodatkową
iluminację przygotowano na czas wygłaszanego wieczorem panegiryku pogrzebowego. Płonące w ciemności świece umieszczono prawdopodobnie pod sklepieniem, ponieważ miały wzbudzić
w słuchaczach wyobrażenie rozgwieżdżonego nieba. Dekoracje
umieszczono również zewnątrz świątyni, gdzie uwagę uczestników ceremonii przyciągała okazała, lśniąca złotem, brama triumfalna z drzewem genealogicznym rodu Szeptyckich i dekoracją
w postaci biskupich insygniów. Fasadę cerkwi ozdobiły łacińskie
inskrypcje (ich treści nie podano), a także usytuowane na cokołach rzeźby symbolizujące: Stolicę Apostolską, Rzeczypospolitą,
diecezję metropolitarną i rodzinę zmarłego. Wprawdzie ceremonii pogrzebowej nie zaszczycił obecnością arcybiskup Mikołaj Wyżycki, ale w kondukcie pogrzebowym oprócz dostojników
cerkiewnych (biskupa przemyskiego i administratora lwowskiego
Onufrego Szumlańskiego, biskupów: włodzimierskiego Teofila
Godebskiego, łuckiego Teodozego Rudnickiego, archimandryty
bazyliańskiego klasztoru w Owruczu Hipacego Bilińskiego) kroczyli dostojnicy Kościoła obrządku łacińskiego: sufragan lwowski
obrządku łacińskiego Samuel Głowiński, sufragan łucki Hieronim
Szeptycki, kanonik archikatedry lwowskiej obrządku łacińskiego
Stefan Mikulski, sufragan lwowski obrządku ormiańskiego Jakub
Augustynowicz oraz duchowieństwo obrządku łacińskiego i greckiego, kler z Kolegium Pontificum, chorągiew miejska oraz wielu dostojników świeckich, wśród których byli członkowie rodzin
Czetwertyńskich, Kalinowskich, Kuropatnickich, Mrozowiców18.
Przypomnieniu zasług zmarłego, ale przede wszystkich dodaniu
prestiżu rodzinie służyła mowa pogrzebowa prezentująca koligaVia aeternitas per januam mortis patefacta avitae soleae pie Illustrissimi
Excellentissimi Reverendissimi Domini D. Athanasii in Szeptyce Szeptycki
[...] eundem ad finem ultium cum funebri pompa deducens, Leopoli, anno
1747, die 19. Januarii.
18
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cje rodu Szeptyckich m. in. z Baranowskimi, Bielskimi, Dyakowskimi, Jurzyńskimi, Kunaszewskimi, Korytkowskimi, Malińskimi,
Lisowskimi, Lityńskimi, Łuszczewskimi, Skarbkami, Ustrzyckimi. Z pewnością wizualna oprawa tej ceremonii, czerpiąca wzory
z współczesnych magnackich ceremonii pogrzebowych, zrobiła
na przybyłych ogromne wrażenie. Być może inspiracją dla organizatorów były informacje o wyreżyserowanych uroczystościach
pompy funeralnej wraz z bogatym programem dekoracyjnym wystawnego pogrzebu czasów saskich hetmana Michała Serwacego
Wiśniowieckiego w 1744 r., której metropolita Atanazy Szeptycki był uczestnikiem19. Podobnie jak tam, celem pompy funeralnej
biskupa była zarówno gloryfikacja zmarłego, jak i jego rodziny.
W efekcie zaangażowania ogromnych środków i wysiłków organizacyjnych oczekiwano podniesienia prestiżu społecznego
rodu, a w tym przypadku również godności biskupa, wśród licznie
zgromadzonych, dla których atmosfera wystawności i świąteczności była ważnym wydarzeniem urozmaicającym życie miejskie,
ale również czynnikiem opiniotwórczym. Ceremonia pogrzebowa
Atanazego Szeptyckiego poprzez naśladowanie sarmackiego ceremoniału pogrzebowego dworów magnackich podnosiła prestiż
i potwierdzała przynależność biskupa do kręgu lwowskich elit.
Poprzez udział w niej dostojników Kościoła łacińskiego i ormiańskiego była w tym zakresie wydarzeniem przełomowym.
Kolejnym biskupem lwowskiej diecezji unickiej był Ludwik
Leon Szeptycki, bratanek zmarłego. Chociaż jego konsekracja
miała miejsce w klasztorze bazyliańskim w Milczach (14 maja
1749 r.), we Lwowie w święto Apostołów Piotra i Pawła (29
czerwca) zorganizowano uroczysty ingres wraz z procesją prowadzoną od kościoła bernardynów do cerkwi Uspieńskiej. Prawdopodobnie o przebiegu procesji zdecydowała chęć zaprezentowania
nowego biskupa w centrum życia publicznego miasta. Być może
również uznano, że nie ukończona budowa cerkwi katedralnej nie
spełnia wymogów do organizacji tej rangi uroczystości. W ingresie asystowali sufragan łacińskiej archidiecezji lwowskiej Samuel
J.A. Baranowski, Rola rodzin magnackich w osiemnastowiecznych uroczystościach koronacyjnych na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, w: Sztuka ziem
wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 628.
19
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Głowiński i biskup diecezji bakowskiej obrządku łacińskiego Rajmund Jezierski20. Nowy biskup podjął kontynuację rozpoczętych
przez poprzednika dzieł. W 1756 r. doprowadził do podpisania
kontraktu, w którym kazał zagwarantować:
Nad wielkimi drzwiami na postumentach mają bydź dwie osoby
kamienne z dwóch sztuk nieznacznie spajane, to jest Świętego
Leona i Świętego Atanazego, wyżej na miejscu przytomnym
między temi osobami herb na ganku JWO. Imci Xiędza Biskupa.

W 1759 r., w ramach realizacji umowy, rozpoczęto rzeźbiarsko-kamieniarską dekorację fasady współtworzoną przez ekspresyjne
rzeźby dłuta Jana Jerzego Pinsla. Oprócz konnej figury patrona
katedry, św. Jerzego, umieszczono na postumentach posągi św.
Leona papieża i św. Atanazego, patronów biskupów z czasów budowy oraz kartusz z herbem Szeptyckich21. Budowa została ukończona w 1764 r. po śmierci Meretyna przez architekta i rzeźbiarza
Ksawerego Fisingera. Ozdabianie i wyposażanie wnętrza trwało
do 1780 r. i dłużej22. Dekoracja rzeźbiarska i ornamentalna lwowskiej katedry nawiązująca zdecydowanie do efektownych koncepcji rzymskiego dojrzałego baroku i rokokowej sztuki krajów habsburskich23, służyła podniesieniu rangi nie tylko Cerkwi unickiej,
lecz także prestiżowi rodziny Szeptyckich. Figura świętego papieża przypominała ponadto o uznaniu władzy Stolicy Apostolskiej
i wprowadzała unitów do kręgu kultury łacińskiej.
Kolejną wielką inwestycją biskupa Leona Szeptyckiego we
Lwowie, której pomysłodawcą był zapewne zmarły stryj, była
budowa nowej rezydencji biskupiej. Do połowy XVIII wieku biskupi lwowscy zamieszkiwali drewniany, podcieniowy pałac obok
katedry. Wraz z budową nowej świątyni, z fundacji Leona SzepM. Harasiewicz, Annales Ecclesiae Ruthenae, dz. cyt., s. 573-574.
T. Mańkowski, Lwowskie Kościoły barokowe, dz. cyt., s. 114, 142.
22
В.С. Вуйцик, Р. М. Липка, Зустріч зі Львовом, Львів 1987, s. 82;
P. Krasny, Katedra Św. Jura we Lwowie a tradycyjna architektura cerkiewna Rusi
Czerwonej, w: Sztuka kresów wschodnich, t. 5, red. A. Betlej, P. Krasny, Kraków
2003, s. 54-84.
23
P. Krasny, Okcydentalizacja czy modernizacja? Uwagi o przemianach unickiej architektury sakralnej w Rzeczypospolitej w wieku XVIII, „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, 5/6 (1996/1997), s. 137.
20
21
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tyckiego rozpoczęto wnoszenie okazałej murowanej siedziby biskupiej według projektu Sebastiana Fesingera. Wnętrza pałacu
zaprojektował ok. 1775 r. lwowski architekt Franciszek Ksawery Kulczycki24. Za pałacem na trzech tarasach urządzono ogród25.
Koncepcja usytuowania nowej rezydencji w otoczeniu ogrodów
pochodziła od Atanazego Szeptyckiego, który w testamencie sporządzonym 10 grudnia 1746 r. na rzecz lwowskiej katedry legował
niedawno nabyte ogrody26. Nowa okazała rezydencja podnosiła
prestiż biskupa, a zasłonięcie przez pałac biskupi fasady katedry
bywa uważane za symbol triumfu biskupów nad wymykającym się
ich władzy zakonem bazylianów27.
Status społeczny unickich hierarchów w percepcji społecznej
podnosił wzorowany na magnaterii styl życia codziennego Leona
Szeptyckiego. Wyrazem tych aspiracji były ambicje do utrzymywania przy katedrze zespołu śpiewaczego, być może i muzycznego. Biskup w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zabiegał o utalentowanych śpiewaków. W 1751 r. zwracał się z prośbą
do księcia Hieronima Radziwiłła w sprawie nie wymienionego
z nazwiska śpiewaka, prosząc o łaskę, „aby jakiś czas mógł pobyć
w jego kapeli”. Ten zapewne utalentowany artysta wywodził się
z rodziny obrządku greckiego z Żółkwi. Jako dyszkancista śpiewał
trzy lata w kapeli lwowskich jezuitów, ale w obawie przez zmuszeniem go do zmiany obrządku i wyjazdu do Poznania zbiegł
do biskupa unickiego. Jezuici z pomocą studentów wywołali tumult i biskup był zmuszony usunąć go z grona swoich śpiewaków.
Prawdopodobnie w latach następnych śpiewał w zespole śpiewaczym na dworze Radziwiłłów28. Na dworze biskupa zatrudniony
był znany dyszkancista Aleksy Siercykiewicz, który wstąpił do bazylianów i został gorliwym kaznodzieją w Białej i spowiednikiem
w Wilnie29. Rezydencja Leona Szeptyckiego była domem otwar24
25
26

s. 223.
27
28
29

A. Górska, Kresy. Przewodnik, dz. cyt., s. 19.
T. Mańkowski, Lwowskie Kościoły barokowe, dz. cyt., s. 136.
Epistolae metropolitarum kioviensium catholicorum Leonis Kiška, dz. cyt.,
Tamże, s. 137.
Археoгрaфическій Сборник, т. 7, Вильна 1870, s. 226.
Б.I. Балик, Катaфальк чернечий ВасиліянXVII–XVIII ст. „Analecta
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tym. Biskup regularnie zapraszał gości na przyjęcia karnawałowe30, czym zyskiwał uznanie wśród elit. O wielkopańskim trybie
życia codziennego świadczy długa lista ruchomości sporządzona
po śmierci Lwa Szeptyckiego (konfekcja z wytwornych tkanin,
futra, srebrne zastawy stołowe, karety, elementy uzbrojenia i broń
dla służby). Część tych rzeczy przez jego następcę Piotra Bielańskiego, zostało uznanych za zbędne i wystawionych na aukcje31.
Wystawny tryb życia był czytelną forma przekazu komunikacji
społecznej w przestrzeni miejskiej Lwowa.
Ludwik Szeptycki z okazji złożenie przysięgi wierności Stolicy
Apostolskiej po otrzymaniu bulli prekonizującej na koadiutora metropolity (papież Klemens XIII prekonizował go na tę godność 20
grudnia 1763 r.) zorganizował imprezę o charakterze otwartym dla
mieszkańców miasta (30 październik 1764 r.). Najpierw koadiutor
nominat został przyjęty przy huku dział w pałacu odbierającego
przysięgę arcybiskupa łacińskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego, następnie obaj hierarchowie pojechali do katedry św. Jura
i tam dokonano uroczystego obrzędu. Po wydanym obiedzie z udziałem wielu przedstawicieli magnaterii i szlachty, bazylianie i jezuici
przeprowadzili dedykowaną Leonowi Szeptyckiemu dysputę32.
Ważnym elementem tworzenia wizerunku hierarchów wśród
szerokiego grona odbiorców był udział w ceremoniach koronacyjnych otaczanych powszechnym kultem wizerunków Matki Boskiej.
Uroczystości koronacyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wiernych wszystkich obrządków i oprócz wymiaru religijnego
stawały się okazją to propagowania i budowania prestiżu osób zaangażowanych w ich organizację. Lwowscy biskupi uniccy chociaż
nie podjęli inicjatywy organizacji otaczanego powszechną czcią wizerunku Matki Bożej Trembowelskiej z katedry św. Jura, aktywnie
uczestniczyli w lwowskich ceremoniach koronacyjnych: w kościele
dominikanów (1751 r.) i w katedrze łacińskiej (1776 r.). W uroczyOSBM” 12 (18) 1985, s. 288-289.
30
Jul.[ian] B.[Bartoszewicz], Encyklopedia powszechna, t. 24, Warszawa
1867, s. 625-627.
31
Центральний Державний Iсторичний Aрхів України у Львові,
F. 491, op. 1, sygn. 95.
32
M. Harasiewicz, Annales Ecclesiae Ruthenae, dz. cyt., s. 574; Jul.[ian]
B.[Bartoszewicz], Encyklopedia powszechna, t. 24, Warszawa 1867, s. 625.
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stościach w lwowskim kościele Bożego Ciała w programie dekoracji znalazły się elementy nawiązujące do Cerkwi unickiej, a jedna z bram została dedykowana ruskiej metropolii. Każdego dnia
w czasie oktawy ceremonii odbywały się wystawne nabożeństwa,
procesje, składanie wotów, dysputy teologiczne, występy kapel i pokazy fajerwerków na placu przed katedrą św. Jura. W uroczystościach katedralnych unicki biskup lwowski Leon Szeptycki wraz
z arcybiskupem łacińskim Wacławem Hieronimem Sierakowskim
i arcybiskupem ormiańskim Jakubem Augustynowiczem kroczyli
na czele procesji z koronowanym obrazem przez bramy tryumfalne
wokół ratusza33. Przekaz wizualny kierowany do rzesz uczestników
ceremonii koronacyjnych utwierdzał odbiorców w przekonaniu
o przynależności hierarchów unickich do kreatorów barokowej
kultury sarmackiej. Hierarchowie uniccy stawali się członkami
społecznej elity, na równi z magnatami i infułatami obrządku łacińskiego. Wspólne uczestnictwo w ceremoniach religijnych było
ważnym komunikatem o przynależności to tej samej wspólnoty religijnej uznającej zwierzchnictwo Stolicy Apostolskiej.
Odnowienie problemów w relacjach biskupów unickich nastąpiło po przejęciu Lwowa na skutek pierwszego rozbioru przez
Austrię. Leon Szeptycki w piśmie z 14 sierpnia 1774 r. skierowanym do cesarzowej Marii Teresy skarżył się na problemy zmiany
obrządku, małżeństw mieszanych obrządkowo, a zwłaszcza przechodzenia wiernych do obrządku łacińskiego. Gubernium lwowskie podjęło interwencję i 6 września 1774 r. wyjaśniło arcybiskupowi lwowskiemu Wacławowi Sierakowskiemu zasady, którymi
powinien kierować się w rozstrzyganiu spraw międzyobrządkowych. W odpowiedzi kapituła lwowska obrządku łacińskiego 2
października 1775 r. dostarczyła do Gubernium wyjaśnienie wraz
z dokumentacją34, a arcybiskup lwowski przesłał do cesarza Józefa
II memoriał w obronie wolności przejścia unitów na obrządek łaciński. Jako uzasadnienie podawał zagrożenie wzbudzenia u ludzi
nieoświeconych i pospólstwa mniemanie o wyższości jednego obA.J. Baranowski, Koronacje wizerunków maryjnych w czasach baroku.
Zjawisko kulturowe i artystyczne, Warszawa 2003, s. 198.
34
J. Krętosz, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772-1815), Katowice 1995, s. 55.
33
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rządku nad drugim z powodu zakazu nieograniczonego przejścia
do obrządku łacińskiego. Twierdził również, że nieograniczone
prawo do zmiany przyczyni się do lepszego poznania przez wiernych prawd wiary, powstrzyma ich od powrotu do prawosławia,
co często się zdarza nawet wśród unickich duchownych. Kolejny
argument zarzucał duchowieństwu unickiemu brak przygotowania i kompetencji do przekazywania prawd wiary oraz do kształtowania wśród wiernych postaw wierności i lojalności wobec
monarchy35. Ostatecznie 11 października 1787 r. cesarz Józef II
kompetencje w spornych sprawach zmiany obrządku przyznał biskupom, a jego następca Leopold II 8 lipca 1790 zrównał w prawach oba obrządki na terenie Galicji36.
Pierwszym biskupem unickiej diecezji lwowskiej nominowanym przez władzę austriacką był Piotr Bielański, którego sylwetka
odbiegała od przyjętych i stosowanych dotychczas reguł w wyborze unickich hierarchów. Ten biskup lwowski nie był członkiem zakonu bazylianów. Niejasne jest również jego pochodzenie
społeczne. Według protokółu z przesłuchania siostry Bielańskiego był on synem trudniących się handlem, zamieszkujących przy
rynku w Żółkwi, Gabriela Kaczyńskiego i Pelagii z Bielańskich37.
Ta niska kondycja społeczna nie stała się powodem wykluczenia
z środowisk elit tworzących się w nowej sytuacji administracyjnej. Konsekracji Piotra Bielańskiego 8 września 1781 r. dokonał
przybyły do Lwowa, specjalnie na tę okazję, pomimo podeszłego
wieku, metropolita Jason Smogorzewski w asyście koadiutora bis
kupa bakowskiego obrządku łacińskiego Dominika Piotra Karwosieckiego i arcybiskupa ormiańskiego Jakuba Waleriana Tumanowicza. W świetle relacji uczestnika wydarzeń ceremonia odbyła
się „z wielką wspaniałością i triumfem”. Na tę okoliczność przygotowano wystrój wnętrza lwowskiej katedry. W centralnym miejscu pod kopułą umieszczono przykryty dywanami tron. Po prawej
stronie umieszczono adamaszkowy baldachim z portretami pa35
A. Kossowski, Blaski i cienie unii kościelnej w Polsce w XVII–XVIII w.
w świetle źródeł archiwalnych, Lublin 1939, s. 21.
36
J. Krętosz, Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego, dz. cyt., s. 55.
37
Львівска Наукова Бібліотека ім. В. Стефаника НАН України у
Львові, F. 167 op. II, od. 257, p. 14, s. 4-14.
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pieża Piusa VI i cesarza Józefa II. Udekorowano również ołtarz,
a ławki dla gości ustawione w pobliżu tronu przykryto aksamitem. Ceremonia zgromadziła wielu przedstawicieli duchowieństwa diecezjalnego38. Efektownym i czytelnym dla wszystkich
znakiem ceremonii była zmiana stroju. Przy drzwiach Bielański
ubrał się w omofor i został wprowadzony procesyjnie do ołtarza, a następnie po modlitwie w asyście duchownych, diakonów
i kleryków trzymających zapalone świece „od tronu do ołtarza
w liniach uszykowanych” podszedł do tronu i przebrał się w strój
pontyfikalny koloru fioletowego i rokier39. Przy ubieraniu każdego
elemencie stroju archidiakon okadzał go i śpiewał stosowne modlitwy. Następnie uczestnicy ceremonii zasiedli „przy swoich stolikach”, a biskup został ponownie wprowadzony do katedry w asyście poprzedzających go trzech par dostojników świeckich. Przed
biskupem kroczył starosta drohobycki Józef Rzewuski, podczaszy
litewski Joachim Karol Potocki, a w dalszej kolejności przedstawiciele urzędników gubernialnych i miejskich. Nieśli oni parę świec,
parę chlebów pszennych (jeden posrebrzany, a drugi pozłacany)
i dwie baryłki z winem (jedną pozłacaną z herbem metropolity,
drugą posrebrzaną z herbem nominata)40. Kazanie wygłosił znany
kaznodzieja Antoni Janiszewski, kanonik lwowski i kijowski obrządku łacińskiego. Na uroczystości obecni byli: gubernator Camill de Brigido, urzędnicy miejscy Lwowa i rzesze wiernych
ze wszystkich stron o mil kilkanaście i kilkadziesiąt zgromadzić
się byli w tak wielkiej liczbie, że nie tylko cerkiew na dole, ale
nawet wszystkie ganki cerkiewne samych tylko zacniejszych osób
obejmować i mieścić nie mogły41.

Przebieg tej ceremonii miał charakter nadzwyczajny ze względu na nową sytuację polityczną. Była to również pierwsza konsekracja biskupa z kleru diecezjalnego. Na konsekracji nie było
Tamże, s. 97.
Rokiet – rodzaj komży o wąskich rękawach, z tyłu na tasiemki zawiązywana, podbita kolorową tkaniną, stosownie do zwyczaju lub przywileju, używana przez kanoników i prałatów jako ubiór chórowy.
40
Львівска Наукова Бібліотека ім. В. Стефаника НАН України
у Львові, F. 167 op. II, od. 257, p. 14, s. 98.
41
Tamże, s. 93.
38
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przedstawicieli bazylianów. Obecność urzędników austriackich
i miejscowych notabli nie tylko przydawała prestiżu uroczystości, lecz była również symbolicznym gestem przyjęcia biskupa
nominata do lokalnych elit. W przypadku P. Bielańskiego miało
to szczególne znaczenie, zarówno ze względu na liche pochodzenie, jak i na konflikt z bazylianami, którzy go nie akceptowali.
Zgromadzenie na uroczystości wpływowych dostojników i dużej liczby wiernych stało się okazją do odniesienia się do bieżących problemów i uwiarygodnienia pozycji Cerkwi unickiej. Od
kaznodziei wierni usłyszeli o męczennikach za unię: Jozafacie
Kuncewiczu, ale również o męczeńskiej śmierci torturowanych
duchownych unickich podczas ciągle żywych w pamięci wydarzeń z 1768 r.. Janiszewski piętnował również idee Oświecenia,
uczulał na niebezpieczeństwo ze strony libertynów, deistów, racjonalistów, materialistów. Przypominał o obowiązku posłuszeństwa
wobec nowego biskupa. W celu popularyzacji informacji o konsekracji P. Bielańskiego, ale również zdobycia przychylności opinii
publicznej i jak podaje autor, „dla ukontentowania czytających”,
kazanie wygłoszone przez A. Janiszewskiego podczas ceremonii
zostało wydrukowane42.
P. Bielański podjął inicjatywę przywrócenia w przestrzenie
miejskiej Lwowa kultywowanej w Kościołach Wschodnich uroczystej ceremonii święcenia wody w Święto Objawienia Pańskiego. Popularyzacji tego nabożeństwa miał służyć wydany drukiem
opis ceremonii, której przewodniczył P. Bielański w 1789 r. we
Lwowie. Wydawnictwo miało też zapewne na celu upowszechnienie i ujednolicenie przebiegu ceremonii. Druk miał służyć jako
swoisty scenariusz do odprawiania nabożeństw. Przypomniano,
że w Kościele wschodnim tradycja uroczystego święcenia była
znana od czasów pierwszych chrześcijan. Motywem powrotu do
tej praktyki było kultywowanie tego nabożeństwa przez nieliczną
społeczność prawosławną Lwowa oraz w wielu parafiach wiejskich i miejskich. Powrót do tradycji był również odpowiedzią na
petycje wielu wiernych. Podniesieniu rangi uroczystości służył jej
Kazanie w dzień poświęcenia na biskupstwo Lwowskie, Halickie у Kamienieckie Obrządku Rusko–Katolickiego... Piotra Bielańskiego..., друкарня Трійці,
Львів 1781.
42
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uroczysty przebieg. W cerkwi katedralnej zgromadzili się wierni
wraz z parochami ze wszystkich lwowskich parafii, aby po liturgii w uroczystej procesji przejść do publicznej studni na rynku,
udekorowanej na nabożeństwo. W procesji ze śpiewem hymnów
kroczył biskup w stroju liturgicznym, klerycy i duchowni oraz
„trzydziestu militarnych w czasie nabożeństwa ognia dawać mających”, cechy z chorągwiami, kilka tysięcy wiernych. Po przybyciu
na miejsce obrzędu oczytano stosowne teksty liturgii, po których
przy śpiewie alleluja biskup obchodził studnię i osobiście śpiewał
ewangelię. Po krótkim kazaniu biskup zanurzył trzykrotnie krzyż
w wodzie. Po każdym zanurzeniu „dawano ognia”. Po skończonym nabożeństwie nastąpiło błogosławieństwo że świecami. Teologicznym kontekst ceremonii został zaprezentowany w tekście
kazania wygłoszonego przez Mikołaja Skorodyńskiego. Kaznodzieja napominał, że obrzęd święcenia wody „nie dla zabawy oka
ludzkiego”, ale „dla mocniejszego wrażenia w umysły nasze prawd
zbawiennych”43.
Kolejnym przykładem uczestnictwa w życiu religijnym w przestrzeni miejskiej Lwowa unickich biskupów jest zaproszenie Piotra Bielańskiego do udziału w procesji ku czci beatyfikowanego
przez Piusa VI w 1790 r. Jakuba Strepy (Strzemię), zorganizowanych w 1791 r. we Lwowie. W świetle relacji przekazanej do
Rzymu przez arcybiskupa lwowskiego Ferdynanda Kickiego na
czele procesji z relikwiami błogosławionego z kościoła pojezuickiego do katedry łacińskiej kroczyli hierarchowie trzech obrządków: arcybiskup ormiański Jakub Tumanowicz, sufragan lwowski
Kajetan Kicki i biskup unicki P. Bielański44.
Wielokulturowa przestrzeń Lwowa w XVIII wieku przyczyniła się do ewolucyjnych zmian w postawach biskupów unickiej die43
Opisanie publicznego święcenia wody w stołecznym mieście Galicyi
Lwowie przez JW. Imci Xiędza Piotra Bielanskiego Biskupa Lwowskiego,
Halickiego, у Kamienieckiego, odprawionego w dzień uroczystości Ziawienia
Bożego podług nowego 17, podług starego kalendarza 6 Stycznia przypadaiącey, za staraniem JJ. PP. uprzywileiowanych nadwornym Dekretem Cesarskim
Nacyi Ruskiey Seniorów a razem Kollatorów i Prowizorów Cerkwi parafialney
Lwowskiey mieyskiey, Lwów 1789.
44
Relacje arcybiskupów lwowskich 1595-1794, wyd. T. Długosz, Lwów
1937, s. 139-140.
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cezji lwowskiej. Po okresie rządów Józefa Szumlańskiego i Barlaama Szeptyckiego, dwóch pierwszych biskupów wywodzących
się z Cerkwi prawosławnej i zachowujących tradycję Kościołów
Wschodnich, dwaj kolejni biskupi z Atanazy i Leon z rodu Szeptyckich angażowali się w modne, barokowe formy przekazu społecznego w przestrzeni publicznej miasta. Pomimo że pozostawali
członkami zakonu bazylianów, przyjmowali styl życia magnaterii
i pozostających w tych kręgach politycznych i społecznych biskupów obrządku łacińskiego. Odwołując się do przeszłości uświęconej fundacjami sakralnymi, stosowali zabiegi typowe dla kręgów
magnackich, poświadczające przynależność do elitarnej warstwy
magnackiej45. Z pewnością inicjatywy te podnosiły prestiż zarówno godności biskupiej jak i całej społeczności unickiej. Konsekwencją wprowadzanych innowacji było ewolucyjne i bezkonfliktowe wprowadzanie Cerkwi unickiej do łacińskiego kręgu
kulturowego. W czasach stabilizacji sytuacji wyznaniowej, której
gwarantem była polityka józefinizmu, biskup Piotr Bielański podjął inicjatywę świadczącą o tendencjach do świadomego powrotu
do własnej, odrębnej, tożsamości związanej z tradycją Kościołów
Wschodnich.
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Dorota Wereda

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

The Uniate Church Bishops in the Urban Area
of Lviv in the 18th Century
The multiculturalism of Lviv in the 18th century contributed to
evolutionary changes in the attitudes of Uniate bishops of the Lviv
diocese. Both first bishops, Józef Szumlański and Barlaam Szeptycki came from the Orthodox Church and maintained traditions
of Eastern Churches. After the completion of their term of ofNa przykładzie rodziny Jabłonowskich zjawisko omawia A. Betlej.
Zob. A. Betlej, Sibi, Deo, Posteritati. Jabłonowski a sztuka w XVIII wieku, Kraków 2010.
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fice, the two subsequent bishops Atanazy and Leon of Szeptycki
family engaged in modern, Baroque means of social expression
in the public space of the city. Although they remained members
of Order of Saint Basil the Great, they adapted the lifestyle of
aristocracy and Latin rite bishops who remained in these political
and social circles. Referring to the past sanctified by sacral foundations, they followed the practices of aristocratic circles which
testified their belonging to the elite aristocratic class.
Undoubtedly, these initiatives raised the prestige of the bishop’s
office as well as the whole Uniate community. The consequence of
the introduced innovations was evolutionary and uncontested introduction of the Uniate Church into the Latin cultural circle. In
the period of religious stability, the guarantee of which were the
Josephinism policies, Bishop Piotr Bielański undertook an initiative which indicated conscious tendencies to return to its own,
discrete identity related to the tradition of the Eastern Churches.

Agnieszka Sawicz
„Kurier Galicyjski”

Kościół katolicki na Ukrainie prawobrzeżnej
na przełomie lat 80. i 90. XX wieku
Wyznanie rzymskokatolickie, które zakorzeniło się na Ukrainie już w czasach polskiej kolonizacji na przestrzeni XIV-XVI
wieku, doświadczyło poważnego kryzysu w XX stuleciu. Po II
wojnie światowej w 1945 roku na Radzieckiej Ukrainie pozostało
około 400 parafii w archidiecezji lwowskiej, 140 w diecezji łuckiej
i 75 w przemyskiej1. Przedwojenna polityka władz radzieckich
znalazła wówczas godnych kontynuatorów i nadal zamykano
kościoły, trwały represje wobec księży i zakonników. Ubywało
też ludności polskiej wyznania rzymskokatolickiego, między innymi w skutek repatriacji w 1946 roku z terenów południowo –
wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i z Wołynia. W tymże roku
we Lwowie pozostały czynne cztery kościoły rzymskokatolickie,
z 32 funkcjonujących przed wojną, i były to katedra oraz kościoły
św. Antoniego, św. Marii Śnieżnej i św. Marii Magdaleny. Mimo
wzrastającego ucisku władz państwowych, ograniczenia działalności kościoła i ateizacji, wciąż jednak, dzięki pracującym w nich
kapłanom i licznej mniejszości polskiej, żyły one intensywnym
życiem wspólnotowym. Zakaz nauczania religii w kościele omijano organizując zajęcia, w tym przygotowujące do pierwszej komunii, w domach prywatnych. Parafie całego obwodu lwowskiego
prowadziły akcje charytatywne na rzecz ludzi starych, chorych
i samotnych oraz finansowały paczki żywnościowe i odzieżowe
wysyłane do łagrów2.
M. Krzyszycha, Mniejszość polska w niepodległej Ukrainie, „Przegląd Polonijny”, nr 4, 1996, s. 51.
2
L. Kamilewski, Kościół katolicki w zachodniej Ukrainie po II wojnie światowej,
Polacy w kościele katolickim w ZSRR, pod red. E. Walewandra, Lublin 1991, s. 293.
1
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Stan ludności polskiej ponownie uszczupliła druga repatriacja
w 1958 roku. Wkrótce zamknięto dwa lwowskie kościoły i świątynię w Pomorzanach. W całym obwodzie lwowskim ocalały jedynie kościoły w Mościskach, Szczercu, Stryju, Samborze, Nowym
Mieście, Dobromilu, Bóbrce i Złoczowie, poza nim między innymi w Krzemieńcu, Hałuszyńcach, Barszczowie3. Nie pozostały
jednakże puste, jak spodziewały się tego władze radzieckie. Dla
Polaków, pozostałych za wschodnią granicą Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, rzymski katolicyzm stał się symbolem zachowanej
i pielęgnowanej tożsamości narodowej, nie tylko wyznaniem, ale
manifestacją pamięci i tradycji. W okresie powojennym do świątyń łacińskich zaczęło także uczęszczać wielu katolików obrządku
wschodniego, a stało się tak po likwidacji cerkwi greckokatolickiej
w 1946 roku. Długie lata kapłani uniccy zmuszeni byli działać
w podziemiu, w takich też warunkach drukowano bądź powielano
książeczki do nabożeństw, funkcjonowały konspiracyjne konwenty
zakonne. Ponad trzystu kapłanów odprawiało nabożeństwa, udzielało sakramentów, a posługę duchową pełnili oni także poza granicami republiki, w Kazachstanie czy na Syberii, gdzie żyli wierni
dotknięci przez sowieckie represje i wysiedleni z ojczystej ziemi.
Nierzadko korzystano przy tym z pomocy rzymskich katolików,
których sytuacja w radzieckiej rzeczywistości była o tyle łatwiejsza,
że zachowali nieliczne świątynie i legalnie sprawowali w nich liturgię. Posługi duszpasterskie starano się wówczas sprawować w języku polskim i ukraińskim, a spowiedź zawsze w języku penitenta.
Mimo to kościół katolicki starzał się i powoli podupadał. W latach 60. XX wieku na całej Ukrainie pracowało tylko osiemnastu
księży starszych wiekiem i dopiero około dziesięciu lat później
zaczęli przybywać na Ukrainę młodzi duchowni, którzy ukończyli ryskie seminarium, podjęto wówczas próby rejestracji parafii
i zabiegano o otwarcie kościołów, nie mniej jeszcze kolejne dziesięciolecia upłynęły pod znakiem starań władz komunistycznych
o wcielenie w życie idei państwa na wskroś świeckiego4.
Podaję za: L. Kamilewskim, Kościół katolicki w zachodniej Ukrainie, dz.
cyt., s. 294 oraz M. Krzyszychą, Mniejszość polska w niepodległej Ukrainie, dz.
cyt., s. 52.
4
„Krynica”, nr 26, 2000, s.23; J. Mirski, Wrażenia z ZSRR 1970‑1973,
„Kultura”, nr 11, 1973 rok, s. 57.
3
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Na długi czas niezwykle wymowną ostoją wiary stały się cmentarze, z których nie sposób było usunąć symboliki religijnej. Niejednokrotnie zniszczone, zaniedbane, były świadectwem przeszłości i troski o przyszłość, choć w wielu przypadkach władze
komunistyczne starały się zdyskredytować rzymskokatolicką czy
polską część historii nekropolii. Przykładem takiej polityki stał się
lwowski Cmentarz Łyczakowski, gdzie utrudniano wydanie zgody
na rozpoczęcie tam prac porządkowych, dodatkowo argumentując sprzeciw faktem, iż nie posiadał on statusu obiektu zamkniętego. Stąd niepowodzeniem zakończyły się próby podjęcia prac
renowacyjnych przez konserwatorów z Pracowni Konserwacji
Zabytków, którzy nie uzyskali wymaganych uprawnień i nie pozyskali na ten cel środków. Pozytywną decyzję władz ukraińskich
otrzymano w latach 80. XX wieku dopiero po staraniach polskich
dyplomatów, dyrektora firmy „Energopol” Józefa Bobrowskiego,
wsparciu Jerzego Janickiego, a do popularyzacji sprawy Łyczakowa przyczyniły się także publikacje Stanisława Niciei, któremu konsulat służył nieocenioną pomocą w prowadzeniu badań
na cmentarzu5. Pracownicy „Energopolu” „w czynie społecznym”
rozpoczęli porządkowanie części nekropolii na której złożono
szczątki Lwowskich Orląt, a co istotne, wspomagali ich w tym
mieszkańcy Lwowa i członkowie „Memoriału”, organizacji społecznej która zajmowała się badaniem miejsc martyrologii6. Niestety, nie wszystkie nekropolie miały tyle szczęścia, aby gorliwie
zabiegano o ich odnowienie i do chwili obecnej wiele cmentarzy
popada w ruinę, gdyż brak jest tak funduszy, jak i osób mogących
uchronić je przed zniszczeniem.
S.S. Nicieja, Polska Agencja Konsularna we Lwowie, „Trybuna Opolska”, 24-27.12.1987, nr 301, s.7; K. Czawaga, Pamiat` pro antyfaszystiw, „Leninska Mołodź”, 12.09.1989, s. 3; W. Grochola, …tylko we Lwowie, „Gazeta
Wyborcza”, 24.02.1990, nr 214, s. 5-11; W. Woskowski, Takie były początki…
Odbudowa Cmentarza Obrońców Lwowa w latach 1988‑1990, „Przeszłość i pamięć”, nr 1/2, styczeń – czerwiec 2002, s. 96.
6
S.S. Nicieja, Polska Agencja Konsularna we Lwowie, „Trybuna Opolska”,
24-27.12.1987, nr 301, s. 7; W. Woskowski, Takie były początki… Odbudowa
Cmentarza Obrońców Lwowa w latach 1988‑1990, „Przeszłość i pamięć”, nr
1/2, styczeń – czerwiec 2002, s. 97; W. Grochola, …tylko we Lwowie, „Gazeta
Wyborcza”, 24.02.1990, nr 214, s.5-11; W. Woskowski, To już 20 lat…, „Gazeta Lwowska”, 30.06.2007, nr 12, s. 1-3.
5
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Nadzieje ukraińskich katolików na zmianę ich sytuacji wzmocniło wybranie na papieża Polaka Karola Wojtyły. Dalszą poprawę
przyniosły lata rządów Michaiła Gorbaczowa, kiedy to realizowano hasła głasnosti i pieriestrojki i zliberalizowano stosunek państwa do jego własnych obywateli. Jednym z przejawów zmian było
przyzwolenie na rejestrację nowych parafii, a punktem zwrotnym
w tych działaniach stało się spotkanie Gorbaczowa z Janem Pawłem II 1 grudnia 1989 roku. 15 marca 1990 roku Związek Radziecki nawiązał stosunki dyplomatyczne z Watykanem, a do
Moskwy przybył nuncjusz apostolski arcybiskup Francesco Colasuono. Warunki do odbudowy struktur kościoła łacińskiego
w republikach radzieckich polepszyło następnie zatwierdzenie
przez Radę Najwyższą ZSRR 1 października 1990 roku ustawy
o wolności sumienia i wyznania, dającej formalne podstawy do ich
funkcjonowania. Jednocześnie borykano się z problemami natury praktycznej, z których jednym z poważniejszych na Ukrainie
był brak hierarchii kościelnej, zarówno biskupa reprezentującego
sprawy kościoła, jak i księży, którzy tworzyli by życie w parafiach,
zajmowali się koniecznymi remontami świątyń, nauczaniem, pracą misyjną.
Szansą na normalizację sytuacji kościoła rzymskokatolickiego
stało się odnowienie, na mocy decyzji papieża metropolii lwowskiej oraz biskupstwa żytomierskiego i w Kamieńcu Podolskim
oraz administratury apostolskiej Zakarpacia, co miało miejsce 19
stycznia 1991 roku. Arcybiskupem metropolitą lwowskim został Marian Jaworski, biskupami pomocniczymi franciszkanin
ojciec Rafał Kiernicki i ksiądz Marcjan Trofimiak. Na ordynariuszy diecezji powołano Jana Purwińskiego i Jana Olszańskiego.
Nowi hierarchowie zorganizowali w krótkim czasie kurie biskupie, utworzyli organizację dekanalną, odnowili wiele agend życia
religijnego7.
Na archidiecezję lwowską złożyły się obwody lwowski, tarnopolski,
iwanofrankowski, równieński, wołyński i czerniowiecki. Diecezja żytomierska
obejmuje obwód żytomierski, kijowski, czerkaski, połtawski, czernihowski,
sumski, charkowski i łuhański, a kamieniecka winnicki, chmielnicki, odeski,
mikołajewski chersoński, doniecki, zaporoski, dniepropietrowski oraz kirowohradzki. Za: „Biuletyn Ukraiński”, nr 6-7, VII 1994, Ośrodek Studiów
Wschodnich, Warszawa, s. 19.
7
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Równolegle zmiany następowały w sytuacji cerkwi grekokatolickiej na Ukrainie, a deklarowane zmiany w polityce władz radzieckich stały się impulsem do zintensyfikowania starań o zalegalizowanie obrządku. Wierni nie ustawali w zgłaszaniu próśb
do władz o otwarcie cerkwi unickich i, choć było to niezgodne
z obowiązującym w Związku Radzieckim prawem, musieli przyjmować kolejne odmowne decyzje8. Co więcej, na apel w tej sprawie wystosowany 4 sierpnia 1987 roku do Michaiła Gorbaczowa nie otrzymali w ogóle odpowiedzi, podobnie zresztą jak nie
udzielił jej wówczas papież Jan Paweł II. Mimo to, w roku 1988
po raz pierwszy jawnie zorganizowano obchody rocznicy chrztu
Rusi Kijowskiej, o tyle ważne, że rocznicowe – minęło od tego
wydarzenia bowiem 1000 lat. Niedługo później, 17 września 1989
roku we Lwowie miały miejsce uroczystości religijne z udziałem
już około 250 000 wiernych, które ukazały, jak wielkim poparciem cieszy się Ukraińska Cerkiew Greckokatolicka. Pretekstem
dla tych wydarzeń była 50. rocznica wkroczenia wojsk radzieckich
do Galicji, a ogromna liczba ich uczestników wyraźnie dowiodła,
jak bardzo mijają się z rzeczywistością opinie wygłaszane przez
duchownych prawosławnych, między innymi egzarchę Filareta,
twierdzących, iż grekokatolicyzm to problemem nielicznych środowisk wiejskich. Co prawda dla wielu demonstrujących hasła
kościelne były tożsame z politycznymi, a świadomość religijna
grekokatolików niosących oprócz ikon portrety Chmielnickiego
jest oceniana z perspektywy lat jako niewielka, to był to dla władz
komunistycznych dowód na to, że kwestii wyznaniowych nie uda
się dłużej spychać na margines.
W krótkim czasie nastąpiły wyczekiwane zmiany. Tuż przed wizytą Gorbaczowa w Watykanie Rada Najwyższa USRR zezwoliła
na mocy uchwały na rejestrację wspólnot grekokatolickich, zatem
po wielu latach do Rzymu mogli udać się biskupi tegoż obrządku.
Pierwszy raz od dziesięcioleci rozpoczęto starania o przejmowanie
świątyń, od 1946 roku użytkowanych przez Rosyjską Cerkiew PraT.A. Olszański, Historia Ukrainy XX w., Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, Warszawa 1994, s. 219. Autor podaje, iż „prośbie takiej [o otwarcie
świątyni], podpisanej przez odpowiednia ilość osób, odmówić [w myśl prawa sowieckiego] nie można”. Mimo to wierni „nieodmiennie spotykali się
z odmową”.
8
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wosławną. Oficjalne zatwierdzenie hierarchii greckokatolickiej na
Ukrainie przez Jana Pawła II miało miejsce 16 stycznia 1991 roku.
W tym też okresie odradzała się cerkiew greckokatolicka w Polsce. Po wywiezieniu w 1946 roku biskupów przemyskich ordynariusza Josafata Kocyłowskiego i sufragana Hryhorija Łakoty do
Związku Radzieckiego postępowało wyniszczenie tego obrządku
mimo, iż opiekę nad wiernymi sprawowali kolejni prymasi Polski.
Dopiero 16 września 1989 roku ks. Jan Martyniak został wyświęcony na pomocniczego prymasa Polski dla wiernych obrządku grekokatolickiego, a w dwa lata później 16 stycznia 1991 roku papież
nominował go biskupem ordynariuszem diecezji przemyskiej9.
Wraz z falą przemian i odzyskiwania miejsca w społeczeństwie
przez oba te wyznania zaczęły pojawiać się pierwsze problemy
i konflikty pomiędzy grekokatolikami a katolikami obrządku łacińskiego, którzy zaczęli rywalizować o (w ich pojęciu) należne im
miejsca i świątynie. Niekoniecznie ich poglądy na te kwestie były
zbieżne. Warto przy tym nadmienić, że w schyłkowym okresie istnienia Związku Radzieckiego wciąż jeszcze władze komunistyczne
podejmowały próby skłócenia przedstawicieli różnych narodowości
i wzniecenia konfliktów pomiędzy wyznawcami różnych religii, co
mogło odwrócić uwagę społeczeństwa od krzewienia idei niepodległościowych w republice. Szczególnie obawiano się ich w republikach nadbałtyckich i na Ukrainie Zachodniej, gdzie opozycja wobec władz moskiewskich działała prężnie i cieszyła się znacznym
poparciem. Na Łotwie odpowiedzią na ożywienie narodowościowe
było powstanie z inspiracji KPZR Międzynarodowego Frontu Pracujących Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, który
w latach 1989‑1991 stał się symbolem lojalizmu wobec ZSRR. Na
Ukrainie, gdzie podejmowano działania mające zapobiec powołaniu do życia podobnej struktury, szczególnie intensywnie podejmowano działania mogące skłócić miejscowe środowiska10.
9
Archiwum własne autorki, informacje uzyskane w drodze wywiadów
z Leszkiem Mazepą, Włodzimierzem Woskowskim, Tarikiem Amarem, Orestem Drulem oraz http://postup.brama.com/000527/92_9_1.html [dostęp:
3.03. 2014]. Liczbę demonstrantów podaje M. Czech, Nie tylko Lwów i Przemyśl, „Kultura”¸ nr 9, 1991 rok, s. 78.
10
Por. A. Sawicz, Początki polskiego konsulatu we Lwowie na przełomie
lat osiemdziesiątych, w: Polska dyplomacja na Wschodzie w XX – początkach XXI
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Najlepszym tego przykładem stała się prowokacja wymierzona
w ojca Rafała Kiernickiego, proboszcza katedry łacińskiej. późniejszego biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej. Mimo,
iż Kiernicki wspierał grekokatolików, w tym udzielał im pomocy
duszpasterskiej, we Lwowie pojawiły się ulotki informujące, że
sprzeciwił się legalizacji kościoła greckokatolickiego. Były one
prawdopodobnie oparte na treści depeszy opublikowanej na łamach czasopisma „Wilna Ukrajina”, w której informowano, że
podczas spotkania przedstawicieli władz miejskich z przedstawicielami wspólnot religijnych duchowny ten mówił o negatywnym stosunku do legalizacji kościoła unickiego. Z punktu widzenia władz informacja taka była ciosem wymierzonym katolików
obrządku zachodniego, utożsamianych zwykle z Polakami. Tym
samym mogła przyczynić się do wywołania konfliktów nie tylko religijnych, ale i narodowościowych, a o za tym idzie, skłócić
środowiska opozycyjne.
Aby uniknąć takiego scenariusza z pomocą pracowników polskiego konsulatu we Lwowie, przede wszystkim konsulów Włodzimierza Woskowskiego i Józefa Fijała, w siedzibie przedstawicielstwa polskiej firmy „Metroneks” przy ulicy Kilińskiego we
Lwowie zorganizowano spotkanie, w którym mieli wziąć udział
ojciec Rafał Kiernicki i metropolita Włodzimierz Sterniuk, który w podziemiu przewodniczył działalności kościoła greckokatolickiego na terenie całego ZSRR. Zakładano, że porozumienie
duchownych, będących niewątpliwie autorytetami dla wiernych,
pomoże wyciszyć niepokoje.
Ostatecznie stronę kościoła rzymskokatolickiego reprezentowali ojciec Rafał Kiernicki oraz ksiądz Ludwik Kamilewski, natomiast w imieniu Włodzimierza Sterniuka rozmowy prowadził
Iwan Hreczko, pełniący obowiązki sekretarza władyki i odpowiadający we Lwowie za stosunki Ruchu z kościołami i mniejszościami narodowymi. Podczas rozmów udało się wyjaśnić kontrowersyjne kwestie i tym samym spotkanie zakończyło się sukcesem.
Kiernicki i Sterniuk wymienili między sobą listy, których treść
podano do publicznej wiadomości, co pozwoliło złagodzić napięwieku, pod red. H. Strońskiego i G. Seroczyńskiego, Olsztyn – Charków 2010,
s. 525‑537.
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cia i uspokoić nastroje społeczne. Kiernicki wyjaśnił, że podczas
kontrowersyjnego spotkania przedstawicieli lwowskich wyznań
religijnych nie wypowiadał się przeciwko legalizacji cerkwi grekokatolickiej, gdyż omawiane tam kwestie dotyczyły
nawiązania kontaktu przedstawicieli władzy miejskiej z duchownymi dla współ. w przebudowie życia społeczeństwa i stworzenia
lepsz. spokojnego bytu we wspólnym „domu” tzn. mieście”. Duchowny zaznaczył, że o grekokatolikach wspomniano wówczas
tylko w kontekście relacji tego obrządku z władzami państwowymi, zarazem postulował wyłączenie z zebrań religijnych oraz nabożeństw kwestii politycznych, co miałoby ułatwić porozumienie
z rządzącymi. Wyraził również swoją gotowość podpisania petycji
w sprawie legalizacji cerkwi greckokatolickiej. Kiernicki podkreślił, iż nie tylko jest zwolennikiem jej zatwierdzenia przez władze,
ale przede wszystkim występuje przeciwko „szerzeniu wrogości
między dwoma obrządkami tego samego katolickiego wyznania”.
Natomiast do samych grekokatolików zaapelował o chrześcijańską miłość, sprawiedliwość wobec przedstawicieli innych wyznań
oraz by „nie rozpoczynali zażartych swarów o różne drugorzędne
sprawy, nawet o słowa”11.

Słowa te spotkały się z dobrym przyjęciem wśród wiernych,
potencjalny konflikt został zażegnany, co niestety nie oznaczało
jednak, że uda się na szerszą skalę uniknąć sporów na tle religijnym. Już papieskie decyzje z połowy stycznia 1991 roku zaowocowały wątpliwościami, co do ich sprawiedliwości, jako że na Ukrainie pracę duszpasterską rozpocząć miało łącznie pięciu biskupów
rzymskokatolickich, podczas gdy w Polsce zaledwie jeden greckokatolicki. Nie spotkało się to z aprobatą w środowisku cerkiewnym. Także samo usytuowanie metropolii lwowskiej było nader
kontrowersyjne, gdyż podporządkowana była prymasowi Polski,
a co za tym idzie – znajdowała się w polskiej strukturze kościelnej.
K. Czawaga, Jak nie doszło do Interfrontu we Lwowie, „Kurier Galicyjski”, 16-31.I.2009, nr 1, s. 10-11; wspomnienia uczestników wydarzeń Iwana Hreczko, Kostiantyna Czawagi, Włodzimierza Woskowskiego uzyskane
w drodze wywiadów, w archiwum własnym autorki. Cytaty z odpowiedzi ojca
Rafała Kiernickiego z dnia 24 sierpnia 1989 roku na list metropolity księdza
Włodzimierza Sterniuka z dnia 10 sierpnia 1989 roku opublikowanej na łamach „Kuriera Galicyjskiego”, 16-31.01.2009, nr 1, s. 11. Skróty autora listu.
11
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Była to jedyna sytuacja, kiedy granic diecezji nie dostosowano do
granic państwa czy republiki, co mogło budzić podejrzenia o chęć
ingerencji w wewnętrzne sprawy tego organizmu, nie tylko na
„szczeblu wyznaniowym”.
Posunięcia hierarchów kościoła katolickiego wywołały ostry
sprzeciw strony ukraińskiej. Przewodniczący lwowskiej Rady Obwodowej Wiaczesław Czornowił wystosował do Prezydium Rady
Najwyższej Ukrainy, jej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz
konsulatu generalnego Rzeczpospolitej w Kijowie protest, w którym postawił zarzuty względem trybu i sposobu ustanawiania
lwowskiej diecezji. Stwierdził, iż odbyło się ono
z pogwałceniem suwerenności Ukrainy, z pominięciem legalnych
władz USRR i obwodu lwowskiego i jest rezultatem zakulisowych rozmów, w których pominięto bezpośrednio zainteresowane strony. Szczególnym pogwałceniem suwerenności Ukrainy jest
to, że nowo utworzona archidiecezja została podporządkowana
prymasowi kościoła sąsiedniego kraju, a na jej zwierzchnika zaproponowany został obywatel Rzeczpospolitej Polskiej.

Strona ukraińska proponowała, by utworzyć prymasostwo w Kijowie bezpośrednio podległe Watykanowi, co mogło jednakże
okazać się mrzonką. Przypomnijmy, iż wysłannik państwa kościelnego, nuncjusz Colasuono, sugerował w roku 1990 przywrócenie metropolii lwowskiej w granicach sprzed II wojny światowej
i podporządkowanie jej biskupowi w Polsce12.
W 1990 roku władze obwodu lwowskiego pomimo napiętej
sytuacji wokół spraw związanych z religią uczyniły gest w stronę
wiernych rzymskokatolickich i przekazały im 54 świątynie w tymże obwodzie. Ponownie nie bez spięcia – niezadowolenie wywołały
plany zwrotu kościoła św. Elżbiety. Decyzję o oddaniu go katolikom, podjętą przez radę miejską Lwowa, rada obwodowa zablokowała, tłumacząc to bezprawnym działaniem władz miejskich.
Zasugerowano przy tym, że może zostać ona przywrócona, ale po
przekazaniu grekokatolikom katedry w Przemyślu. Ostatecznie
kościół św. Elżbiety podzielił los świątyń, które przeszły w ręce grekokatolików, co wzbudziło żywy, negatywny, oddźwięk w Polsce.
12

M. Czech, Nie tylko Lwów i Przemyśl, „Kultura”¸ nr 9, 1991 rok, s. 80.
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Sytuacji nie polepszyło wydanie przez radę miejską Lwowa 28
marca 1991 roku uchwały zalecającej przesunięcie do lwowskiej
katedry zaplanowanego na 6 kwietnia ingresu arcybiskupa Mariana Jaworskiego. Argumentem miała być napięta sytuacja społeczna
w obwodzie13. Rada Deputowanych Ludowych wyraziła także swój
ostry sprzeciw stwierdzając, że „katolikom ukraińskim nie może
przewodzić obywatel polski”14. Z kolei politycy Mykoła Horyń
i Iwan Hel zarzucili Polakom, iż ci nie chcą wpuścić biskupa Martyniaka do katedry przemyskiej. Jednocześnie pod polską placówką
konsularną we Lwowie odbyła się demonstracja, której uczestnicy
domagali się między innymi wyjazdu z kraju Jaworskiego, goszczącego nota bene na uroczystościach powrotu do Lwowa kardynała
Lubaczywskiego (od 7 września 1984 roku zwierzchnika greckokatolickiej metropolii lwowskiej, ze względów politycznych rezydującego w Rzymie) oraz odstąpienia od ingresu15.
Ostatecznie Jaworski wyjechał ze Lwowa, co tłumaczył pragnieniem „uniknięcia jeszcze większego zła”16, którego istoty nie
doprecyzował w swej wypowiedzi. Mirosław Czech ocenił to
posunięcie jako pierwszy przypadek we współczesnej Europie
postawienia wysokiego dostojnika kościelnego wobec takiej konieczności i „pierwszy poważny zgrzyt realizowania watykańskiej
Ost – Politik w dobie pieriestrojki”17.
W mediacjach z władzami Lwowa wziął tymczasem udział arcybiskup Francesco Colasuono, choć ciężko byłoby określić jako
ugodowe jego stwierdzenie, iż „Watykan nigdy z nikim nie uzgadTamże, s. 81
„Polityka”, 1.VI.1991, nr 22, s. 2.
15
Prócz tego żądano niedopuszczenia do przyjazdu na ingres 20 000 Polaków, którzy jak wieść gminna niosła wybierali się na tę uroczystość. Byłoby
to niepokojące, gdyby rzeczywiście w okresie prawosławnych wielkanocnych
świąt we Lwowie pojawiła się taka rzesza Polaków, biorąc przy tym pod uwagę
atmosferę religijnej wrogości. Jednakże na ingres taka pielgrzymka z Polski nie
miała zamiaru ruszyć, a wiadomość ta zdaniem Andrzeja Łomanowskiego zalęgła się w swoistym lwowskim Hyde Parku, czyli znajdującym się w centrum
miasta Prospekcie Lenina, dzisiejszym Swobody. Patrz: A. Łomanowski, Kronika zapowiedzianego ingresu, „Gazeta Wyborcza”, 22.IV.1991, s. 9.
16
A. Łomanowski, Kronika zapowiedzianego ingres, dz. cyt., s. 9.
17
M. Czech, Nie tylko Lwów i Przemyśl, „Kultura”¸ nr 9, 1991 rok, s. 81
13
14
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niał kandydatur swoich hierarchów i nie będzie robił tego nadal”18.
Jednakże nuncjusz dopomógł pochodzącemu z Podkarpacia arcybiskupowi Jaworskiemu otrzymać obywatelstwo radzieckie i stałe
zameldowanie we Lwowie, co znacznie mogło mu ułatwić legalne
funkcjonowanie w strukturze kościelnej, ale przede wszystkim
społecznej19.
Ostatecznie pomimo tych burzliwych wydarzeń ingres odbył się, acz nie miał jawnego charakteru i należnej wydarzeniu
tej rangi uroczystej oprawy – dokonano go 17 maja 1990 roku
w zakrystii katedry lwowskiej. Na łamach polskiego tygodnika
stwierdzono, że odbył się on „potajemnie”, a bullę papieską odczytano w „zaufanym gronie”, podobnie jak akt wyznania wiary.
Dopiero homagium duchowieństwa arcybiskup Jaworski przyjął
publicznie20.
Sytuacja rzymskich katolików na Ukrainie wciąż nie należała
do uregulowanych. W końcu lat 80. zaczęto im zwracać pierwsze kościoły, a kiedy nie było to możliwe coraz częściej miejscami kultu stawały się prywatne domy przekazane na ten cel
przez właścicieli. W 1988 roku katolicy na Ukrainie posiadali
32 świątynie, z czego 11 w diecezji łucko-żytomierskiej i kamienieckiej. W wielu parafiach zmuszeni byli budować kaplice,
jednocześnie starając się o zwrot kościołów, które władze wykorzystywały w celach pozareligijnych. Niektóre budynki stały
szereg lat puste, co sprzyjało ich dewastacji oraz samoistnemu
niszczeniu, część oddano cerkwi prawosławnej. W 1989 roku
wierni odzyskali 54 kościoły w obwodzie lwowskim. W obwodzie kijowskim w tymże roku odrodziły się parafie w Białej Cerkwi i Fastowie, a w czerniowieckim zaczęło działać sześć parafii.
Katolicy, członkowie mniejszości polskiej, nie ustawali w działaniach zmierzających do odzyskania kościołów, jakie do nich niegdyś należały. W obwodach zachodniej Ukrainy do 1993 roku
udało się przejąć 202 kościoły, z czego:
Tamże.
„Polityka”, 1.VI.1991, nr 22, s. 2.
20
Stwierdzenie, że ingres odbył się potajemnie sugerowała „Polityka”.
Nie doprecyzowała przy tym, kto wchodził w skład owego „zaufanego grona”.
J. Wilczak, Duch i materia, „Polityka”, 6.VI.1991, nr 23, s. 6.
18
19
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•
•
•
•
•
•
•

w obwodzie czerniowieckim – 9;
w obwodzie chmielnickim – 28;
w obwodzie iwanofrankowskim – 15;
w obwodzie lwowskim – 85;
w obwodzie równieńskim – 8;
w obwodzie tarnopolskim – 48;
w obwodzie wołyńskim – 921.
W niektórych wypadkach świątynie oddawano stosunkowo
małym grupom wiernych, a więc nie stawiano katolikom barier
ilościowych. W części miejscowości w latach 90. XX wieku msze
odprawiano nadal przed kościołami, ze względu na ich nieuregulowaną sytuację prawną, a na przykład w Brodach nabożeństwa
odbywały się co prawda w kościele, ale zmienionym w salę sportową22. Podobnie w Dubnie na Wołyniu w farze z początków XIX
wieku, zamkniętej 21 października 1959 roku, rzeźbę Chrystusa
zastąpiła statua Dyskobola. Kościół ten odzyskał status zabytku
architektury dopiero 28 lipca 1990 roku, a 3 grudnia 1991 Równieńska Rada Obwodowa zarejestrowała statut parafii rzymskokatolickiej23. Podobny los spotkał zresztą wiele katolickich obiektów sakralnych na Ukrainie. Budynki ulegały dewastacji, przez
całe dziesięciolecia istnienia Ukraińskiej Republiki Radzieckiej
użytkowano je w rozmaitych formach – tu pomysłowość i fantazja ludzka były nieomal bezgraniczne. Zmieniane były w stajnie, magazyny wszelkiego autoramentu, w Kołomyi kościół pełnił
funkcję domu towarowego, w Podkamieniu domu starców i szpitala dla psychicznie chorych. Niektóre świątynie stały się przybytkami kultury, co zaoszczędziło im tragicznego losu kościołów
zniszczonych, tak jak choćby drewniany kościół w Torczynie, po
którym nie pozostał nawet ślad. W Haliczu otwarto kino, w innych kościołach powstały kluby robotnicze, planetaria, muzea czy
sale koncertowe. Nie uchroniło to ich niestety przed przebudową,
utratą wyposażenia i częstokroć bezcennych elementów zdobni21
E. Chmielowa, Sytuacja polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie,
Centrum Rozwoju Demokracji, Konferencja Polsko – Ukraińska, Kraków 1921.II.1993, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie, Lwów 1993.
22
Tamże, s. 3.
23
„Wołanie z Wołynia”, nr 2, marzec – kwiecień 1991, s. 27-30.
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czych czy dzieł sztuki24. Szacowano, że w 90% spośród odzyskanych świątyń konieczne były remonty, a czasem wręcz odbudowa
od podstaw25.
Nie wszędzie też wiernym udało się uniknąć problemów i konfliktów z władzami lokalnymi podczas prób odzyskiwania kościołów. W położonych o 40 kilometrów od Lwowa Przemyślanach parafia katolicka przestała istnieć w 1946 roku, a w latach
70. XX stulecia w XVII-wiecznym kościele urządzono fabrykę
zbrojeniową i wytwórnię parasoli. Kiedy w 1990 roku garstka
wiernych polskiego pochodzenia doprowadziła do odrodzenia
parafii i rozpoczęła starania o zwrot świątyni, gdyż msze odprawiano na miejscowym cmentarzu, zarząd fabryki, argumentując,
iż chodzi o obiekt wojskowy, odmówił opuszczenia zabudowań.
Zwrot kościoła uzależniono od wykupienia za 50 000 dolarów
jednego z fabrycznych budynków na przykościelnym placu, na co
fundusze wyłożył biskup holenderski. Zrujnowany budynek parafianie odnowili we własnym zakresie i przy pomocy władz kilku
miast polskich26.
W Chyrowie, w dwa lata po rejestracji parafii w 1991 roku,
w kościele nadal istniał dom kultury, a msze odprawiano przed
budynkiem. W Lubieniu natomiast nabożeństwa odbywały się
przed kościołem, który stał co prawda pusty, ale władze nie
chciały udostępnić go wiernym. W niektórych miejscowościach
Ukrainy kościoły, mimo rejestracji parafii i podejmowanych
przez nie starań o odzyskanie mienia, przekazano cerkwi autokefalicznej. Stało się tak między innymi w Kałuszu, Olesku,
Monastyrzyskach. W Nyzach parafianie wyremontowali kaplicę, którą następnie zamknęły władze rejonowe27. W Iwano-Frankowsku w kościele katolickim znalazł swą siedzibę sztab
wojskowy, a w Jezupilu sztab obrony cywilnej obwodu IwanoE. Chmielowa, Sytuacja polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, dz.
cyt., s. 3-7 oraz Biuletyn „Wspólnoty Polskiej”, nr 3, 1997, s. 26-27.
25
15% spośród nich stanowiły kapliczki niewielkich rozmiarów, często
cmentarne. Za: W. Gill, N. Gill, Stosunki polski z Ukrainą w latach 1989‑93,
Toruń – Poznań 1994, s. 86.
26
Biuletyn „Wspólnoty Polskiej”, nr 9, 1999, s. 34-35.
27
E. Chmielowa, Sytuacja polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, dz.
cyt., s. 3-7.
24
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-Frankowskiego – w obu przypadkach spotęgowało to trudności
w odzyskaniu dóbr religijnych28.
Teoretyczną możliwość efektywnego rozwiązania problemów
w sferze kościelnej, związanych ze sprzecznościami na gruncie
byłego mienia kościelnego, tak ruchomego, jak i nieruchomego,
jakie zaistniały na Ukrainie między kościołami różnych konfesji oraz między poszczególnymi z nich a państwem, zabezpieczać
miała ustawa „O wolności sumienia i organizacjach religijnych”29.
Jest to dokument z 23 kwietnia 1991 roku, wraz z późniejszymi
zmianami i uzupełnieniami, o kompleksowym, wspólnym i obowiązkowym dla wszystkich organizacji religijnych w państwie
charakterze, niezależnie od ich wyznania i składu narodowościowego i ilościowego. W ustawie regulowano obowiązki wobec
państwa, równe dla wszystkich organizacji religijnych oraz orzeczono ich równość wobec prawa. Państwo żadnej spośród tychże
organizacji nie dawało w myśl ustawy przewagi, stąd rozstrzygając
problem zmiany właściciela budowli sakralnej, kierować się miano
historyczno-kulturalną wartością zabytku dla kultury ukraińskiej,
rozpatrywać podstawy prawne, tradycję historyczną i możliwości,
jakie mają wspólnoty religijne, by świątynie utrzymać własnym
kosztem. Decyzje w sprawie przekazywania majątku kościelnego
stanowiącego własność państwową, do bezpłatnego korzystania
lub ich zwrotu na własność organizacjom religijnym bezpłatnie
podejmowane miały być przez obwodowe organy administracji
państwowej, w Kijowie i Sewastopolu administracji miejskiej,
a w Republice Krym – rządu Republiki Krym.
W art. 17. określono zasady korzystania przez organizacje
religijne z mienia będącego własnością państwa i rolę organów
władzy wykonawczej w regulacji korzystania z budowli kultowej
przez kilka wspólnot, zastrzeżono, że
budynki i inny majątek kościelny, stanowiące historyczną, artystyczną bądź inną kulturalną wartość, są przekazywane organizacjom religijnym i następnie użytkowane przez nie z dotrzymaN. Koczan, Problem zaspokojenia potrzeb religijnych mniejszości polskiej
na Ukrainie, „Між сусідами”, Almanach Fundacji św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej, t. IV, Краків 1994, s. 91.
29
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/987-12 [dostęp: 3.03. 2014].
28
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niem ustanowionych zasad ochrony i wykorzystywania zabytków
historii i kultury.

Art. 18. ustawy regulował porządek realizacji przez organizacje
religijne prawa własności i bronił tegoż prawa ze strony państwa.
Z kolei mocą rozporządzenia „O zwrocie organizacjom religijnym majątku kościelnego” z dnia 22 czerwca 1994 roku mającego
uszczegółowić wykonanie ustaleń art. 17. ustawy prezydent Ukrainy nałożył na terenowe organy państwowej władzy wykonawczej
obowiązek przekazania do dnia 1 grudnia 1997 roku do bezpłatnego korzystania lub dokonania bezpłatnego zwrotu na własność
organizacjom religijnym budynków i majątku kościelnego, które
znajdują się w posiadaniu państwa i są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem30.
Problem zwrotu przez państwo mienia kultowego organizacjom religijnym regulowała także Uchwała Rady Ministrów
Ukrainy z 5 kwietnia 1991 roku nr 83, która zamieściła spis budowli kultowych wagi ogólnonarodowej, będących pod ochroną
władzy państwowej. Zgodnie z tym dokumentem możliwość ich
przekazania na własność lub korzystania rozpatrywano oddzielnie
w każdym wypadku31.
Uzupełniającym w stosunku do ustawy był Dekret Prezydenta
Ukrainy „O przedsięwzięciach związanych ze zwrotem organizacjom religijnym majątku kościelnego” z 4 marca 1992 roku. Mówił on
o konieczności wyznaczenia, które z wymienionych w uchwale Rady
Ministrów Ukrainy nr 83 z dnia 5 kwietnia 1991 roku zabytków architektury mogą być przekazane organizacjom religijnym, a dokonać
tego miały Gabinet Ministrów Ukrainy i organy ochrony zabytków
historii i kultury. Z kolei organizacje i instytucje, których działalność
nie jest związana z wykonywaniem zadań statutowych muzeów, miały do 1 stycznia 1993 roku opuścić tego rodzaju placówki.
Zobowiązano też miejscowe organy władzy wykonawczej do
przekazania gminom wyznaniowym na własność lub do nieodpłatnego korzystania budowli kultowych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem. Nałożono też obowiązek inwentaryPor. http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/18877/ [dostęp: 3.03. 2014].
31
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280-91-%D0%BF [dostęp: 3.03. 2014].
30
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zacji majątku kościelnego, przechowywanego w zbiorach muzeów
i archiwów państwowych, co miało umożliwić rozpatrzenie jego
dalszego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Na władzach
spoczął też obowiązek wspomagania organizacji religijnych między innymi przy budownictwie obiektów kultowych32.
Rozporządzenie premiera Jewhena Marczuka z dnia 16 czerwca 1995 roku „O przekazaniu organizacjom religijnym budowli
kultowych, w których znajdują się archiwa państwowe” regulowało
z kolei kwestie zwrotu organizacjom religijnym budowli kościelnych, w których znajdują się archiwa państwowe, tak, aby zapewnić archiwom stosowne pomieszczenia dla ich dalszej działalności
(zgodnie z artykułem 25. i 37. Ustawy Ukrainy „O narodowym
zbiorze archiwalnym i instytucjach archiwalnych”), a nadzór nad
wykonaniem rozporządzenia polecono Ministerstwu do Spraw
Mniejszości Narodowych, Migracji i Wyznań.
W roku 1998, 7 maja, mocą rozporządzenia Gabinetu Ministrów Ukrainy „W sprawie zapewnienia stopniowego zwrotu organizacjom religijnym obiektów kultowych, które nie są wykorzystane albo są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem”, aby
zapewnić warunki dla realizacji konstytucyjnego prawa obywateli
do swobodnego światopoglądu i wolności wyznań, polecono organom państwowym zabezpieczenie zwrotu organizacjom religijnym budowli kultowych, które nie są wykorzystywane albo są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem. W tym celu do dnia
1 lipca 1998 roku miał zostać przekazany do Gabinetu Ministrów
Ukrainy pełen wykaz budowli kultowych, które są w posiadaniu
władz państwowych lub komunalnych albo wykorzystywane są
niezgodnie z przeznaczeniem, wraz z określeniem terminów oraz
warunków ich zwrotu organizacjom religijnym33.
Niestety, pomimo szczytnych zamierzeń i bogatego ustawodawstwa, jakie przyniosły pierwsze lata istnienia odrodzonego
niezależnego państwa Ukraińskiego, nie udało się, jak już wyżej
Mowa była też o pomocy przy tworzeniu bazy materialnej dla działalności dobroczynnej, organizacji ośrodków adaptacji społecznej obywateli, którzy powrócili z miejsc pozbawienia wolności. Porównaj także: http://risu.org.
ua/ua/index/expert_thought/analytic/18877/ [dostęp: 3.03. 2014].
33
Por. N. Koczan, Problem zaspokojenia potrzeb religijnych, dz. cyt.,
s. 87-91.
32
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zostało to przedstawione, uniknąć konfliktów i problemów związanych z odzyskiwaniem przez kościół rzymskokatolicki swoich
świątyń. A troski kościoła katolickiego na Ukrainie, z jakimi przyszło mu borykać się u progu lat 90. XX wieku, to nie tylko kłopoty
związane z jego budynkami sakralnymi, ale także budzącą wiele kontrowersji szeroko rozumianą pracą duszpasterską. Kościół
rzymskokatolicki cierpiał na poważne braki kadrowe. Około 70%,
spośród 222 księży pracujących wówczas na Ukrainie, stanowili
duchowni z Polski, a na Zakarpaciu kilku duszpasterzy legitymowało się obywatelstwem Węgierskim i Słowackim34. Liczba księży
ulegała co prawda zwiększeniu, lecz proces ten był powolny i nie
zaspokajał potrzeb wspólnot religijnych na Ukrainie. Pomocą służyli księża z Polski, ale ich sprowadzanie napotykało na trudności
natury formalnej i budziło obawy władz ukraińskich przed repolonizacją osób wyznania rzymskokatolickiego. Oficjalnie władze
nie zgłaszały zastrzeżeń do działalności księży spoza Ukrainy, lecz
niepokojące były niekontrolowane, „turystyczne” przyjazdy księży
z Polski, aktywnie funkcjonujących w miejscowych parafiach. Ekstremalnym zachowaniem wobec polskich księży ze strony władz
ukraińskich było wydalenie z kraju 20 listopada 1995 roku księży
Piotra Buka i Józefa Treli. Obaj prowadzili działalność duszpasterską w Kołomyi, postawiono im zarzuty naruszenia „praw przebywania na Ukrainie” oraz szpiegostwa. Mieli oni nawiązywać kontakty z wojskowymi, zdobywać informacje o dyslokacji jednostek
zajmujących się walką radioelektroniczną, próbowali kupić części
do sprzętu wojskowego, lecz nie precyzowano, co by to miało być.
Jak podejrzewała strona polska, naprawdę chodziło o posiadanie
przez księży anteny satelitarnej i otrzymywanie przesyłek z zachodu, nie mniej przedstawienie sprawy w innym świetle przez
stronę ukraińską było dowodem na to, jak wielu problemów przysparza obecność polskich duchownych nad Dnieprem35.
34
N. Koczan, Problem zaspokojenia potrzeb religijnych, dz. cyt., s. 87-91
oraz „Biuletyn Ukraiński”, dz. cyt., s. 19-20.
35
„Biuletyn Wspólnoty Polskiej”, nr 5, 1996, s. 17-18; J. Młynarski, W. Worobiec, Bardzo delikatna sprawa „Gazeta Wyborcza”, 24.XI.1995, nr 273, s. 2; Jakie tajemnice wykradali polscy księża, „Gazeta Wyborcza”, 27.XI.1995, nr 275, s. 6;
J. Młynarski, Księża nie szpiegowali, „Gazeta Wyborcza”, 28.XI.1995, nr 276, s. 2;
P. Kościński, Niepokój we Lwowie, „Rzeczpospolita”, 24.XI.1995, nr 272, s. 1, 23;
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Wiele kontrowersji wywoływał też język liturgii, co nierozerwalnie związane było ze składem etnicznym wiernych i faktem,
że kościół katolicki na Ukrainie przestawał z wolna być „kościołem polskim”. W archidiecezji lwowskiej nabożeństwa odprawiano
zazwyczaj w języku polskim, choć zdarzały się sytuacje, że posługiwano się też językiem rosyjskim czy ukraińskim. W pozostałych częściach Ukrainy coraz częściej wprowadzano do kościołów
rzymskokatolickich liturgię ukraińską, jako bardziej zrozumiałą,
przede wszystkim podczas mszy dla dzieci i młodzieży. Sytuację komplikował wydatnie fakt braku oficjalnej akceptacji liturgii
ukraińskojęzycznej ze strony Watykanu, mimo przetłumaczenia jej
przez specjalną komisję powołaną na Ukrainie i zalecenia księżom,
by wcielali ją w życie. W związku z tym przeważyła praktyka odprawiania w tym języku tylko fragmentów mszy, głównie kazań, by
były zrozumiałe dla wiernych. W miastach, gdzie z reguły odbywa się w niedzielę kilka nabożeństw, przyjęło się odprawiać msze
w tych językach, którymi parafianie posługują się na co dzień36.
Liturgia w języku ukraińskim wywoływała gorący sprzeciw
wśród wiernych na zachodzie Ukrainy, zwłaszcza we wsiach, gdzie
większość Polaków posługiwała się językiem przodków. Księża
pełniący tam posługę duszpasterską, często przybysze z Polski,
nierzadko słabo znali ukraiński. W efekcie karkołomne próby używania go podczas nabożeństw, zniekształcanie wyrazów i niepoprawna gramatyka wywoływały niekorzystne wrażenie i protesty
parafian. Polska mniejszość wszelkie próby zmian w liturgii odbierała też jako zamach na jej narodową tożsamość. Warto zauważyć,
że częstokroć wierni pytani przez duszpasterza o opinie na temat
mszy w języku ukraińskim oceniali sytuację pozytywnie, podczas
gdy prywatne wypowiedzi były nader krytyczne37. Na co dzień
MSZ wyjaśnia sprawę księży wydalonych z Ukrainy, „Rzeczpospolita”, 28.XI.1995,
nr 275, s. 2; A. Kaczyński, Szpieg w Kołomyi, „Rzeczpospolita”, 3-4.XII.1995, nr
279, s. 4; Księża non grata – niezgodnie z prawem, „Trybuna”, 27.XI.1995, nr 275,
s. 6; „Polityka”, 2.XII.1995, nr 48, s. 14.
36
Były to zazwyczaj język ukraiński, rosyjski bądź polski. W Kijowie dodatkowo odprawiano msze w językach angielskim i niemieckim.
37
Por. A. Paszko, Kościół katolicki na tle sytuacji wyznaniowej współczesnej
Ukrainy, w: Między Polską a Ukrainą, red. M. Malikowski, D. Wojakowski,
Rzeszów 1999, s. 135.
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większość ukraińskich Polaków używa, co prawda, języka ukraińskiego lub rosyjskiego, lecz nie jest to równoznaczne z odmawianiem w nich modlitw, a wprost przeciwnie. Język polski, wyeliminowany w czasach Związku Radzieckiego z życia świeckiego, stał
się dla polskiej diaspory językiem modlitwy i nabożeństwa i z tą
tradycją Polacy nie chcieli i nie chcą nadal zerwać. Nie można także zapomnieć, że trwająca od upadku powstania styczniowego batalia o utrzymanie języka polskiego w Kościele katolickim zawsze
była związana z walką o utrzymanie polskiej tożsamości narodowej
i ten aspekt o podłożu historycznym do dziś wpływa na spojrzenie Polaków na język, w jakim odprawiane są nabożeństwa. Dość
powszechny jest też pogląd, że używaniem języka państwowego
podczas mszy na tym terenie nie jest zainteresowana Ukraińska
Cerkiew Greckokatolicka, widząc w tym jeśli nie prozelityzm, to
sposób na „łapanie dusz” przez katolików38.
Ten ostatni pogląd oddawał sytuację wyznaniową Ukrainy, kraju będącego „duchową pustynią” po latach komunizmu i ateizacji.
Masowe zdobywanie nowych wiernych przy zastosowaniu różnorodnych metod nawracania stało się jedną z przyczyn zatargów
międzykonfesyjnych. Do księży rzymskokatolickich znających język ukraiński, często młodych, pełnych zapału do pracy, mających
czas na rozmowę, gdyż nie są związani obowiązkami rodzinnymi,
garnęło się wielu ludzi, choćby z czystej ciekawości. Kościół katolicki zyskał szansę stania się Kościołem młodej, poszukującej
inteligencji ukraińskiej. Przyciągała jego postawa, zdolność nawiązywania dialogu z naukami przyrodniczymi, zaangażowanie,
wypowiedzi dotyczące życia społecznego i ekonomicznego, fakt,
iż ma własną naukę społeczną. Katolicyzm ukorzeniał się w społeczności ukraińskiej, na co wskazują liczne powołania kapłańskie
i zakonne oraz dynamika rozwoju parafii. Ta właśnie sytuacja niepokoiła kapłanów innych obrządków oraz Cerkiew Greckokatolicką i Prawosławną. Co prawda, księża z Polski nie przyjeżdżali
na Ukrainę tylko do Polaków, lecz by pomagać wszystkim tej pomocy potrzebującym, bez względu na narodowość, ale podnosiły
się głosy, że przecież nie bez względu na wyznanie. Cerkiew, jako
Za „Biuletynem Ukraińskim”, dz. cyt., s. 20, „Krynicą”, nr 26, 2000,
s.24 oraz „Dziennikiem Kijowskim”, nr 23, grudzień 1999, s. 6.
38
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mniej aktywna strona tego swoistego pojedynku, zniszczona przez
władze komunistyczne, częstokroć nie wytrzymywała konkurencji z katolicyzmem, od czego już tylko krok do konfliktów na tle
religijnym. Stąd częste były wezwania, by dać czas państwu, które
było ochrzczone i chrześcijaństwo ma niejako w genach, a religia
ta w swej tradycyjnej na tej ziemi postaci potrafi się odrodzić.
Polskie nekropolie i kościół rzymskokatolicki odgrywały i nadal
odgrywają na terenie Ukrainy wielką rolę w utrzymaniu i utrwaleniu polskości. Chociaż dziś minął już szczytowy okres powstawania
parafii, najbardziej aktywny okres działalności duszpasterskiej i społeczno-etnicznej mają one już za sobą, to nie grozi im najprawdopodobniej ani kryzys, ani znaczące zmniejszenie wpływów. Do parafii
katolickich powrócili lub przyszli ci, którzy chcieli to zrobić. Znaczna część młodzieży polskiego pochodzenia pozostaje nadal poza życiem i strukturami religijnymi, wzrasta nieco liczba najmłodszych
dzieci garnących się do Kościoła. Zaangażowanie religijne, społeczne
i narodowe Polaków na Ukrainie nie jest niskie, ale już u schyłku
XX wieku można było zaobserwować pewien regres w porównaniu z pierwszymi latami niepodległości, czego jedną z przyczyn był
kryzys ekonomiczny i skupienie uwagi ludzi na sposobach radzenia
sobie z trudnościami i niedostatkami dnia powszedniego. Zdając
sobie z tego sprawę zwierzchnicy kościoła koncentrowali się na pogłębianiu życia religijnego w obrębie swojego obrządku, nadawaniu
mu pełnowartościowego kształtu, otwieraniu kolegiów i seminariów,
wydawaniu prasy, zakładaniu kościelnych wydawnictw oraz innych
instytucji, takich jak na przykład sądy kanoniczne.
Za największe osiągnięcie Kościoła rzymskokatolickiego na
Ukrainie po roku 1991 należy chyba uznać fakt, że udało mu
się wyjść poza swoją dotychczasową bazę etniczną i przyciągnąć
znaczną ilość nowych wyznawców pochodzenia ukraińskiego.
Przestał tym samym być „Kościołem polskim”. Dzięki napływowi
Ukraińców Kościół może też liczyć na większą tolerancję, choć
nie należy spodziewać się, by zdołał uniknąć konfliktów, zwłaszcza z prawosławiem, niechętnie nastawionym do „konkurencyjnego” obrządku. Ułożenie poprawnych stosunków z cerkwią jest
dla Kościoła ważnym zadaniem, zwłaszcza wobec idei jednoczenia ukraińskiego prawosławia, rozbitego na Ukraińską Autokefaliczną Cerkiew Prawosławną, Ukraińską Cerkiew Prawosławną
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Patriarchatu Kijowskiego i Rosyjską Cerkiew Prawosławną Patriarchatu Moskiewskiego. Dużym wyzwaniem jest też wzrost
aktywności i popularności wyznań protestanckich, świadków Jehowy i wyznań neopogańskich.
Kościół katolicki osiągnął wiele w niełatwych przecież warunkach lat 90. Parafie rzymskokatolickie w Ukrainie poza funkcjami
czysto religijnymi ciągle jeszcze pełnią rolę ważnych ośrodków
polskiej integracji społecznej. Częściowo zastępują inne organizacje polskie, których działalność nie jest tak powszechna. Stają się
centrami życia kulturalnego i informacji, zwłaszcza małych miejscowości. Rozpowszechniają nadchodzącą z Polski pomoc materialną, a księża często interweniują w sprawach społecznych oraz
osobistych swoich wiernych.
Jednak nie można nie zauważyć, że tak ważny dla starszego pokolenia związek pomiędzy polską identyfikacją narodową,
a przynależnością do Kościoła rzymskokatolickiego nie jest równie jednoznaczny i oczywisty dla ludzi młodych. Choć religijność
młodzieży nie jest znacząco niższa niż osób starszych to dla niej
katolicyzm nie jest najistotniejszym, a nawet bardzo ważnym,
składnikiem identyfikacji narodowej.
Trudno dziś przewidzieć, jak zmieni się rola Kościoła rzymskokatolickiego w życiu polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie, ale w rozważaniach nad jego przyszłością można mieć dziś
nadzieję, że będzie mądrze korzystał z warunków, jakich na tej
ziemi nie miał od co najmniej dwustu lat.

Summary
Agnieszka Sawicz

the weekly “Galicia Courier”

Catholic Church in the Right-bank Ukraine in the 80-ties and 90ties, at the Turn of the 20th Century
Probably the greatest achievement of the Roman Catholic
Church in Ukraine after 1991 was the fact that it exceeded its
contemporary, ethnic basis and attracted a considerable number
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of new adherents of Ukrainian origin. Consequently, it ceased to
be “the Polish church.” Owing to an influx of Ukrainians, church
can anticipate more tolerance although it is not expected to avoid
conflicts especially with Eastern Orthodox Christianity reluctant
towards the „competitive” religion. Establishing proper relations
with the Eastern Orthodox Church is a significant task for the
church, especially in the view of the unification of the Ukrainian Orthodox Church divided into the Ukrainian Autocephalous
Orthodox Church, the Ukrainian Orthodox Church of the Kiev
Patriarchate and the Russian Orthodox Church of the Moscow
Patriarchate. An increase in the activity and popularity of Jehovah’s Witnesses church, the Protestant and neopagan religions is
a considerable challenge.

Tomasz Bugaj

Uniwersytet Opolski

„W tych czasach była i wolność, było
i prześladowanie”. Kulturowe narracje
Świadków Jehowy z Kresów
Niniejszy artykuł ma stanowić próbę zaprezentowania sytuacji
wyznawców Świadków Jehowy, którzy prowadzili swą działalność
religijną na ziemiach kresowych w pierwszej połowie XX wieku.
Oglądowi zostaną poddane ich zwyczaje życia duchowego oraz
codzienność. Następnie zwrócę uwagę na proces stygmatyzacji
i prześladowania tej grupy wyznaniowej na Kresach. Przedstawię
postawę wiernych, jaką zajęli w trakcie II wojny światowej. Niestety, większość wyznawców uczestnicząca w tamtych wydarzeniach
trafiała po wojnie do łagrów lub została wywieziona na Syberię
w wyniku dwóch masowych deportacji Świadków Jehowy z 1949
i 1951 roku. Ze względu na unikatowy charakter pozyskanych relacji pozwolę sobie przywoływać je, cytując wybrane fragmenty.
Materiał badawczy stanowią ustne narracje wspomnieniowe zarejestrowane w latach 2010-2012 od żyjących niegdyś na Kresach
członków tego wyznania, których spotkały rożne formy represji.
Uwzględnione zostaną informacje uzyskane w tracie dwóch ekspedycji terenowych – z 2011 roku na Syberię oraz z 2012 roku na
Krym. Wywiady były prowadzone przy zastosowaniu metody ‘oral
history’. Do tekstów źródłowych zaliczam także osobiste zapiski
i fotografie oraz dokumenty archiwalne, opublikowane wspomnienia, a także niektóre artykuły publicystyczne pochodzące z pierwszej połowy XX wieku. Niezwykle ciekawym zbiorem tekstów,
dającym wgląd w minione wydarzenia są pozyskane przeze mnie
w wersji ustnej i pisanej wiersze, a także pieśni powstałe w czasach
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prześladowań tego ruchu religijnego. Niestety, nie dysponujemy
wieloma naukowymi opracowaniami historii i wierzeń tej społeczności. Stąd też omawiane tu zagadnienia mogą okazać się przydatne
do dalszych badań nie tylko kulturoznawczych i historycznych, ale
też socjologicznych, antropologicznych czy literaturoznawczych.

Pojawienie się Świadków Jehowy na Kresach Wschodnich
Przedstawienie poniżej – jedynie w zarysie – historii pojawienia się Świadków Jehowy na Kresach jest pomocne w badaniu kategorii obcości oraz procesu stygmatyzacji tego wyznania.
Nauki Świadków Jehowy docierały na ziemie kresowe jeszcze
pod koniec XIX wieku. Pierwszym znanym z imienia i nazwiska
wyznawcą pochodzącym z Kresów był urodzony we Lwowie Symeon Koźlicki1. Wcześniej ukończył on prawosławne seminarium
i w 1874 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam zapoznał
się z Charlesem Russellem i przyjął wierzenia Badaczy Pisma
Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy. Z ogromnym entuzjazmem zaczął propagować nowe biblijne idee – także
po powrocie z Ameryki. W wyniku swej otwartej postawy i żywej
działalności ewangelizacyjnej szybko popadł w konflikt z moskiewskim duchowieństwem, które przyczyniło się do zesłania go
w 1892 roku na Syberię, gdzie spędził resztę życia. W wierze tej
wychował także swe dzieci. Z zesłania nie powrócił nawet po odzyskaniu wolności. Zmarł w 1935 roku.
Symeon Koźlicki nie był jedynym emigrantem, który znajdując się za granicą, został Badaczem Pisma Świętego. Wiele osób
pochodzących z porozbiorowej Polski przyjmowało nowe wierzenia – głównie w Stanach Zjednoczonych i Francji, a niektórzy
z nich postanowili powrócić na ziemie ojczyste, aby dzielić się
z innymi zdobytą wiedzą. Poza reemigrantami, w większych polskich miastach przynajmniej przez jakiś czas mieszkali, ze względów na wykonywaną pracę, obywatele innych państw2. Również
К. Бережко, Історія Свідків Єгови в Україні. Т 1, Феодосія 2012,
s. 71,72.
2
Rocznik Świadków Jehowy 1994, Zelters 1994, s. 176.
1
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oni, należąc do wyznania Badaczy Pisma, przekazywali Polakom
swe wierzenia oparte na Biblii.
Na początku XX wieku doszło do kilku spotkań z wiernymi
w trakcie podróży misjonarskich Ch. Russella. W 1891 roku przebywał w Odessie, w 1910 roku złożył krótką wizytę w Warszawie,
a 1911 roku odwiedził Lwów3. We Lwowie występował publicznie,
wygłaszając m.in. wykład „Syjonizm w przepowiedni”. Wydarzenie to odbywało się w Domu Ludowym, a do uczestnictwa w nim
zachęcano wszystkich zainteresowanych. W dzienniku lwowskim
„Wiek Nowy” zapraszano na 24 marca na godzinę 3 po południu bądź 8 wieczorem oraz informowano: „Wstęp wolny. Żadna
kolekta. Wszyscy mile widziani”4. Wystąpienia Ch. Russela, zdaniem niektórych ukraińskich historyków, dały początek rozwojowi tego wyznania na Ukrainie5. Ponadto na ziemie kresowe nauki
Badaczy Pisma Świętego docierały poprzez misjonarzy (również
zagranicznych), a także mieszkańców ziem polskich, którzy gotowi byli przeprowadzić się tam, gdzie ludzie nie mieli jeszcze
możliwości usłyszeć o naukach tego wyznania. Działalność prowadzona na terenach kresowych koordynowana była przez Biuro w Warszawie, które oficjalnie mogło działać od 1913 roku, na
mocy reskryptu wydanego przez generała-gubernatora warszawskiego6. Później centrum kierownicze przeniosło się do Łodzi,
a z czasem powstała i odrębna jednostka we Lwowie. Oba centra
odpowiadały m.in. za organizowanie spotkań i zgromadzeń, kontakt z Biurem Głównym, kolportaż literatury biblijnej. W 1921
roku odbył się w Warszawie pierwszy walny zjazd Badaczy Pisma
Świętego połączony z chrztem nowych członków. Ogólnie rzecz
ujmując, okres międzywojenny był dla Świadków Jehowy okresem
niezwykle ożywionej działalności religijnej. Zgodnie z relacjami
osób pamiętających tamte wydarzenia, był to czas ogromnej wolności, ale także prześladowań.
C. Иваненко, О людях, никогда не расстающихся с Библией,
Москва 1999, s. 123,124.
4
К. Бережко, Історія Свідків Єгови в Україні, dz. cyt. s. 71.
5
Tamże, s. 72.
6
Rocznik Świadków Jehowy 1994, dz. cyt., s. 177.
3
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„W tych czasach była i wolność…”
Większość moich respondentów z pewną dozą nostalgii wspomina swe aktywne duchowe życie, szczególnie w latach przedwojennych. W ich pamięci utkwiły na trwałe zdarzenia związane
z kultywowaniem rodzinnych zwyczajów życia duchowego oraz
z udziałem w różnych formach aktywności religijnej ich całej społeczności. Do takich rodzinnych zwyczajów należało na przykład
wspólne czytanie Biblii oraz modlitwa, a także przekazywanie duchowych pouczeń dzieciom. Kultywowania takich czynności nie
były w stanie przerwać różne formy represji, które nastąpiły nieco później. Jak wynika z relacji jednej z deportowanych z okolic
Brześcia, nawet w trakcie odbywania kary dzieciom przekazywane były kulturowe wzorce zachowania:
В одной комнате. 6 детей и отец с матерью. Там был
стол деревянный такой, и две железные кровати узенькие.
Мама спала с сестричкой маленькой. Отец спал с братиком
маленьким. Брали сундук, ящик такой, там зерно, я на этом
сундуке спала, а 3 брата спали на полу. Помню, садились на
коленки и молились, перед тем как ложиться7.

Julian Stanikowski, który od 1930 roku pełnił funkcję kaznodziei pełnoczasowego na terenie powiatu baranowickiego, tak
wspomina rolę rodzica w jego wychowaniu:
Moja droga matka, po śmierci ojca, który zmarł w 1924 roku, nadal mi była żywym wzorem i przykładem w poznawaniu prawdy,
gdyż studium Biblii kontynuowała w każdy dzień i mnie do tego
zawsze zachęcała8.

Czytanie i analizowanie Pisma Świętego oraz literatury biblijnej należało do najistotniejszych czynności odnoszących się do
codziennych powinności wiernych. Poza nimi bardzo ważnym elementem były wspólne spotkania z duchowymi braćmi i siostrami:
У нас в деревне, в нашем доме были собрания. С деревень
приходили, ну, наверное, и руководящие братья приходили,
Wywiad przeprowadził T. Bugaj z Leonilą Zauliczną, 25 maja 2010,
Żabinka, Białoruś.
8
K. Biliński, Hiobowie XX wieku, Wrocław 1998, s. 141.
7
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потому что у нас всегда хранились, по-украински называется
«Вартова Башня», по-польски «Стражница». Я тогда
запомнила, потому что и на польском разговаривали, но я
тогда ещё в школу не ходила9.

W trakcie takich zebrań wyznawcy nie tylko studiowali Biblię,
ale też udzielali sobie nawzajem pomocy. Członkowie wspólnoty stanowili dla siebie grupę wsparcia. W zebraniu zboru mógł
uczestniczyć każdy chętny. Miejsce zebrań było na ogół znane –
w większych miejscowościach wynajmowano jakąś salę, a na wsi
odbywało się w domu któregoś z wiernych. Niekiedy zainteresowanie było tak wielkie, że nie starczało miejsca wewnątrz budynku i niektórzy musieli stać pod oknami chcąc skorzystać z przygotowanego programu. Poza wysłuchaniem wykładu można było
wziąć udział w dyskusji nad jakimś fragmentem Biblii. Często też
śpiewano pieśni religijne bądź uczono się wyjaśniać innym konkretne nauki ze Słowa Bożego. Niekiedy przedmiotem dyskusji
był artykuł z wydania „Strażnicy” lub „Złotego Wieku”. Spotkaniu, które otwierano i kończono modlitwą, przewodniczył na ogół
któryś z mężczyzn, pełniący w miejscowym zborze bądź grupie
odpowiedzialną funkcję. Tylko w szczególnych okolicznościach
jego rolę mogła przejąć któraś z sióstr. Zdarzało się to na przykład
zaraz po wojnie, gdy mężczyźni zostali aresztowani lub zesłani do
łagru.
W czasach przedwojennych od mieszkańców Kresów, głównie Wołynia i Galicji, lwowskie i warszawskie Biuro Świadków
Jehowy otrzymywało bogatą korespondencję z licznymi prośbami o nadesłanie opublikowanych traktatów, broszur i książek.
W tych czasach dużą popularnością cieszyły się następujące pozycje, które docierały do mieszkańców Kresów w języku polskim
lub ukraińskim (niektóre wydania mogły być również dostępne
w języku rosyjskim, niemieckim oraz jidysz): Piekło, Pożądany
rząd, Harfa Boża, Brzask Tysiąclecia, Bitwa na niebie, Gdzie są
umarli itd. W latach 1920‑1938 wydano przynajmniej 50 różnych publikacji10.
Wywiad przeprowadził T. Bugaj z Kristiną Zvaigzne, 17 września
2010, Ogre, Łotwa.
10
K. Biliński, Hiobowie XX wieku, dz. cyt., s. 155.
9

216

Tomasz Bugaj

Do zwyczajów religijnych, z których praktykowaniem związane było utożsamianie się z omawianą grupą wyznaniową było
pełnienie publicznej służby ewangelizacyjnej, polegające na odwiedzaniu ludzi w ich domach i prowadzeniu z nimi rozmów na
podstawie Pisma Świętego. Z wielu narracji kresowych wynika, iż
wierni bez większych przeszkód ze strony władz mogli nie tylko
organizować swe spotkania, ale także uczestniczyć w głoszeniu
Słowa Bożego. Wierni korzystali z różnych udogodnień i rozwiązań współczesnej na owe czasy techniki. Antoni Sitarczuk będący
aktywnym głosicielem z okolic Hrubieszowa tak opowiada o metodach szerzenia wiedzy biblijnej:
Spośród wielu łask i błogosławieństw, jakich nam Jehowa udzielał do kontynuowania dzieła, otrzymaliśmy jeszcze jeden interesujący i pomocniczy środek do głoszenia z biura krajowego. Był
to patefon, który nabyliśmy ze wspólnych składek. Na płytach
nagrane były wykłady biblijne i pieśni teokratyczne. Z patefonem
tym odwiedzaliśmy zainteresowanych, zapraszaliśmy wielu ludzi
do wysłuchania Słowa Bożego. Udawaliśmy się z nim na tereny
pobliskie i odległe. Ogólnie mówiąc sprawy teokratyczne przybierały coraz to większego rozgłosu(…)11.

Lena Mielnik, deportowana w 1951 roku na Syberię z okolic Hrubieszowa, pamięta, jak przed wojną organizowano akcje
głoszenia, w której wspólnie uczestniczyli wierni narodowości
polskiej i ukraińskiej12. Grupą kilku osób udawali się pieszo lub
furmankami na wybraną wieś i rozmawiali ze wszystkimi mieszkańcami, proponując im literaturę biblijną. Na ogół głosiciele
Słowa Bożego potrafili przekazać wiedzę biblijną, posługując się
równie dobrze językiem polskim, jak i ukraińskim. W trakcie wywiadów wielu moich rozmówców, podobnie jak Lena Mielnik,
żyjąca do dziś w Usole Sybirskim, bez trudu odtwarzała wyuczone jeszcze na Kresach fragmenty Pisma Świętego, „kazań Słowa
Bożego” bądź wierszy i pieśni.

Tamże, s. 102.
Wywiad przeprowadził T. Bugaj z Leną Mielnik, 30 maja 2011, Usole
Sybirskie, Rosja.
11
12
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„W tych czasach (…) było i prześladowanie…”
Zapamiętany obraz Kresów nie jest idylliczny w pełni. Poza
ożywioną działalnością religijną członkowie wyznania doświadczali wielu trudnych sytuacji. W związku z tym, że w większości
zrezygnowali z przekazywanych przez pokolenia wierzeń, a przejęli „nauki pochodzące zza oceanu” – jak wytykali im to przeciwnicy – w społeczeństwie zaczęli spełniać rolę „OBCEGO”.
Nie tylko przestali praktykować wiarę przodków. Nie chcieli też
uczestniczyć w świętach lub uroczystościach państwowych. Chociaż w znakomitej większości byli „rdzennymi” mieszkańcami
Kresów dla swych sąsiadów stali się elementem z marginesu. Ich
działalność religijna zdaniem innych burzyła istniejący ład lub
stanowiła zagrożenie. Zbigniew Benedyktowicz, rozważając kategorie kulturowe oraz kwestie identyfikacji, wyciągnął wniosek,
który jest przydatny w kontekście naszych rozważań, iż „odstępstwo i herezja czynią swoich ‘bardziej obcymi’ od obcych”13. Tak
właśnie było w wypadku członków tego wyznania na Kresach.
Represje wobec wiernych przybierały różną formę, a ich inicjatorem były najczęściej nie władze, a duchowieństwo – głównie
rzymskokatolickie. Poniżej pokrótce przedstawiam najczęściej
stosowane metody prześladowań, które ze względu na swój charakter na długo pozostały w pamięci ofiar.
Napady motłochu podburzonego przez kler. To jedna z najdotkliwszych metod stosowanych w celu powstrzymania rozwoju działalności Świadków Jehowy. Na wiernych napadano, gdy
z Biblią w ręku próbowali odwiedzać mieszkańców okolicznych
wiosek. Zdarzało się również, że atakowano ich pod osłoną nocy.
Domy członków wspólnoty były obrzucane kamieniami, oni sami
wywlekani na zewnątrz i okrutnie maltretowani. Do napaści na
wiernych dochodziło także w trakcie ich powrotu ze spotkań religijnych. Pewnego razu trzydziestoosobowa grupa wdarła się do
domu Jana Ziemcowa, próbując zmusić go do wyspowiadania się
u miejscowego księdza. Potem zaczęli znęcać się nad Ziemcowem. Bili go, a w przerwach kazali całować krzyż. Gdy zemdlał,
Z. Benedyktowicz, Portrety obcego. Od stereotypu do symbolu, Kraków
2000, s.41.
13
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oblewali go wodą. Jego krewny tak opowiada o tamtym tragicznym zdarzeniu:
Banda w sile trzydziestu ludzi zrobiła najście na nasz dom. Zmuszali wszystkich, by udali się do spowiedzi, a na dowód przynieśli
kartki od księdza. Wydanie im świadectwa o prawdzie doprowadziło do tego, że teścia rozłożyli na długiej ławie i dwóch
trzymało go, a dwóch bilo pałami gumowymi (…). Bili teścia na
raty i potem zmuszali do pocałowania bałwana z żelaza. Po jego
odpowiedzi, że Bóg nie jest w żelazie ani w innej materii, ponownie bili, a gdy już był nieprzytomny, lali na jego głowę zimną
wodę i nadal zmuszali do przyrzeknięcia, że będzie chodził do
Kościoła i będzie praktykował religię rzymskokatolicką. Gdy teść
trwał nadal w nienaganności, nie dając złamać się na duchu, to
w końcu po tym pastwieniu się nad nim i wleczeniu z pokoju
do kuchni – połamali mu żebra, spowodowali pęknięcie płuc, co
w końcu doprowadziło do śmierci. Pozostałych członków rodziny
(…) dotkliwie pobili do utraty przytomności14.

Zdarzenie to nie było odosobnione. W jednym z roczników
opisującym ówczesne wydarzenia wspomniano o częstym stosowaniu przemocy wobec wiernych oraz o tym, iż w samym tylko 1933 roku na ziemiach polskich odnotowano 41 wypadków
ciężkiego pobicia przez sfanatyzowany tłum15. Przeciwnicy za pomocą pięści, nóg, kamieni, pałek i innych przedmiotów niszczyli
literaturę biblijną, a jej właścicieli pozostawiali zmaltretowanych
do utraty przytomności.
Szkalowanie Świadków Jehowy. Kler rzymskokatolicki przyczyniał się do publicznego obiegu nieprawdziwych informacji
dotyczących wyznania oraz poszczególnych wiernych. Do szkalowania omawianej społeczności religijnej przyczyniał się m.in.
„Ilustrowany Kurier Codzienny”, w którym Świadków Jehowy
przedstawiano jako zakonspirowanych komunistów, jacy śpiewają
pieśni bolszewickie, są wspierani materialnie i szkoleni na terenie
Związku Radzieckiego itd. Ich ‘bolszewickość’ polegała na tym, iż
nie chodzili do Kościoła i głosili, że przyjdzie czas, gdy wszyscy
ludzie będą sobie równi.
14
15

K. Biliński, Hiobowie XX wieku, dz. cyt., s. 144, 145.
„Rocznik Świadków Jehowy 1994”, s. 194.
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Publiczne palenie publikacji biblijnych. Elementem procesu stygmatyzacji były też czynności mające z kulturoznawczej perspektywy widzenia charakter rytualny. Duchowni w kościołach zabraniali przyjmowania literatury od Świadków Jehowy. Zdarzało
się również, że wzywano parafian do przyniesienia otrzymanych
publikacji, aby potem publicznie je spalić.
Uniemożliwianie godnego pochówku. Kolejnym sposobem deprecjacji wiernych był sposób ich traktowania w chwili załatwiania formalności związanych z wyrejestrowaniem z ksiąg
parafialnych bądź przygotowaniem pogrzebu. Wiernym nie udostępniano miejsca na grób wśród katolików, na terenie uważanym
za ‘poświęcony’:
Z pochowaniem ojca mieliśmy duże trudności (…). Ksiądz
w Świsłoczy wskazał miejsce na pochowanie ojca pod samym
parkanem na cmentarzu, także mieliśmy duże trudności z wykopaniem dołu16.

Naciski na władze w celu nałożenia ograniczeń. Duchowieństwo,
chcąc powstrzymać działalność Świadków Jehowy, naciskało na
władzę, przywołując bezpodstawne zarzuty: sianie propagandy komunistycznej, handel domokrążny bez licencji, naruszanie
spokoju niedzielnego, bluźnierstwo przeciw Kościołowi i jego
naukom.
Konfiskacja literatury i Biblii. Miały miejsca zdarzenia, w trakcie których wiernych przeszukiwano, a znalezione publikacje były
zabierane. Duchowni także dążyli do tego, by za zakazać wwozu drukowanych za granicami publikacji biblijnych. W latach
30. znaczną rolę w prześladowaniu Świadków Jehowy odgrywała
Akcja Katolicka i powołany przy jej poparciu Instytut do walki
z mniejszościami religijnymi.
Narracje autobiograficzne dotyczące okresu przedwojennego
poza radosnymi wspomnieniami zawierały też smutne i przejmujące relacje. Działania wojenne przyniosły dla wiernych kolejną
próbę. Kresowi Świadkowie Jehowy stawili czoła dwóm totalitaryzmom – faszyzmowi i stalinizmowi. W trakcie trwania konfliktu zajęli neutralną politycznie postawę, nie udzielając poparcia
16

K. Biliński, Hiobowie XX wieku, dz. cyt., s. 141.
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żadnej z wojujących stron. Wynikało to z ich rozumienia biblijnego przykazania: „Nie zabijaj!” oraz interpretacji słów Jezusa:
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali (…)
po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie
się wzajemnie miłowali” ( J 13,35)17. Ich zdaniem, wśród naśladowców Jezusa miała panować miłość, co powinno być pomocne
w rozpoznaniu prawdziwych Jego naśladowców. Świadkowie Jehowy nie mogliby więc brać broni do ręki i walczyć ze swymi duchowymi braćmi, którzy znajdowaliby się po drugiej stronie frontu. Wierni tego wyznania szli jeszcze dalej – nie chcieli wojować
nawet przeciwko swym wrogom. Opierali się również na nakazie
Chrystusa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym,
którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają”
(Łk 6,27)18. Poza tym, było to dla nich nie do wyobrażenia, by sługa Boży stosował oręż przeciwko drugiemu człowiekowi. Doszli
do takiego wniosku po przeanalizowania wydarzeń związanych
z aresztowaniem Jezusa. Kiedy jeden z uczniów sięgnął po miecz,
by stanąć w obronie swego Nauczyciela ten odrzekł: „Schowaj
swój miecz do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od
miecza giną” (Mt 26,52)19. Ich zdaniem Jezus chciał zaznaczyć, że
uczniowie nie mieli chwytać za broń, nawet gdyby w grę wchodziły tak szlachetne pobudki, jak obrona Syna Bożego.
W wyniku zachowywania swej nieugiętej, neutralnej pozycji ta
niewielka wspólnota stała się celem zaciekłych ataków, które spadały na nią ze strony hitlerowców, komunistów oraz band nacjonalistycznych. Z wydanego przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau opracowania Więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy
w KL Auschwitz dowiadujemy się, iż do obozu tego trafiali także
wierni pochodzący z Kresów20. Badacze Pisma Świętego w hitlerowskich miejscach zagłady stanowili odrębną grupę więźniów,
którą wyróżniał między innymi naszyty na odzież fioletowy trójkąt.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia Tysiąclecia), Warszawa 1971, s. 1233.
18
Tamże, s. 1189.
19
Tamże, s. 1154.
20
T. Wontor-Cichy, Więzieni za wiarę. Świadkowie Jehowy w KL Auschwitz, Oświęcim 2003, s.72.
17
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Warto tu podkreślić, że żadne inne wyznanie nie stanowiło w obozach odrębnej grupy więźniów i nie było prześladowane ze względu
na swe przekonania religijne w takim stopniu, jak tyczyło się to
omawianej wspólnoty. Dyrektor Muzeum Obozu Koncentracyjnego Neuengamme, dr Detlef Garbe tak opisał postawę wiernych:
esesmani z niewyobrażalnym okrucieństwem znęcali się nad
Świadkami Jehowy. Chcąc ich złamać, stosowali wobec nich
wszelkie możliwe tortury i męczarnie (…). Byli traktowani wyjątkowo okrutnie, ponieważ stawiali zdecydowany opór, ponieważ ten opór był widoczny w ich postępowaniu21.

Wielu różnych pracowników muzeów upamiętniających ofiary
holocaustu w swych pracach podkreśla ich wyjątkową postawę
oraz zachowanie, które wzbudzało szacunek u współwięźniów.
W pracy zredagowanej przez Hansa Hesse i zatytułowanej „Najodważniejsi byli zawsze Świadkowie Jehowy”. Prześladowania
i sprzeciw Świadków Jehowy w okresie reżimu hitlerowskiego europejscy badacze omówili fenomen postawy wiernych oraz przedstawili losy członków tego wyznania22. Także polscy specjaliści, jak
na przykład profesor socjologii, Anna Pawełczyńska, która sama
przeżyła obozy, z ogromnym uznaniem wypowiadali się o grupie
więźniów z fioletowym trójkątem23.
Wśród obozowych opowiadań osób prześladowanych za wiarę napotykamy informację o tym, w jaki sposób organizowali życie
duchowe w tych skrajnie trudnych warunkach – jak prowadzili swą
działalność ewangelizacyjną, urządzali spotkania, a nawet obchodzili
najważniejsze dla nich święto, Pamiątkę śmierci Chrystusa. Wspólnota ta zapewniała też sobie nawzajem praktyczną pomoc. Dzielono
się pożywieniem, odzieżą, pomagano przy fizycznej pracy, ratowano
umierających. Współodpowiedzialność, jedność oraz przyjaźń, jaka
panowała wśród tej grupy sprawiały, że bardzo szybko była dostrzeNiezłomni w obliczu prześladowań. Świadkowie Jehowy a hitleryzm, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, DVD 1996/2008.
22
„Najodważniejsi byli zawsze Świadkowie Jehowy”. Prześladowania
i sprzeciw Świadków Jehowy w okresie reżimu hitlerowskiego, red. H. Hesse,
Wrocław 2010.
23
A. Pawełczyńska, Wartości a przemoc. Zarys socjologicznej problematyki
Oświęcimia, Warszawa 1995, s. 87.
21
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gana. Historyk Christoph Daxelmuller, który badał relacje panujące
w grupach duchownych różnych wyznań, stwierdził, iż
solidarność więźniów była słaba i miała swoje granice. Dopiero
na tym tle bardzo dobrze widoczne jest niezwykle postępowanie
Badaczy Pisma Świętego w obozach koncentracyjnych24.

Obecnie nie wiemy, ilu wiernych z Kresów trafiło do obozów.
Jednak w pojawiających się wciąż nowych opracowaniach można
natrafić na ich ślady. Na przykład w publikacji Ocaleni z Mauthausen zawarto nie tylko narracje Świadków Jehowy, którzy pochodzili z ziem kresowych i przeżyli obozowe piekło, ale też opublikowano wspomnienia osób, które były pod wrażeniem postawy
tej grupy. Przywołano również relacje tych, którzy w obozie zdecydowali się przyjąć chrzest i zostać Świadkami Jehowy25. Jeden
z więźniów powiedział:
Dużo pomagał mi Henryk Luterbach, Niemiec, Bibelforscher
[Badacz Pisma] z Monachium. Chyba dzięki niemu żyję (…) jeden z nich bardzo mi zaimponował swymi poglądami i zachowaniem w obozie. Zginął, ale nie zabił drugiego więźnia26.

O praktycznej pomocy, jaką mu okazano, wspomina też inny więzień:
Byłem całkowicie załamany po śmierci ojca. Nikt mi specjalnie nie
pomógł. Tylko Chojnacki, jeden z Badaczy Pisma, dał mi kurtkę
z kołnierzem. Bo w samym pasiaku i koszuli było strasznie zimno27.

Na takie szlachetne uczynki zdobywali się nie tylko Świadkowie
Jehowy, ale też inni więźniowie należący do różnych wyznań czy
też niewierzący. Fenomen postawy Świadków Jehowy w obozach
koncentracyjnych polegał jednak na tym, iż w obronie głęboko
ludzkich wartości stawały nie jednostki, ale cała grupa.
Ch. Daxemuller, Solidarność i wola przetrwania – postawa religijna
i normy postępowania Świadków Jehowy w obozach koncentracyjnych, w: „Najodważniejsi byli zawsze świadkowie Jehowy”. Prześladowania i sprzeciw Świadków
Jehowy w okresie reżimu hitlerowskiego, dz. cyt., s. 37, 38.
25
Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich
systemu Mauthausen-Gusen, Warszawa 2010.
26
Tamże, s. 248.
27
Tamże, s. 235.
24
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Trwający konflikt zbrojny był w rozumieniu wyznawców złem,
którego nie mogli w żaden sposób popierać. Wszystko to sprawiało, że zwracali na siebie uwagę nie tylko faszystów, ale też komunistów, którzy nadciągali od Wschodu. Nie aprobując działań
żadnej ze stron, byli odbierani za wrogów zarówno przez Niemców, jak i przez Rosjan. Faszyści oskarżali wiernych o sympatie do
komunistów, ci z kolei – o współpracę z hitlerowcami. Sowieci nie
byli wyrozumiali dla tego wyznania. Zgodnie z opracowaniami
rosyjskich religioznawców wielu wiernych pochodzących z tych
rejonów trafiło wówczas do więzień i łagrów bądź zostało zesłanych na Syberię28.
Po zakończeniu II wojny światowej niektórzy powrócili z Zachodu w swe rodzinne strony. Wierni nie mogli jednak czuć się
bezpiecznie na Kresach. Byli atakowani przez bandy nacjonalistów,
które nie potrafiły zaakceptować ich neutralnej pozycji. Tymczasem, w swych wspomnieniach często podkreślali, że zarówno przed
wojną, w jej trakcie oraz po zakończeniu działań zbrojnych zbory
składały się z osób różnej narodowości, które mimo to łączyło głębokie i trwałe braterskie przywiązanie oraz chrześcijańska miłość.
Gdy po zakończeniu wojny rozpoczęły się przesiedlenia, nastał
smutny okres braterskiej rozłąki. Na tym jednak trudności się nie
kończyły.
W 1949 oraz 1951 roku miały miejsce dwie masowe deportacje Świadków Jehowy i ich rodzin na Syberię29. Opuszczając tereny
Kresów Wschodnich, wierni zabrali z sobą swe wierzenia i zwyczaje religijne30. Dzięki czemu na Syberii mogły powstać nowe zbory,
a spośród tamtejszej ludności wyłonili się kolejni wyznawcy31.
С.И. Иваненко, О людях, никогда не расстающихся с Библией, dz.
cyt., s. 128, 129.
29
М.И Одинцов, Совет Министров СССР постановляет:
„Выселить навечно!”. Сборник материалов и документов о Свидетелях
Иеговы в Советском Союзе (1951‑1985 гг.), Москва 2002.
30
T. Bugaj, „W bydlęcych wagonach na Syberię”. Wspomnienia z przymusowej podróży z 1951 r. w pamięci wysiedlonych za przekonania religijne z terenów Zachodniej
Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Krajów Bałtyckich, w: Rzeczywistość społeczna w badaniach młodych naukowców, red. Z. Ziemianko, W. Stach, Poznań 2012, s. 51-64.
31
T. Bugaj, O zwyczajach religijnych Świadków Jehowy z Ukrainy w czasach trwania systemu totalitarnego – komunikat z badań w oparciu o ustne opowia28
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“In Those Days, There Was
Freedom and There Was Persecution.”
Cultural Narratives of Jehovah’s Witnesses from the Borderlands
The article presents the situation Jehovah’s Witnesses in the
lands of the Eastern Borderlands in the first half of the twentieth
century. Their religious practices and daily activities are presented
here. In the interwar period, they enjoyed many freedoms, and
their proclaimed beliefs aroused a lot of interest.
The believers had their own branch offices in Warsaw and in
Lviv. They published and distributed biblical literature, organized meetings and assemblies and participated in preaching from
house to house. Their zealous activities, however, aroused opposition from the clergy of traditional religions. They were stigmatized, branded from the pulpit and vilified by the press. Under the
influence of the clergy, some fanatical mob assaults, destruction
of property and dispersing religious meetings took place. Some
Jehovah’s Witnesses were even murdered by Catholic militaries.
The World War II period brought subsequent persecution for believers refused to support any of the parties to the conflict. Such
a politically neutral stance resulted in sending them to concentration camps. After the war, they were displaced. In 1949 and in
1951, there were two mass deportations to Siberia of Jehovah’s
Witnesses. When they recall past events, believers present the
world of their true values, the values which they have managed
to maintain despite a series of reprisals. (trans. Katarzyna Górska)

dania wspomnieniowe // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник, К.1,
Львів 2012, s. 698-705.
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Katolícka univerzita v Ružomberku

Kresy polskie w dziele Karola Sidora
„Cestou po Poľsku“ oraz tradycja katolicka
jako główny wyznacznik jego wizji
bliskich relacji słowacko-polskich
w pierwszej połowie XX wieku
Wstęp
W swojej pracy naukowej na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberoku na co dzień zajmuję się badaniami i promowaniem
wśród Słowaków dzieła wielkiego Polaka, którego znaczący
etap życia jest również związany z Kresami – św. Maksymiliana
M. Kolbego, w szczególności jego mało znanego wymiaru społecznego. Jednak do zaprezentowania w ramach tego artykułu
wybrałem nieco inną postać, osobę, o której możemy powiedzieć,
że pochodzi z „drugiej strony barykady”. Osobę Karola Sidora,
dziennikarza, pisarza, polityka, dyplomatę. Jest to postać w Polsce prawie nieznana, na Słowacji uważana za osobę historycznie
znaczącą, a jednak dla wielu kontrowersyjną. Osobę, która chociaż wyznawała te same wartości religijne i moralne, co wcześniej
wspomniany św. Maksymilian M. Kolbe, w czasie, kiedy ten został skazany na zagładę w nazistowskim obozie koncentracyjnym
Auschwitz, piastowała znaczące stanowisko dyplomatyczne Państwa Słowackiego, istniejącego z łaski tych samych niemieckich
nazistów. Jednak osoba Karola Sidora z historycznego i zwykłego
ludzkiego punktu widzenia jest na tyle ciekawa, że warto się z nią
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zapoznać. Właśnie Karol Sidor jest uważany za twórcę nurtu polonofilnego w nowoczesnej słowackiej myśli politycznej. Jego szczera miłość do Polaków, czasami może aż niekrytyczny podziw do
wszystkiego, co polskie, wyróżnia go w sposób szczególny wśród
słowackiej inteligencji pierwszej połowy XX wieku. Jego książka
Cestou po Poľsku jest prawdziwą literacką odą radości z odzyskanej
polskiej państwowości po 1918 r. napisaną w języku słowackim.
Dużą część tego dzieła poświęca autor właśnie Kresom, ich historii, mieszkańcom oraz problemom w czasie pisania książki.

O Karolu Sidorze
Karol Sidor urodził się 16 lipca 1901 r. w Ružomberoku. Po
bardzo trudnych latach licealnych (został zapisany na listę uczniów, którzy mieli zabroniony dostęp do matury na wszystkich
liceach w Czecho-Słowacji z powodu udziału w strajkach na rzecz
uwolnienia Ks. A. Hlinki przetrzymywanego w więzieniu przez
władze czeskie) studiował prawo w Pradze i Bratysławie1. W bardzo młodym wieku w 1919 r. założył czasopismo „Vatra” a przez
następne lata pracował jako bardzo aktywny dziennikarz i pisarz,
redaktor kilku powstających pism w języku słowackim, m.in. tygodnika literackiego „Slovenský svet”, czasopisma „Budúcnosť”,
od 1929 r. jako redaktor naczelny dziennika „Slovák”, od 1931 r.
jako redaktor odpowiedzialny dziennika „Slovenská Pravda”. Był
bliskim krewnym już wspomnianego ks. Andreja Hlinki, założyciela Słowackiej Partii Ludowej (później Słowackiej Partii Ludowej im. Hlinki – słowacki skrót HSĽS), obrońcy praw narodowych Słowaków na Węgrzech, a później, po powstaniu Republiki
Czechosłowackiej, promotora emancypacji narodowej Słowaków
we wspólnym państwie zdominowanym przez Czechów.
Od początku swojej działalności politycznej był zdecydowanym stronnikiem ściślej współpracy słowacko-polskiej. W Polakach widział najbliższy bratni naród, z którym Słowaków łączy
Por. Zespół autorów, Karol Sidor, w: Encyklopedia pisarzy słowackich,
online [dostęp: 15.10.2012] http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/
karol-sidor,
1
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nie tylko bliski język, ale przede wszystkim przeważająca religia
katolicka, wspólne korzenie i tradycje. Już w pierwszej połowie
lat 20. szukał kontaktów politycznych w odradzającej się Polsce
i był zwolennikiem stworzenia konfederacji z Polską. Wyrazem
jego polonofilstwa jest książka Cestou po Poľsku, o której będzie
mowa dalej2.
W 1938 r. został mianowany głównym dowódcą Gwardii
Hlinki (sł. Hlinkova garda – HG), paramilitarnych jednostek
Słowackiej Partii Ludowej Hlinki, które w późniejszym okresie zapisały się w ciemne strony historii Słowacji jako narzędzie
prześladowania słowackich Żydów, Romów oraz oponentów reżimu ludackiego w czasie wojny. Trzeba jednak zaznaczyć, że
z tym etapem historii HG nie miał już Karol Sidor nic wspólnego, gdyż zrezygnowała z piastowanego stanowiska 14 marca
1939 r.
W latach 1935-1939 był posłem Zgromadzenia Narodowego
Republiki Czechosłowackiej z ramienia Słowackiej Partii Ludowej im. Hlinki, w latach 1938‑1939, po ogłoszeniu autonomii
Słowacji w ramach Republiki Czechosłowackiej, został ministrem w rządzie czechosłowackim w Pradze, a na początku marca
1939 r. został premierem słowackiego rządu autonomicznego. Ten
okres jego kariery politycznej trwał jednak bardzo krótko. Należał do nielicznego grona przywódców Partii Ludowej, którzy
nie byli zwolennikami uległej polityki Słowacji wobec Niemiec
Adolfa Hitlera. Jego zdecydowane „nie” powiedziane emisariuszom wodza, którzy go odwiedzili w nocy z 11 na 12 marca 1939
r. z żądaniem natychmiastowego ogłoszenia powstania Państwa
Słowackiego i rozbicia Czecho-Słowacji oznaczało koniec jego
kariery politycznej.
Nie zważając na jego protesty przeciw ingerencji Niemiec
w sprawy wewnętrzne Słowacji, z błogosławieństwem ks. Jozefa Tiso, który zastąpił Sidora na stanowisku premiera Słowacji,
14 marca 1939 r. z polecenia Adolfa Hitlera powstało Państwo
Słowackie, a tym samych przestała istnieć Republika Czechosłowacka. Jego wpływu wśród elit słowackich, a także jego orientacji
politycznej na Polskę, Niemcy obawiali się (do skrzydła polono2

Por. K. Sidor, Cestou po Poľsku, Spolok sv. Vojtecha, Trnava, 1927.
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filów i bliskich współpracowników Sidora w ramach HSĽS należeli m.in. ks. dr Karol Körper, Karol Murgaš, Gejza Medrický, Pavol Čarnogurský), starali się go jak najszybciej pozbyć „w sposób
elegancki”. Jednym z rozwiązań było zaproponowanie stanowiska
ambasadora w kraju, w którym, zważając na jego głębokie katolickie korzenie i przekonanie, nie będzie mógł odmówić pełnienia
tej funkcji, a będzie on wystarczająco daleko, by nie mógł mieć
jakiegokolwiek wpływu na wewnętrzną politykę Państwa Słowackiego. W ten sposób Karol Sidor został „zesłany” do Watykanu
i niestety wraz z jego wyjazdem ze Słowacji skrzydło polonofilów
w HSĽS utraciło jakiekolwiek wpływy na politykę słowacką3.
Należy jednak przypomnieć, że utratę wpływu polonofilów na
kształtowanie polityki nowego słowackiego państwa ostatecznie
potwierdziła nieroztropna polityka Józefa Becka wobec Czecho-Słowacji w 1938 r. Jak słusznie zauważa wiele polskich historyków, Józef Beck był bardzo naiwnym, a może nawet głupim, licząc
na „wieczną przyjaźń i sympatię” słowackich elit do Polaków przy
jednoczesnym milczeniu polskiej dyplomacji wobec ambicji Węgier zmierzających do ponownego wchłonięcia Słowacji. Utrata
południowego sojusznika i stworzenie przestrzeni dla wojsk Hitlera do zaatakowania południowych rejonów Polski to bardzo wysoka cena zapłacona za kilka miesięcy polskiej suwerenności nad
nielicznymi słowackimi wioskami anektowanymi przez Polskę,
które, dla lepszego wyobrażenia, o jak „strategiczne” tereny chodziło, łącznie zamieszkiwało 4280 mieszkańców.
Nowe Państwo Słowackie (taka była oficjalna nazwa Słowacji
po zniknięciu Czecho-Słowacji z mapy Europy w 1939 r.) powstało więc w wyniku decyzji Adolfa Hitlera 14 marca 1939 r.
Jeszcze przed posiedzeniem parlamentu Słowacji, na którym zatwierdzono postanowienie Hitlera o ogłoszeniu na ruinach Czecho-Słowacji „niepodległego” Państwa Słowackiego, rząd autonomiczny Słowacji, którego premierem był właśnie Sidor, podał się
do dymisji. Sidorowi następnie powierzono tekę ministra spraw
wewnętrznych w nowym rządzie Państwa Słowackiego, ale po
zorientowaniu się, iż stałby się tylko marionetką w rękach Niem3

2010.

Por. K. Sidor, Vatikánsky denník I. II., Ústav pamäti národa, Bratislava
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ców, już 15 marca 1939 r. ustąpił ze stanowiska. Nowy minister
spraw zagranicznych Słowacji Ferdinand Ďurčanský znalazł rozwiązanie, jak pozbawić Sidora wpływu na życie polityczne Słowacji, a jednocześnie, przynajmniej dla społeczeństwa, uhonorować
jego zasługi na polu autonomii słowackiej. Jak już wspominałem
mianowano Karola Sidora ambasadorem nowego słowackiego
państwa przy Stolicy Apostolskiej. Na zgodę strony watykańskiej
w wyniku bardzo trudnych relacji pomiędzy rządem słowackim
i Stolicą Apostolską Sidor czekał aż do czerwca 1939 r. Warto
wspomnieć, iż Słowacja, jako państwo całkowicie uzależnione od
Niemiec, miała kiepską pozycję wśród krajów utrzymujących stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Jako swoisty protest
przeciwko sposobowi, w jaki została rozbita Czecho-Słowacja,
został przez papieża Piusa XII mianowany nowym nuncjuszem
apostolskim w Bratysławie arcybiskup Francesco Xaverius Kitter, dotychczasowy nuncjusz w Pradze. Rząd słowacki uważał tę
papieską decyzję za prowokację i dezaprobatę dla osoby kapłana
katolickiego, który objął stanowisko prezydenta państwa. Zwlekał
on z przyjęciem nowego nuncjusza, który został zmuszony kilka
miesięcy przebywać w hotelu i czekać na przekazanie rezydencji
przez władze słowackie oraz przyjęcie przez prezydenta ks. Jozefa Tiso. Decyzja rządu słowackiego o mianowaniu ambasadora hitlerowskich Niemiec dziekanem korpusu dyplomatycznego,
sprzeczna z ustalonymi zwyczajami dyplomacji, według których
dziekanem zawsze zostaje nuncjusz apostolski, spowodowała
ostateczny wyjazd nuncjusza apostolskiego ze Słowacji. Watykan
do końca wojny, a więc do wznowienia państwowości czechosłowackiej już nie wysłał na Słowację dyplomaty w randze nuncjusza, a misja dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej była prowadzona
przez dyplomatę o randze chargé d´affairs.
Karol Sidor w Watykanie nie odczuwał bardzo złego poziomu
relacji międzypaństwowych pomiędzy Słowacją a Stolicą Apostolską. Wśród najwyższych kręgów dyplomacji watykańskiej szybko
uzyskał sympatie i zaufanie i miał dostęp nawet do papieża Piusa
XII, z ust którego przez następne lata bardzo często słyszał ostre
słowa krytyki i dezaprobaty dla polityki antyżydowskiej prezydenta, ks. Jozefa Tiso. Utrzymywał bardzo bliskie, a nawet koleżeńskie kontakty z ambasadorem polskim przy Stolicy Apostol-
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skiej Kazimierzem Papee. Utrzymywał bardzo intensywne relacje
z Ligą Słowacką w Ameryce, z którą pro-niemecki rząd Słowacji
zerwał jakiekolwiek kontakty, a nawet zabronił rozpowszechniania prasy wydawanej przez Słowaków amerykańskich na terenie
Państwa Słowackiego.
Karol Sidor nie miał jednak wystarczającej odwagi lub zabrakło mu przekonania o słuszności, aby pozytywnie odpowiedzieć
na wezwanie ambasadora Słowacji w Polsce Ladislava Szatmáryego, który po agresji niemeckiej na Polskę w proteście przeciw udziału Słowacji w niemieckim napadzie zrzekł się urzędu
ambasadora, na łamach prasy polskiej4 w imieniu narodu Słowackiego potępił „zdradę zaprzedańczego rządu dra Tiso” i wzywał
Słowaków w kraju i na emigracji do „niezwłocznego rozpoczęcia
walk na rzecz oczyszczenia kraju z niemeckich intruzów”. Ladislav Szatmáry wezwał Sidora, by stanął na czele słowackiego ruchu
oporu, który miał reprezentować Tymczasowy Komitet Słowacki
w Warszawie (Dočasný slovenský výbor vo Varšave). Szatmáry
jednak nie usłyszał pozytywnej odpowiedzi Sidora.
W latach wojennych Sidor stał się dzięki swojemu stanowisku
w Watykanie w pewnym sensie głosem sumienia dla ks. Jozefa
Tiso w czasie radykalizacji jego poglądów antyżydowskich. Karol
Sidor, który był przed wojną zwolennikiem wysiedlenia Żydów
z terytorium Słowacji, w latach terroru nazistowskiego, w obliczu
ich cierpienia i zagłady zdecydowanie odrzucał słowackie ustawy, które przygotowywały drogę do ich eksterminacji. Z zagrożeniem dla swojego statusu dyplomaty i bezpiecznego schronienia w Rzymie osobiście przekazywał ostre protesty papieża Piusa
XII w sprawie deportacji słowackich Żydów do obozów zagłady,
przypominał prezydentowi jego obowiązek chrześcijański i kapłański i w rozmowach z wysokimi przedstawicielami dyplomacji
watykańskiej nie ukrywał przekonania, iż niektóre przemówienia prezydenta Słowacji nie są ani kapłańskie, ani chrześcijańskie. Z własnej inicjatywy np. informował w październiku 1941 r.
przedstawiciela Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej o wzrastających wpływach nazizmu na codzienne życie na Słowacji.
Por. np. Oświadczenie Posła Słowacji w Polsce oraz Emigracji Słowackiej w Polsce na łamach Małego Dziennika z dnia 3‑4 września 1939 r., s. 3.
4
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W rozmowie z kardynałem Domenico Tardinim, według własnych notatek kardynała, Sidor stwierdził, że ks. Jozefa Tiso uważa
za heretyka, który dezorientuje prostych ludzi słuchających jego
przemówień, w których ideologię narodowego socjalizmu utożsamia z katolickimi zasadami społecznymi5. Informacje Karola
Sidora oraz odważna praca dyplomatyczna watykańskiego chargé
d´affairs w Bratysławie Guiseppe Burzia przyczynili się do kilku ostrych not dyplomatycznych, w których Stolica Apostolska
protestowała przeciw państwowej polityce nienawiści rasowej
i eksterminacji Żydów słowackich. Noty pisane w imieniu papieża nawoływały do tworzenia takich norm prawnych, które będą
odpowiadały wymogom sumienia chrześcijańskiego.
Po drugiej wojnie światowej pozostał Karol Sidor na emigracji
we Włoszech. Wiele energii i własnych środków materialnych poświęcił pomocy charytatywnej uchodźcom wojennym dotkniętym
tragedią walk. W 1948 r. założył we Włoszech Słowacką Radę
Narodową na Uchodźstwie. Z żoną i sześciorgiem dzieci w 1950 r.
wyjechał do Kanady, gdzie przeżył w ubóstwie ostatnie lata życia.
Zmarł w Montrealu 20 października 1953 r.

Kresy Polskie w dziele Cestou po Poľsku
Książka Cestou po Poľsku ukazała się w 1927 r. nakładem Spolku sv. Vojtecha (Towarzystwa św. Wojciecha) w Trnawie. Dzieło
to liczące 249 stron jest historycznie pierwszym faktograficznym
opracowaniem na temat Polski i Polaków w języku słowackim.
Karol Sidor w swojej książce w formie reportażu przedstawił słowackiemu czytelnikowi w bardzo oryginalny i ciekawy sposób
Polskę i Polaków. Wielką część tego w Polsce nieznanego dzieła
poświęcił właśnie Kresom.
Książkę napisał Karol Sidor po czterotygodniowej podróży po
Polsce ufundowanej ze stypendium dziennikarskiego czechosłowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Por. Vatikán a Slovenská republika (1939-1945). Dokumenty, I. Kamenec, V. Prečan, S. Škorvánek (zost.), HÚ SAV, ÚSD, ČAV a Slovak Academia Press, Bratislava 1992, s. 66-67.
5
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Na pierwszych stronach książki przytacza autor literaturę polskojęzyczną nt. Słowaków i Słowacji. Przypomina, iż w czasie,
kiedy Słowacy, podobnie jak Polacy, nie mieli swojego państwa,
rozpowszechnianie wiedzy o małym narodzie słowackim prześladowanym przez Węgrów miało istotne znaczenie dla przetrwania
Słowaków. Wspomina na pierwszym miejscu książkę A. Gillera
Z podróży po kraju słowackim wydaną w 1876 r. we Lwowie, dalej
dzieło H. Muldnera Szkice z podróży po Słowacji wydane w Krakowie w 1877 r., a jako dzieło w tej dziedzinie najcenniejsze wymienia książkę Romana Zawilińskiego Słowacy, ich życie i literatura wydane w Warszawie w 1899 r. Przypomina dzieła naukowe
omawiające kwestię życia narodowego Słowaków oraz ich wynaradawiania, takie jak dzieło Stanisława Grabskiego pt. Słowacy
z 1901 r., dzieło Leona Wasilewskiego pt. Słowacy na Węgrzech
a również powieść Artura Gruszeckiego W tysiąc lat opisujący
w sposób literacki historię Słowaków.
Karol Sidor po przeczytaniu wyżej wymienionych dzieł we
wprowadzeniu do swojej książki napisał, że czuje swój obowiązek
przyczynić się do odwzajemnienia zainteresowania polskich pisarzy
Słowakami i tak samo przedstawić Słowakom Polaków i Polskę.
Oprócz rozdziałów poświęconych poszczególnym polskim
miastom (Kraków, Przemyśl, Lwów, Lublin, Warszawa, Wilno,
Gdańsk, Gdynia, Hel, Poznań, Łódź, Częstochowa, Zakopane)
czytelnik w książce znajdzie strony poświęcone polskiej polityce katolickiej, sprawie Słowaków na Orawie i Spiszu, staraniom
narodowym i państwowym Ukraińców w Polsce, życiu prostego
człowieka w Galicji, Żydom warszawskim, katedrze prawosławnej
w Warszawie, Białorusinom oraz ich życiu narodowemu w Polsce
i w Związku Radzieckim, stosunkom Litwinów do Polski i Polaków, kwestii nowego portu w Gdyni, idei wspólnego polsko-słowackiego parku narodowego w Tatrach, itd. Karol Sidor w swoim
reportażu podziwia wiele z polskiej codzienności, a chyba jedyną
rzeczą w Polsce, o której się na stronach swojej książki wyraża
z pewną pogardą, jest polski miód pitny, którym go poczęstowano gdzieś w Krakowie, a w którym „z miodu odczuwał niewiele,
a który był jak gorsze słowackie wino doprawione cukrem”6.
6

Por. K. Sidor, Cestou po Poľsku, dz. cyt., s. 41.

Kresy polskie w dziele Karola Sidora

233

Jak już było wspomniane, tematyce polskich Kresów w swojej książce Karol Sidor poświęca poważną ilość stron – prawie
1/3 całego dzieła. Przytacza dane statystyczne z tego okresu,
które oddają obraz wielokulturowości i wielonarodowego składu
mieszkańców polskich Kresów. Kilka stron poświęca Ukraińcom
w Polsce oraz w innych krajach. Przedstawia ich jako naród bez
własnego kraju, którego nieszczęście tkwi w braku własnej inteligencji i rozdzieleniu do kilku państw. Opisuje sytuację wynaradawiania Ukraińców pod rządami carskiej Rosji i o wiele lepszą
sytuację Ukraińców w Galicji pod rządami Habsburgów, którzy,
zdaniem autora, starali się mieć w Ukraińcach lojalnych zwolenników zwalczających Polaków i Rosjan. Właśnie w części poświęconej Galicji Karol Sidor wyraża swój dystans wobec Niemców,
których przedstawia jako naród wykorzystujący słabsze narody,
w tym Ukraińców7. Problem Ukraińców Sidor widzi również
w ich podziale religijnym.
Karol Sidor w książce zachwyca się pięknem Lwowa, w którym
jeszcze widać ślady po niedawnych walkach polsko-ukraińskich.
Opisuje urocze świątynie, z których najbardziej zafascynowała go Synagoga Złotej Róży z 1582 r. Budynek dworca lwowskiego uważa za jeden z najładniejszych budynków dworcowych
w Polsce.
Omawia również kwestię Czechów na Wołyniu oraz z nią
związane konflikty pomiędzy władzami Polski i Czechosłowacji
o rodzaj i zakres szkolnictwa narodowościowego. I tutaj Karol Sidor staje po stronie pozycji polskiej – stwierdza, że żądania Czechów w Polsce w dziedzinie własnego szkolnictwa są chyba przesadne, że w Czechach, na Zaolziu, chociaż istnieją szkoły polskie,
te jednak „mają ducha czeskiego”8.
Przytacza sytuację Białorusinów w Polsce, których w tym czasie, według informacji w książce, było ok. 2 mln. Pisze o ich przywiązaniu do mocniejszych krajów w zależności od wyznawanej
religii – prawosławnych Białorusinów do Rosji, katolickich Białorusinów do Polski. Pisze o białoruskim odrodzeniu narodowym
z ostatnich lat i nowych czasopismach w języku białoruskim oraz
7
8

Por. tamże, s. 52.
Por. tamże, s. 133.
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literaturze białoruskiej wydawanej w Wilnie. Na końcu rozdziału
poświęconemu Białorusinom Karol Sidor stwierdza:
Zmiana rządów w Polsce będzie pożyteczna również w sprawie
białoruskiej i ukraińskiej, a te kwestie na pewno rozwiąże w sensie sprawiedliwości narodowościowej. Może to tylko pomóc państwu polskiemu, które w ten sposób pozbędzie się mocnych nurtów antypolskich, które przez granicę leją się z Rosji białoruskiej
i ukraińskiej9.

W części poświęconej północnym terenom Polski Karol Sidor
pisze o sporze terytorialnym Polski i Litwy o Wilno. Również
w tej kwestii Sidor jednoznacznie opowiada się po stronie pozycji
polskiej. Przytacza ciekawostki z historii i życia współczesnego
Wilna, a szczególnie Ostrej Bramy.
W dalszych częściach książki przedstawia autor nowy polski port w Gdyni, uzdrowisko na Helu, kilka innych znaczących
miast polskich, serce Polski – Częstochowę oraz polskie Tatry. Na
ostatnich stronach książki wspomina utracone wioski słowackie
na Orawie i Spiszu przyłączone w latach 20. do Polski, ale jednocześnie ostrzega przed żywieniem uczuć tragedii narodowej i niechęci wobec Polaków. Ostatnie zdanie książki wyraża przekonania polityczne słowackiego polonofila Karola Sidora:
A więc takie jest całe moje życzenie: w interesie Republiki
Czechosłowackiej, w interesie naszego narodu słowackiego, jak
najbliżej do Polaków, jak najbliżej do potężnego i mocnego państwa polskiego!10.

Zakończenie
Pragnę na koniec wyrazić swoje przekonanie, iż Karol Sidor
spośród polityków słowackich w najbardziej wyraźny sposób
przyczynił się do budowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na Słowacji. Pomimo tego, iż może nie zawsze był w sta9
10

Tamże, s. 138.
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nie sprostać wymaganiom czasów, był człowiekiem o wyraźnych
chrześcijańskich wartościach, którego charakteryzowała stałość
poglądów oraz systematyczna, może na pierwszy rzut oka za bardzo „umiarkowana” praca w zakresie osłabiania wpływu idei narodowego socjalizmu wśród elit politycznych na Słowacji.

Summary
Dariusz Żuk-Olszewski

Katolícka Univerzita v Ružomberku

The Polish Eastern Borderlands in the Work by Karol Sidor
(“Travelling in Poland”) („Cestou po Poľsku”) and Catholic
Tradition as the Main Indicator of His Vision of Close Slovak-Polish Relations in the First Half of the XX century
Karol Sidor, a representative and one of the main leaders of
Hlinka´s Slovak People’s Party in the 30-ties of the 20th century,
was a confirmed Polonophile and a great promoter of the idea
of the closest relations between Poland and Slovakia. Sidor considered Poles as the closest fraternal nation, which can be a real
guarantor of national rights of Slovaks. He devoted a lot of effort
and energy to establishing Slovak-Polish contacts at all levels and
to promoting mutual understanding between the two nations. In
1927, Sidor published his book „Cestou po Poľsku” (“Travelling in
Poland”), in which, in the form of reportage, he depicted Poland
and Poles to Slovak readers in a very original way. A significant
part of this work, which is unknown in Poland, Sidor devoted to
the Eastern Borderlands of Poland (Polish: Kresy).
Without knowing this book, it is difficult to understand the
roots of the Polonophile line in the Slovak autonomist policy prior to World War II.
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Żółkiew 179

Kolejny tom „Dziedzictwo Kresów: kultura, narody, wyznania” obejmuje szerokie spektrum problematyki związanej z Kresami Rzeczypospolitej. Zawarte
w nim artykuły omawiają podjęte zróżnicowane zagadnienia w sposób interesujący, w oparciu o źródła i opracowania. Co warte podkreślenia i szczególnie
cenne, nie unika się tu osobistych relacji zamieszkałych na Kresach ludzi. Zbiór
artykułów poszerza wiedzę czytelnika o problematykę dotychczas nie opracowaną, bądź z biegiem czasu mogącą ulec zapomnieniu. Wszystkie zamieszczone
w tym tomie artykuły są ciekawe, wartościowe i na wysokim poziomie.
dr hab. Ewa Danowska (UJK w Kielcach)
Publikacja zawiera interesujące teksty dotyczące kulturowej, narodowej i wyznaniowej specyﬁki Kresów w okresie od XIX do początków XXI wieku (…).
Należy podkreślić, że zamieszczone (…) teksty wyraźnie sygnalizują, jak duże
zainteresowanie wielu dyscyplin naukowych budzi problematyka dziedzictwa
Kresów. Wśród autorów odnajdujemy bowiem nie tylko historyków czy badaczy dziejów edukacji, ale także reprezentantów archeologii, nauk ﬁlologicznych. Autorzy zwracają uwagę na różnorodne elementy specyﬁki życia na
Kresach wynikające z kontekstów kulturowych, narodowych czy wyznaniowych. W rezultacie czytelnik otrzymuje interesujący zbiór tekstów obrazujących nie tylko elementy składowe mitu Kresów Wschodnich, ale i doświadczenia prześladowań, przesiedleń, zagłady czy trudności życia codziennego
mieszkańców tych ziem w okresie ostatnich kilkuset lat (…). Trzeba też zaznaczyć, że autorzy wykorzystują zróżnicowane materiały – od źródeł archiwalnych do drukowanych, po literaturę wspomnieniową, prasę aż po źródła
wywołane.
dr hab. Agnieszka Wałęga (UMK w Toruniu)
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