
Tematyka Kresów należy niewątpliwie do ważnych aspektów polskiej kultury.

(…) Problematyka ta wciąż nosi znamiona in statu nascendi, toteż każda 

wartościowa pozycja o charakterze naukowym wzbogaca nasze kresowe dzie-

dzictwo kulturowe. Odnosi się to także do opiniowanej książki, której roz-

prawy, chociaż dotyczą szczegółowych kwestii, zawierają wartości poznawcze,

(…) uzewnętrzniają autorski punkt widzenia wielu kresowych zjawisk w od-

niesieniu zarówno do Kresów sensu stricto, jak i dziedzictwa Kresów w pojał-

tańskiej Polsce. 
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Wprowadzenie

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku badacze polscy zainte-
resowali się wielokulturowym dziedzictwem ziem Drugiej Rzecz-
pospolitej, które po drugiej wojnie światowej decyzją mocarstw 
pozostały poza terytorium państwa polskiego. Popularnie zwane 
były one [i są] Kresami. Stanowiły wielokulturową mozaikę na-
rodów, wyznań i języków. Na tych terenach obok siebie mieszkali 
m.in. Białorusini, Litwini, Niemcy, Polacy, Ukraińcy, Żydzi. Po-
zostawili oni po sobie dziedzictwo kulturowe wielu pokoleń za-
równo materialne, jak i duchowe1, które w dużej mierze kształtuje, 
wzbogaca i pobudza tożsamość każdego narodu. Przenikanie się 
różnych kultur wpływało na specyfikę obszaru i spowodowało, że 
bogactwo wielokulturowości było tu bardziej niż gdzie indziej za-
uważalne. Warto o tym pamiętać chociażby w kontekście dyskusji 
o tożsamości narodów wielokulturowej Europy.

Należy podkreślić, „że to ludzie stanowili zawsze o bogactwie 
tych terenów i im należy się zatem odpowiednie miejsce w pamięci 
historycznej”2. Dlatego na historię tych ziem i ich dziedzictwa 
należy spojrzeć poprzez pryzmat indywidualnych lub też zbio-
rowych dziejów ludzkości. To mieszkańcy Kresów nie pozwolili 
zapomnieć o bogatym dziedzictwie kulturowym dawnych ziem 
Rzeczpospolitej. Jednak pomimo aktywności wielu środowisk 
zajmujących się problematyką Kresów jest ona ciągle mało zna-
na, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. W Polsce nadal „pamięć 
o Kresach jest silnie zmitologizowana”3, a zdaniem wielu badaczy, 

1  http://www.unesco.pl/dzialalnosc/kultura/dziedzictwo-kulturowe.html 
(21.09.2013).

2  M. Kalczyńska, Dziedzictwo kulturowe Kresowian na Śląsku Opolskim. 
Procesy przemian i postulaty badawcze, s. 102 niniejszej publikacji.

3  Kultura pamięci. Dziedzictwo Kresów a tożsamość współczesnych pokoleń Po-
laków, http://www.wilanow-palac.art.pl/dziedzictwo_kresow.html ( 21.09.2013).
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8 Wprowadzenie

nie można pozwolić, aby wiedzę o Kresach współczesnego poko-
lenia Polaków zdominowały stereotypy czy mity. 

Podejmując problematykę badań nad historią Kresów, autorzy 
tekstów zamieszczonych w niniejszej publikacji starają się uchwy-
cić i wskazać na istnienie różnorodnych zjawisk, idei, procesów 
kulturowych i społecznych, które miały miejsce w przeszłości, 
ale które dotyczą również teraźniejszości. W swoich badaniach 
próbują odnieść dziedzictwo Kresów do tożsamości współczesnej 
i poszukać odpowiedzi na nurtujące obecnie wielu badaczy pyta-
nia. Potrzeba znalezienia na nie odpowiedzi motywuje do poszu-
kiwania powiązań między dziedzictwem a tożsamością, między 
tym, co wynika z przeszłości, lecz stanowi o teraźniejszości. Jed-
nocześnie inspiruje do stawiania pytań o potrzebę upowszechnia-
nia tego dziedzictwa i włączenia go w dziedzictwo narodowe.

Monografię rozpoczynają teksty autorów, którzy patrzą na kre-
sowe dzieje poprzez losy pojedynczych osób, ważnych z punktu 
widzenia historii Polski, takich jak „Józef Piłsudski ostatni ro-
mantyk i obrońca kresów”, lecz także bohaterów lokalnych, jak 
Kazimierz Kucharski – „bohater wileńskiego ruchu niepodległoś-
ciowego”. Niektóre artykuły przedstawiają analizę poglądów elit 
intelektualnych Kresów. 

Druga grupa poruszanych zagadnień dotyczy fenomenu religij-
ności kresowej, której charakter Autorzy ukazują zarówno „wczo-
raj”, jak i pytają o jej obecność w polskim katolicyzmie „dziś”. 

W trzeciej grupie tematycznej poruszone zostały zagadnienia 
dotykające problemu tożsamości mieszkańców kulturowych po-
graniczy. Refleksja autorów koncentruje się na związkach prze-
szłości z teraźniejszością, a to z kolei stanowić może o istocie 
przekazu międzypokoleniowego.

Mamy nadzieję, że teksty zebrane w niniejszej publikacji będą 
inspiracją do dalszych rzetelnych i wnikliwych, pozbawionych 
myślenia stereotypicznego, badań nad dziedzictwem Kresów.
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Paweł Naleźniak
I n s t y t u t  P a m i ę c i  N a r o d o w e j 

O d d z i a ł o w e  B i u r o  E d u k a c j i  P u b l i c z n e j  w   K r a k o w i e

Józef Piłsudski, ostatni romantyk  
i obrońca Kresów

Wstęp

Niezależnie od sporów wciąż towarzyszących ocenie dzia-
łalności politycznej Józefa Piłsudskiego nie ulega wątpliwości, 
że ten człowiek opętany ideą walki o niepodległość, obdarzony 
wybitnym talentem zarówno wojskowym, jak i dyplomatycznym 
położył ogromne zasługi w przywróceniu i utrwaleniu obecno-
ści Rzeczpospolitej na mapie Europy. Napisano już wiele na ten 
temat i wydaje się, że nie ma potrzeby do tego wracać. Mniej 
znane są natomiast jego plany i dążenia odnoszące się do samych 
Kresów Wschodnich, w dziejach których odegrał przecież w XX 
wieku ogromną rolę.

Tytuł niniejszego referatu nie został wybrany przypadko-
wo. Przyszły Wódz Narodu  – spadkobierca tradycji Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, romantyk wychowany na twórczości Sło-
wackiego i Mickiewicza, w kulcie Napoleona i Traugutta, prze-
siąknięty martyrologią Powstania Styczniowego był prawdziwym 
dzieckiem Kresów przywykłym do wolności, którą chciał przy-
wrócić swej umiłowanej ojczyźnie i wszystkim narodom zniewo-
lonym przez Rosję. Ten wielki człowiek nieznający ograniczeń dla 
swej żelaznej woli osiągnął to, co było marzeniem pięciu kolej-
nych pokoleń Polaków.
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10 Paweł Naleźniak

1. Kresy w czasie I wojny światowej

Kiedy w sierpniu 1914 roku Pierwsza Kompania Kadrowa wy-
ruszała do walki przeciwko Rosji Józef Piłsudski liczył, że uda się 
umiędzynarodowić sprawę polską, przyłączyć Królestwo Kongre-
sowe do Austro-Węgier i objąć je podobnie jak Galicję zasadami 
autonomii. Był przekonany, że wszystkie państwa zaborcze poniosą 
klęskę, czemu kilkakrotnie dał wyraz w swych wypowiedziach1. To 
ostatnie rozwiązanie, pozostające jeszcze w sferze marzeń, stworzy-
łoby przed wszystkimi narodami zamieszkującymi ziemie dawnej 
Rzeczpospolitej niepowtarzalną szansę odzyskania wolności.

Bieg wydarzeń potwierdził jego przypuszczenia. W 1917 roku 
Rosja została pokonana, tracąc całość ziem zdobytych niegdyś 
w wyniku zaborów. W tym samym roku stało się jasne, że Pola-
kom nie jest już po drodze ani z Niemcami, ani Austro-Węgrami. 
Widziały one przyszłą Polskę jako państwo kadłubowe, zależne od 
siebie, okrojone do ziem zaboru rosyjskiego. Na mocy „Aktu dwóch 
cesarzy” nie przyłączono doń nawet Galicji, która nadal miała sta-
nowić odrębny kraj koronny w ramach monarchii. Niewiele póź-
niej trzy mocarstwa zaborcze niezależnie od dzielących je różnic, 
przewidując odrodzenie się Rzeczpospolitej, postanowiły wspólnie 
temu przeciwdziałać. W 1918 roku w Brześciu zawarły tajny trak-
tat, w którym zamierzały solidarnie przeciwko niej wystąpić, gdyby 
chciała pokusić się o odzyskanie swoich ziem wschodnich.

Sytuacja gospodarczo-społeczna Kresów pod koniec I  wojny 
światowej była katastrofalna. Doświadczyły one wszystkich jej skut-
ków – wiele wsi zrównano z ziemią, wycięto tysiące hektarów lasów, 
szerzył się głód i epidemie, tysiące ludzi straciło życie. Zniszczenia 
mostów kolejowych i budynków były tu proporcjonalnie większe 
niż w  innych częściach Polski. Niezwykle uboga infrastruktura 
techniczna nie dawała szans na ich szybką odbudowę. Poza zagłę-
biem naftowym nie istniały tu większe ośrodki przemysłowe, bra-
kowało bitych dróg i linii kolejowych2.

1 Zob. J. Cisek, Piłsudski, Warszawa 2007, s. 80-82.
2 M.M. Drozdowski, Józef Piłsudski. Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 

1918-14 XII 1922, Warszawa 2008, s. 58.
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11Józef Piłsudski, ostatni romantyk i obrońca Kresów 

Politycznie sytuacja była skomplikowana jeszcze bardziej. 
We Lwowie 1 XI 1918 roku doszło do ukraińskiego zamachu. 
Na wschodzie stały potężne armie Ober-Ostu mogące w każ-
dej chwili zdławić rodzące się młode państwo. Współpracowały 
one z komunistycznymi jaczejkami i gwardiami. Niemcy wbrew 
swym zobowiązaniom z Compiegne wycofywali się na zachód, 
przekazując część swego uzbrojenia Armii Czerwonej, która po-
suwała się w ślad za nimi. Sąsiadująca z Kresami Suwalszczyzna 
była okupowana przez Niemców i Litwinów, a Chełmszczyzna 
została przekazana na mocy traktatu brzeskiego Ukrainie.

Oddalenie niemieckiego i bolszewickiego zagrożenia było jed-
nym z pierwszych zadań, jakie stanęło przed Józefem Piłsudskim 
w chwili jego powrotu do kraju. Na razie Rzeczpospolita nie dys-
ponowała jeszcze wystarczająco liczną siłą zbrojną. Duża zasługą 
Naczelnika było uzyskanie po trudnych negocjacjach dyploma-
tycznych, że ewakuowane Kresy były przekazywane przez Niem-
ców w polskie ręce.

2. Odsiecz Lwowa i Wilna
Lwów był pierwszym kresowym grodem, który krwią pie-

czętował swą wolę przynależności do Rzeczpospolitej. Naczel-
ny Wódz wiedział, że bez pomocy z  zewnątrz miasto zostanie 
w całości opanowane przez Ukraińców. Dlatego już 12 XI 1918 
roku nakazał gen. Bolesławowi Roji zasilenie przygotowywanej 
w Krakowie i Przemyślu odsieczy oddziałami ze Spisza. Cztery 
dni później zaapelował do Marszałka Francji Ferdynanda Focha 
o jak najszybsze skierowanie Armii Hallera do Polski. Powierzył 
też płk. Stanisławowi Skrzyńskiemu misję formowania oddziału 
ochotniczego w Warszawie.

Zawarcie porozumienia z Ukraińcami w  sprawie Lwowa nie 
było wówczas możliwe. Jednak Naczelny Wódz, jak trafnie pisze 
Daniel Bargiełowski rozumiał, że 

będą potrzebne (…) rozstrzygnięcia polityczne, zapewniające 
jakąś formę koegzystencji dwu narodów, żyjących od stuleci na 
wspólnym terytorium3. 
3 D. Bargiełowski, Po trzykroć pierwszy. Gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, 

t. 1., Warszawa 2000, s. 351.
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12 Paweł Naleźniak

Dlatego z  zadowoleniem przyjął wiadomość o  pertraktacjach 
w sprawie zawieszenia broni oraz apele metropolitów Józefa Bil-
czewskiego i  Andrzeja Szeptyckiego wzywające do pojednania. 
Także Roji zostawił pole do rozmów, stwierdzając jedynie: 

Nie przesądzamy wcale, jak ostatecznie się ułoży rozgraniczenie 
między Rusią a Polską, nie możemy jednak dopuścić, by nas wy-
kurzano i rabowano4.

20 XI 1918 roku wyruszyła w kierunku Lwowa odsiecz pod 
dowództwem płk. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza. Dwa 
dni później miasto zostało oswobodzone. Jego ludność ogarnął 
szał radości, całowano żołnierzy, konie i armaty.

Konflikt o Małopolskę Wschodnią wywołał w kraju ożywioną 
dyskusję nad sposobami jego rozwiązania. Naczelnik był zwolen-
nikiem podziału tego terytorium wzdłuż linii Kałusz – Bug – Styr 
z pozostawieniem Lwowa i  zagłębia naftowego po stronie pol-
skiej i  zakończenia niepotrzebnej wojny z  Zachodnioukraińską 
Republiką Ludową. Pod naciskiem Komitetu Narodowego Pol-
skiego zrewidował jednak swe poglądy, żądając przyznania Polsce 
całej spornej dzielnicy5.

Terror stosowany przez wojsko ukraińskie szybko umocnił go 
w  przekonaniu, że tylko Rezczpospolita jest w  stanie zapewnić 
Kresom realne bezpieczeństwo. Dlatego zdecydował się na dalsze 
prowadzenie wojny o Małopolskę Wschodnią. Zadanie to reali-
zowała grupa operacyjna „Bug”. Gdy 3 III 1919 roku Ukraińcy 
zamknęli Lwów pierścieniem oblężenia, z inicjatywy Naczelnika 
Sejm powołał do wojska sześć kolejnych roczników. Mimo sprze-
ciwu zwycięskich mocarstw Piłsudski użył też na froncie galicyj-
skim oddziałów Błękitnej Armii, co w zasadzie przesądziło losy 
wojny. 17 VII 1919 roku wojska polskie stanęły nad Zbruczem.

Sporu polsko-ukraińskiego nie była w stanie rozwiązać żadna 
z mediacji alianckich. Wszelkie rozbijały się o wzajemnie wyklu-
czające się stanowiska obu stron. Aspiracje rządu ZURL sięga-
ły nie tylko Małopolski Wschodniej, ale także Chełmszczyzny 

4 Tamże, s. 352.
5 R.  Galuba, Niech nas rozsądzi miecz i  krew. Konflikt polsko-ukraiński 

o Galicję wschodnią w latach 1918-1919, Poznań 2004, s. 31, 86, 92.
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i  Podlasia. Konflikt bliskich sobie narodów został rozsądzony 
przez krew i miecz.

Obok Lwowa coraz bardziej paląca stawała się sprawa Wilna. 
W mieście tym 18 XII 1918 roku powstała zdominowana przez 
Żydów Rada Robotnicza i Żołnierska, która ogłosiła się jedyną 
pełnomocną władzą na tym terenie i zorganizowała własną gwar-
dię. Gdy na początku stycznia 1919 roku została zlikwidowana 
przez miejscowe oddziały polskiej samoobrony, do akcji wkroczy-
ła Armia Czerwona. Niemożliwe okazało się zawarcie porozu-
mienia z Litwą w sprawie wspólnej walki z bolszewikami. Rząd 
kowieński warunkował je zrzeczeniem się Wilna przez Rzeczpo-
spolitą, na co Naczelny Wódz nie mógł przystać.

Przygotowywana na Wielkanoc wyprawa, której celem było 
jego oswobodzenie tego miasta zakończyła się pełnym sukcesem. 
Z rąk wdzięcznych mieszkańców Naczelnik otrzymał symbolicz-
ne klucze do jego bram. Jednym śmiałym posunięciem militar-
nym przesunął front na wschód, aż o dwieście kilometrów.

W Wilnie skierował do mieszkańców byłego Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego odezwę, w której zapowiedział wolność i swo-
bodę i „możność rozwiązania spraw wewnętrznych, narodowoś-
ciowych i  wyznaniowych (…) bez jakiegokolwiek gwałtu lub 
nacisku ze strony Polski”6. Licząc nadal na pozyskanie Litwinów, 
wysłał do Kowna poufną misję, na czele której stanął Michał Ro-
mer. Jednakże propozycja unii została przez nich przyjęta bar-
dzo niechętnie. Litwa odrzuciła też pomysł przeprowadzenia na 
spornych terenach równoległych wyborów, powołanie wspólnego 
Sejmu i określenie jej stosunku do Polski.

W kraju pomysł unii ostro skrytykowali Endecy. Nie brakowa-
ło jednak również jej zwolenników. „Czas” krakowski pisał: 

Po 120 latach przerwy powraca Wilno znowu do łączności z Koroną, 
a wraz z nim, miejmy nadzieję powraca cała Litwa. (…). Wprawdzie, 
bowiem na drodze ku odzyskaniu dawnej historycznej granicy na 
wschodzie jest zajęcie Wilna dopiero pierwszym krokiem, ale wszy-
scy mamy świadomość, że poprzestać na nim nie można7.

6 G. Nowik, Wojna światów 1920. Bitwa Warszawska, Poznań 2011, s. 97.
7 P.  Hauser, Walka o  granice Państwa Polskiego po I  wojnie światowej, 

Warszawa 2009, br. str.
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3. Program Federacyjny
Zajęcie Wilna stało się początkiem programu federacyjnego. 

Jego zrekonstruowanie nastręcza sporo trudności, ponieważ Na-
czelnik nigdy nie sprecyzował go na piśmie. Idea ta ulegała także 
stopniowej ewolucji. Grzegorz Nowik pisze: 

Józef Piłsudski rozumiał, że Polska jest zbyt słaba, aby samo-
dzielnie przeciwstawić się odrodzeniu imperializmu rosyjskiego, 
a  zarazem niemieckiego. Zamierzał stworzyć nową konstelację 
polityczną, federację państw narodowych (obejmującą Litwę, 
Ukrainę i Białoruś i republiki bałtyckie) w strefie międzymorza 
(między Bałtykiem i Morzem Czarnym) i w sojuszu z nimi dążyć 
do wytworzenia ważącego potencjału między Niemcami i  Ro-
sją. Stworzona dzięki temu równowaga mogła, zdaniem Józefa 
Piłsudskiego trwale zabezpieczyć niepodległość Polski i  innych 
państw regionu8.

Zupełnie inne zagadnienie stanowiło ustalenie granic samej 
Polski. Z niedatowanej notatki Naczelnika z grudnia 1918 roku 
wynika, że nie zamierzał on początkowo opanowywać ani całej 
Małopolski Wschodniej, ani Wołynia, przy Polsce miało nato-
miast pozostać Polesie. Z kolei na północy zamierzał rozszerzyć 
granice państwa przynajmniej po Berezynę i górny bieg Dniestru. 
Jego poglądy w tej materii nie były jeszcze skrystalizowane, sko-
ro przystał na sugestię Komitetu Narodowego Polskiego, aby ze 
względów strategicznych 

rzeki graniczne Uła, Berezyna, Słucz, Horyń, Uszyca znajdowały 
się całkowicie w ręku polskim, to jest żeby granica państwa była 
odpowiednio poza nie wysunięta9.

Tworząc nowy kształt tej części Europy, Piłsudski widział przed 
sobą nieograniczone możliwości, czemu dał wyraz 7 II 1919 roku 
w rozmowie z Wincentym Baranowskim:

W tej chwili Polska jest właściwie bez granic i wszystko, co mo-
żemy w  tej mierze zdobyć na zachodzie, to zależy od Ententy 

8 G. Nowik, Wojna światów 1920. Bitwa Warszawska, s. 10-11.
9 P. Hauser, Walka o granice Państwa Polskiego po I wojnie światowej, br. str.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



15Józef Piłsudski, ostatni romantyk i obrońca Kresów 

i o ile zechce ona mniej lub więcej ścisnąć Niemcy. Na wschodzie 
to inna sprawa (…) – tu są drzwi, które się otwierają i zamykają 
i zależy, kto i jak szeroko siłą je otworzy10.

Zamierzenia Naczelnika stawały w  jaskrawej sprzeczności, 
zarówno z rosyjskimi, jak i niemieckim i austriackim pomysłami 
urządzenia tej części Europy. Już w 1914 roku po zajęciu Galicji – 
carat ogłosił, że stanowi ona część jedynej, niepodzielnej Rosji. 
Z kolei bolszewicy traktowali Polskę, jako swego rodzaju „prze-
pierzenie” między Rosją a Europą11. Niewiele więcej oferowali też 
byli carscy generałowie, którzy widzieli ją tylko w granicach et-
nograficznych i bez Chełmszczyzny. Nic dziwnego, że Piłsudski 
nigdy nie udzielił im wsparcia ani politycznego, ani militarnego. 
Mówił: „My z każdą Rosją prowadzimy walkę o Polskę”12. Z kolei 
mocarstwa centralne próbowały 

stworzyć na tym terenie pod swoim protektoratem podporządko-
wane im państwa i państewka, ale wśród nich nie było miejsca dla 
dawnej „wielkiej” Rzeczpospolitej13.

Rosja, unieważniając traktat brzeski, ponownie zgłosiła swe 
pretensje do posiadania Kresów. Już w  połowie listopada 1918 
roku Armia Czerwona rozpoczęła marsz na linię Bugu. Na za-
jętym terenie bolszewicy utworzyli Tymczasowy Robotniczo-
-Chłopski Rząd Ukrainy, Białoruską Republikę Sowietów, a po 
zajęciu Wilna także Litewską Republikę Sowietów. Tak urzeczy-
wistniał się plan utworzenia europejskiej federacji komunistycz-
nej – Związku Proletariackich Republik Europy.

Tymczasem wywiad polski donosił bardzo skrupulatnie o ru-
chach Armii Czerwonej. Wiedząc, że wojna jest nieunikniona, 
już w  1918 roku Piłsudski zdecydował się na walną rozprawę 
z Rosją. Mówił: 

10 W. Baranowski, Rozmowy z Piłsudskim 1916-1931, Warszawa 1990, s. 64.
11 J. Szaniawski, Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy, Warszawa 

2008, s. 40.
12 T. Gąsowski, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, Kraków 1990, s. 17.
13 G. Nowik, Wojna światów 1920. Bitwa Warszawska, s. 53.
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Mamy niewiele czasu, nie więcej niż rok lub najwyżej półtora, – 
kiedy jeszcze przewaga będzie po naszej stronie14. 

Zamierzał wykorzystać słabość przeciwnika uwikłanego w kon-
flikt wewnętrzny i doprowadzić do rozkładu imperium poprzez 
wspieranie emancypacji zamieszkujących je narodów.

Starcie o Wilno ujawniło stanowisko Litwinów, którzy rezyg-
nując z dotychczasowej neutralności, wzięli udział w walkach po 
stronie bolszewików. I tu dotykamy zasadniczej słabości programu 
Piłsudskiego, jakim było ustalenie granic między Polską a innymi 
ewentualnymi członkami federacji. Próbując zrekonstruować jego 
poglądy w tej mierze, Eugeniusz Kwiatkowski pisał: 

Wyciągając logiczne wskazania i nauki z przeszłości historycznej, 
hołdował wówczas następującej koncepcji politycznej. Za fakt 
groźny i nieodwracalny przyjmował istnienie dwóch potężnych 
i wrogich, często współdziałających ze sobą, tradycyjnie agresyw-
nych i imperialistycznych sąsiadów: Rosji i Niemiec. Z obu źró-
deł płynie nie tylko trwałe zagrożenie bytu Polski, ale również 
i zagrożenie dla kilku innych narodów. W szczególności niebez-
pieczeństwo takie zawisło nad Ukrainą, Białorusią, nad państwa-
mi bałtyckimi, Rumunią, Węgrami i  Czechosłowacją. Gdyby, 
więc udało się zastąpić podniety emocjonalne przesłankami ro-
zumowymi, to należałoby dążyć do przyjaznego współdziałania 
wszystkich tych narodów, celem stworzenia w  takiej czy innej 
formie wspólnoty politycznej oraz współpracy wojskowej. W ta-
kiej atmosferze pogłębiającego się poczucia wspólnoty formalna 
przynależność jakiegoś miasta czy okręgu stałaby się siłą rzeczy 
sprawą drugorzędną, a przynajmniej łatwiejszą do rozwiązania15.

Niestety rzeczywistość okazała się o  wiele bardziej złożona. 
Zarówno Litwa, jak i Ukraina okazały się trudnymi partnerami 
politycznymi, a ułożenie z nimi granic zadaniem karkołomnym. 
Wszelkie próby porozumienia rozbijały się o  chęć posiadania 
Wilna i Lwowa. W opinii sąsiadów cesje terytorialne miała pono-
sić wyłącznie Rzeczpospolita, kosztem ważnych dla siebie ośrod-
ków kultury i nauki.

14 T. Gąsowski, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, s. 15
15 E. Kwiatkowski, W takim żyliśmy świecie, Kraków 1990, s. 37.
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Poczuciu zawodu z  tego powodu dał wyraz Naczelny Wódz 
w  przemówieniu, jakie wygłosił na otwarcie Sejmu 10 II 1919 
roku. Stwierdził wówczas m.in.: 

Sąsiedzi nasi, z którymi pragnęliśmy żyć w pokoju i zgodzie, nie 
chcą zapomnieć o wiekowej słabości Polski, która długo stałą ot-
worem dla najazdów i była ofiarą narzucania jej obcej woli prze-
mocą i siłą. Nie chcemy mieszać się do życia wewnętrznego któ-
regokolwiek z naszych sąsiadów, lecz pozwolić nie możemy, by 
pod jakimkolwiek bądź pozorem, chociażby pod pozorem rzeko-
mego dobrodziejstwa, naruszano nasze prawo do samodzielnego 
życia. Nie oddamy ani piędzi ziemi polskiej i nie pozwolimy, by 
uszczuplano nasze granice, do których mamy prawo16.

Tym samym Piłsudski potwierdził, że Polska znajduje się 
w stanie wojny o Kresy zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Stanowi-
sko Polaków usztywniło się też w kwestii Małopolski Wschod-
niej. Związany z Naczelnikiem Leon Wasilewski pisał: 

W społeczeństwie polskim nie ma ani jednej bodaj najdrobniej-
szej grupki, nie ma nawet – o  ile wiadomo – żadnej jednostki, 
która by się godziła na podział Galicji. Od konserwatystów, aż 
po socjalistów wszyscy Polacy jednozgodnie wypowiadali się za-
wsze przeciwko temu pomysłowi i  nic nie wskazuje na to, aby 
w przyszłości mogło się coś pod tym względem zmienić. Wszyst-
kie zakusy w tym kierunku traktuje cały naród polski bez różnicy 
przekonań politycznych i stanowisk społecznych, jako zamach na 
swe prawa historyczne i narodowe17.

Jednak po zajęciu Wilna, wobec groźby wojny z  Niemcami 
dalsze działania na wschodzie wstrzymano. Dowództwo Wojsk 
Polskich liczyło się poważnie z koniecznością opuszczenia zaję-
tych już terenów Litwy i Białorusi. Do swej koncepcji Naczelnik 
powrócił dopiero po podpisaniu Traktatu Wersalskiego. Z  jego 
rozkazu wojska polskie opanowały Mińsk i przesunęły front na 
linię rzek Dźwiny i Berezyny.

Opanowanie tego miasta było kolejnym krokiem Piłsudskie-
go w  kierunku realizacji wymarzonej przezeń idei. Białorusini 

16 G. Nowik, Wojna światów 1920. Bitwa Warszawska, s. 90.
17 P. Hauser, Walka o granice Państwa Polskiego po I wojnie światowej, br. str.
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odnieśli się do niej przychylnie18. Niestety miejscowy ruch nie-
podległościowy był jeszcze słaby i  nie można było na niego li-
czyć. Tymczasem Naczelnik zwrócił swą uwagę na Ukrainę, którą 
słusznie uważał za kość niezgody między Polską a bolszewikami.

Zagrożeni przez białych generałów Piotra Wrangla i Antona 
Denikina Sowieci, zaproponowali nieoficjalnie stronie polskiej 
rokowania pokojowe. Z przerwami prowadzono je od lipca 1919 
do kwietnia 1920 roku. Nie dowierzając Leninowi, Piłsudski 
postawił jako warunki przeprowadzenie plebiscytu na Białorusi, 
zwrócenie Dyneburga Łotwie i  sprawę niepodległości Ukrainy. 
Na to ostatnie rząd sowiecki nie mógł przystać. Przewidział to 
Naczelnik, kiedy mówił do Bogusława Miedzińskiego: 

Ukraina – to jest ich czuły punkt – z dwóch powodów: po pierw-
sze Moskwa bez Ukrainy będzie zagrożona głodem; po drugie, 
jeśli pójdzie dalej nasze porozumienie z Ukrainą, jeśli zawiesimy 
nad nimi groźbę zorganizowania się niepodległej Ukrainy, to tej 
groźby oni nie będą mogli zaryzykować i będą musieli pójść na 
walną rozprawę19.

Tak więc rokowania zakończyły się fiaskiem. Faktycznie były 
jedynie grą na czas ze strony bolszewików, ponieważ polski wy-
wiad wojskowy systematycznie donosił o wzmacnianiu sił Armii 
Czerwonej. Z całego obszaru Rosji ściągano na kierunek zachod-
ni dodatkowe dywizje. 10 III 1920 roku plan ofensywy przeciw-
ko Rzeczpospolitej został ostatecznie zatwierdzony. Oba państwa 
rozpoczynały decydującą walkę o Kresy. Od jej wyniku zależał los 
kilkudziesięciu milionów ludzi.

18 Świadczą o tym słowa wypowiedziane przez Aleksandra Pruszyńskiego – 
Przewodniczącego Tymczasowego Białoruskiego Komitetu Narodowego, w cza-
sie wizyty Piłsudskiego w Mińsku: „Witam cię Naczelniku, w imieniu naszych 
białoruskich delegacji reprezentujących ludność białoruską. Wyrażam gorącą 
podziękę za uwolnienie Mińska i Mińszczyzny od nowego ciężkiego najazdu 
moskiewskiego imperializmu, który tym razem przystroił się w szaty bolszewi-
zmu. Ale płaczą jeszcze matki w Witebsku, jęczą ludzie w Mohylowie, milczy, bo 
wzbroniony, głos omszałych dzwonnic Smoleńska. Wierzymy i mamy nadzie-
ję, że razem z wolnym Mińskiem, Wilnem i Grodnem wolne i szczęśliwe będą 
grody odwieczne naszej wolnej i niezależnej Białoruskiej Republiki na kresach 
moskiewskich – Witebsk, Mohylów i stary Smoleńsk”. Tamże, br. str.

19 T. Gąsowski, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, s. 17-18
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W kraju nie rozumiano zagrożenia, jakie niósł z  sobą bolsze-
wizm. Naczelnik Państwa był krytykowany za pomijanie sowieckich 
propozycji pokojowych i chęć prowadzenia awanturniczej wojny na 
wschodzie. Ze szkodą dla siebie nie mógł ujawnić opinii publicznej, 
że złamano szyfry przeciwnika i prowadzony jest stały nasłuch jego 
depesz i meldunków operacyjnych. Wynikało z nich jednoznacznie, 
że uderzenie sowieckie jest tylko kwestią czasu. W marcu 1920 roku 
Armia Czerwona liczyła już ponad 2,5 miliona żołnierzy, podczas, 
gdy wojsko polskie jedynie 750 tys.20 Piłsudskiemu nie pozostawało 
nic innego, jak uprzedzić przeciwnika. Podjął też działania dyplo-
matyczne w celu stworzenia wspólnego frontu antybolszewickiego 
przez państwa będące w stanie wojny z Rosją sowiecką: Finlandię, 
Łotwę, Rumunię i Ukrainę. Niestety zwołana w tej sprawie konfe-
rencja w Warszawie zakończyła się fiaskiem.

Na przełomie 1919 i 1920 roku Naczelnik w rozmowach z Le-
onem Wasilewskim, amerykańskim posłem Hughem Gibsonem 
oraz przedstawicielami rosyjskich socjalistów rewolucjonistów 
Borysem Sawinkowem i  Nikołajem Czajkowskim jeszcze raz 
wyłożył cele swej wschodniej polityki. Zapowiedział wysunięcie 
sprawy niepodległości Ukrainy i przeprowadzenie plebiscytu na 
terenach Litwy i Białorusi. Dla tej ostatniej planował utworzenie 
czegoś na wzór włoskiego Piemontu.

Osobnym problemem było nadal ustalenie granic samej Rzecz-
pospolitej. Na północy jej aspiracje sięgały linii między I a II roz-
biorem, a  na Wołyniu pokrywały się z  linią drugiego rozbioru. 
Na przełomie kwietnia i maja 1920 roku Piłsudski wyznał gen. 
Antoniemu Listowskiemu: 

Gram ostatnią stawkę, żeby coś zrobić na przyszłość dla Polski, choć 
takim sposobem osłabić możliwość przyszłej potężnej Rosji i, jeżeli 
się uda, dopomóc stworzeniu Ukrainy, która będzie zaporą między 
nami a Rosją i na długie lata nie będzie nam groźną. Granic 1772 r. 
tworzyć nie mogę, jak kiedyś chciałem. Polska nie chce tych kresów. 
Polska nie chce ponosić ofiar (…) nie chcemy ponosić kosztów, ani 
nic dać, a bez wysiłków, ofiar nic stworzyć nie można. Zatem innego 
wyjścia nie ma – jak spróbować stworzyć samostijną Ukrainę21.

20 Tamże, s. 20.
21 J.  Wieliczka-Szarek, Józef Piłsudski 1867-1935. Ilustrowana biografia, 

Kraków 2007, s. 77.
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Tymczasem na zajętych już przez Polskę obszarach organizo-
wano normalne życie. Powołany przez Naczelnika Zarząd Cywil-
ny Ziem Wschodnich tworzył administrację, szkolnictwo i sądow-
nictwo, sieć komunikacyjną, inicjował odbudowę zniszczonych 
gospodarstw. Praca ta przyniosła bardzo szybko wymierny efekt. 
Gdy dwa lata później wytyczano granicę w  Rydze mieszkańcy 
ogromnej większości miasteczek i wsi kresowych reprezentowani 
przez wszystkie grupy narodowościowe domagali się przyłączenia 
do Polski22. Analogiczny Zarząd powołał Piłsudski dla Wołynia 
i Ziem Frontu Podolskiego.

Sytuacja zdawała się być sprzyjająca. W  Mińsku rozpoczęto 
tworzenie sojuszniczych oddziałów białoruskich. Zwycięskie an-
tylitewskie powstanie w Sejnach przesądziło o przynależności tej 
ziemi do Rzeczpospolitej. Na przełomie 1919 i 1920 roku wspólnie 
z Łotyszami zajęło Dyneburg. Niepowodzeniem zakończyła się je-
dynie zainspirowana w Kownie próba przewrotu politycznego, któ-
rej celem było utworzenie sprzyjającego propolskiego rządu.

4. Sojusz z Ukrainą

Głównym kluczem do powodzenia idei federacyjnej było po-
zyskanie Ukrainy. Stało się to możliwe dopiero pod koniec 1919 
roku. Porażki odniesione przez Armię Halicką w walkach z bol-
szewikami i „białymi” generałami skłoniły atamana Semena Pet-
lurę do szukania nowej płaszczyzny porozumienia z Polską. 21 IV 
1920 roku podpisał on w  imieniu rządu Ukraińskiej Republiki 
Ludowej umowę polityczną, w której zrzekł się praw do Galicji 
Wschodniej i części Wołynia. Strona polska, z kolei, uznała pra-
wo Ukrainy do tej części ziem przedrozbiorowej Rzeczpospolitej, 
które sięgały na wschód, aż do granicy z 1772 roku. Konwencja 
wojskowa przewidywała pomoc przy organizowaniu armii ukra-
ińskiej i wspólne uderzenie na Kijów.

Umowa spotkała się z ostra krytyką konkurencyjnego wobec URL 
rządu ZURL. Ale Petlura rozumiał, że idea „Wielkiej Ukrainy” wy-

22 G. Nowik, Wojna światów 1920. Bitwa Warszawska, s. 92-93.
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maga szerszego geopolitycznego spojrzenia i nie da się jej przepro-
wadzić w osamotnieniu. Pomocy w jej realizacji mogła udzielić tylko 
Polska Piłsudskiego. W ten sposób wykorzystując trudne położenie 
partnera Naczelnik doprowadził do uznania prezeń przynależności 
części Kresów do Rzeczpospolitej. Rząd polski poważnie potrakto-
wał swe zobowiązania wobec URL i doprowadził do jej między-
narodowego uznania przez Finlandię, Łotwę i Rumunię. Zwolnił 
też jeńców, którzy zgłosili akces do armii Petlury. Innym atutem 
Piłsudskiego w zbliżającej się rozgrywce z bolszewikami było tak-
że porozumienie z rosyjskimi socjalistami-rewolucjonistami, którzy 
przystąpili do tworzenia w Polsce oddziałów wojskowych.

Zrzeczenie się Kresów za Zbruczem było szczególnie bolesne 
dla polskich ziemian. Już w 1919 roku przewidując, takie rozwią-
zanie Zofia Kossak napisze z bólem: 

Kresy… Jak klejnot bezcenny ta ziemia bogata mogłaby legnąć 
u  stóp Rzeczpospolitej, zakwitnąć ładem, zapłynąć mlekiem 
i miodem, być karmicielką Ojczyzny… Ale Rzeczpospolita jej nie 
potrzebuje…23.

25 IV 1920 roku ruszyła polska ofensywa na Ukrainie. Dzień 
później Piłsudski zwrócił się do jej mieszkańców z  odezwą, 
w której zapowiedział, że po powołaniu ukraińskiej armii zdolnej 
uchronić kraj przed nowym najazdem 

żołnierz polski powróci w granice Rzeczpospolitej Polskiej, speł-
niwszy szczytne zadanie walki o wolność ludów24.

7 V zajęto po błyskawicznej akcji zajęto Kijów. Wizja wolnej 
Ukrainy połączonej z wolną Polską sojuszem przeciwko Rosji za-
częła się spełniać. Społeczeństwo było oszołomione sukcesem. 18 
V Piłsudskiego entuzjastycznie powitano w Warszawie. Marsza-
łek Sejmu Wojciech Trąmpczyński oddając mu cześć stwierdził: 

Od czasu Chocimia naród polski takiego triumfu oręża polskiego 
nie przeżywał. (…). W tobie Naczelny Wodzu, bez względu na 

23 Z.  Kossak-Szczucka, Pożoga. Wspomnienia z  Wołynia, Katowice-
Cieszyn 1990, s. 298.

24 G. Nowik, Wojna światów 1920. Bitwa Warszawska, s. 129-130.
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różnice partii, widzimy symbol ukochanej naszej armii, armii o ta-
kiej sile, jakiej nasz naród nawet w swoich najświetniejszych cza-
sach nie posiadał. Zwycięstwa odniesione przez armię naszą pod 
Twoim przywództwem, wpłyną na losy na naszym wschodzie25.

Jednak rzeczywistość okazała się też trudniejsza niż przypusz-
czano. Nie udało się rozbić Armii Czerwonej, a  sami Ukraińcy 
okazali się zbyt słabi, aby w bardzo krótkim wytworzyć silną armię. 
Petlura nie uzyskał poparcia, na jakie liczył Piłsudski, a wkrótce 
losy wojny się odwróciły.

Utrata Kijowa wstrząsnęła bolszewikami. Ogłosili hasło wojny 
ojczyźnianej. Do walki z  „białopolakami” zaciągnęło się 40 tys. 
dawnych carskich oficerów, wśród nich gen. Aleksander Brusiłow. 
Nastąpił odwrót armii polskiej na całej linii frontu.

Dalsze fakty są doskonale znane. Bitwa warszawska ocaliła 
niepodległość Polski, stwarzając przed Piłsudskim kolejną szansę 
realizacji jego idei. Jednak ze znacznie gorszymi perspektywami 
niż w 1919 roku, ponieważ społeczeństwo było już przemęczone 
wojną.

Warto jednakże zwrócić uwagę na kilka aspektów tego etapu 
wojny, które bezpośrednio wiążą się z Kresami. W wielkiej kom-
binacji militarnej Piłsudskiego, która miała doprowadzić do po-
nownego przejęcia inicjatywy przez wojsko polskie ziemie te ode-
grały niebagatelną rolę. Błota poleskie znacznie utrudniały realne 
współdziałanie sowieckich frontów Zachodniego i Południowego, 
które ostatecznie się rozdzieliły. Ten ostatni zajęty walką o Lwów 
nie udzielił pomocy głównym siłom Michaiła Tuchaczewskiego 
i w efekcie nie zajął on Warszawy przed zaplanowaną kontrofen-
sywą wojsk polskich. Bohaterska obrona podlwowskiego Zadwó-
rza przeszła do historii, jako polskie Termopile.

Naczelnik odrzucił też proponowane przez gen. Maxima 
Weyganda skrócenie frontu kosztem ewakuacji niezajętej jeszcze 
przez przeciwnika części Małopolski Wschodniej. Wiedział, co 
spotkało inne ziemie kresowe pod rządami bolszewickimi. Po-
stępom Armii Czerwonej towarzyszyła czystka społeczna, której 
ofiarą padło tysiące ludzi, w tym także personel i ranni ze szpitali 

25 P. Hauser, Walka o granice Państwa Polskiego po I wojnie światowej, br. str.
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w Berdyczowie i Koziatynie. Krótki his toria Galicyjskiego Komi-
tetu Rewolucyjnego zwanego w skrócie Galrewkomem, który na-
woływał Ukraińców do antypolskiego powstania obrazuje, jakiego 
losu doświadczyłaby ludność tej części Kresów w przypadku bol-
szewickiego zwycięstwa.

Militarnym sukcesom Sowietów towarzyszyła wroga postawa 
rządu kowieńskiego, który zawierając układ polityczny z Rosją roz-
począł działania wojenne przeciwko Rzeczpospolitej i okupował 
jej ziemie etniczne: Suwalszczyznę, Sejneńszczyznę, Grodzień-
szczyznę, Augustowskie i Wileńszczyznę. Sprzyjające stanowisko 
wobec postulatów litewskich i bolszewickich zajęły też państwa 
zachodnie na konferencji w Spa, które w zamian za pomoc zażą-
dały od Polski zgody na przekazanie Wilna i prawa decydowania 
o  losie Galicji Wschodniej. Nic dziwnego, że rozwiązanie takie 
spotkało się z ostrym protestem Piłsudskiego, który żądał dymisji 
premiera Władysława Grabskiego.

Przyjęte postanowienia skomplikowały sytuację międzyna-
rodową Polski i po zakończeniu Bitwy Warszawskiej Naczelnik 
postawił przed Radą Obrony Państwa następujące zagadnienie 
czy wojsko może przekroczyć Linię Curzona i usunąć Litwinów 
z Suwalszczyzny. Mówił: 

Są dwa rozwiązania: iść przed siebie aż do zupełnego rozbicia 
wroga…albo stanąć na iluzorycznej granicy wschodniej i  czym 
prędzej zawrzeć pokój. Społeczeństwo musi podjąć decyzję26.

Na obie kwestie otrzymał pozytywną odpowiedź. Tak doszło 
do bitwy nad Niemnem, która przesądziła o przynależności Kre-
sów północno-wschodnich do Polski.

Do rozwiązania pozostała jeszcze sprawa Wilna. Dla samej 
Litwy widział Naczelnik dwa rozwiązania: 

albo Litwa etnograficzna i Wilno w Polsce, albo Litwa litewsko-
-polska z Kownem i Wilnem w przymierzu z Polską27. 

Stosunki między obu krajami były bardzo napięte. 7 X 1920 roku 
26 W.  Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, Londyn 1996, 

s. 101.
27 Tamże, s. 102
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doszło jednak do porozumienia mocą, którego ziemie wileńska, 
grodzieńska i lidzka miały przypaść Litwie.

5. Wyprawa Żeligowskiego i Traktat ryski

Komentując to, co się stało Piłsudski mówił do gen. Lucjana 
Żeligowskiego: 

Za nasz trud i krew państwa zachodnie nie mogą poprzestać na 
ofiarowaniu nam Linii Curzona, młodzież wileńska zrozumie 
„ów” bunt i dopomoże28. 

9 X 1920 roku z jego polecenia wspomniany dowódca dywizji 
litewsko-białoruskiej zajął miasto. Nie zostało ono jednak bezpo-
średnio wcielone do Polski.

Akcja spotkała się z gwałtownym protestem nie tylko Litwi-
nów, ale także przedstawicieli Francji i Anglii, którzy domagali 
się od Piłsudskiego respektowania postanowień ze Spa. Odpo-
wiedział wówczas następująco: 

Jeśli alianci zechcą oddać Wilno Litwie bez wysłuchania woli 
ludności, będzie zmuszony, złożyć wszystkie swe godności i, jako 
obywatel Wileńszczyzny, spełnić swój obowiązek29.

Niestety „bunt” Żeligowskiego krytykowano również w  kraju. 
Przeciwnicy Marszałka rozpętali przeciwko niemu falę oszczerstw. 
Zarzucano mu rojenie romansów federacyjnych i zdradę narodową. 
Jeden z posłów posunął się nawet do nazwania go bandytą.

Ustanowienie na zajętym terytorium nowego organizmu 
państwowego pod nazwą Litwy Środkowej było ostatnią próbą 
wskrzeszenia unii. Mocno oponowała przeciwko niej dominująca 
na tym terenie ludność polska, która w  czasie krótkich rządów 
litewskich była uciskana i prześladowana. Korespondent wojenny 
Adam Grzymała-Siedlecki, w  swym reportażu pt. „Cud Wisły” 
cytował wypowiedź jednego z miejscowych księży: 

28 J. Cisek, Piłsudski, s. 186.
29 W. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, s. 105
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Gdym przed niedawnym czasem wrócił do Wilna, po inwazji bol-
szewickiej i gdym się pojawił wśród robotników, natrafiłem od razu 
na atmosferę troski, czy rozwijające się wraz z przybyciem wojsk 
jen. Żeligowskiego poczynania rządowe nie są przypadkiem ozna-
kami federacji. To byłoby okrutne – mówili ci prości, a dzielni lu-
dzie. – Przecież my żyliśmy tą nadzieją, że staniemy się Polską, dla 
tej nadziei przecierpieliśmy wszystkie nieszczęścia,  – więc niech 
nam raz już dadzą jakieś zapewnienie, że Wilno to nasza Polska30.

Wybory do Sejmu Litwy Środkowej mimo bojkotu mniejszo-
ści zakończyły się sukcesem Polaków. Marszałek proponował, aby 
objęto nimi także tereny poza obszarem kontrolowanym przez 
„zbuntowanego” generała, co z oburzeniem przyjął zarówno rząd 
kowieński, jak i  endecy. Ostatecznie koncepcja unii definityw-
nie upadła, gdy w ślad za uchwałą Sejmu Litwy Środkowej Sejm 
Ustawodawczy RP jednoznacznie stwierdził, że „Ziemia Wi-
leńska stanowi bez warunków i  zastrzeżeń nierozerwalną część 
Rzeczpospolitej Polskiej” i że posiada ona nad nią pełne i wyłącz-
ne prawo zwierzchności państwowej31. Komentując ten fakt Mar-
szałek stwierdził: 

Nie mogę nie wyciągnąć przez kordon nas dzielący ręki do tych 
tam w Kownie, którzy może dzień dzisiejszy (…) uznają za dzień 
żałoby i klęski. Nie mogę nie wyciągnąć ręki, nawołując do zgody 
i miłości. Nie mogę nie uważać ich za braci32.

W tym czasie toczono już rozmowy ze stroną sowiecką na te-
mat zawieszenia broni i było wiadome, że są to ostatnie dni wojny. 
Dlatego też Naczelny Wódz wydał rozkazy natychmiastowego 
szybkiego marszu na wschód i zezwolił gen. Stanisławowi Bała-
chowiczowi na zajęcie Mińska.

Zawarcie 12 X 1920 roku rozejmu z  Rosją społeczeństwo 
przyjęło entuzjastycznie. „Rzeczpospolita” pisała o tym fakcie: 

30 A. Grzymała-Siedlecki, Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojen-
nego, Warszawa 1921, s. 234-235.

31 Uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 24 marca 1922 r. o objęciu władzy 
państwowej w Ziemi Wileńskiej przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, „Dziennik 
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej” 1922, nr 20, poz. 162, s. 331-332.

32 W. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski 1867-1935. Życiorys, s. 124.
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Polska (…) przeżyć ma jutro pierwszy w ciągu swego istnienia 
dzień, w którym na granicach jej umilknie huk armat i ustanie 
krwawe żniwo śmierci zabierające jej od dwu lat już, najlepszych 
w  narodzie. I  chociaż zawarcie rozejmu będzie dopiero pierw-
szym krokiem do trwałego pokoju, o  uszy naszych polityków 
obije się radosny okrzyk zniszczonego wojną kraju: zawieramy 
pokój, pokój sprawiedliwy, pokój zadowalający33.

Nie wyzyskano jednak trudnego położenia bolszewików, co 
krytykował zarówno Piłsudski, jak i minister spraw zagranicznych 
Eustachy Sapieha34. W momencie zawieszenia broni w ręku pol-
skim znajdował się jeszcze Mińsk, którego włączenia do Rzecz-
pospolitej domagali się przedstawiciele związani z Naczelnikiem 
Państwa. Ale delegacja zdominowana przez endeków świadomie 
z  tego miasta zrezygnowała, bojąc się odrodzenia idei federacyj-
nej. Pod naciskiem bolszewików ewakuowano też wojsko polskie 
ze Sławuty, Zasławia, Płoskirowa i Kamieńca Podolskiego. Polska 
zrezygnowała z  popierania sojuszniczego rządu URL, którego 
przedstawicieli nie zaproszono do Rygi, zgodziła się natomiast na 
paktowanie z delegatami sowieckiej Ukrainy i sowieckiej Białorusi.

Bolszewicy wykorzystując spory wśród Polaków zdołali znacz-
nie ograniczyć dla siebie skutki przegranej wojny. Wyznaczona 
granica było kompromisem, który przedzielił Kresy. Za kordonem 
pozostały duże skupiska Polaków w rejonie Słucka i Żytomierza. 
Również terytoria zamieszkiwane przez Białorusinów i  Ukra-
ińców uległy podziałowi. Druga Rzeczpospolita stanęła przed 
niezwykle trudnym problem asymilacji mniejszości narodowych, 
których aspiracje zostały rozbudzone.

Traktat zakończył ponad dwuletnie krwawe zmagania, która 
kosztowały życie 100 tys. zabitych żołnierzy i 200 tys. rannych. 
W ogólnej opinii sankcjonował zadowalający dla Polski przebieg 
wschodniej granicy. Nie brakowało jednak osób, które odniosły 
się doń bardzo krytycznie. Znany konserwatysta Marian Zdzie-
chowski pisał: 

33 P. Hauser Walka o granice Państwa Polskiego po I wojnie światowej, br. str.
34 Zob. J.J.  Bruski, Między prometeizmem a  realpolitik. II Rzeczpospolita 

wobec Ukrainy sowieckiej 1921-1926, Kraków 2010, s. 37-38.
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Po zwycięskim w  r.  1920 odparciu najazdu my zwycięzcy, za-
warliśmy z pokonanym wrogiem pokój, o  jakim dotychczas nie 
słyszano w  historii. Stanęliśmy przed nim, jako strona pobita, 
uniżenie o zmiłowanie żebrząca. Komisarze bolszewiccy w słusz-
nym przekonaniu, że Polska zażąda przesunięcia granic swoich 
aż po Berezynę i Dniepr nakazali ewakuowanie całego ruchome-
go majątku z całego obszaru Orszy i Smoleńska, my zaś, ku ich 
zdumieniu, zamiast zatrzymać przy sobie zagarnięte przez nas 
i do nas garnące się obszary, oddaliśmy im na pastwę i śmierć te 
nawet, które przed najazdem w ręku naszym były35.

Istniały szanse rozciągnięcia polskich wpływów po wspomnia-
ną linię. Po bitwie nad Niemnem Armia Czerwona zaczęła się 
rozpadać, w białoruskich miastach wybuchały bunty. Lenin oba-
wiał się kolejnej polskiej ofensywy i był zdecydowany zawrzeć po-
kój nawet kosztem znacznie większych strat terytorialnych.

Zwycięstwo było zatem połowiczne. Rzeczpospolitej udało się 
obronić własną niepodległość, ale nie udało się jej stworzyć bloku 
państw, które by odgrodziły ją od Rosji. Słusznie pisze Tomasz 
Gąsowski że: 

Najważniejszy rezultat wojny stanowiło wytworzenie się w  tej 
części Europy pewnego układu politycznego, o nietrwałej równo-
wadze, bowiem nie satysfakcjonował on na dłuższą metę jednej 
ze stron. O ile Polacy pogodzili się zasadniczo z fiaskiem swych 
ambitnych planów na wschodzie, o tyle dla bolszewików poraż-
ka oznaczała jedynie konieczność odsunięcia w czasie realizacji 
własnych celów na zachodzie, w oczekiwaniu na bardziej sprzy-
jającą koniukturę36. 

Okazja taka nadeszła w 1939 roku.
Traktat ryski był osobistym dramatem Marszałka – przekreślił 

jego wielkie geopolityczne plany37. Miał świadomość, że Polacy 

35 M.  Zdziechowski, Europa, Rosja, Azja, Szkice polityczno-literackie, 
Wilno 1922, reprint, s. 315.

36 T. Gąsowski, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, s. 48.
37 Poczucie klęski z tego powodu towarzyszyło mu do końca życia. Zimą 

1924/1925 powiedział w Sulejówku do płk. Janusza Głuchowskiego: „Ta bu-
rza, która nadciąga jest zbyt wielka. Obecna Polska zdolna jest do życia tyl-
ko w jakimś szczęśliwym, złotym okresie dziejów…ja przegrałem swoje życie. 
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nie chcą już dalszej wojny i nowej wyprawy na Kijów pod hasłem 
utworzenia wolnej Ukrainy. Dlatego bez oporu sygnował oby-
dwa dokumenty zarówno o rozejmie, jak i o pokoju. Nie porzucił 
jednak jeszcze całkowicie swej idei skoro w grudniu 1920 roku 
mówił: 

Powinniśmy obecnie ponownie zająć Kijów i  Mińsk, aby móc 
połączyć federacją, czy też unią z Polską całą Ukrainę, Białoruś 
i Litwę. Niestety zrobić tego obecnie nie jestem w stanie. Polska 
tego nie chce, obce są jej idee jagiellońskie, a ponadto Polska jest 
bardzo wyczerpana długą wojną, wojsko nasze jest mocno prze-
męczone …i biedne. Nie, nie możemy się tego zadania podjąć38.

Trzy lata po zakończeniu wojny Marszałek jeszcze raz wróci 
do tego zagadnienia. Powie wówczas: 

Armia bolszewicka była wtedy tak doszczętnie rozbita na całej 
linii frontu, że nie miałem żadnej przeszkody w tym, aby sięgnąć 
tak daleko, dokąd bym zechciał. To, co mnie powstrzymywało to 
był brak siły moralnej w narodzie39.

Na terenie Polski przebywały jeszcze sojusznicze oddziały bia-
łoruskie gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza i formacje Semena 
Petlury dowodzone przez gen. Michała Omelianowicza-Pawlen-
kę. Od września 1920 roku formowano rosyjskie oddziały pod do-
wództwem gen. Borysa Peremykina. Łącznie siły te liczyły ok. 50 
tys. żołnierzy. Z nimi Józef Piłsudski wiązał ostatnie nadzieje na 
realizację swej idei, toteż udzielał im wszelkiej możliwej pomocy 
w przygotowywanym wystąpieniu przeciwko bolszewikom.

Ich samodzielna operacja wojskowa zakończyła się jednak klę-
ską. Pobite schroniły się na teren Polski, gdzie zostały rozbrojone 
i internowane w obozach. 15 V 1921 roku jeden z nich w Szczy-
piornie odwiedził Józef Piłsudski i po rycersku przeprosił swych 

Nie udało mi się powołać do życia dużego związku federacyjnego, z którym 
świat musiałby się liczyć”. Adam Krzyżanowski twierdzi, że najlepszym spraw-
dzianem, jak Piłsudski oceniał wynik wojny jest fakt, że myślał nad jej wzno-
wieniem i  mówił o  zmarnowanych szansach nawet przed swą śmiercią. Za: 
M. Pruszyński, Dramat Piłsudskiego. Wojna 1920, Warszawa 1999, s. 297, 306. 

38 J. Wieliczka-Szarek, Józef Piłsudski 1867-1935. Ilustrowana biografia, s. 86.
39 T. Gąsowski, Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920, s. 46.
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niedawnych sojuszników za niepowodzenie idei federacyjnej i po-
minięcie Ukrainy w rokowaniach pokojowych.

Pod koniec 1921 roku wschodni sojusznicy Polski podjęli jesz-
cze jedną próbę wywołania antysowieckiego powstania na Ukra-
inie. Jednak tzw. „zimowy pochód” okazał się katastrofą zarówno 
polityczną, jak i dyplomatyczną. Przestrzeń geopolityczna pomię-
dzy Polską a Rosją pozostała niezmienna.

Fiasko politycznych zamierzeń Piłsudskiego określiło miejsce 
Polski w Europie oraz jej możliwości i priorytety na przyszłość. 
Ma rację francuski historyk Louis Eisenman, że jej nieszczęściem 
było, że „odrodziła się (…) zbyt słaba, aby być mocarstwem, a zbyt 
silna, aby zadowalać się pozycją średniego państwa”40. Zagrożo-
na ze strony dwóch wielkich sąsiadów przez całe dwudziestolecie 
międzywojenne będzie poszukiwać rozwiązań, które poprawiłyby 
jej bezpieczeństwo. His toria pokazała, jak niewykonalne było to 
zadanie.

Marszałek nie wierzył w  trwałość zawartego pokoju i  moż-
liwość pokojowej koegzystencji z  bolszewikami. Spodziewał się 
wznowienia wojny jeszcze przed końcem 1921 roku41, w  czym 
utwierdzało go sabotowanie przez Sowiety postanowień Traktatu 
ryskiego. Zarówno on, jak i  jego współpracownicy Leon Wasi-
lewski, Juliusz Łukasiewicz, Roman Knoll, Ignacy Matuszewski 
zamierzali prowadzić dalsze prace „nad rozsadzeniem organizmu 
Rosji przez dążenie do oderwania od niej Ukrainy, względnie Bia-
łej Rusi”42. Dlatego nieoficjalnie wspierali emigrację petlurowską 
oraz te koła antybolszewickiej emigracji, które przyznawały naro-
dom kresowym prawo do samookreślenia. Z rozkazu Marszałka 
przyjęto do armii polskiej kilkudziesięciu wojskowych z Azerbej-
dżanu, Gruzji i północnego Kaukazu, kontaktowano się z przed-
stawicielami Tatarów Krymskich. Planowano też uzyskać wsparcie 
Turków dla rebelii na południowych terenach ZSRR oraz popar-
cie Iranu dla federacji kaukaskiej. Tak zrodził się program prome-
tejski, który miał doprowadzić do wyzwolenia narodów podbitych 

40 P. Hauser, Walka o granice Państwa Polskiego po I wojnie światowej, br. str.
41 J.J. Bruski, Między prometeizmem a realpolitik. II Rzeczpospolita wobec 

Ukrainy sowieckiej 1921-1926, s. 65.
42 Tamże, s. 68.
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przez Rosję. W jego realizacji ważną rolę miały odegrać zarówno 
polskie Kresy Wschodnie, jak i sowiecka Ukraina.

Na razie jednak trzeba było zintegrować ziemie wschodnie 
z pozostałą częścią kraju. Było to trudne zadanie ponieważ za-
mieszkujące je mniejszości w znacznej mierze nie identyfikowały 
się z Polską, a nawet dążyły do jej zanarchizowania.

6. Troska o przyszły los Kresów

W odróżnieniu od endeków Piłsudczycy propagowali ideę 
równouprawnienia mniejszości w nadziei, że doprowadzi ona do 
ich asymilacji z państwem polskim. Jeszcze, jako Naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski poparł przygotowywaną przez prof. Ferdy-
nanda Zolla reformę szkolną uwzględniającą postulaty ludności 
ukraińskiej, a  we Lwowie nie dopuścił do likwidacji Muzeum 
Ukraińskiego. W  celu pozyskania ludności żydowskiej nakazał, 
aby wojsko zwalczało antysemickie rozruchy. W  połowie lute-
go 1919 roku przyjął delegację Żydów lwowskich, którą zapew-
nił o swej woli przyznania im pełni praw obywatelskich. Bronił 
też Żydów wileńskich oskarżanych o współpracę z  bolszewika-
mi, a  ich przedstawiciela włączył do Zarządu Cywilnego Ziem 
Wschodnich.

Marszałek poparł też ustawę o samorządzie wojewódzkim na 
terenie Małopolski Wschodniej. W oparciu o nią w każdym woje-
wództwie miały powstać sejmiki składające się z dwóch izb – pol-
skiej i ukraińskiej, podejmujące wspólne uchwały odnośnie szkol-
nictwa, budownictwa, komunikacji, przemysłu, handlu, wyznań 
i  rolnictwa. Zapowiedziano regulacje odnośnie używania języka 
ukraińskiego w administracji i  oświacie, a  także utworzenie ru-
skiego uniwersytetu43. Ustawa ta nie weszła jednak w życie.

Obok decyzji uwzględniających słuszne postulaty mniejszości 
Naczelnik powziął też szereg takich, które służyły unifikacji Kre-

43 Ustawa z dnia 26 września 1922  r. o zasadach powszechnego samorzą-
du wojewódzkiego, a  w  szczególności województwa lwowskiego, tarnopolskiego 
i  stanisławowskiego, „Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej” 1922, nr 90, 
poz. 829, s. 1553-1555.
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sów z państwem polskim. W 1919 roku włączył przedstawicieli 
Małopolski Wschodniej do Sejmu, nakazał też zorganizowanie 
tam samorządu powiatowego. Do wymogów określonych w jego 
dekretach przystosowywano też miejscowe sądownictwo.

Stabilizacji sytuacji na Kresach służyła też wnioskowana przez 
Marszałka ustawa o osadnictwie wojskowym44. Wzmacniała ona 
polski stan posiadania na Kresach i z tej racji została bardzo nie-
przychylnie przyjęta przez mniejszości narodowe. Bardzo szybko 
przyniosła jednak pozytywne efekty – wielu osadników stało się 
lokalnymi pionierami aktywności i przedsiębiorczości.

Naczelnik Państwa zadbał też o rozwój tamtejszych placówek 
naukowych. Doprowadził do wskrzeszenia Uniwersytetu Stefa-
na Batorego w Wilnie i Liceum Krzemienieckiego, a  lwowskiej 
Alma Mater nadał nową nazwę – Uniwersytet Jana Kazimierza. 
Kresowy Lwów był pierwszym miastem, jakie odwiedził po za-
kończeniu działań wojennych. W uznaniu bohaterstwa nadał mu 
Krzyż Virtuti Militari i stawiał go za wzór całej Ojczyźnie. Przy-
pomnijmy, że w 1920 roku stolica Małopolski Wschodniej zwią-
zała swym oporem wojska Frontu Południowego, które nie zdąży-
ły przyjść na pomoc głównym siłom bolszewickim pod Warszawą.

Elitom rządzącym Polską w  latach 1922-1926 nie udało się 
osłabić wpływów, jakimi na Kresach Południowo-Wschodnich 
cieszyli się komuniści i  nacjonaliści ukraińscy. Dlatego też Jó-
zef Piłsudski po swym powrocie do władzy jeszcze raz odrzucił 
endecki program asymilacji narodowej na rzecz pełnego równo-
uprawnienia mniejszości. Warto zauważyć, że w tym czasie na so-
wieckiej Ukrainie Moskwa dość intensywnie popierała miejscową 
kulturę i konieczne było stworzenie, jakiejś sensownej alternaty-
wy. Jako miejsce eksperymentu wybrano Wołyń, gdzie państwo 
polskie mimo wielu imponujących osiągnięć45 nie zdołało zjednać 

44 Ustawa z  dnia 17 grudnia 1920  r. o  nadaniu ziemi żołnierzom Wojska 
Polskiego, „Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej” 1920, nr 4, poz.  18, 
s. 40-41.

45 Przykładowo na Wołyniu zbudowano 114 szkół podstawowych, jedną 
szkołę średnią, trzy szpitale i  10 innych budynków użyteczności publicznej. 
Wszystkie ważniejsze miasta zelektryfikowano. Odsetek dzieci uczęszczają-
cych do szkół wzrósł z 15 do ponad 70%. Zmeliorowano 1 mln ha ziemi, a ko-
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dominujących tu mniejszości: Ukraińców i Żydów. Zadanie ich 
pozyskania otrzymał od Marszałka Henryk Józewski  – jeden 
z jego najbardziej zaufanych ludzi.

Nowy wojewoda wołyński zaczął od popierania miejscowej 
kultury. Pozwalał, aby w  budynkach publicznych obok portretu 
Piłsudskiego wieszano wizerunki Pelury, obchodził prawosławne 
święta, rozmawiał i prowadził korespondencję w  języku ukraiń-
skim, który uczynił obowiązkowym w  wielu polskich szkołach. 
Zbudował ukraińską szkołę średnią i  polsko-ukraińską szkołę 
techniczną, dotował miejscowe czytelnie. Założył prawosławne 
stowarzyszenie oświatowe oraz dążące do współpracy z  Polską 
Wołyńskie Zjednoczenie Ukraińskie.

W efekcie na Wołyniu wzrosło poparcie dla polityki rządowej. 
W 1930 roku Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem uzyskał 
tu aż 79% głosów. Wizytującego te ziemie Prezydenta Ignacego 
Mościckiego witano niemal z religijną czcią.

Marszałek zlecił też Józewskiemu tajne zadanie budzenia anty-
sowieckich nastrojów na Ukrainie, w celu całkowitego oderwania 
jej od Rosji. Sytuacja była sprzyjająca. Przeprowadzana od 1928 
roku kolektywizacja spotkała się z  otwartym buntem ludności. 
Mordowano partyjnych agitatorów i otwierano zamknięte przed 
laty cerkwie. Całe wsie ewakuowały się na polską stronę.

Uciekinierzy błagali Polaków o  wypowiedzenie wojny 
Związkowi Radzieckiemu. Według jednego z  chłopów nastroje 
wśród ludności były takie, że „gdyby dziś wkroczyła armia pol-
ska, całowaliby stopy żołnierzy, a  cała populacja zaatakowałaby 
bolszewików”46. Ukraińską wieś przekonaną o rychłej polskiej in-
terwencji opanowała wojenna gorączka, co nie na żarty przestra-
szyło sowieckie władze.

17 III 1930 roku stacjonujące na granicy zachodniej jednostki 
Armii Czerwonej postawiono w stan gotowości. W ramach zwal-
czania elementów kontrrewolucyjnych znad granicy ryskiej de-

lejne 400 tys. rozdzielono między ubogich. W każdym większym miasteczku 
funkcjonowała żydowska szkoła, w każdym mieście wydawano prasę w języku 
jidysz. T.  Snyder, Tajna Wojna. Henryk Józewski i  polsko-sowiecka rozgrywka 
o Ukrainę, Kraków 2008, s. 95-96.

46 Tamże, s. 135.
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portowano w głąb ZSRR około 90 tys. osób, głównie narodowości 
polskiej47. Przestraszony Józef Stalin nakazał wstrzymanie szyb-
kiej kolektywizacji i polecił ministrowi spraw zagranicznych Mak-
symowi Litwinowowi szukanie porozumienia z Rzeczpospolitą.

W Polsce już w 1927 roku odtworzono sztab generalny i roz-
budowywano struktury armii URL. Chyba nigdy się nie dowie-
my się, dlaczego Józef Piłsudski nie przystał na wysuwaną przez 
Ukraińców propozycję inwazji. Może starzejącemu się Marszał-
kowi zabrakło po prostu energii, a może uznał, że oddolny fer-
ment był zbyt słaby do podjęcia jeszcze raz ryzykownej wypra-
wy na wschód. Z pewności wojna taka nie wywołałaby aplauzu 
polskiej opinii publicznej, a  z  tą, mimo autorytarnego charak-
teru swej władzy musiał się przecież liczyć. Polskiej interwencji 
oczekiwano na sowieckiej Ukrainie jeszcze długi czas. Nadzieję 
spotęgowała kolejna fala głodu w 1933 roku. Ludzie umierali na 
ulicach, zdarzały się przypadki ludożerstwa. Marszałek nakazał 
ukończenie specjalnego studium dotyczącego sił i rozmieszczenia 
Armii Czerwonej. Ostateczną decyzję o  interwencji miał pod-
jąć do końca tego roku i znów była ona negatywna. Na sowiecką 
Ukrainę spadły po jego śmierci okrutne represje48. Niedługo przed 
wybuchem wojny następcy Piłsudskiego zrezygnowali z liberalnej 
polityki wobec mniejszości. Henryk Józewski został odwołany ze 
stanowiska, ponieważ uznano, że jego rządy nie służą wzmacnia-
niu polskości na Kresach.

Innym architektami wschodniej polityki Marszałka byli Tadeusz 
Hołówko i Bronisław Pieracki. Eksperymentu wołyńskiego nie uda-
ło się jednak powtórzyć w Małopolsce Wschodniej destabilizowanej 
przez ukraiński ruch terrorystyczny. Widząc, że polityka Piłsudskie-
go przysparza mu zwolenników, w 1930 roku OUN-UWO przystą-
piła tu do szeroko zakrojonej akcji sabotażowej. Napadano na banki 
i urzędy państwowe, niszczono komunikację kolejową i telefoniczną, 
zabijano osadników i nauczycieli, palono majątki dworskie.

47 Tamże, s. 143.
48 W latach 1935-1936 władze sowieckie przeprowadziły kolejną de-

portacje Polaków z  terenów przygranicznych. Ich ofiarą padło około 60 tys. 
Polaków. W latach 1937-1938 za rzeczywiste lub rzekome kontakty z polskim 
wywiadem stracono tam ponad 111 tys. osób. Tamże, s. 164-165, 167.
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Marszałek z niepokojem obserwował eskalację nacjonalizmów 
na Kresach. Już w 1927 roku z jego rozkazu zlikwidowano komu-
nizującą białoruską organizację „Hromada”. Teraz z najwyższym 
bólem nakazał przeprowadzenie bezkrwawej pacyfikacji Mało-
polski Wschodniej. Zamknięto część stowarzyszeń ukraińskich 
i  wprowadzono wojsko na tereny objęte zamieszkami, którego 
utrzymaniem obciążono miejscową ludność. Nakładano kontry-
bucje i wymierzano publiczne chłosty. Akcja przywróciła porzą-
dek, wywołała jednak poważne dla Polski reperkusje na arenie 
międzynarodowej. Nacjonaliści, obawiając się kontynuacji polity-
ki asymilacji państwowej, zabili kolejnych sanacyjnych reforma-
torów Tadeusza Hołówkę i  Bronisława Pierackiego. Spowodo-
wało to, jak się wydaje częściową rewizję poglądów Piłsudskiego 
w  kwestii narodowościowej skoro poparł wypowiedzenie przez 
Polskę traktatu mniejszościowego.

O wiele jednak bardziej niż działalność nacjonalistów zagrażała 
Rzeczpospolitej odradzająca się współpraca dyplomatyczno-woj-
skowa ZSRR i Niemiec. Sowieci systematycznie kwestionowali 
traktat ryski i w tajemnicy przygotowywali się do nowej wojny49. 
28 IX 1926 roku rząd ZSRR uznał prawo Litwy do posiadania 
ziemi wileńskiej. Nad granicą Rzeczpospolitej lub w  jej pobliżu 
stale utrzymywano aż 40 dywizji (połowę sił Armii Czerwonej) na 
Kresy wysyłano szpiegów i dywersantów. Piątą kolumną działają-
ca na terenie Małopolski Wschodniej była Komunistyczna Partia 
Zachodniej Ukrainy i Ukraińska Organizacja Wojskowa (od 1929 
roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów), które, korzystając 
z pomocy ZSRR i Republiki Weimarskiej, dążyły do oderwania 
tych ziem od Polski. Ich destabilizowaniem zainteresowane były 
również Litwa i Czechosłowacja50.

Nad Wileńszczyzną ciążyła sprawa nieuregulowanych stosun-
ków z Litwą, która pod rządami Augustinasa Woldemarasa gło-
siła, że między oboma krajami panuje stan wojny. Do eskalacji 
konfliktu doszło w 1927 roku, gdy w kraju tym zamknięto szereg 

49 Zob. J. Szaniawski, Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy, s. 106-
-108, 123.

50 L. Kulińska, Działalność terrorystyczna i  sabotażowa nacjonalistycznych 
organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków 2009, s. 583
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szkół i stowarzyszeń i dokonano aresztowań wśród polskich dzia-
łaczy. Polska odpowiedziała podobną akcją.

Piłsudski w charakterystyczny dla siebie sposób rozwiązał tą 
sprawę na posiedzeniu Ligi Narodów. Wymusił na przywódcy 
Litwy jasną deklarację: Czy chce wojny czy pokoju? Niestety do na-
wiązania normalnych stosunków między oboma krajami doszło 
dopiero po jego śmierci.

Trudne geopolityczne położenie Polski wciśniętej pomiędzy 
dwa wrogie mocarstwa, było przedmiotem stałej troski Piłsudskie-
go, który nie szczędził starań dla zwiększenia jej bezpieczeństwa. 
Służyło temu już w 1921 roku nawiązanie współpracy wojskowej 
z Francją i Rumunią. Marszałek doprowadził też w latach 1932- 
-1934 do normalizacji stosunków z ZSRR i III Rzeszą. Jako reali-
sta nie dowierzający paktom był jednak nadal przekonany, że Polska 
prędzej czy później stanie się przedmiotem agresji jednego z tych 
państw. W przypadku sowieckiej napaści bezpośrednie zagrożenie 
dotknęłoby ubogie w infrastrukturę militarną Kresy, w dodatku de-
stabilizowane działalnością sabotażową ukraińskich nacjonalistów.

Ich przyszłość była ściśle powiązana z  utrzymaniem bezpie-
czeństwa całego państwa. Piłsudski wiedział, że zostawia swoim 
następcom niezwykle trudne zadanie przeciwdziałania politycz-
nemu zbliżeniu pomiędzy ZSRR a Niemcami. Mówił: 

Dojście do takiej kooperacji byłoby naszą zgubą. Do tego dopuś-
cić nie można. Mimo ogromnych różnic w systemach i kulturze 
Niemiec i Rosji trzeba stale pilnować tej sprawy. Na świecie po-
wstawały już dziwniejsze sojusze. Jak przeciwdziałać? Zależnie 
od koniuktury: bądź nastraszeniem słabszego, bądź kolejnym 
odprężeniem stosunków. Gra będzie trudna przy paraliżu woli 
i krótkowzroczności Zachodu oraz nieudania się moich planów 
federacyjnych51.

Zatroskany Marszałek zostawił swym podwładnym jeszcze 
jedno wskazanie, „że Polska nie może wchodzić, jako pierwsze 
państwo do wojny europejskiej”52. Jego polityczni spadkobiercy, 
ustępujący mu autorytetem i umiejętnościami nie byli w stanie go 

51 J. Szaniawski, Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy, s. 116.
52 Tamże, s. 125,
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wypełnić. Przegrana Polski w II wojnie światowej niosła za sobą 
wiele bolesnych skutków. Jednym z najbardziej dotkliwych obok 
utraty Kresów stało się samo zniszczenie idei Rzeczpospolitej Ja-
giellońskiej, ojczyzny wielu narodów, kultur i religii, z której Pił-
sudski wyrósł i której poświęcił swe życie.

Zakończenie

Marszałek Piłsudski był twórcą jednej z najśmielszych koncep-
cji geopolitycznych w naszych dziejach dorównującej zamierze-
niom Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego, która miała dopro-
wadzić do głębokiej przebudowy Europy środkowo-wschodniej 
i zagwarantować raz na zawsze suwerenność zamieszkujących ją 
narodów. Niestety z wielu przyczyn nie udało mu się jej zreali-
zować. Idea ta nie spotkała się z szerszym poparciem, a  jej kry-
tykami byli tak wybitni politycy jak Roman Dmowski53 czy też 
Michał Romer54. Polscy oponenci Marszałka zarzucali mu chęć 
realizacji własnych ambicji, a Litwini i Ukraińcy widzieli w niej 
przejaw polskiego imperializmu. Nie zmienia to jednak faktu, że 
w opisanym przez nas okresie historii był Piłsudski nie tylko dla 

53 Roman Dmowski obawiał się zarówno nacjonalizmu litewskiego, jak 
i ukraińskiego, które wspierane przez Niemcy mogły stanowić duże zagrożenie 
dla polskiej racji stanu. Swe poglądy wyraził następująco: Z uwagi na bogactwa 
naturalne, liczbę ludności oraz obszar Ukraina mogłaby dominować nad Polską, na-
wet w federacyjnym z nią związku. Biorąc zaś pod uwagę, że bez mała cała czołów-
ka ruchu ukraińskiego wywodzi się z Galicji Wschodniej, określając się politycznie 
w sporze z Polakami, nie trudno było przewidzieć, jak się zachowa, gdy otrzyma 
własne państwo i zdobędzie swobodę ruchów. M.M. Drozdowski, Józef Piłsudski. 
Naczelnik Państwa Polskiego 14 XI 1918-14 XII 1922, s. 38.

54 Przyjaciel i  zwolennik idei Piłsudskiego, a  potem jego wróg Michał 
Romer uważał, że dąży on do stworzenia wielkiego „Polskiego Imperium 
Dominiów” obejmującego ziemie od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, 
w  którym rzecz jasna Rzeczpospolita odgrywałaby rolę dominującą. 
Niewątpliwie zwycięstwo Polski nad bolszewikami, posiadany przez nią poten-
cjał historyczny, ludnościowy i ekonomiczny uprawniały ją do przewodnictwa 
w tej części Europy. Jednak wobec rozbudzonych aspiracji niepodległościowych 
innych narodów kresowych nie wydaje się, aby była w stanie narzucić im na 
dłużej, jakąś formę politycznego zwierzchnictwa. 
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Polski, ale także dla samych Kresów człowiekiem wręcz opatrz-
nościowym, prawdziwym mężem stanu, o  niezwykłej zdolności 
przewidywania i patrzenia w przyszłość.

Tylko wskrzeszenie Rzeczpospolitej w  nowym kształcie unii 
polsko-litewsko-białorusko-ukraińskiej mogło pogodzić wszyst-
kie mieszkające na Kresach narody. Problem jednak w tym, że za-
równo Litwini, jak i Ukraińcy traktowali Polskę, częstokroć, jako 
wroga niebezpieczniejszego od Rosji bolszewickiej. Wobec braku 
zrozumienia dla zagrożeń, jakie niósł komunizm, Polska mogła 
jedynie zrealizować ideę Romana Dmowskiego, zabezpieczając 
swe słuszne prawa na wschodzie. Traciła jednak definitywnie swą 
mocarstwową pozycję. Piłsudski sprawił, że Rzeczpospolita stała 
się trwałym elementem ładu europejskiego, niestety nie zdołał jej 
zapewnić takiego bezpieczeństwa, jakie planował.

Wydaje się, że zrozumienie dla pewnych elementów idei fe-
deracyjnej jest dziś większe, niż kiedyś. Powstanie wolnej Litwy. 
Łotwy, Estonii, Białorusi i  Ukrainy jest realizacją politycznego 
programu Marszałka. Utrwalone po rozpadzie Związku Radzie-
ckiego rozgraniczenie, stawia jednak Rzeczpospolitą w  pozycji 
wybitnie nieuprzywilejowanej. To ona musi zabiegać o ratowanie 
bezcennych, a często dramatycznie zniszczonych pamiątek włas-
nej kultury, występować w obronie praw mniejszości polskiej za-
grożonej dyskryminacją. Z drugiej strony wymienione kraje mogą 
utrzymać swą niepodległość jedynie w oparciu o Rzeczpospolitą. 
Zatem misja cywilizacyjna Polski na wschodzie nie została za-
kończona i  w  tym zakresie należy upatrywać ponadczasowość 
idei głoszonej przez Piłsudskiego. W tym zakresie widać też, jak 
harmonijna współpraca czy też nawet jakaś forma zjednoczenia 
politycznego państw Europy Środkowej i Wschodniej, a nie agre-
sywny nacjonalizm stanowi najlepszą gwarancję ich integralności 
i obrony przed niemiecką dominacją i odradzającym się rosyjskim 
imperializmem.
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Summary
Paweł Naleźniak

(The Institute of National Remembrance)

“Józef Piłsudski, the Last Romanticist  
and the Defender of the Borderlands”

In spite of disputes concerning the assessment of political acti-
vity of Józef Piłsudski, it is doubtless that this man endowed with 
diplomatic and military talent, obsessed with the idea of fighting 
for independence, deserves much credit for the resurrection and 
confirmation of the presence of the Polish Republic on the map 
of Europe. A lot has been written on the subject and it seems 
unnecessary to raise the subject again. However, his plans and in-
tentions concerning the Eastern Borderlands are less known even 
though he played an important role in the twentieth century hi-
story of the region. 
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Joanna Januszewska-Jurkiewicz
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i

Kresy w myśli polskich elit Wilna i Lwowa 
w okresie międzywojennym

Fenomen Kresów, jako zjawiska historycznego, pamięć o Kre-
sach utraconych przechowywana przez pokolenie pozbawione po 
II wojnie światowej stron ojczystych, Kresy jako miejsce pamięci 
kolejnych pokoleń, stykających się już głownie z kresowym mi-
tem – ta problematyka od dłuższego już czasu zajmuje zarówno 
historyków, jak i  przedstawicieli innych nauk1. Wobec istnienia 
obszernej i wartościowej literatury poświęconej Kresom, niniej-
sze rozważania odnoszą się do niewielkiego wycinka dyskursu 
o tematyce kresowej. Przedmiotem refleksji jest porównanie tre-
ści i emocjonalnego nacechowania pojęcia „kresów” na ziemiach 
południowo-wschodnich i północno wschodnich II Rzeczpospo-
litej, w  latach odbudowy państwa polskiego i  kształtowania się 
jego terytorium oraz w okresie międzywojennym.

O ile współcześnie pojęcia Kresów południowo-wschodnich 
i  Kresów północno-wschodnich zakorzeniły się na dobre i  bę-
dąc w  powszechnym użytku nie budzą większych wątpliwości, 
o tyle w przeszłości istniały różnice w posługiwaniu się terminem 
„kresy”  – wyraz ten oznaczał początkowo linię pogranicznych 

1 Zob. m.in. Kresy  – pojęcie i  rzeczywistość, red. K.  Handke, Warszawa 
1997; Między Polską etniczną a  historyczną, red. W.  Wrzesiński, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1988; Ł.  Kapralska, Pluralizm kulturowy 
i etniczny a odrębność regionalna Kresów Południowo-Wschodnich w latach 1918- 
-1939, Kraków 2000; S. Uliasz, Literatura Kresów – kresy literatury. Fenomen 
Kresów Wschodnich w  literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego, 
Rzeszów 1994.
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placówek wojskowych, a w znaczeniu terytorialnym – obszar „na 
skraju” państwa; słabo zaludniony, nękany napadami tatarski-
mi czy kozackimi, leżący na pograniczu Rzeczypospolitej i ziem 
pozostających pod zwierzchnością turecką2. Nie rozciągano tego 
pojęcia na Litwę, jako istotną część składową Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Wincenty Pol, który w znacznym stopniu przy-
czynił się do upowszechnienia w XIX wieku pojęcia Kresów, m.in. 
poematem „Mohort”3, pisał przecież o swym bohaterze: 

Żył tam na kresach mąż dzielny, surowy, 
I z jednej sztuki kuty jak ze stali.
Z Litwy był rodem, choć na kresach służył.

Pol przeciwstawiał Litwę – kresom4.
Synonimem „kresów” były „ziemie ukrainne”; stepy ukraińskie, 

dzikie pola.

Nie darmo w stepy ukraińskie z dawna
Młódź się garnęła ochocza do boju:
Boć po Hetmanach kraina to sławna,
A woda bywa najczystsza u zdroju.

Zarówno Wilno, jak i Lwów – dziś symbole Kresów utraco-
nych – w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej położone były dale-
ko od granic państwa. Historyk i archiwariusz wileński urodzony 
w Dyneburgu, Wacław Studnicki, podkreślał, że oba miasta były 
chronione przez wysunięte ku granicy bastiony obronne, Dyne-
burg i Kamieniec Podolski5. Jednak już w połowie wieku XVII 
zdobycie Wilna przez wojska rosyjskie i spalenie miasta, uświa-
damiały konsekwencje sąsiedztwa z  Moskwą, zaawansowaną 
w  „zbieraniu ziem ruskich”. Rozbiory przyniosły pojęcie Ziem 

2 R. Kiersnowski, Kresy przez małe i przez wielkie „K” – kryteria tożsamości, 
w: Kresy – pojęcie i rzeczywistość, s. 110-111.

3 W. Pol, Mohort. Rapsod rycerski, Lwów 1875.
4 Pol umiejscawiał w poemacie Mohort linię kresów, a więc placówek, sta-

nic pogranicznych:
„Od ujścia Rosi — aż tam gdzie Siniucha. Na pograniczu już do Bohu wpa-

da. Szła linija kresów i ziemia tak głucha. Że tylko czasem pod koniem zagada”.
5 W. Gizbert-Studnicki, Wilno w rzędzie stolic Rz[eczypospo]litej Polskiej, 

Wilno 1936, s. 12.
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Zabranych  – odnoszące się do tej części terytorium Rzeczypo-
spolitej, która znalazła się na wschód od Królestwa Polskiego, 
w  granicach Rosji, a  więc do późniejszych guberni: wileńskiej, 
kowieńskiej, grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, witebskiej, 
wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej. Represje po powstaniu stycz-
niowym, antypolska, a zarazem antykatolicka polityka wewnętrz-
na Rosji, długotrwałość i  ostrość restrykcji wobec kultury i  ję-
zyka polskiego oraz osłabienie pozycji ekonomicznej polskiego 
ziemiaństwa, przyczyniały się do kształtowania w społeczeństwie 
postaw obronnych i  tworzenia nowego etosu kresowego. Obej-
mował on trwanie zepchniętej do defensywy polskości, utrzymy-
wanie ziemi w polskich rękach, opór wobec nacisków rusyfikacyj-
nych i obronę religii katolickiej.

Lwów długo pozostawał oddalony od zagrożonych rubieży, zy-
skał też opinię grodu skutecznie opierającego się zakusom wroga. Po 
rozbiorach – pod rządami austriackimi – stał się ośrodkiem admini-
stracji zaborczej w Galicji. Później, w dobie autonomii galicyjskiej, 
został Lwów stolicą kultury polskiej i najważniejszym ówcześnie 
polskim ośrodkiem akademickim. Inaczej niż w  państwie rosyj-
skim, w Galicji niezagrożona była pozycja Kościoła katolickiego, 
a przed I wojną światową możliwe stało się prowadzenie tu przy-
gotowań niepodległościowych (oczywiście, antyrosyjskich). Żywy 
pozostawał w tych warunkach mit kresowy, podtrzymywany przez 
legalnie publikowane dzieła literackie. Trudną do przecenienia rolę 
w  popularyzowaniu pozytywnie nacechowanego pojęcia kresów 
w XIX i początkach XX wieku odegrali twórcy literatury polskiej, 
jak choćby poeci romantyczni, opiewający Ukrainę, czerpiący mo-
tywy z jej historii i folkloru: Juliusz Słowacki, Antoni Malczewski, 
Seweryn Goszczyński, a później – przywoływany już Wincenty Pol 
i Henryk Sienkiewicz. W okresie rozbiorów pojęcie kresów, choć 
już nie z romantyczną konotacją Dzikich Pól, a w znaczeniu krań-
ców zachodniej cywilizacji i  terenów, na których toczy się walka 
o przetrwanie polskości i o które przyjdzie w przyszłości zmierzyć 
się z Rosją, odnosić zaczęto do ziem pod panowaniem rosyjskim, 
a wyłączano z niego austriacką Galicję ze Lwowem.

Mirosław Ustrzycki w swoich rozważaniach o świecie warto-
ści ziemiańskich zauważył, że w okresie poprzedzającym I wojnę 
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światową nie istniało poczucie jedności ziem kresowych, nadal 
czytelne było zróżnicowanie dziedzictwa przeszłości, rysowały się 
odrębności wynikające z sentymentu do miejscowych kultur ludo-
wych i silne związki z własną ziemią. W pewnym stopniu poczu-
cie wspólnoty kresowej kształtowało się w związku z istnieniem 
antagonizmu wobec Królestwa (konflikt centrum-peryferia). 

Nieco łatwiej było o odnoszenie się do Kresów jako całości, gdy 
myślano o ludziach, niż gdy używano kategorii bardziej abstrak-
cyjnych: kraj, ojczyzna

– konkludował badacz6. Można znaleźć próby opisu Kresów jako 
zjawiska szerszego niż regiony historyczne czy geograficzne. Mie-
czysław Jałowiecki, ziemianin z Wileńszczyzny, pisał o Kresach: 

Jest to (...) kraj zamknięty w sobie coś na kształt starej, pełnej tre-
ści księgi, oprawnej w wypłowiały nieco pergamin. (...) Podstawą 
krajobrazu kresowego jest las (...). Odcięty od reszty świata roz-
lewami wód, przerżnięty setkami rzek, rzeczek i strumieni, błot 
i topielisk, porośnięty odwiecznym borem, kraj ten jakby zastygł 
w swym pierwobycie, strzegąc zazdrośnie swych zwyczajów, wie-
rzeń i mowy. Charakterystyczną cechą Kresów jest również ich 
rozśpiewanie. Nie ma bodaj chwili, aby gdzieś z daleka lub z bli-
ska nie dochodziła rzewna nuta pieśni ludowej7.

Pochodzący z Wileńszczyzny Jałowiecki należał do tych, któ-
rzy aprobowali rozciągnięcie pojęcia Kresy na ziemie litewsko-
-białoruskie. Sam zresztą deklarował: 

przy całym moim rozwarstwieniu narodowościowym poczułem 
się [jeszcze przed I wojną światową – J.J.-J.] par excellence Pola-
kiem, i to z silnym poczuciem przynależności do polskiego zie-
miaństwa kresowego8. 

Były jednak środowiska, w  których odrzucano taką identyfika-
cję. Należeli do nich w początkach XX wieku „krajowcy”. Twórcy 
ideologii krajowej, wychowani w kulturze polskiej, odwoływali się 

6 M.  Ustrzycki, Ziemianie polscy na Kresach 1864-1914. Świat wartości 
i postaw, Kraków 2006, s. 174.

7 M. Jałowiecki, Na skraju Imperium, Warszawa 2000, s. 129.
8 Tamże, s. 130.
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do dziedzictwa historycznej, wieloetnicznej Litwy. Michał Romer 
pisał w 1906 roku: 

(...) w określeniu stanowiska naszego musimy się kierować po-
trzebami krajowymi i w nich szukać punktu wyjścia dla wszelkiej 
akcji politycznej, społecznej i kulturalnej. Z tego też względu od-
rzucamy stanowisko tak zwanych „kresów”, które kraje nasze – 
Litwę i Białoruś  – traktuje jako satelity czyjeś, których rozwój 
i  bieg ma być określony prawami ciążenia ku jakiemukolwiek 
ośrodkowi zewnętrznemu9. 

Jak konstatował jeden z najbardziej konsekwentnych publicystów, 
szermierzy „krajowości”, Ludwik Abramowicz 

odrębność i samodzielność ziem litewsko-białoruskich oraz rów-
nouprawnienie wszystkich narodowości, zamieszkujących je, sta-
nowią podstawę ideologii krajowej10. 

Brak tradycji odnoszenia pojęcia kresów do ziem litewskich, 
a także trwanie pamięci i dumy z tradycji państwowości litewskiej, 
występujący wyraźnie dystans między „Litwinami” a „koroniarza-
mi” spowodowały, że tendencje do utożsamiania Ziem Zabranych 
i Kresów nie zostały na ziemiach północno-wschodnich zaakcep-
towane przez wszystkie kręgi opiniotwórcze.

Nowe komponenty pojawiły się w  charakterystyce obszarów 
kresowych w  związku z  procesem kształtowania się w  drugiej 
połowie XIX wieku nowoczesnych narodów. Proces ten niósł 
groźbę rozbicia dotychczas odczuwanej wspólnoty, swojskości, 
przeciwstawianej rosyjskiemu zaborcy ponad podziałami społecz-
nymi. Przed I wojną światową konfliktu narodowościowego nie 
postrzegano jednak powszechnie jako dominującego nad zagro-
żeniem rusyfikacją. Nie eksponowano go w zespole cech charak-
terystycznych dla Kresów. Wynikało to ze zróżnicowania tempa 
rozwoju ruchów narodowych. Znaczną część obszarów wschod-
nich dawnej Rzeczypospolitej zamieszkiwała ludność silnie zwią-
zana z  ziemią, określająca się jako „tutejsza” i  częstokroć zastę-

9 L. Abramowicz, Trzydziestolecie ideologii krajowej, „Przegląd Wileński” 
1936, nr 5.

10 Tamże.
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pująca identyfikację narodową deklaracją tożsamości religijnej 
bądź przynależności państwowej. Przedstawiciele kresowego zie-
miaństwa polskiego, przekonani o trwałości zastanego porządku 
społecznego, często bagatelizowali rodzące się w warstwach ple-
bejskich poczucie narodowe, upatrując w nim wpływu, „intrygi” 
zaborczych rządów (tak postrzegano krystalizowanie się ośrod-
ków ukraińskiego i litewskiego). Jeszcze w 1917 roku na łamach 
„Kuriera Lwowskiego” Benedykt Dybowski, urodzony w guberni 
mińskiej, a pracą naukową związany z Uniwersytetem Lwowskim, 
podkreślał, że Litwa stanowi pojęcie terytorialne, tymczasem 

Żmudzini kierowani intrygami zachodnimi tudzież wschodnimi 
urościli [sic!] pretensje do wyłącznej dla siebie nazwy Litwinów, 
a wraz z tym sądzą oni, że mają prawo do przywłaszczenia sobie 
wszystkich miast polskich, znajdujących się na terytorium Litwy 
i do zaliczenia wszystkich Polaków-Litwinów do swej narodo-
wości żmudzkiej. (...) Rusini również takimi samymi intrygami 
poduszczani mają pretensje do miast polskich i  godzą wrogo 
w Polaków. (...) My tu wszyscy, zrodzeni na Litwie, tak dobrze 
na ziemi kowieńskiej, jak wileńskiej, grodzieńskiej, mińskiej, 
nowogródzkiej, witebskiej, mohylewskiej  – jesteśmy Polakami- 
-Litwinami. Dla nas tak są drogie Niemen i Świteź, jak są uko-
chane Wisła i Gopło11. 

Przedstawiciele wielu kierunków politycznych na Ziemiach Za-
branych kultywowali idealistyczną wizję ułożenia w przyszłości, 
na styku ziem zamieszkiwanych przez Polaków i młode narody 
„sukcesyjne”, stosunków niekonfliktowych, zgodnie z  hasłem: 
„wolni z  wolnymi, równi z  równymi”. Skądinąd do wybuchu 
I  wojny światowej proces powstawania nowoczesnego narodu 
ukraińskiego nie został zakończony, a słabo zaawansowane było 
kształtowanie się narodu białoruskiego, nie zaniknęło też zjawi-
sko asymilacji do polskości. We Lwowie i w  całej Galicji obej-
mowało ono zarówno ludność ruską, jak i część społeczności wy-
znania mojżeszowego. Na obszarze północnym sukces osiągnięty 
przez ruch litewski w guberni kowieńskiej nie został powtórzony 
w  guberni wileńskiej, gdzie po uwłaszczeniu, pomimo trwania 

11 „Kurier Lwowski” 1917, nr 601 z 25 grudnia.
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antypolskich represji popowstaniowych, mieszkańcy wielu parafii 
odchodzili od języka litewskiego i opowiadali się za językiem pol-
skim w nabożeństwie pomocniczym.

Jakkolwiek aspiracje „młodych” narodów nie dominowały 
w dyskursie o problematyce kresowej, odrębne i wyraziste stano-
wisko w tej kwestii zajęli działacze kierunku narodowego. Badacz 
dziejów tego ruchu Roman Wapiński pisał: 

Upowszechnieniu się w polskiej myśli politycznej schyłku XIX 
i  początków XX wieku terminu „Kresy”, jako wyznaczającego 
zasięg aspiracji terytorialnych, a  równocześnie sygnalizującego 
zagrożenie polskiego stanu posiadania na części objętych nimi 
ziem, sprzyjało także nasilenie się wówczas przekonań o narodzie 
jako wspólnocie etnicznej12. 

Choć jeszcze w początkach II Rzeczypospolitej polityk i publicy-
sta narodowy, Joachim Bartoszewicz, uznawał, że 

niesłuszną (...) jest i nietrafną nazwa Kresów, jaką zwykle się stosu-
je do ziem litewsko-ruskich, którymi dziś włada państwo polskie13, 

to większość polityków i publicystów związanych z ideologią na-
rodową kresowość interpretowała, uwzględniając kryterium za-
grożenia dominacji polskiej w dziedzinie językowej i narodowej. 
Jan Ludwik Popławski, jeden z „ojców” kierunku narodowo-de-
mokratycznego w 1903 roku określał jako kresy 

te prowincje, w których żywioł polski tuziemczy lub zwykle na-
pływowy, znajduje się w znacznej mniejszości14. 

Konflikt polsko-ukraiński w Galicji wschodniej czynił ten obszar 
dzielnicą, w której narodowy interes polski mógł być zagrożony. 
Tym razem Lwów znalazł się w centrum zbliżającej się konfron-
tacji, choć w  świetle spisów ludności zdecydowanie przeważał 

12 R.  Wapiński, Kresy w  polskiej myśli politycznej w  XIX i  XX wieku, 
w: Kresy – pojęcie i rzeczywistość, s. 92.

13 J.  Bartoszewicz, Znaczenie polityczne kresów wschodnich dla Polski, 
Warszawa 1924.

14 T. Kulak, Kresy w myśli politycznej Jana Ludwika Popławskiego, w: Między 
Polską etniczną a historyczną, s. 187-188; 199.
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wśród mieszkańców miasta język polski. (Pamiętać trzeba, że 
poza efektami procesów asymilacyjnych miał znaczenie brak języ-
ka żydowskiego w rubrykach spisów powszechnych w monarchii 
habsburskiej). Szok, przeżyty wobec ujawnienia siły i determinacji 
strony ukraińskiej w listopadzie 1918 roku stawiał społeczeństwo 
Lwowa wobec konieczności podjęcia działań własnych, a  tak-
że uzyskania pomocy z  innych ziem Polski. Dlatego ogromnie 
zaangażowany w przekonanie opinii polskiej o wadze ziem po-
łudniowo-wschodnich dla Rzeczypospolitej, Eugeniusz Romer, 
wybitny geograf ze Lwowem związany, przemawiając w grudniu 
1918  roku w  Krakowie, na wiecu „lwowskim”, w  mocnych sło-
wach podkreślał, że skoro wcześniej Kraków w trudnych chwilach 
korzystał z osłony zapewnianej przez Kresy, powinien docenić, jak 
wielki był „rachunek pracy włożonej przez wschód dla zachodu”. 
Bardzo emocjonalnie w imieniu Lwowa – „pomnożyciela Ojczy-
zny”, Romer apelował: 

Ratujcie wasze ramiona, które wam służyły w doli i niedoli, wasze 
płuca, które życiu waszemu i woli waszej tchu dodawały15.

Powstanie niepodległego państwa polskiego i  walka zbrojna 
o  jego granice, a  także dyskurs wewnętrzny dotyczący zasięgu 
polskich aspiracji terytorialnych, wreszcie działania na polu dy-
plomatycznym wpłynęły na zróżnicowanie opinii o zasięgu prze-
strzennym Kresów. Jedna z  przedstawicielek ideologii krajowej, 
zatem nie występująca wyłącznie w interesie polskości na Kresach, 
Konstancja Skirmunt postulowała, by 

na wale granicznym 1772 r. zatrzymać wiecznie czuwającą, silną 
zbrojną straż, która by ani carskiej, ani rewolucyjnej, ani repub-
likańskiej Rosji do ogrodów naszych więcej wtargnąć nie dała16. 

Szermierz tych dążeń, Józef Piłsudski, mówił bezpośrednio po 
jednym z etapów walki: 

15 E. Romer, Pamiętnik paryski 1918-1919, Wrocław-Warszawa-Kraków- 
-Gdańsk-Łódż 1989, s. 49.

16 J. Jurkiewicz, Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w la-
tach 1905-1922, Poznań 1983, s. 204.
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Wszystkie narody, wszystkie państwa mają swoje kresy. Nieszczę-
śliwy i zmienny jest los grodów i siół kresowych. Gdy wicher się 
zrywa, wstrząsa posadami przede wszystkim ich budowli. Gdy 
chmura się zbierze, ostry grad siecze przede wszystkim właśnie 
ziem kresowych łany. Gdy grzmią pioruny, przede wszystkim tu 
w wieżyce i domy uderzają. (...) Nieszczęśliwe ziemie kresowe! 
A jednak głębokie jest w tym szczęście! (...) szczęście rzewne i ci-
che, nawet dziecięco naiwne, płynące z wiary w idealne pierwiast-
ki własnej kultury17. 

Te słowa Piłsudskiego ukazują dwa ważne aspekty jego rozu-
mienia pojęcia kresów. Po pierwsze, nazwy „kresy” użył dla wy-
suniętych rubieży kraju, przyjmujących na siebie pierwsze ciosy, 
osłaniających centrum. Zwrócił też uwagę na następującą na tych 
obszarach konfrontację i  rywalizację różnych idei narodowych, 
państwowych, kulturalnych. Podobnie jak Konstancja Skirmunt, 
Piłsudski widział w kresach – niezależnie od ich przynależności 
państwowej – szaniec przeciw imperializmowi rosyjskiemu, a za-
razem zaporę chroniącą wartości kultury łacińskiej, europejskiej. 
Wzmianka Piłsudskiego o wierze w idealne pierwiastki własnej 
kultury, jako istotnym czynniku etosu kresowego, skłania do po-
wtórnego pochylenia się nad wspomnieniami krajana Piłsudskie-
go, Mieczysława Jałowieckiego. Pisał on, wspominając liczne po-
dróże po Rosji odbywane z ramienia instytucji bankowych: 

Mylne jest (...) pomawianie Kresów, że „pachną Wschodem”. Dosyć 
przekroczyć granice najdalej na wschód wysuniętych rubieży daw-
nej Rzeczypospolitej (...) aby zauważyć przepaść historyczną i kul-
turalną, która dzieli te dwa kraje. Tę różnicę wyczuwa się na każdym 
kroku, widzi się ją wszędzie: w zewnętrznym wyglądzie wsi, w za-
chowaniu ludności, w mowie, w strojach, w pewnym poczuciu od-
rębności, nawet w poczuciu godności własnej. (...) Kresy zachowały 
wyraźnie swoją odrębność, swoje oblicze, swoją indywidualność tak 
różną od zalegających tuż za progiem pustkowi rosyjskich18. 

Rodzina autora tych słów zajmowała w Rosji wysoką pozycję spo-
łeczną i żyła w dobrych warunkach materialnych, Jałowiecki miał 

17 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5, Warszawa 1937, s. 112. Przemówienie 
w Wilnie 12 października 1919 r.

18 M. Jałowiecki, Na skraju Imperium, s. 130.
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rosyjskich przyjaciół, niejednokrotnie podkreślał swoje zawiesze-
nie między polskością a litewskością, ale jakże dobitnie przeciw-
stawiał stosunkom w państwie rosyjskim dziedzictwo kultury ła-
cińskiej na kresach przedrozbiorowej państwowości polskiej.

W sporach o zasięg terytorialny państwa polskiego toczonych 
w  latach 1918-1921 dawały się słyszeć postulaty objęcia grani-
cami wysuniętych na wschód enklaw polskich na ziemiach kre-
sowych. Programy takie formułowano i w Wilnie, i we Lwowie. 
„Gazeta Lwowska” opowiadała się za przyłączeniem do Polski 
Podola z Kamieńcem: 

Ileż to razy w ciągu minionych stuleci składał on dowody nad-
ludzkiego męstwa w obronie Rzeczypospolitej i niezwykłej dla 
niej właśnie ofiarności z krwi i mienia, bohaterstwa i poświęcenia 
(...). Sejmy polskie zajmowały się niejednokrotnie owym „okiem 
w  głowie” przesławnej Rzeczypospolitej, ową polską twierdzą, 
stojącą niezłomnie na straży wschodnich Polski granic przed za-
lewem dziczy. (...) W diademie, którego najcenniejsze kamienie 
stanowić będą: Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Poznań i Cie-
szyn – nie może zabraknąć i kresowego Kamieńca Podolskiego19. 

Nie pozostawali bezczynni Polacy z Ziem Zabranych za Zbruczem: 

Ziemie Ruskie – te odwieczne pola naszych walk z bisurmana-
mi i kozaczyzną, stały się w ostatnim stuleciu terenem zmagań 
kulturalnych pomiędzy nieistniejącą wówczas politycznie Polską 
i  zaborczą Rosją. (...) Z  tych ziem kresowych spieszą i  dzisiaj 
rodacy nasi swej Ojczyźnie z pomocą i niejedno już pole bitwy 
o wolność Polski kresową krwią polską zostało obficie zroszone. 

Uchodźcy apelowali, by ta ofiarność stała się rękojmią zlania się 
Kresów z odrodzonym państwem polskim20. W Wilnie animator 
życia kulturalno-artystycznego, dziekan Wydziału Sztuki USB, 
Ferdynand Ruszczyc, stwierdzał, że „miasta kresowe to obmuro-
wanie, na którym spoczywa sklepienie Rzeczypospolitej”21. 

19 „Gazeta Lwowska” 1918, nr 274 z 20 grudnia.
20 A.  Weryha-Darowski, Kresy ruskie Rzeczypospolitej (województwa ki-

jowskie, wołyńskie, bracławskie i podolskie), Warszawa 1919, s. 79.
21 F. Ruszczyc, Dziennik, część druga: W Wilnie 1919-1932, wybór, opraco-

wanie E. Ruszczyc, Warszawa 1996, s. 224.
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Przedmurzem Polski były Kresy przez wieki całe: na nich kru-
szyły się ciosy w polską wymierzane państwowość przez potęż-
ny ongi półksiężyc, one wstrzymywały najazdy tatarskie, których 
jedna tylko ziemia podolska 91 na sobie przeniosła. Snać żywsza 
była o tym pamięć i większe nierozerwalności duchowej Kresów 
z Polską zrozumienie w epoce porozbiorowej, skoro w powstań-
czych wysiłkach i Kresy w szeregu narodowym mieć chciano 

– głosiła odezwa, której sygnatariusze, m.in. biskupi Ignacy Du-
bowski i Piotr Mańkowski, krytycznie oceniali rezultaty rokowań 
ryskich22. Edward Woyniłłowicz, ziemianin z  guberni mińskiej, 
nie ukrywał rozgoryczenia postanowieniami traktatu: 

Przez sto kilkadziesiąt lat porozbiorowych przechowywaliśmy na 
Białorusi wiarę katolicką, ideę polską, tradycje narodowe, zno-
siliśmy prawa wyjątkowe, prześladowania, krwią określaliśmy 
granice 1772 roku, w ostatnich latach oddaliśmy wszystkich sy-
nów naszych do szeregów, plony ziemi naszej na potrzeby armii, 
a rozporządzalną gotówkę na pożyczkę państwową, a w ostatniej 
chwili w żądaniach pokojowych Polska wyrzekła się Mińska (...). 
Czemu było tę całą trudną, żmudną, a  tak narodową pracę na-
szą na marne puszczać, nie wskutek niepowodzeń wojennych, nie 
wskutek oporu wroga, a wskutek niezrozumienia całej ważności 
kresów naszych dla siły i wzrostu państwa23. 

Ze świadectwami uczuć ludzi tracących ojcowiznę i „bliższą” oj-
czyznę, przeplatały się argumenty podnoszące historyczne zasługi 
ziem kresowych, oskarżenia o  porzucenie rodaków na Kresach, 
zarzuty zaniedbania korzyści, jakie posiadanie ziem kresowych 
mogło przynieść państwu polskiemu.

Jak konstatował badacz Kresów Ryszard Kiersnowski, ustale-
nie granicy wschodniej w traktacie ryskim spowodowało, że 

płaszczyzną odniesienia stała się już nie Rzeczpospolita Obojga, 
czy nawet Trojga Narodów (...) ale Rzeczpospolita Polska, czyli 
po prostu Polska, której skraj, kresy, były organicznym składni-
kiem. Tym samym pojęcie kresów zostało przesunięte na zachód, 
22 M.  Kornat, Idee patriotyzmu w  Polsce Odrodzonej (1918-1939),  

w: Polska czyli... Idee wspólnoty politycznej i tożsamości narodowej w polskiej tra-
dycji intelektualnej, red. A. Rzegocki. Kraków 2011, s. 203.

23 E. Woyniłłowicz, Wspomnienia 1847-1928, Warszawa 1931, s. 296-297.
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aż po Bug i środkowy Niemen, obejmując ziemie, które dawniej 
leżały w  centrum Rzeczypospolitej i  nie miały nic wspólnego 
z pojęciem peryferii państwa. Ten właśnie obszar w kolejnych la-
tach uzyskał nomen proprium „Kresy” pisane przez wielkie „K”, 
pokrywając terytoria określane dotąd mianem Litwy oraz Rusi, 
czy to Białej, czy Czarnej, czy Czerwonej. W konsekwencji także 
zasięg pojęcia Polska uległ poszerzeniu na wschód: gdzie Kresy, 
tam i Polska24.

W okresie międzywojennym granica ryska dzieliła państwa 
bardzo odmienne, nieufne wobec siebie, wrogo traktujące systemy 
polityczne funkcjonujące u sąsiada. W pierwszej połowie lat 20. 
XX wieku na polskich terenach przygranicznych trwały działania 
partyzanckie i napady o charakterze bandyckim, w znacznej czę-
ści inspirowane przez bolszewików. Potęgowały one wśród lud-
ności poczucie braku stabilizacji, zagrożenia, niepewności jutra 
i  tymczasowości. Różnice ideologiczne wpływały na całokształt 
stosunków. Bolszewicka Rosja, a potem ZSRR nie były zaintere-
sowane importem dóbr konsumpcyjnych, jakie z Królestwa wy-
syłano przed I wojną światową w głąb Rosji. Granica wschodnia 
była zatem mało aktywna handlowo i jej bliskość niewiele korzy-
ści ekonomicznych przysparzała mieszkańcom.

Wytyczenie granic stworzyło szczególnie niekorzystne warun-
ki dla rozwoju Wilna. Wileńszczyzna wtłoczona była między trzy 
granice: z Litwą, Łotwą i Związkiem Radzieckim (na przestrze-
ni 630 km okręg wileński graniczył z innymi państwami; 240 km 
stanowiła granica krajowa). Daleka od centrów przemysłowych, 
pozbawiona surowców, z  surowym klimatem i  słabą glebą – ska-
zana została na los ubogiej prowincji państwa polskiego. Dziedzi-
ctwo okresu zaborów czyniło ją obszarem wymagającym wielkiej 
pracy i nakładów, a tymczasem warunki ekonomiczne były znacz-
nie gorsze niż przed I wojną światową. Bez rozwoju komunikacji 
niemożliwe było podniesienie rolnictwa i  rozwinięcie przemysłu. 
Tymczasem Litwa nie uznała rozgraniczenia powstałego w wyniku 
akcji generała Żeligowskiego. Kordon graniczny Litwini uznawali 
za linię demarkacyjną, powstałą w wyniku działań wojennych. Nie 
tylko mapy wydawane w państwie litewskim ignorowały istniejące 

24 R. Kiersnowski, Kresy przez małe i przez wielkie „K”, s. 111.
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rozgraniczenie, wskazując jako granicę państwową Litwy „mają-
cą międzynarodowe uznanie” linię traktatu litewsko-sowieckiego 
z lipca 1920 roku. Także granica w terenie przypominała odcinek 
frontu dzielącego wrogie armie. Nawet tory kolejowe od strony li-
tewskiej zostały symbolicznie rozebrane. Poczta kursowała przez 
Łotwę. Ziemia Wileńska odcięta została od terenów z  którymi 
w  sposób naturalny była powiązana, od portów bałtyckich. Stan 
stosunków z Litwą przesądzał o upadku znaczenia dróg wodnych. 
Zablokowana została droga do Kłajpedy (Memla). Sieć kolejo-
wa, słabo rozwinięta, rozcięta była granicami. Połączenie kolejowe 
z Gdańskiem było dwukrotnie dłuższe niż z naturalnym portem 
dla Wileńszczyzny – Lipawą25. Nawet jako część Ziem Zabranych, 
w państwie rosyjskim, Wilno traktowane było jako ważny ośrodek 
kulturalny, centrum znacznego obszaru ziem litewsko-białoruskich. 
Powojenne ukształtowanie granicy, realia ekonomiczne pierwszej 
połowy lat 20., brak bezpieczeństwa, czyniły z Wileńszczyzny od-
ległe od centrum, niespokojne, izolowane kresy. Dla wielu przed-
stawicieli elit wileńskich oznaczało to degradację jednej ze stolic 
dawnej Rzeczypospolitej. Samo Wilno, jako ośrodek akademicki, 
miejsce kultu religijnego nadal przyciągało wielu przybyszów i było 
obiektem dumy miejscowych. Gorsze warunki panowały na pro-
wincji. Odmalował je w ciemnych barwach Zygmunt Fedorowicz, 
zadomowiony w Wilnie przybysz, działacz wileńskiej endecji, po-
sługując się negatywnie zabarwionym stereotypem kresów. Opisał 
kłopoty Kuratorium Oświaty ze znalezieniem odpowiednich na-
uczycieli dla szkół w miastach powiatowych Wileńszczyzny. 

Warunki egzystencji w  tych dziurach powiatowych były istotnie 
opłakane. Każde takie niby-miasto było właściwie rozległą i pry-
mitywną wsią kresową, bez jezdni, chodników, oświetlenia i  ja-
kichkolwiek kulturalnych urządzeń. Mieszkać można było tylko 
w lichych drewnianych domkach, w odnajętych pokoikach, niesły-
chanie prymitywnie umeblowanych. (...) Ani biblioteki czy czy-
telni, ani teatru, ani kawiarenki, ani nawet znośnej przechadzki26.

25 Lietuvos Centrinis Valstybės Archyvas [dalej: LCVA] 51-1-18, k. 22: 
Zasadnicze postulaty gospodarczo-rolnicze w Województwach Wschodnich.

26 Z.  Fedorowicz, Trzydzieści lat mego pobytu w  Wilnie 1914-1944, 
Biblioteka Ossolineum, sygn. 16 741 I, k. 108.
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Województwa południowo-wschodnie znalazły się w  lepszej 
sytuacji niż Wileńszczyzna, granica na Zbruczu, dzieląca Austro-
-Węgry i Rosję przed I wojną światową, została bowiem zacho-
wana. Warunki ekonomiczne nie zmieniły się drastycznie. Do-
świadczenia wojny 1920  roku, relacje uciekinierów z  sowieckiej 
Ukrainy bez wątpienia przyczyniły się do umocnienia obecnego 
wcześniej komponentu pojęcia Kresów, jako obszaru, za którym 
rozciąga się obcy, wrogi świat.

Kresy były także bramą umożliwiającą kontakt z  pożądany-
mi sojusznikami. Dostrzegano analogię w ukształtowaniu granicy 
wschodniej na jej południowym i północnym odcinku, wskazywa-
no bowiem na objęcie granicami państwa polskiego „korytarzy”, 
ważnych ze względów polityczno-wojskowych: korytarza wileń-
skiego, dającego Polsce łączność z potencjalnymi sojusznikami nad 
Bałtykiem, Łotwą i Estonią, a oddzielającego Litwę od sąsiedztwa 
z ZSRR i korytarza pokuckiego, na starym szlaku prowadzącym 
przez Podole i Pokucie, między jarem Dniestru a Karpatami, który 
łączył Polskę z Rumunią i prowadził do Morza Czarnego27. Wiktor 
Ormicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazywał, że posiadanie 
Kresów umożliwia panowanie na Międzymorzu Bałtycko-Czarno-
morskim, dostęp do mórz i 

pośredniczenie w  wymianie produkcji duchowej i  materialnej 
w kierunkach równoleżnikowym i południkowym28.

Wiele osób przywiązanych do polskiej kultury na Kresach zda-
wało sobie sprawę z  przenikania się, wzajemnego oddziaływania 
różnych społeczności etnicznych i  wyznaniowych, zamieszkują-
cych ten teren na przestrzeni wieków: katolików, prawosławnych 
i  mahometan, Żydów, Polaków, Litwinów, Rusinów, Rosjan, Ta-
tarów, Ormian, Karaimów. Pojęcie kresów państwowości polskiej, 
obszarów gdzie sięgała polska kultura, czyniąc z nich przedmurze 
zachodniej cywilizacji, nakładało się w wielu wypadkach na poj-

27 A.  Zierhoffer, Rola ziem południowo-wschodnich w  państwie polskim. 
Wykład wygłoszony w dn. 8 marca 1938 w Warszawie, na Walnym Zgromadzeniu 
„Koła Lwowian”, Lwów 1939, s. 16.

28 W.  Ormicki, Życie gospodarcze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej, Kraków 1929, s. 269.
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mowanie tych samych obszarów jako pogranicza, terenu współist-
nienia i miejsca spotkania. Dowodzi tego konstatacja Naczelnika 
Państwa Polskiego podczas uroczystości otwarcia w  1919 roku 
Uniwersytetu Stefana Batorego, kiedy swój kraj rodzinny nazwał 
ziemią, której tradycją było, że nie ziała „nigdy jadem nienawiści” 
i stała się miejscem „zetknięcia się jednego narodu z innym, jednej 
kultury z drugą, jednego wychowania z drugim”29. Przy okazji przy-
pomnieć można wypowiedź Piłsudskiego, niemającą charakteru 
publicznego, związaną z konkretną sytuacją i odzwierciedlającą bie-
żące emocje, co oczywiście każe zachować ostrożność w komenta-
rzach. Naczelnik Państwa nieco lepiej oceniał szanse porozumienia 
między narodowościami na ziemiach północno-wschodnich niż 
na obszarze zaognionego konfliktu polsko-ukraińskiego. W ostrej 
dyskusji z generałem Rozwadowskim na temat kwestii wileńskiej 
oznajmił sarkastycznie, że 

nie pochodzi z Galicji Wschodniej i wskutek tego nie ma skłon-
ności do wszczynania walk bratobójczych30. 

Oczywiście, ta wypowiedź ilustrowała głównie niechęć Piłsud-
skiego do eskalacji konfliktu z narodami, które pragnął widzieć we 
wspólnym antysowieckim obozie.

Zjednoczenie ziem polskich obniżyło wyjątkową pod za-
borami rangę Lwowa. Charakterystyczna była reakcja prasy 
lwowskiej w  początkach niepodległości. Podkreślano niekwe-
stionowany prymat Warszawy, jako stolicy, ale protestowano 
ostro przeciw uszczuplaniu potencjału kulturalnego i naukowe-
go Lwowa. Wiosną 1919  roku zarówno „Kurier Lwowski”, jak 
i „Gazeta Lwowska” ubolewały: 

Niemal co dzień się słyszy, że ta, lub owa władza przenosi się do War-
szawy lub bodaj do Krakowa, że ten i ów bank dotychczasową tutejszą 
centralę przeprowadził do Warszawy, (...) że profesorowie Uniwersy-
tetu emigrują do Warszawy, aby tam objąć katedry, albo przemienić 
się w urzędników ministerialnych (...). Czas najwyższy położyć kres 
tej polityce samobójczej, wstrzymać tę niszczycielską robotę. 

29 J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. 5, s. 113.
30 K. Świtalski, Diariusz 1919-1935, Warszawa 1992, s. 60.
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Podkreślano, że 

Lwów ma prawo nie tylko domagać się poszanowania jego włas-
nego dorobku (...). Ma prawo zażądać, aby zrobiono zeń typ pol-
skiego miasta uniwersyteckiego, przez dalsze rozwijanie Uniwer-
sytetu, Politechniki i Weterynarii, przeznaczając wysokie dotacje 
dla zjednania najlepszych sił profesorskich i ulepszania zakładów 
naukowych. (...) Ma Lwów prawo żądać, ażeby nasze instytucje 
finansowe rozumiały niezwykłe warunki handlowe i przemysłowe 
Lwowa, jako miasta kresowego, ważnego węzła kolejowego (9 li-
nii kolejowych), naturalnej siedziby przemysłu i handlu naftowego 
i drzewnego. (...) Żołnierz polski niosący swe życie dla odwalenia 
ciężkich płyt, przygniatających Kresy polskie wzywany jest do wy-
trwałości, zaparcia się, odrodzenia duchowego, a społeczeństwu cy-
wilnemu dla wygody czy korzyści wolno te Kresy polskie własnymi 
rękami, dobrowolnie, żywcem grzebać!31. 

Problem dostrzegały władze miejskie. W przemówieniu noworocz-
nym w 1922 roku prezydent Lwowa Józef Neumann wskazywał na 
zabiegi zarządu, by ograniczyć negatywne skutki podziału kraju na 
województwa i utraty przez miasto stołecznego stanowiska. 

Wszczęto natychmiast akcję, aby przywrócić miastu jego dawne 
znaczenie handlowe i zapewnić mu także przemysłowy rozwój32.

Mieszkańcy Lwowa żywo interesowali się losami innych ziem 
polskich. Szczególne miejsce zajmowała problematyka Górnego 
Śląska. Jednak i echa kwestii wileńskiej przenikały do wiadomości 
mieszkańców Galicji. W obliczu wyborów do Sejmu Wileńskiego 
zorganizowano Dni Wileńskie, przeprowadzono w szkołach specjal-
ne lekcje poświęcone Wilnu, a 4 stycznia 1922  roku zorganizowano 
wiec, na którym przemawiał m.in. literat Tadeusz Michał Nittmann: 

Wagę przynależności Wilna do Polski odczuwają (...) najżywiej 
(...) Lwowianie, choćby już z tego powodu, że kopiec Unii Lubel-
skiej wzniesiony naszymi rękami na Górze Zamkowej, dowodził 
od dawna, jak żywa była u nas tradycja i jak żywym poczucie do-
niosłości dawnych ślubów lubelskich”. Mówca starał się porównać 
oba grody kresowe: „Lwów wierny dewizie łacińskiej umieszczo-
31 „Gazeta Lwowska” 1919 nr 96 z 26 kwietnia.
32 „Gazeta Lwowska” 1922 nr 4 z 5 stycznia.
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nej na starym arsenale królewskim czuwał zawsze jak lew u bram 
Rzeczypospolitej i wszystkie jej potrzeby odczuwał w dwójnasób, 
wspólnie zaś z Wilnem promieniował polską kulturą daleko na 
wschód, na rozległe ugory ruskie, odznaczał się przy tym niezwy-
kłym temperamentem, podczas gdy (...) Wilno to kraina bólu 
cichego i zwycięstw milczących. O niezłomny upór mieszkańców 
tego grodu wytrwania przy swoim rozbijały się przez dziesiątki 
lat zakusy wrogów, usiłujących Wilno wynarodowić33.

W Wilnie prezentowano życzliwe opinie o  Lwowie, choć 
z  zazdrością komentowano fakt, iż gród nad Pełtwią zachował 
znaczenie i potencjał zdobyte w minionych wiekach. Jeszcze pod 
koniec lat 30. na łamach „Kuriera Wileńskiego” jego redaktor, 
Józef Święcicki, w  artykule Różnica między Wilnem a  Lwowem 
utyskiwał, że o ile w dziedzinie polityki wobec Ukraińców w Ga-
licji wschodniej decyduje pogląd Lwowa, a nie Warszawy, o tyle 
Wilno wciąż pozostaje pod kuratelą jakiegoś „koroniarza”, odsu-
wane od kształtowania programu polityki wobec Białorusinów34. 
Znany historyk wileński, Wacław Gizbert Studnicki, w broszurze 
Wilno w rzędzie stolic Rzeczypospolitej Polskiej dobitnie podkreślił 
analogie występujące w dziejach i charakterze miast, położonych 
dawniej w centrum wielkiej połaci kraju, a obecnie na Kresach. 
Stwierdził, że podłożem etnograficznym i  Wilna, i  Lwowa był 
element słowiański: ruski, prawosławny. Oba miasta w  chwi-
lach próby dochowały wierności państwu polskiemu, za co zo-
stały wynagrodzone przywilejami królewskimi. Dobrobyt Wilna 
i Lwowa przyczynił się do rozkwitu kultury, a ekspansja kultury 
polskiej na prowincję dała obu ośrodkom miano „pomnożycieli 
polskości”. Obydwa grody, charakteryzujące się „czynnym patrio-
tyzmem polskim” z woli swej ludności znalazły się w granicach 
Rzeczypospolitej. Studnicki podnosił wagę wprowadzenia Tar-
gów Wschodnich we Lwowie i Północnych w Wilnie, 

miastach predestynowanych do odegrania poważnej roli handlowej 
w stosunkach Polski z zagranicą w kierunku „od morza do morza”.

33 Lwów wobec Wilna, „Gazeta Lwowska” nr 5 z 6 stycznia 1922.
34 J.  Januszewska-Jurkiewicz, Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie 

w latach 1920-1939, Katowice 2010, s. 642.
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W konkluzji, nieco gorzkiej, historyk stwierdził, że 
Wilno zablokowane Litwą Kowieńską, nie może jeszcze rozwinąć 
swej naturalnej ekspansji i wznowić nie tylko swych dawnych sto-
sunków handlowych z Królewcem, ale i wyzyskać nowszych portów 
Kłajpedy i Libawy. (...) Lwów zachowuje w swych wydawnictwach 
municypalnych swój tytuł, nabyty pod zaborem austriackim, miasta 
stołecznego i nikt mu tego tytułu, ze względu na odpowiadający temu 
charakter miasta, nie ma prawa odmówić. Wilnu zaraz po rozbiorach 
ukaz cesarski odebrał nazwę miasta stołecznego (...). Dziś Wilno 
wskrzesza swój dawny tytuł stołecznego i królewskiego miasta, co 
świadczy, że współcześni wilnianie w oparciu o dawne tradycje chcą 
wyjść z narzuconych z zewnątrz ramek „miasta wojewódzkiego35.

Przedstawicieli młodych elit wileńskich bolała prowincjonal-
ność Wilna, tak odstająca od wielkiej tradycji. Sugestywnie przed-
stawiał obraz miasta Czesław Miłosz, choć trudno wątpić, że poe-
ta prowokował świadomie współczesnych: 

Wilno, piękne i ponure miasto północne. Przez okno widać bruk 
wyboisty, kałuże i  kupy nawozu. Dalej  – poszczerbiony mur 
i drewniane płoty (...) Biedna stolica! Czyż nie jest śmieszny spór 
o te splątane uliczki żydowskiego ghetta? O ruiny książęcego za-
mku? O kilka ubogich powiatów, których ludność hoduje len na 
jałowych piaskach i zamiast machorki pali wiśniowe liście, a za-
miast zapałek ma krzesiwo?36. 

Niewątpliwie, wykreślenie granicy ryskiej i finał konfliktu o Wil-
no po I wojnie światowej uczyniły z północno-wschodniej czę-
ści terytorium Polski obszar zagrożony, leżący na skraju obcego, 
zamkniętego i  wrogiego świata. W  błyskotliwym skojarzeniu 
Miłosz nazwał Wilno „zardzewiałym kluczem do zamkniętych 
drzwi Europy Wschodniej”37.

W opublikowanej w  Krakowie w  1929 roku pracy geografa 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wiktora Ormickiego, znalazła się 
charakterystyczna konkluzja: 

35 W. Gizbert-Studnicki, Wilno w rzędzie stolic Rzeczypospo]litej Polskiej, 
s. 24-25.

36 C. Miłosz, Wilno czeka, „Żagary”. Pismo literackie 1933, nr 1 (23).
37 Tamże.
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pod dzisiejsze pojęcie Kresów Wschodnich nie podciągamy ziem 
południowo-wschodnich. Nie znaczy to, jakoby na ziemiach po-
łudniowo-wschodnich żył element narodowościowo jednorodny! 
Przeciwnie; znajdujemy się tam w  ogniu napiętych antagoni-
zmów nacjonalnych, ale właśnie to przyjmujemy za jedną z pod-
staw dla wyróżnienia na wschodzie Polski obszarów południowo-
-wschodnich i wschodnich (środkowy wschód i północny wschód 
Polski) tym więcej, że pojęcie Kresów, specjalnie w odniesieniu do 
Kresów Wschodnich, opiera się na przesłankach gospodarczych 
i kulturalnych. 

Tereny środkowo-wschodnie i północno-wschodnie badacz scha-
rakteryzował jako cechujące się niską, archaiczną kulturą mate-
rialną, sugerując zarazem, że właśnie podniesienie poziomu kul-
tury materialnej stanowi klucz do uśmierzenia występujących 
tam konfliktów38. Niska ocena rozwoju ziem na wschodzie i pół-
nocnym wschodzie implikowała, według Ormickiego, nazwanie 
tych obszarów Kresami39. Ta pragmatyczna opinia, pozbawiona 
emocjonalnych nawiązań do legendy kresowej, do „posłannictwa 
Kresów”, pokrywała się z odczuciami znacznej grupy polityków 
wileńskich, tyle że wnioski praktyczne były zgoła odmienne. Nie 
żywili oni sentymentu do określenia „kresy” i chcieli uniknąć ko-
jarzenia z ziemiami północno-wschodnimi obrazu ubóstwa i za-
późnienia cywilizacyjnego. Jeszcze w 1937  roku redaktor „Kuriera 
Wileńskiego”, Józef Święcicki, obruszał się na identyfikację woje-
wództw wschodnich z pojęciem Kresów: 

Jest w nim wszystko, czego byśmy najmniej mogli sobie życzyć. 
Mieści się tam i lekceważenie dla terenu obejmującego prawie po-
łowę powierzchni państwa, ciekawość żądna egzotyki i wreszcie 
niechęć angażowania się, zwłaszcza materialnego. Czyż ostrożny 
kapitał prywatny może udać się aż na „Kresy”, gdzie sam pobyt 

38 W. Ormicki, Życie gospodarcze Kresów, s. 6.
39 Marek Koter, zastanawiając się nad „modelowym” pojęciem kresów 

państwowych, przypisał im następujący zestaw cech: odmienność geograficz-
na, peryferyjność, słaba dostępność, izolacja, słabe zaludnienie, rzadka sieć 
miast, zależność i podporządkowanie, wielokulturowość, zapóźnienie cywili-
zacyjne, odmienność. Zob. M. Koter, Kresy państwowe – geneza i właściwości 
w  świetle doświadczeń geografii politycznej, w: Kresy  – pojęcie i  rzeczywistość, 
s. 53-62.
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jest bohaterstwem, gdzie nikt nie może być pewny niczego. Kraj 
wilków i band dywersyjnych!40.

W dwudziestoleciu międzywojennym pojęcie Kresów pozosta-
wało w Polsce żywe, budziło emocje i  pomimo prób odnoszenia 
go do niektórych tylko województw wschodnich, w powszechnym 
rozumieniu obejmowało cały obszar przylegający do granicy ze 
Związkiem Sowieckim. Obawa przed tym sąsiadem, krytyka sy-
stemu społeczno-politycznego za wschodnią granicą, wreszcie nie-
wygasłe antagonizmy narodowościowe na ziemiach wschodnich, 
nakładały się na historyczne konotacje Kresów: tarczy osłaniającej 
Rzeczpospolitą, później pola dramatycznych zmagań o utrzymanie 
polskości. We Lwowie, silnym ośrodku naukowo-kulturalnym, cen-
trum trzech województw południowo-wschodnich pojęcie Kresów 
budziło przede wszystkim pozytywne odczucia; odnoszono je do 
skutecznie pełnionej misji dziejowej, stanowiącej powód do dumy 
i atrakcyjny wzorzec wychowawczy. Pisał i mówił o tym m.in. wy-
bitny wychowawca, harcmistrz Józef Opacki z Czortkowa, pragną-
cy poprzez krajoznawstwo rozbudzić wśród młodzieży 

żywe zainteresowanie dla tej ziemi rycerskiej, będącej w dawnych 
czasach szkołą twardą Chodkiewiczów, Żółkiewskich, Czarnie-
ckich, Sobieskich i rozpalić gorącą miłość i przywiązanie do kre-
sowej ziemicy41. 

W Wilnie było nieco inaczej. W okresie międzywojennym znacz-
na część publicystów i polityków odwoływała się do tradycji his-
torycznego, wieloetnicznego Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Dystansowano się od traktowania Wileńszczyzny jako Kresów. 
Powody były zróżnicowane. Po części istotne było przywiązanie 
do Wilna jako centrum, drażliwość wobec marginalizowania zna-
czenia tego ośrodka. Pod koniec okresu międzywojennego ta po-
stawa kurczyła się, znaczna część wychowanków polskiej szkoły 
mogła identyfikować się z misją obronną Kresów, jako terenów, 
na których polskość nadal była zagrożona z zewnątrz i w pewnym 
sensie od wewnątrz. Naturalnie, mniej chętnie utożsamiano się 

40 P. Lemiesz [wł. Józef Święcicki], Wyraz „Kresy” wykreślić ze słownika, 
„Kurier Wileński” nr 41 z 11 lutego 1937.

41 M. Ściślak, Czortków w latach 1522-1946, Wrocław 1993, s. 44.
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z Kresami rozumianymi jako obszar peryferyjny, zapóźniony cy-
wilizacyjnie. Zdawano sobie sprawę z ogromu potrzeb i koniecz-
ności zdobycia środków na niezbędną modernizację.

Kresy w myśli polskich elit Wilna i Lwowa  
w okresie międzywojennym

W dwudziestoleciu międzywojennym nazwą Kresy obejmowa-
no w zasadzie cały obszar przylegający do granicy ze Związkiem 
Sowieckim. We Lwowie, silnym ośrodku naukowo-kulturalnym, 
centrum trzech województw południowo-wschodnich pojęcie 
Kresów budziło przede wszystkim pozytywne odczucia. Wiązano 
je z historyczną tradycją, stanowiącą powód do dumy i atrakcyjny 
wzorzec wychowania patriotycznego. Inaczej było w Wilnie i na 
ziemiach północno-wschodnich. Miejscowi publicyści i  działa-
cze niechętnie odnosili się do marginalizowania znaczenia Wil-
na, niegdyś jednej ze stolic Rzeczypospolitej. Ziemie północno-
-wschodnie II Rzeczypospolitej znajdowały się w bardzo trudnej 
sytuacji gospodarczej. Brak przemysłu, słabo rozwinięta komuni-
kacja oraz zamknięte granice z  Litwą i  Związkiem Sowieckim, 
uniemożliwiające wymianę handlową kojarzyły się z  pojęciem 
Kresów, jako obszaru peryferyjnego, zapóźnionego w  rozwoju. 
Dlatego w Wilnie część publicystów niechętnie używała nazwy 
Kresy. Inni zaakceptowali to określenie w związku z zagrożeniem 
wynikającym z sąsiedztwa z ZSRR.

Summary
Joanna Januszewska-Jurkiewicz 

(University of Silesia)

“The Borderlands in the Minds of the Polish Elites  
from Vilnius and Lviv in the Interwar Period” 

Nowadays, the concept of the Borderlands (Kresy) / Eastern 
Borderlands (Kresy Wschodnie) existing in the memory of the Polish 
society is used with reference to the lands situated in the east of the 
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Second Republic of Poland, lost to the Soviet Union after World 
War II. The purpose of this article is to compare the meaning of the 
concept of the Borderlands in Lviv and Vilnius on the south-east 
and north-east territories of the Second Polish Republic during the 
interwar period. In the distant past, the term “the Borderlands” me-
ant the line of border military bases in the south east of the country, 
and in the territorial sense - a sparsely populated area, threatened by 
the attacks of Tatars and Cossacks, situated on the border between 
the Polish-Lithuanian Commonwealth and lands that were under 
the Turkish rule. Both Vilnius (Wilno) and Lviv (Lwów) - today 
symbols of the lost territories - before the Partitions were located 
far from the borders of the state. In the nineteenth century, the pe-
riod of the Partitions, Russia’s anti-Polish domestic politics and the 
January uprising repressions led to the formation of the new ethos 
of the Borderlands in the Polish society. Its essence was to keep the 
land in the Polish hands, resist Russification and defend Catholic 
religion. Under the Austrian rule, Lviv became the capital of the 
Crown State, Galicia and Lodomeria, and in the era of autonomy, 
it grew into the centre of Polish culture and science. It became more 
widespread to regard the Borderlands as lands under the Russian 
rule (Galicia thus excluded), the ends of the Western civilization 
and the areas which the Polish and Russians would be conflicted 
about in the future. A myth praising the merits of the Borderlands 
as a shield protecting the centre state was still alive. The creation 
of an independent Polish state in 1918 and the armed struggle 
for its boundaries affected the perception of the Borderlands. The 
land was considered as a rampart against the Soviet imperialism, 
which protected the values of Latin culture. For many people the 
term “Eastern Borderlands” (Kresy Wschodnie), referring mainly to 
eastern and north-eastern provinces, became, however, synonymo-
us with provincialism, economic and civilisational backwardness, 
and a permanent threat. In Vilnius, it was avoided to describe the 
north-east territories of the Second Polish Republic with the term 
“the Borderlands” (Kresy), it was preferred to refer to the tradition 
of the Grand Duchy of Lithuania. However, in Lviv the term “the 
Borderlands” (Kresy), evoked mainly positive feelings, the tradition 
of the Borderlands (Kresy), as a shield of the Commonwealth was a 
source of pride and an important educational model.
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A k a d e m i a  I g n a t i a n u m

Ks. Kazimierz Kucharski SJ – bohater  
wileńskiego ruchu niepodległościowego

Ksiądz Kazimierz Kucharski należy do grona czołowych po-
staci wileńskiego ruchu niepodległościowego. Nie dane mu było 
prowadzić spokojnego życia i  realizować swojego powołania 
w ciszy za furtą zakonną. Opatrzność poprowadziła go od małej 
wsi pod Brzozowem, gdzie się urodził, do słonecznej Italii, gdzie 
zmarł w miejscowości Bassano del Grappa, w pobliżu Wenecji. 
Droga ta jednak nie była najkrótsza. Pomijając chwilowe zatrzy-
mania, wiła się ona poprzez Sanok, Chyrów, Nowy Sącz, Kraków, 
Pińsk i Wilno – to w Polsce. Zawierucha wojenna rzucała księ-
dza Kucharskiego także w szeroki świat, gdzie jego szlak życiowy 
prowadził poprzez rosyjskie miasta Gorki, Kujbyszew, Taszkient, 
a potem państwa Bliskiego Wschodu Irak i Iran, Palestynę, Egipt, 
w końcu Londyn i Rzym. Najdłuższy etap swojego życia spędził 
jednak w Wilnie, gdzie w czasie okupacji miasta przez Rosjan był 
nie tylko świadkiem, ale także czynnym działaczem ruchu nie-
podległościowego i konspiracyjnego.

Urodził się 30 listopada 1894 roku w Starej Wsi, koło Brzo-
zowa, w ówczesnym województwie lwowskim, jako syn rolników 
Józefa Kucharskiego i jego żony Anny z domu Szmyd1. Mały Ka-
zimierz nie miał łatwego dzieciństwa. Ciężka sytuacja materialna 
rodziny spowodowała, iż bardzo szybko musiał stać się dorosłym. 
Uczęszczając do gimnazjum w  Sanoku, utrzymywał się już ze 

1 L. Grzebień, Słownik jezuitów polskich 1564-1990, VI, Kos-L, Kraków 
1993, s. 101.
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swoich środków, gdyż rodziców nie było stać na finansowanie jego 
nauki. To wczesne wejście w dorosłość nauczyło Kazimierza za-
radności życiowej, szacunku do ludzi oraz do pracy. Po ukończeniu 
gimnazjum, w roku 1910 wstąpił do nowicjatu jezuitów w Starej 
Wsi. Wykształcenie filozoficzne i teologiczne zdobył na wydzia-
łach jezuickich w Nowym Sączu, Starej Wsi i Krakowie, a litera-
turę polską ukończył stopniem doktora na Uniwersytecie Stefana 
Batorego w Wilnie. Po otrzymaniu w 1922 roku święceń kapłań-
skich dalej się dokształcał i równocześnie uczył w szkołach jezui-
ckich w Chyrowie i Pińsku, a od 1925 roku w gimnazjum w Wil-
nie2. Pracował tam jako nauczyciel języka polskiego, literatury 
polskiej i propedeutyki filozofii. Miał bardzo bogatą osobowość, 
co korzystnie wpływało na chłopców w gimnazjum Jezuitów. Był 
człowiekiem z charyzmą i jako wychowawca spisywał się dosko-
nale. Mając bliski kontakt z młodzieżą, potrafił młodym chłopcom 
zaimponować. Jego zaletą było również to, iż potrafił być stanow-
czy i miał wielki szacunek u młodzieży, dlatego też powierzano mu 
jako wychowawcy klasy najtrudniejsze, zwykle najstarsze3. Swoich 
uczniów i wychowanków uczył zarówno szacunku i miłości do Oj-
czyzny, jak również wiary katolickiej. Ciesząc się wyjątkowym au-
torytetem, uwrażliwiał młode serca na niesprawiedliwość, zachę-
cając do pracy społecznej i charytatywnej, oraz uczył wrażliwości 
na los ludzi pokrzywdzonych i biednych.

Razem z młodzieżą z oddaniem opiekował się szkołami wiejski-
mi w okolicach jeziora Narocz oraz dziećmi opóźnionymi w rozwo-
ju w  wileńskiej szkole. Dążąc do zniwelowania waśni narodowych 
między Polakami a Litwinami, założył nową korporację akademicką 
o nazwie Concordia. Podczas zamieszek studentów na tle jednej z ak-
cji – „numerus clausus” został rozjemcą w rokowaniach przedstawicie-
li studentów z władzami Uniwersytetu4. Waśnie narodowe pomiędzy 
Litwinami a Polakami w ówczesnym czasie były bardzo widoczne. 

2 L Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i  okupacji, Warszawa 2010, 
s. 662. Zobacz także Gimnazjum Ojców Jezuitów w Wilnie w latach 1922-1940 
(monografia), Bydgoszcz 2000.

3 F.  Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w  Wilnie, w: Przyszli służyć, Rzym 
1985, s. 40.

4 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, Warszawa 1990, s. 207.
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Ks. Kazimierz, będąc pacyfistą, starał się je łagodzić i zbliżać do siebie 
ludzi obu stron. W ramach zaprogramowanej akcji zasypywania prze-
paści dzielącej obydwa narody urządzał od roku 1938 wyjazdy mło-
dzieży polskiej do Kowna, a litewskiej do Wilna5.

Ks. Kucharski poświęcał większość swojego czasu działalności 
społecznej. W swej pracy, zarówno w szkole, jak i w posłudze ka-
płańskiej, widział różnice między młodzieżą ze wsi a młodzieżą 
miejską. Zależało mu na zbliżaniu wsi do miasta. Widział także 
potrzebę podniesienia ogólnego poziomu kultury na wsi, dlatego 
też organizował wycieczki ludności wiejskiej do Wilna, podczas 
których sam był przewodnikiem6.

Prowadząc działalność społeczną i charytatywną, ks. Kazimierz 
nie zapominał, iż jest kapłanem. Jego powołanie było widoczne nie 
tylko w szkole, ale także w posłudze duszpasterskiej. Do jego kon-
fesjonału ustawiały się kolejki, nikogo nie odsyłał, dla każdego po-
trzebującego miał czas niezależnie od pory dnia. Był doskonałym 
księdzem, trafiającym do ludzi kaznodzieją, a  także uznawanym 
powszechnie za autorytet moralny nauczycielem.

W opinii publicznej już w  1933 roku był zaliczany do gro-
na najbardziej cenionych obywateli Wilna, co w 1935 roku po-
twierdziła przeprowadzona przez Espress Wileński ankieta, która 
wykazała, iż zajmuje on trzecie miejsce (po biskupie Kazimierzu 
Michalkiewiczu i generale Lucjanie Żeligowskim) wśród najpo-
pularniejszych mieszkańców miasta7.

Jako polonista był też znanym publicystą i swoje artykuły ogła-
szał w wielu pismach wileńskich. Pisał między innymi do takich 
tytułów jak: Pax, Słowo, Alma Mater Vilnensis.

Ks. Kucharski od pierwszych dni wojny aż do chwili areszto-
wania znajdował się nie tylko w centrum społecznych, ale także 
niepodległościowych wydarzeń wileńskich. Był współorganizato-
rem i członkiem ścisłego kierownictwa wileńskiego SZP-ZWZ, 
którego komendantem był ppłk Nikodem Sulik8.

5 F. Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w Wilnie, w: Przyszli służyć, s. 41.
6 Tamże, s. 40.
7 F. Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w Wilnie, w: Przyszli służyć, s. 39.
8 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji, s. 662.
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Zorganizowanie na Wileńszczyźnie (…) Związku Walki 
Zbrojnej powierzył ks. Kucharskiemu Emigracyjny Rząd Pol-
ski w Paryżu9, wykorzystując jego popularność i autorytet w celu 
przygotowania odpowiednich ochotników do podziemnej walki 
z okupantami10.

Po wejściu Sowietów do Wilna sowieckie władze administra-
cyjne zaczęły przejmować polskie urzędy oraz instytucje samo-
rządowe, gospodarcze i finansowe. Nastały ciężkie czasy także dla 
wileńskiej inteligencji oraz rodzin oficerów wojskowych.

Gdy nadszedł czas wojenny, już we wrześniu 1939 roku, ks. 
Kazimierz z pomocą współbraci zakonnych zainicjował pomoc 
uchodźcom z zachodnich i centralnych dzielnic Polski. W bar-
dzo trudnej sytuacji znaleźli się uchodźcy wojenni, których na 
przełomie września i października było w Wilnie około 15000. 
Wielu z  nich było zdanych wyłącznie na pomoc i  opiekę or-
ganizacji charytatywnych, które na szczęście powstały dzięki 
inicjatywie kilku ludzi dobrej woli. Pierwszą taką organizacją 
założoną jeszcze przed wkroczeniem do Wilna Sowietów przez 
ks. Kazimierza Kucharskiego, było Towarzystwo Samopomocy 
Obywatelskiej (TSO)11. Towarzystwo to było najstarszą polską 
organizacją charytatywną na ziemi litewskiej. Głównym mo-
tywem powstania tej organizacji była troska o  losy uchodźców 
wojennych oraz niesienie pomocy ofiarom wojny. Uchodźcy 
wojenni mieli bowiem ograniczone prawa, podlegali rejestracji 
w  swym miejscu zamieszkania, nie mogli wyjeżdżać na dłuż-
szy czas, a także wykonywać choćby najmniejszej pracy najem-
nej; nie mogli też należeć do żadnych organizacji politycznych, 
uczestniczyć w spotkaniach, pochodach etc. Początek działalno-
ści TSO był trudny i  skromny. Towarzystwo rozpoczęło dzia-
łalność jedynie 50-ciu złotowymi udziałami swoich nielicznych 
początkowo członków12.

9 Encyklopedia wiedzy o  jezuitach na ziemiach Polski i  Litwy 1564-1996, 
oprac. L. Grzebień SJ przy współpracy zespołu jezuitów, Kraków 1996. s. 341.

10 F. Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w Wilnie, w: Przyszli służyć, s. 43.
11 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji, s. 40.
12 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 44.
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Ks. Kucharski jednak nie był typem człowieka, który szybko 
się zniechęca. Jako jezuita, ale i patriota, miał zapewne w sercu 
i myślach słowa wielkiego założyciela OO. Jezuitów, św. Ignacego 
Loyoli, który niejednokrotnie zachęcał do walki pomimo znie-
chęceń, pisząc, że doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka 
się na liczne sprzeciwy, można zazwyczaj spodziewać się też więk-
szych owoców.

Zaraz na początku wojny zorganizował jadłodajnię przy ul. 
Wielkiej, w domu należącym do zakonu jezuitów. Oprócz jadło-
dajni wydającej ponad tysiąc posiłków dziennie, najczęściej bez-
płatnie, powstały przy TSO: schronisko na kilkadziesiąt miejsc 
noclegowych w pomieszczeniu dawnego konwiktu, przychodnia 
lekarska, sklep komisowy oraz świetlica dla uchodźców i dzieci13.

W szczególnie niebezpiecznej sytuacji znajdowali się uchodźcy 
wojenni i rodziny oficerów i podoficerów Wojska Polskiego, zdani 
tylko i wyłącznie na siebie, na pomoc organizacji charytatywnych 
lub odważnych ludzi dobrej woli, dlatego też oni głównie znajdo-
wali schronienie i opiekę, także tą materialną w TSO. Na szczęś-
cie, w tych czasach niezwykle ciężkich, ludzi dobrych woli – takich 
jak ks. Kazimierz Kucharski – nie brakowało. Towarzystwo Samo-
pomocy Obywatelskiej, faktycznie podległe ZWZ, działało tylko 
przez krótki czas. W listopadzie 1940 roku, ks. Kazimierz zmuszo-
ny był przekazać Towarzystwo pod zarząd kolektywu pracownicze-
go, a sam wycofał się z działalności organizacji całkowicie14.

Razem z ks. Kazimierzem w działalności charytatywnej i spo-
łecznej pomagały grupy młodzieżowe, pełniąc dyżury na dworcu 
kolejowym, pomagając transportować poszkodowanych do szpi-
tala, organizując nie tylko pomoc fizyczną czy materialną, ale nio-
sąc też wsparcie duchowe poprzez występy artystyczne, organizo-
wane dla przebywających w pełnych szpitalach chorych i rannych.

Autorytet i  mir, jakim cieszył się ks. Kucharski, były bez-
sprzecznie siłą, która przyciągała do niego młodych. A on angażo-
wał do wszelkiej charytatywnej i społecznej pracy młodzież, przez 
co uczył ją szacunku do człowieka, wzajemnej miłości i niesienia 

13 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji, s. 57.
14 Tamże, s. 120.
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pomocy potrzebującym. Umacniał patriotyczne postawy, także 
przez układanie programu dla Kółek Samokształceniowych i or-
ganizując dobór sił nauczycielskich, w co wkładał wiele wysiłku 
i pracy. Praca ta była dla ks. Kazimierza ogromnym wyzwaniem 
i wymagała sporego zaangażowania, a także wielkiej odwagi. Jed-
nakże satysfakcja, że jej owocem było umacnianie postaw patrio-
tycznych i świadomości obywatelskiej, zwłaszcza wśród młodzie-
ży, była w tamtym trudnym czasie niezwykle ważne zarówno dla 
niego, jak i jego całego środowiska.

Inną kartą ks. Kazimierza, oprócz działalności charytatyw-
nej, była jego działalność konspiracyjna. Ks. Kucharski był jed-
nym z  niewielu odważnych i  oddanych Polaków mieszkających 
w Wilnie, którzy odegrali szczególną rolę w wileńskiej działal-
ności konspiracyjnej. Cytując wspomnienia o ks. Kucharskim, za-
warte w  Kronice wileńskiej 1939-1941 – znajdziemy wzmiankę, 
że – Kucharski 

to bardzo popularny w Wilnie kapłan, uwielbiany przez młodzież 
nauczyciel i  wychowawca, ogromny autorytet moralny. Służył 
mądrą radą i wszelką pomocą organizatorom i działaczom pierw-
szych tajnych organizacji, strzegąc je przed pochopnym i nieroz-
ważnym działaniem15.

Zawierucha wojenna spowodowała, iż wiele osób, zwłaszcza 
uchodźcy z  Polski centralnej, nie posiadało ważnych i  uznawa-
nych dokumentów, które pozwalały im na normalną egzystencję. 
Wiele osób było zmuszonych do ukrywania się pod innymi na-
zwiskami. Oczywiście groziło to represjami prawnymi i niebez-
pieczeństwem złapania przez władze okupacyjne. Ks. Kazimierz, 
poważany, cieszący się ogólnym zaufaniem i uznaniem za działal-
ność i zaangażowanie społeczne, odpowiadając na zapotrzebowa-
nie przystąpił z wielką energią do zorganizowania tajnej komórki 
legalizacyjnej. Zaangażował do niej kleryków-jezuitów, a równo-
cześnie studentów matematyki Uniwersytetu Stefana Batorego, 
Stanisława Kiałkę i Stefana Dzierżka16.

15 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 83.
16 L.  Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s.  186. Zobacz także 

Stanisław Kiałka legenda wileńskiej konspiracji. Materiały biograficzne i  pisma 
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Początkowo była to działalność prowadzona wyłącznie z oso-
bistej inicjatywy „Szczepana” [jeden z pseudonimów ks. Kazimie-
rza Kucharskiego]. Taki stan przetrwał do końca 1939 roku, gdy 
po ostatecznym wykrystalizowaniu się ośrodka kierowniczego 
wileńskiej konspiracji niepodległościowej, komórka legalizacyjna 
została włączona do struktury SZP-ZWZ i  podporządkowana 
szefowi sztabu podpułkownikowi Obtułowiczowi, a potem majo-
rowi Krzyżanowskiemu17.

Pierwszym zadaniem nowoutworzonej komórki, którą kiero-
wał z ramienia ks. Kucharskiego Stanisław Kiałka, było wykorzy-
stanie czystych dowodów osobistych (druków przedwojennych)18. 
Dokumenty początkowo wykonywane były sposobem zupełnie 
chałupniczym (zbieranie i  naklejanie zdjęć, dorabianie pieczęci 
i podpisów). Potem, wraz ze wzrostem potrzeb, wykorzystywano 
opracowaną metodę pieczęci metalowych, które mogły być wy-
korzystywane wielokrotnie. Praca przy legalizacji dokumentów, 
oprócz chęci i  zaangażowania konspiracyjnego, wymagała także 
wyobraźni i zdolności zarówno artystycznych, jak i manualnych. 
Nauczycielem tej sztuki i  doradcą technicznym w  tym zakresie 
był docent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Bato-
rego, Jerzy Hoppen, który miał doświadczenie w tej pracy jeszcze 
z czasów I wojny światowej19. Biuro legalizacji prowadzone przez 
ks. Kucharskiego oddawało nieocenione usługi osobom ukrywa-
jącym się i członkom konspiracji.

Podrabiane dokumenty miały też później umożliwić ochotni-
kom wyjazd do armii generała Sikorskiego. Pierwszym emisariu-
szem, którego wyprawił ks. Kucharski do Paryża, był jego daw-
ny uczeń, por. artylerii Aleksander Blum. W swych publikacjach 
wielokrotnie wspomina ks. Kucharskiego. Poświęca mu również 
i poniższą wzmiankę, która ilustruje, kim był Kucharski w czasie 
okupacji sowieckiej w Wilnie. 

wybrane, red. L.J. Malinowski, Bydgoszcz 2000; Dzierżek Stefan, Gdy odwaga 
kosztowała, Kraków 1991.

17 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 187.
18 Tamże, s. 187.
19 S.  Lewandowska, Życie codzienne Wilna w  latach II wojny światowej, 

Warszawa 2001, s. 234.
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Ks. Kucharski – to Wilno walczące – Związek Walki Zbrojnej, 
ZWZ w stolicy Giedymina. Ks. Kucharski plus Sulik – to ZWZ 
Wilno. Ojciec Kucharski – to prawdziwy bohater tej organizacji, 
bohater zapomniany …był to jednak żołnierz ZWZ Wilno Nr 1, 
bo założyciel i organizator tego związku w Wilnie20.

Jak już wspomniałam wcześniej, ks. Kucharski był współorga-
nizatorem i członkiem ścisłego kierownictwa SZP-ZWZ w Wil-
nie, w  której był odpowiedzialny za sprawy finansowe. Mocne 
podwaliny finansowe działalności podziemnej zbudował ks. Ku-
charski, zdobywając pieniądze od zamieszkałego na Litwie pol-
skiego ziemiaństwa, które nie dotknięte zbytnio skutkami wojny, 
okazało bardzo liczącą się pomoc materialną21.

Ksiądz Kucharski uczestniczył także w  redagowaniu i wyda-
niu podziemnej gazetki Polska w Walce22, którą w ciężkich latach 
okupacji ludzie czytali niczym ewangelię. Artykuły zamieszcza-
ne w niej przynosiły ludziom zmęczonym wojną nadzieję i wiarę 
w lepsze jutro. Ks. Kucharski doskonale zdawał sobie sprawę, że 
ludzie muszą czuć, że są razem, że jest po co walczyć i że te słowa 
otuchy, wiary i nadziei, które kształtowały postawy patriotyczne 
i dodawały siły, trzeba kierować zwłaszcza do młodzieży. Dlatego 
też od marca 1940 roku uruchomiono wydawanie miesięcznika 
przeznaczonego właśnie dla młodzieży pt. Za Naszą i Waszą Wol-
ność. Wydawaniem pisma zajęła się organizacja Związek Młodych 
Polaków, której patronował ZWZ. Jak pisze ks. Kucharski, „ZMP 
młodzieży szkolnej sam o własnych siłach zmontował z ofiar swo-
je wydawnictwo”23.

Akcją, która przyniosła ks. Kucharskiemu największy rozgłos 
i która przyczyniła się do większej jego popularności, było zor-
ganizowanie latem 1940 roku wykonania, poświęcenia i wysłania 
do Anglii sztandaru dla polskich lotników, jako daru społeczeń-
stwa wileńskiego. Chorągiew dla lotników wyhaftowały w Wil-

20 F.  Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w  Wilnie, w: Przyszli służyć, s.  44. 
Zobacz także Aleksander Blum, O broń i orły narodowe (Z Wilna przez Francję 
i Szwajcarię do Włoch), Londyn 1980.

21 F. Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w Wilnie, w: Przyszli służyć, s. 45.
22 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 207.
23 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji, s. 188.
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nie, w  pomieszczeniu przy ul. Królewskiej, na zapleczu kamie-
nicy kurialnej siostry II Zakonu Franciszkanów, tzw. „ukrytki”24. 
W czerwcu sztandar był gotowy. Na awersie sztandaru znajdował 
się wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej, na rewersie – godło 
dęblińskiej „Szkoły Orląt” i napisy: „Wilno 1940” i „Miłość żąda 
ofiary”. Po uroczystym poświęceniu sztandaru w  dniu 16 lipca 
1941 roku kpt. Hryniewicz, inicjator niezwykłego przedsięwzię-
cia, przekazał sztandar gen. Sikorskiemu, a ten z kolei wręczył go 
pocztowi sztandarowemu dywizjonu bombowego 300 im. Ziemi 
Mazowieckiej25. Dzięki temu przedsięwzięciu ks. Kazimierz zy-
skał sobie honorowe uznanie i tytuł „Kapelana polskich lotników”.

Ruch oporu od samego początku był organizowany przez ks. 
Kazimierza, począwszy od pierwszych miesięcy wojny 1939 roku 
w jego celi zakonnej, w Kolegium Jezuitów przy kościele św. Ka-
zimierza. To właśnie to miejsce było punktem spotkań i ożywio-
nych kontaktów z przedstawicielami stronnictw politycznych. Ks. 
Kucharski, „Szymon”, w  swej celi zakonnej prowadził rozmowy 
z przedstawicielami stronnictw politycznych wileńskich oraz ofice-
rami garnizonu wileńskiego. Tu w dniu 29 listopada zgłosili się ze 
specjalnymi pełnomocnictwami Komendy Głównej Służby Zwy-
cięstwu Polsce ppłk Nikodem Sulik i mjr Aleksander Krzyżanow-
ski z  zadaniem zorganizowania okręgu wileńskiego SZP (krypt. 
„Miód-Wiano”). Płk Sulik dokonał scalenia wileńskich organiza-
cji wojskowych. Kiedy niebawem SZP została przemianowana na 
Związek Walki Zbrojnej, ppłk Sulik został Komendantem Okrę-
gu26. Oto jak wspominał ks. Kucharski, fakt zawiązania się ZWZ – 

mając zgodę obecnych na wszystko oraz zgodę płk. Sulika na ob-
jęcie komendy, wręczyłem mu statut organizacji i powierzyłem 
misje powołania do życia organizacyjnej Rady Wojewódzkiej 
oraz Sztabu organizacji centralnej27.

24 P.  Świetlikowski, Wołało nas Wilno. Z  dziejów Garnizonu Miejskiego 
Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego, Poznań 1991, s. 93.

25 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 131.
26 S.  Lewandowska, Życie codzienne Wilna w  latach II wojny światowej, 

Warszawa 2001, s. 221-222.
27 K.  Kucharski, Konspiracyjny ruch niepodległościowy w  Wilnie w  okresie 

1939 r. do 25 maja 1941 r., Bydgoszcz 1994, s. 14.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



70 Urszula Marecka-Danesi, Beata Topij-Stempińska

Autorytet „Szymona”, zaufanie, jakim się cieszył w kręgach wi-
leńskich, jak i cała jego praca konspiracyjna sprawiały, że Kolegium 
Jezuickie traktowano jako kwaterę główną wileńskiego ruchu oporu. 
Ks. Kucharski z racji swej pozycji w Wilnie, był zorientowany nie tyl-
ko w sprawach bieżących, ale także poufnych sprawach ZWZ oraz 
w sytuacji pozostałych organizacji niepodległościowych. Niejedno-
krotnie, jako osoba mająca szerszy ogląd na problemy, ludzi oraz sy-
tuację polityczną, ksiądz stymulował i prowadził na właściwą drogę 
niektórych działaczy, nie zawsze prowadzących właściwą działalność. 
Nie bał się wypowiadać opinii czy krytykować złego postępowania.

Przytoczę jeden z  przykładów słusznej krytyki niewłaściwe-
go działania jednej z polskich organizacji podziemnych opisaną 
w książce przez Longina Tomaszewskiego Wileńszczyzna lat woj-
ny i okupacji – 

organizacja pracowała bardzo hałaśliwie i  nieroztropnie (...), 
a stał przy niej profesor USB Gostkowski, który w życiu towa-
rzyskim paplał o KR na prawo i lewo28.

„Szczepan” był obecny prawie na każdym spotkaniu organi-
zacji. Podczas jednego z nich, które odbyło się z jego inicjatywy 
w  grudniu 1939 roku i  w  którym uczestniczyli przedstawiciele 
Dowództwa Wojewódzkiego, organizacji konspiracyjnych oraz 
działaczy politycznych, przewodniczył mu osobiście. Mówił zaś 
wtedy o konieczności zjednoczenia i  skoordynowania konspira-
cyjnego ruchu niepodległościowego na Wileńszczyźnie w oparciu 
o Dowództwo Główne SZP i Rząd RP na emigracji29. Zapropo-
nował też, by wszystkie ugrupowania niepodległościowe przyjęły 
za swoje kilka zasad. Ostatecznie przyjęto cztery zasady zapropo-
nowane przez ks. Kazimierza. Oto one: 

1. „Wszyscy, bez względu na przynależność polityczną da-
nej grupy, służymy jednej najważniejszej sprawie: odzyskaniu 
niepodległości;

2. Od tej służby nie odsuwamy nikogo, kto po wypadkach 
wrześniowych niczym nie zhańbił swej godności Polaka;

28 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji, s. 79-80.
29 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 86.
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3. Nie wskrzeszamy przeszłości i obecnie nie będziemy robić 
z  nią żadnych obrachunków; sprawę przyszłego kształtu ustro-
jowego Polski zostawiamy do rozstrzygnięcia po odzyskaniu 
niepodległości”30.

Ks. Kazimierz Kucharski był gorliwym orędownikiem rozmów 
z  Białorusią, których tematem było sprzymierzenie się przeciw 
Niemcom, w czym widział nadzieję i wiarę w zwycięstwo. W 1941 
roku ks. Kucharski otrzymał upoważnienie od komendanta Su-
lika do rozmów z  przedstawicielami Białorusinów wileńskich 
o możliwości współpracy ZWZ z niepodległościową konspiracją 
białoruską. Rozmowy toczyły się w  Domu Rekolekcyjnym pod 
Wilnem, a przedstawicielem strony białoruskiej był dr Stanisław 
Hrynkiewicz. Ks. Kucharski już na początku rozmowy sformuło-
wał jednoznacznie i otwarcie określone przez stronę polską sta-
nowisko. Stwierdził przy tym, że Polacy wyciągają rękę do przy-
wódców narodowego ruchu białoruskiego bez żadnego własnego 
interesu, gdyż masy białoruskie i tak pójdą z Polakami przeciwko 
Sowietom31. Niestety, rozmowy ks. Kucharskiego z dr. Hrynkie-
wiczem i próby przekonywania, że nie jest dobrym stawianie na 
Niemców, nie dały rezultatów. Dr Hrynkiewicz jednoznacznie 
oświadczył, że jednak Białorusini wolą obecnie liczyć na Niem-
ców, którzy  – jak nikt inny obiecują realizację ich narodowych 
aspiracji, co przyniesie wielkie korzyści dla zjednoczenia narodo-
wego i rozwoju kulturalnego narodu białoruskiego32.

Jak wspomniałam wcześniej, ks. Kazimierz walczył nie tylko 
czynem, ale także słowem, zarówno jako kapłan, ale i jako publi-
cysta. We wspomnianym już czasopiśmie Polska w Walce zamiesz-
czał pokrzepiające ducha artykuły i  felietony, które w czasie tak 
trudnym dla społeczeństwa, dodawały wiary i otuchy, a także za-
grzewały do walki. Ofensywa wydawnicza prasy podziemnej, do 
której przystąpił ks. Kazimierz ze zdwojoną siłą, nastąpiła po fali 
aresztowań przez władze sowieckie, m.in. płk. Sulika. Celem tej 
ofensywy było m.in. skierowanie uwagi NKWD na czasopismo, 

30 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji, s. 84.
31 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 142-143.
32 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji, s. 150.
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i odwrócenie jej od aresztowanych przywódców konspiracji i prac 
ZWZ. Jednym z przykładów walki za pomocą słowa z władzą so-
wiecką i NKWD był artykuł ks. Kazimierza w czasopiśmie Polska 
w Walce, pod znamiennym tytułem Polska czerwona szczytem bez-
czelności Sowietów, w którym przedstawił wszystkie krzywdy, jakie 
Polacy doznali ze strony bolszewików od września 1939 roku33.

W ciągu całej swojej działalności konspiracyjnej ks. Kucharski 
pozostał kapłanem i  człowiekiem niezwykle skromnym a  swoją 
działalność traktował jako służbę. Walce o wolność i Ojczyźnie 
oddawał wszystko co posiadał, a czynił to z zaangażowaniem, sil-
ną wiarą i wrażliwością na zło i niesprawiedliwość.

Swoją rolę w ZWZ określił następująco: 

Formalnie członkiem ZWZ nie byłem. Służyłem mu faktycznie 
wszystkim, czym tylko rozporządzałem, a  zwłaszcza autoryte-
tem moralnym, jaki miałem w  społeczeństwie polskim Wilna. 
Na prośbę płk. Sulika zgodziłem się na rolę skarbnika ZWZ 
i przyjąłem stanowisko prezesa komisji finansowej ZWZ, któ-
ra kontrolowała gospodarkę finansową ZWZ (…). Ja oczywiście 
miałem największy kontakt ze społeczeństwem wileńskim, głosy 
krytyki ZWZ przeze mnie dochodziły do Komendy (…). W tej 
pracy nie było nigdy między nami żadnych rozdźwięków, praco-
waliśmy jak najlepiej zgrana rodzina34.

Całe życie ks. Kazimierza, jego zaangażowanie w ruch oporu, 
w sprawy ojczyźniane, odwaga, solidarność z potrzebującymi, ale 
także jego działalność kapłańską i oddanie się sprawom ducho-
wym, nie było jałowe. Jako wychowawca młodych chłopców cie-
szący się autorytetem i zaufaniem, był dla nich także bohaterem 
i człowiekiem godnym naśladowania, za którego przykładem na-
leży kroczyć. Oddziaływując systematycznie na chłopców, którzy 
przez kilkanaście lat dochodzili do matury przy jego udziale, za-
palił ich do rzeczy wielkich tak, że w czasie wojny zdali pierwszy 
praktyczny egzamin z patriotyzmu35.

33 Tamże, s. 190.
34 K.  Kucharski, Konspiracyjny ruch niepodległościowy w  Wilnie w  okresie 

1939 r. do 25 maja 1941 r., s. 51.
35 F. Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w Wilnie, w: Przyszli służyć, s. 45.
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Społecznik i żarliwy patriota, jakim był ks. Kazimierz, nigdy 
nie zapominał że w pierwszym rzędzie był kapłanem. Podczas 
trudnego okresu dla podziemia w 1941 roku delikatnie i z wy-
czuciem wpływał na oficerów dowództwa, by swoje sprawy z Bo-
giem mieli uregulowane. Nigdy przecież nie było wiadomo, jak 
dla nich może się skończyć kolejny dzień walki. Nie miał jednak 
w swoim zamiarze nawracania na siłę. W swoich rozmowach czy 
rekolekcjach, nigdy nie przekraczał należnego każdemu czło-
wiekowi szacunku. Był przecież także doskonałym pedagogiem 
i wiedział, jak należy podejść do ludzi, z jaką delikatnością, aby 
człowiek sam zrozumiał potrzebę reformy w  swoim własnym 
życiu i sumieniu.

Rok 1941 był rokiem przełomowym w życiu ks. Kucharskie-
go. Przez Wilno przechodziła fala aresztowań, głośno mówio-
no o mającej nastąpić zsyłce na Sybir. On sam, przeczuwając, co 
może nastąpić, przygotowywał się na najgorsze. Nie zdołał unik-
nąć aresztowania, które nastąpiło 25 maja 1941 roku. Zatrzyma-
nia dokonali cywilni agenci sowieckiej służby bezpieczeństwa, na 
ulicy Wielkiej, gdy „Szczepan” wyszedł poza Kolegium OO. Je-
zuitów36. Po aresztowaniu księdza Kucharskiego służby NKWD 
przeprowadziły gruntowną rewizję w Kolegium.

Doświadczenie więzienia było jak to się później okazało, ka-
tastrofalne w skutkach dla jego zdrowia. Tak opisuje jego pobyt 
w  więzieniu Longin Tomaszewski w  Kronice wileńskiej 1939-
1941: „Przez kilkanaście dni przebywał w  piwnicznej celi przy 
ulicy Ofiarnej. Było to pomieszczenie bez okna, o ścianach ocie-
kających wodą i pokrytych grzybem. Celę wietrzono dwa razy na 
dobę po pięć minut, otwierając jedynie drzwi na korytarz. W tym 
czasie był poddawany «normalnym» badaniom. Dla organizmu 
wyczerpanego przebytą niedawno chorobą (paratyfusem) były 
to warunki szczególnie zabójcze. Z Ofiarnej został przeniesiony 
do więzienia na Łukiszki, skąd 23 czerwca nastąpiła ewakuacja 
więźniów. Pociąg więzienny odszedł na krótko przed nadejściem 
Niemców, 3 lipca, po dziesięciu dniach męki, transport z wyczer-
panymi do granic ludzkiej wytrzymałości więźniami politycznymi 

36 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 171.
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dotarł do miasta Gorki37. Ks. Kucharski nie tylko nie załamał się 
w więzieniu, ale jeszcze podtrzymywał na duchu współwięźniów. 
Głosił pogadanki religijne i  przewodniczył wspólnym mod-
litwom. Pod koniec listopada 1941 roku został zwolniony na 
skutek specjalnej interwencji generała Władysława Sikorskiego 
u  Józefa Stalina. Nie była to jednak łatwa interwencja. Władze 
obozowe, znając pozycję (ks. Kucharskiego), nie chciały go wy-
dać, tłumacząc, że nie da się ustalić tożsamości więźnia, ponieważ 
papiery spłonęły w czasie pożaru po zbombardowaniu wileńskie-
go NKWD. Ambasada polska w Kujbyszewie okazała się jednak 
stanowcza w  swoich żądaniach i w ostatniej dekadzie listopada 
ks. Kucharskiego odzyskano38. W stanie skrajnego wyczerpania, 
z chorymi płucami został on przewieziony do Kujbyszewa.

Pobyt ks. Kucharskiego w Gorkim naznaczony był cierpieniem 
i wycieńczeniem. Świadkiem pobytu ks. Kazimierza w więzieniu 
był inny wilnianin i działacz opozycyjny Witold Zahorski. Wspo-
minał on: 

Siedziałem z ks. Kucharskim w jednej celi więziennej w m. Gorki, 
wraz z innymi licznymi Polakami (…). Wyszliśmy z więzienia ra-
zem tego samego dnia (pod koniec listopada 1941 roku) i razem 
jechaliśmy do Kujbyszewa (…). Dowiozłem go tam pół żywego, 
wynieśliśmy go wraz z  przygodnym żołnierzem sowieckim na 
noszach. Przekazałem go polskiej ambasadzie, a sam pojechałem 
w dalszą drogę do Buzułuku39.

Po doświadczeniach więziennych ks. Kazimierz nigdy już nie 
wrócił do zdrowia, mimo to nie ustawał w pracy dla Polski i bliź-
nich. Wśród przyjaciół, którzy zaopiekowali się Kucharskim, byli 
profesor doktor Adam Straszyński i Irena Grabska. Jego niezłom-
ny duch i wiara czyniły cuda. Pomimo nadszarpniętego już po-
ważnie zdrowia nie ustał w swej pracy kapłańskiej i patriotycznej. 
Powołany na kapelana ambasady polskiej w Kujbyszewie podczas 
Bożego Narodzenia 1941 roku przemówił przez radio do Pola-
ków rozsianych po całym ZSRR. Został nazwany przez żołnierzy 

37 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 184.
38 F. Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w Wilnie, w: Przyszli służyć, s. 47.
39 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 184.
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polskich „Tatą Kucharskim”. W maju 1942 roku opuścił ostatecz-
nie wraz z armią generała Andersa nieludzką ziemię40.

Swoja posługę kapłańską oddawał odtąd żołnierzom Wojska 
Polskiego, wstąpił do utworzonego Wojska Polskiego i został ka-
pelanem w randze kapitana w Centrum Wyszkolenia we Wreska-
ja. Z Rosji na kategoryczny rozkaz przełożonych musiał się ewa-
kuować, mimo, że chciał tam zostać i nadal służyć rodakom. Z II 
Korpusem ks. Kucharski przeszedł cały szlak bojowy ze Środko-
wego Wschodu aż do Włoch. Posługę kapłańską pełnił, będąc 
kapelanem kolejno w  Centrum Wyszkolenia Armii Polskiej na 
Środkowym Wschodzie w Khnaquin w Iraku oraz w Szkole Pod-
chorążych w  Gedera w  Palestynie41. Nie zapominał też, iż jest 
z wykształcenia nauczycielem i był świetnym wychowawcą. Wi-
dząc potrzebę edukacji młodego pokolenia, znajdował także czas 
na organizację polskiego gimnazjum i liceum z internatem w Te-
heranie i przez pewien czas pełnił obowiązki dyrektora tej szkoły.

We Włoszech pod koniec swojej służby wojskowej został ka-
pelanem 7 Dywizji Piechoty w San Basilio koło Bari42. W tym 
okresie otrzymał awans na majora i w uznaniu bohaterskiej po-
stawy został odznaczony przez generała Sikorskiego Srebrnym 
Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy.

Niestety zdrowie ks. Kucharskiego było poważnie nadszarp-
nięte po przebytym więzieniu i chorobie. Głód i nieludzkie wa-
runki bytowania w  ZSRR pozostawiły trwały ślad na zdrowiu 
księdza. Wkrótce ks. Kazimierz poważnie zachorował na gruźlicę, 
która miała bardzo ciężki przebieg, ponieważ po przebytych do-
świadczeniach jego organizm był już zupełnie osłabiony. Nie było 
to łatwe przeżycie dla człowieka, który był zawsze tak aktywny 
i czynny, jak ks. Kazimierz. Przymusowe przykucie do łóżka, było 
dla niego bardziej męczące niż wcześniejsze okrucieństwa więzień 
sowieckich.

Jako człowiek aktywny, niepotrafiący usiedzieć na miejscu, któ-
ry nawet w czasie lekcji w klasie ustawicznie spacerował, a w so-

40 Tamże, s. 184-185.
41 Tamże, s. 207.
42 Tamże, s. 185.
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wieckim piekle w Gorki, poruszając się wygłaszał współwięźniom 
prelekcje z literatury polskiej, na całe lata pozostawał przykuty do 
szpitalnego łóżka i okresowo nie wolno mu było nawet odprawiać 
Mszy św43. Mimo toczącej go śmiertelnej choroby, pozostawał 
w miarę sił nadal bardzo aktywny, a czas spędzony w sanatoriach 
wykorzystywał na pisanie artykułów w czasopismach emigracyj-
nych, jak „Sodalis Marianus” czy „Duszpasterz Polski za Granicą”. 
Ogłosił też obszerne studium naukowe His toria poczt polowych 
Armii Polskiej na Wschodzie44.

Między kolejnymi kuracjami szpitalnymi angażował się w róż-
ną działalność na rzecz Polonii, słowem i piórem podnosił na du-
chu emigrantów tułających się po zawierusze wojennej po całym 
świecie, udzielał się także jako kapłan. Pracował czasowo w sekcji 
polskiej Radia Watykańskiego, miewał liczne odczyty, głosił nauki 
rekolekcyjne, publikował nadal artykuły oraz propagował polską 
sztukę i  literaturę45. Zabiegał również o  pomoc materialną dla 
niezamożnych Polaków oraz starał się o pracę dla nich. Ks. Ka-
zimierz umacniał swoje apostołowanie ogromnym cierpieniem, 
jakie mu bez przerwy towarzyszyło. Bp Adam Kozłowiecki z Ro-
dezji Północnej prosił nawet ks. Kucharskiego, aby swoje boleści 
i cierpienia, jakich ustawicznie doznawał, ofiarowywał za polską 
misję w Afryce46.

Od sierpnia 1944 roku stan zdrowia ks. Kucharskiego pogar-
szał się z dnia na dzień. Rozpoczął się czas walki z chorobą, dłu-
gie pobyty w szpitalach, z krótkimi okresami chwilowej poprawy 
i powrotu do pracy kapłańskiej. Ostatnie miesiące życia spędził 
w sanatorium w Bassano del Grappa koło Wenecji47. Umarł „In 
odore sanctitatis” (w opinii świętości) 1 października 1956 roku 
na wskutek wyczerpania organizmu, choć bezpośrednią przyczyną 
zgonu był zawał serca. Do ostatnich chwil życia, resztkami sił po-
został kapłanem. Ostatnią Mszę św. odprawił w intencjach Roku 

43 F. Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w Wilnie, w: Przyszli służyć, s. 48.
44 L. Tomaszewski, Wileńszczyzna lat wojny i okupacji, s. 663.
45 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 185.
46 F. Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w Wilnie, w: Przyszli służyć, s. 49.
47 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 185.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



77Ks. Kazimierz Kucharski SJ – bohater wileńskiego ruchu niepodległościowego 

Maryjnego, 26 sierpnia, w  uroczystość Matki Boskiej Często-
chowskiej, łącząc się duchowo z Polską i Polonią48.

W uznaniu mężnej postawy w cierpieniu miejscowi jezuici na-
dali mu przydomek „Leone il Grande” – Wielki Lew49. Przydo-
mek ten, ze wszech miar oddaje życie i działalność jezuity, ks. Ka-
zimierza Kucharskiego. Był on jedną z tych wybitnych jednostek, 
która w latach wojennych na wileńszczyźnie, swoją pracą i zaan-
gażowaniem, czy to na polu wychowawczym, kapłańskim, kon-
spiracyjnym, charytatywnym, czy społecznym, przyczyniła się do 
podtrzymania ducha narodowego i patriotyzmu wśród rodaków 
Wileńszczyzny, potem w szeregach Wojska Polskiego, a w końcu 
wśród polskiej emigracji.

Summary
Urszula Marecka-Danesi, Beata Topij-Stempińska

( Jesuit University Ignatianum in Krakow) 

“Fr. Kazimierz Kucharski S.J. –  
the Hero of the Vilnius Independence Movement” 

Fr. Kazimierz Kucharski S.J. (1894-1956) belonged to the most 
prominent members of the Vilnius independence movement. He 
worked as a teacher in Charków and Pińsk. Fr. Kucharski re-
ceived his PhD degree at Stefan Batory University in Vilnius. He 
taught respect and love for the country and for Catholic faith. Fr. 
Kucharski also propagated social and charitable activity.

In his Vilnius period, he wrote for Słowo, Alma Mater Vilnen-
sis, Pax and Sodalis Marianus. In the Vilnius area, Fr. Kucharski 
organized a Union of Armed Struggle (Związek Walki Zbrojnej), 
and while helping refugees and war victims he founded the Civic 
Self-Aid Society (Towarzystwo Samopomocy Obywatelskiej). He 
published an underground paper “Poland in Combat” (Polska w 
walce). Fr. Kucharski advocated talks with Byelorussians concern-
ing fighting the Germans, he undertook activities connected with 

48 F. Paluszkiewicz, Założyciel ZWZ w Wilnie, w: Przyszli służyć, s. 49.
49 L. Tomaszewski, Kronika wileńska 1939-1941, s. 185.
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the protection of the interests of youth against the growing Soviet 
influence and he aimed at appeasing the mutual dislike between 
Lithuanians and the Polish. 

Arrested in 1941, Fr. Kucharski was released after the inter-
vention of General Władysław Sikorski. While in prison, he 
developed a lung disease. As a chaplain in the Polish Army, Fr. 
Kucharski walked all the way from the Middle East to Italy with 
the II Corps of the Polish Armed Forces. He was awarded the 
Silver Cross of The Virtuti Military War Order.  Fr. Kucharski 
was the author of “The History of Polish Army Post Offices in the 
East”. („Historia Poczt Polowych Armii Polskiej na Wschodzie”). 
He died in Bassano del Grappa in Italy.
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Katarzyna Powęska
U n i w e r s y t e t  R z e s z o w s k i

Unowocześniona gawęda  
Melchiora Wańkowicza o Kresach  
w kontekście utworu Szczenięce lata

Na związek twórczości Melchiora Wańkowicza z  gawędą 
wskazywano wielokrotnie. Uznany za współczesnego teoretyka 
tego gatunku powracał do jego teorii w  swoich wypowiedziach 
(IV rozdz. ostatniego publicystycznego studium o  pisarstwie 
Wańkowicza Karafki La Fontaine’a zatytułowany Gawęda oraz 
Prosto od krowy)1.

Szczenięce lata to jeden z wielu utworów pisarza, który bez żad-
nych wątpliwości należy uznać za jedno z wybitniejszych osiąg-
nięć artystycznych w jego dorobku. We wstępie wyznał, że: 

Pisząc Szczenięce lata, uciekałem w kraj lat dziecinnych. Ukoń-
czywszy pisanie, uląkłem się nicnieróbstwa, rozpusty, obżarstwa 
i siedmiu grzechów głównych2. 

Tęsknota za swą młodością spędzoną na Kresach Wschodnich 
oraz chęć dania świadectwa ich zagłady, stanowiły genezę dzieła. 
Wańkowicz zapewniał, że Szczenięce lata były książką niezamie-
rzoną. Kiedy pięć lat przed wojną (1934) napisał utwór, okazało 
się, że nieświadomie zastosował formę gawędy szlacheckiej, choć 
tematycznie do niej przystawał. Niespełna trzydziestoletni autor 

1 Cytatom umiejscowionym w tekście głównym pochodzącym z Karafki 
La Fontaine’a, t. I, Kraków 1974, przyporządkowany jest skrót (KLaF), cyt. ze 
Szczenięcych lat, wyd. II, Warszawa 1972, odpowiada skrót (SzL). 

2 M. Wańkowicz, Wstęp, w: Szczenięce lata, s. 5.
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ukazał w niej obraz „szczenięcego” bytowania pośród kresowych 
„brzóz, mgieł i wrzosowisk”, nasycony scenami rodzajowymi z ży-
cia ziemiańskiego  – opisami polowań, wydarzeń towarzyskich, 
wierzeń, obyczajów i powtarzających się zgodnie z rytmem dnia 
i  pór roku powszednich zajęć gospodarskich. W  formę gawędy 
ujął pisarz losy ziemiaństwa kresowego, jego dzieje, rolę i tragicz-
ny epilog.

We wstępie utworu napisał, że powstał on 

ze szczerej tęsknoty do form tej kultury, z której poczęła się i na 
której podotąd trwa kultura polska (KLaF7). 

Według Wańkowicza gawęda 

ma w  sobie coś z kroniki towarzyskiej podbudowanej pewnym 
komentarzem, bliska jest reportażowi (KLaF178). 

Wykorzystał jej walory i „zanurzył się w ten ocean polszczyzny”. 
To gatunek literacki najbardziej polski, narodowy, którego począt-
ków należy szukać na Kresach. Twierdził, że gawęda „nie umiera”, 
ale rozwija się i 

przybiera coraz to nowe formy, coraz inne zagarnia dla siebie 
obszary tematów i  zagadnień. Dawno już przestała być tylko 
kontuszowa czy tylko chłopska, czy tylko mieszczańska. Zuni-
wersalizowała się, wyłamała się z  opłotków i  ograniczeń. Sta-
ła się ogólnopolska  – a  także liryczna, filozoficzna, polityczna 
(KLaF173).

A. Rzymska napisała, że „gawęda odnawia się w momentach 
zbiorowej, a  co za tym idzie, indywidualnej katastrofy”3. Pisarz 
szybko przekonał się, że unowocześniona i zmodyfikowana w nie-
których obszarach forma gawędy, może być współczesnym na-
rzędziem wypowiedzenia się o wojnie i dramacie wykorzenienia. 
Dzięki temu nie uległ całkowicie konwencjonalnym sposobom pi-
sania o zagładzie, jaki został wykształcony przez „niewiasty kreso-
we”. W odróżnieniu do Kossak-Szczuckiej, Dunin-Kozickiej czy 
Dorożyńskiej, Wańkowicz stworzył nowy typ opowieści o „cmen-

3 A.  Rzymska, Gawędowy „ikonostas”: współczesne powroty gatunku, 
Olsztyn 2001, s. 132.
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tarzach Rzeczypospolitej”4, opatrzony komentarzem historio-
zoficznym, pozbawiony cech Zbaraża, ale bogaty w  informacje 
o rewolucyjnej i wojennej pożodze. Analizując strukturę utworu, 
można jednak zauważyć pewną typowość. Konwencjonalizacji 
ulega prezentowanie przestrzeni, w której wykorzystuje opozycje: 
polskość przeciwko bolszewizmowi, swojskość przeciwko obcości, 
piękno tradycji przeciwko rewolucyjnej i wojennej teraźniejszości. 
Na jednym biegunie znajdują się synonimy wartości, na drugim 
ich brak. Przestrzeń ta rozpada się na dwa antagonistyczne ob-
szary: świat zostaje podzielony pomiędzy „swoich” i „obcych”, co 
jest tożsame z podziałem społeczeństwa na patriotów i zdrajców. 
Jest obóz krzywdzicieli (bolszewików i  ich popleczników), któ-
rzy biją, lżą, kopią, palą, profanują wszystko, co napotkają na swej 
drodze, jest także obóz krzywdzonych, niewinnie skazanych na 
mękę tortur, czekania, tęsknoty, niewiedzy o losie najbliższych. To 
społeczność kresowa wydana i  zdradzona. Okrucieństwo, które 
ich spotyka, ma rozmiar apokaliptyczny, spada na domostwa, pa-
miątki rodzinne, zabytki, biblioteki, parki, ogrody, kościoły, a na-
wet mogiły.

Wańkowicz prezentuje pogrom bolszewicki z epickim dystan-
sem. S. Uliasz napisał, że z wańkowiczowskiej lektury

przeziera tęsknota za antyapokaliptycznym stylem życia, świat 
stworzony przez pisarza zmysłowo działa na wyobraźnię, mają 
w  nim swój urok jesienne szarugi, zimowe szlaki, drożyny leś-
ne (…). Jego gawędę o charakterze pamiętnika dokumentalnego 
wyróżnia afirmacja życia i optymizm historyczny, przez co autor 
przełamuje ciemną tonację drugiej połowy dwudziestolecia5.

Z punktu widzenia genologicznego gawęda jest gatunkiem 
hybrydycznym, w  którym granice pomiędzy poszczególnymi 
„składnikami” zacierają się. Szczenięce lata wyróżniają się wy-
raźnie innorodną strukturą. W  odniesieniu do ich konstrukcji 
można mówić o segmentach inicjalnych i finalnych dzieła, a więc 
o „formule początku” i „formule końca” opowiadania, które autor 

4 S.  Uliasz, O  literaturze Kresów i  pograniczu kultur. Rozprawy i  szkice, 
Rzeszów 2001, s. 106. 

5 Tamże, s. 107-108.
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traktuje łącznie i zachowuje ich pojawienie się w utworze. Owe 
formuły zostały umiejscowione w  różnych światach, w  różnych 
czasoprzestrzeniach, odmiennych, ale nierozerwalnie złączonych, 
bo dotyczących przestrzeni Kresów. Autor swobodnie porusza się 
we własnym czasie, nie niszcząc przy tym obiektywnego porząd-
ku czasowego przedstawianych wydarzeń. S. Uliasz, porównując 
„formułę początku” i „formułę końca” Szczenięcych lat, podkreśla 
charakterystyczne przechodzenie od wielości w  sensie familiar-
nym (ród Wańkowiczów rozsiany był od Witebszczyzny aż po 
Polesie, autor zastosował także znamienny chwyt, przyrównał 
swój ród do rojstów  – wyróżniających przecież litewski pejzaż: 
brzozy, mgły, wrzosowiska) do finalizującego utwór obrazu Kre-
sów przedstawionych jako cmentarz Rzeczypospolitej6.

Ryszard Nycz, badając zjawisko sylwiczności, doszedł do 
wniosku, że: „Tak jak nie ma tekstów pozagatunkowych, tak też 
nie ma utworów popadających całkowicie pod normy wyłącznie 
jednego gatunku (…)”7 czego przykładem pozostają Szczenięce 
lata. Czytając dzieło, trudno nie zauważyć ich innogatunkowej 
formy, w której cechy gatunkowe: gawędy, dziennika, pamięt-
nika, wspomnienia występują przemiennie. Wańkowicz ce-
nił pamiętnikarstwo, nazywał je „glebą, na której rośnie kultura 
narodu”8 i tak jak pamiętnik, który „ma utrwalić coś, co ma poży-
tek w przyszłości”9, czyta się Szczenięce lata. Trudno wskazać wy-
raźną granicę pomiędzy pamiętnikiem a dziennikiem, gdyż oba 
gatunki są: „Ujawnioną, epicką relacją o faktach, przytoczonych 
ze stanowiska własnego życia”. Kryterium gatunkowej klasy-
fikacji jest zastosowanie relacji: uteraźniejszonej, retrospek-
tywnej bądź różnoczasowej. Pierwsza z  nich jest typowa dla 
diariusza, a pozostałe dla pamiętnika10. Rodzaj relacji związany 

6 Tamże, s. 100-101.
7 R.  Nycz, Intertekstualność i  jej zakresy: teksty, gatunki, światy, w: te-

goż, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1995, 
s. 70-71.

8 M. Wańkowicz, Przez cztery klimaty 1912-1972, Warszawa 1976, s. 89. 
9 A. Cieński, Pamiętnikarstwo polskie XVIII w., Wrocław 1983, s. 8.
10 Por. J. Trzynadlowski, Struktura relacji pamiętnikarskiej, w: Księga pa-

miątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków 1961, s. 578, 583.
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jest z odczuwalnym dystansem narratora wobec opisywanego 
przedmiotu. O ile pamiętnik spisywany jest z jakiegoś krótsze-
go dystansu czasowego, co znajduje wyraz w przyjęciu pewne-
go punktu oglądu rzeczywistości odtwarzanej, o tyle dziennik 
nie operuje dystansem narratorskim. Spisywany jest na bieżąco, 
z dnia na dzień, co najwyżej z dystansu kilku dni11.

W Szczenięcych latach występuje również narracja prowadzo-
na w czasie przeszłym, co świadczyłoby o zastosowaniu przez 
pisarza formy pamiętnika. Retrospektywna relacja sięga czasów 
dzieciństwa (utwór napisany został w  roku 1934), wczesnej 
młodości, aż po rewolucję bolszewicką, którą znał z  autopsji. 
Pisarz rozpamiętuje bardzo dokładnie wydarzenia, przedmioty, 
wspomina polowania, zabawy, posiłki, opisuje krajobrazy, roz-
tacza przed czytelnikiem sylwetki, życie, zwyczaje i mentalność 
członków swej rodziny, co zostanie szerzej zaprezentowane 
w dalszych rozważaniach. Przytacza daty, nazwiska, nazwy tak-
że w formie dygresji, anegdot i asocjacji. Zdarza się również, że 
wspomnienie przybiera formę czasu teraźniejszego, co widać 
w zakończeniu utworu. Granica pomiędzy czasem przeszłym 
i teraźniejszym, stanowi metaforyczną granicę pomiędzy spoj-
rzeniem na Kresy przed narodowym kataklizmem i po nim: 

Szumią sobie lasy dalej, jak przed laty, broczy się żywica po wrzo-
sowiskach, pachnie ziemia, lśni rzeka. 

Mamy więc do czynienia z relacją różnoczasową, która jest „na-
stępstwem dygresyjności szczególnie wówczas, gdy dygresja 
zostaje wprowadzona na prawach oraz w  funkcji komentarza 
i  ilustracji”12. Jednocześnie jest to charakterystyczna relacja dla 
pamiętnika, jak i autobiografii.

O tym, że gawęda stanowi bardzo cenny heterogeniczny su-
rowiec, świadczy jej wewnętrzna różnorodność. W nim spoty-
kają się: 

11 R. Lubas, Z zagadnień teoretycznych literatury pamiętnikarskiej, „Ruch 
Literacki” 1981, z. 3, s. 199. Por. także: Cz. Niedzielski, O teoretycznoliterackich 
tradycjach prozy dokumentarnej, Toruń 1966.

12 J. Trzynadlowski, Struktura relacji pamiętnikarskiej, w: Księga pamiątko-
wa ku czci Stanisława Pigonia, s. 258.
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prasłowiańska sarmacka nordyckość, turkmeńskie orientalizmy, 
elementy łacińskie, „dopływiki” ormiańskie, litewskie, białoruskie, 
tatarskie, a nawet żydowskie, a z drugiej strony – włoskie i gali-
ckie (KLaF152). 

Pisarz miał świadomość tego, że gawęda popularna staje się 
najczęściej tam, gdzie panuje kultura rustykalna. Środowisko ru-
stykalne odznacza się: żywą i silną więzią sąsiedzką, stosunkowo 
małą ruchliwością migracyjną, stąd trwałość tradycji lokalnych 
oraz względna homogeniczność kultury. Tych cech nie ma nowo-
czesne miasto, choć i ono dało początek gawędzie, ale nie szlache-
ckiej a mieszczańskiej13, szukając inspiracji w kulturze Zachodu. 
I dlatego według pisarza 

jej nurt choć nie rustykalny, ale wynikający z zasiedziałości, zako-
rzenienia, poczucia swojskości – jest dla literatury również nie-
zwykle ważny (KLaF138). 

Polska dzięki swemu przejściowemu położeniu geopolityczne-
mu, łącząc zarówno wpływy tak Wschodu, jak i Zachodu, kulturę 
orientalną z europejską, sprzyjała rozwojowi tej soczystej formy, 
pełnej kontrowersji i skrajności.

Korzystając z  tradycji tego gatunku, swoją gawędę nazwał 
Wańkowicz „gawędą unowocześnioną”, powstałą w „wieloznacz-
nym czasie”, skazanym na mnogość kultur, religii, języków, oby-
czajów. Służyła tematom niebłahym, a stałe elementy jej budowy: 
dygresja, humor występujący na przemian z patosem, anegdota, 
aluzja, gra słowna, nie były w stanie odciągnąć uwagi czytelnika 
od poważnej treści. Takimi gawędami unowocześnionymi nazwał 

Smętka, który zaważył na naszym stosunku do Prus Wschodnich, 
Opierzoną rewolucję, która otworzyła oczy na problemy komu-
nizmu, Szczenięce lata i Ziele na kraterze będące rozrachunkiem 
z przechodzącym czasem, Sztafetę – z dwudziestoletnim dorob-
kiem, Tworzywo z problemem człowieka nagiego, rodzącego się 
do cywilizacji w obcym świecie (KLaF180).

13 Wśród przedstawicieli gawędy mieszczańskiej wskazuje Wańkowicz: 
Bolesława Prusa, Aleksandra Niemierowskiego, Kazimierza Władysława 
Wójcickiego, Edwarda Bogusławskiego, Wacława Szymanowskiego. Zob. 
Karafka La Fontaine’a, s. 139.
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Pisarz w gawędzie upatrywał nowoczesny i zwarty środek eks-
presji, który poszerza możliwości pisarskie. Stanowi stałą kom-
ponentę naszej literatury niemal od jej zarania i  zasługuje, aby 
ją wziąć na warsztat nowoczesnej techniki. Wskazując na pod-
stawowe cechy gawędy, Wańkowicz przytacza wypowiedź prof. 
Z. Szweykowskiego, który upatruje w niej: 

prostotę oraz kunszt artystyczny. Gawęda, prawdziwa gawęda, 
wymaga bardzo dużo od autora (KLaF177).

 Wańkowiczowska gawęda niby nowatorska, pozostawała bli-
ska klasykom od Paska do Sienkiewicza. Nie stroniła od syntez, 
wzbogacona była metaforyką i  prowadziła w  gęstwę staropol-
szczyzny. A wszystko podane było narracją swobodną, rozlewną, 
niewahającą się raz po raz odchodzić od głównego tematu, by 
nagle błysnąć niespodziewanym dowcipem.

Stefan Lichański uważa, że: 

Wyprowadził ją pisarz z  tradycji pamiętnikarskiej XIX w. 
(Chodźko, Rzewuski, Pol, Syrokomla, Kaczkowski), z najpopu-
larniejszych jej odmian: gawędy kontuszowej, szlacheckiej, ale 
i  „nieszlacheckiej: chłopskiej, mieszczańskiej, żołnierskiej, dzia-
dowskiej” (KLaF172-173). 

Ale należy również wskazać na polemiczną wypowiedź w tej kwe-
stii Józefa Szczypki, według którego Wańkowicz ma „własny, od-
rębny styl i ambicje literackie własne”14. 

Stworzył coś, co można by nazwać syntezą stylu gawędziar-
skiego i na niej właśnie oparł oryginalny, suwerennie własny typ 
wypowiedzi prozatorskiej, dlatego wskazywanie podobieństw 
z wymienionymi klasykami jest niewłaściwe.

Unowocześniając polską gawędę, wyeliminował z niej ogrom 
dygresji i przesyt dywagacji, choć ich obecności i  tak nie da się 
przeoczyć. Twierdził, że: 

dywagacja jest to dygresja bez dyscypliny, natomiast dygresja – 
krąży koło głównego trzpienia narracji15.

14 „Kierunki”, 2 VII 1972. 
15 M.  Wańkowicz, Prosto od krowy, Warszawa 1965, s.  68. Por. także 

M. Wańkowicz, Struktura gawędy, „Odra” 1970, nr 6.
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Jej doniosłość jest szczególnie widoczna tam, gdzie rozwija ona 
fabułę, jako że sama w sobie jest pustą strukturą fabularną, któ-
rą można werbalizować różnorodnie i  wielorako interpretować. 
J. Trznadlowski wskazuje na takie jej cechy jak: zwięzłość, budowa 
dramatyczna zmierzająca „ku zakończeniu, ku ostro zarysowane-
mu finałowi, (…) w którym jej sens się mieści”16, dowcip, zabaw-
ność, bliskość aforyzmowi, obecność efektów zdziwienia, cudow-
ność, nastawienie na to, co niezwykłe, osobliwe, indywidualne, „co 
odbiega od rzeczywistości nie opuszczając jednak jej podłoża”, co 
wypływa z głębi jakiejś osoby17.

Wańkowicz serię różnych anegdot, powiązanych wstawkami 
narracyjnymi dodaje do struktury podstawowej, a więc do tematu 
swych autobiograficznych dziejów najczęściej za pomocą słów np. 
„pamiętam jak…”, po czym za pomocą zwrotu „wróćmy jednak do 
…”, „tyle o tym”, kontynuuje wątek, który rozpoczął. Ich tematem 
są najczęściej komiczne wydarzenia, ale również w nich zawiera 
się his toria osób, ukazanych w taki sposób, w jaki zapadły pisa-
rzowi w pamięci, z pominięciem całościowej ich wizji czy posta-
ci. Przykładem takiej pikanteryjnej anegdoty jest his toria o wuju 
Wańkowicza Ottonie, którą rozpoczyna pisarz słowami: „Niech 
mi daruje te wspomnienia”. Jej bohater został ukazany w sytuacji, 
gdy śpiewał serenadę dla dam na dziobie łodzi w  „stroju Ada-
ma”, a jedynym elementem jego garderoby był wieniec na skroni. 
W formie dygresji i anegdot ukazane zostają także kary stosowane 
wobec małego „Mińczuka”, jak np. ciągnął fortepian przywiązany 
do nogi po pokoju. Prezentuje w nich również sytuacje, w których 
jawi się jako niepokorny – humorzysta, gdy np. spuszczał z dachu 
cegły, gasząc świece i strasząc dorosłych. Ich przytaczanie stanowi 
o wybujałym humorze i prześmiewczym charakterze, którego mu 
nie zabrakło pomimo wczesnego sieroctwa. Poza ubarwianiem 
akcji, nie można anegdotom odmówić jednak funkcji poznawczej, 
która dopełnia kolorowy i specyficzny obraz ludzi i życia kulturo-
wego na Kresach.

16 J. Trzynadlowski, Dowcip, żart, facecja, w: Małe formy literackie, Wrocław 
1977, s.106.

17 Por. R. Lubas-Bartoszyńska, Między autobiografią a literaturą, Warszawa 
1993, s. 136.
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Seweryna Wysłouch, pisząc o powieści XX wieku, konstatuje, 
że sięga ona po tradycję gawędy, która bujnie rozwija się w XIX 
wieku. Zmierza do przeźroczystości narracji, niezauważalności 
auk torialnego narratora, celowości i ekonomii konstrukcji. Bohater 
mówiący w pierwszej osobie z łezką w oku wspomina przeszłość, 
żegnając świat miniony jako najlepszy i najdoskonalszy. Zamiast 
obiektywizmu auktorialnej narracji, gawęda proponowała subiek-
tywizm doznań i sądów, wyraziste „żywe słowo” i pełny dygresji, 
luźnych skojarzeń „nieekonomiczny sposób opowiadania”. Wy-
różnikiem gawędy staje się zatem amorficzność. Jej tworzywem 
są poza tymi elementami, na które zwraca uwagę S. Wysłouch – 
liczne powtórzenia, przysłowia, sentencje, językowe kolokwiali-
zmy, neologizmy. Gatunek ten służył najlepiej do demaskowania 
megalomanii narodowej18.

Bolesław Hadaczek dostrzega w gawędzie łącznik pomiędzy 
tym, co minęło, a teraźniejszością. Gawęda pełniła rolę literatury 
popularnej, nastawionej na porozumienie z  masowym odbior-
cą, zwłaszcza młodym, niepamiętającym przeszłości kresowej19. 
Mieczysław Niedziałkowski, wypowiadając się o  Szczenięcych 
latach Wańkowicza, stwierdził, że „pod wesołą formą kryje się 
zamyślenie poszukiwania prawdy”. Przede wszystkim Wańko-
wicz, jako bystry obserwator życia polskiego po wojnie, próbo-
wał wskazać miejsce Polski w  „dziejącej się” historii. Te same 
problemy gnębiły prostych ludzi, w których życiu niepokoje łą-
czyły się z codzienną troską o byt, z lękiem przed bezrobociem 
z kompleksami niższości wobec dalszych i  bliższych sąsiadów. 
Wańkowicz pobudza refleksje na tematy polskie, drąży świado-
mość narodową, daje wolę zrozumienia tamtych czasów i ludzi. 
Jako świadek i uczestnik przedstawianych zdarzeń i zajść, dys-
ponował szczegółową wiedzą o  swym środowisku. Kresy miał 
we krwi, to „ziemia jego ojców”, z nią się identyfikował, nigdy 
nie wypierał, odczuwał silną przynależność i  więź społeczną. 
Gawęda – napisał – 

18 S.  Wysłouch, Powieść dwudziestego wieku kontynuatorką tradycji, w: 
S. Uliasz, Polska proza lat 1918-1939. Antologia tekstów, Rzeszów 1989, s. 26-27.

19 B. Hadaczek, His toria literatury kresowej, Szczecin 2008, s. 93.
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to taka konwencja literacka, która sugeruje fikcyjną sytuację dia-
logu mówionego – tylko dialogu o tyle niezwykłego, że słuchacz 
milczy. Niemniej jest stale obecny (KLaF137). 

Szczenięce lata można traktować jako subtelną, wewnętrzną spo-
wiedź pisarza, pewnego rodzaju formę „autoporozumienia20. Wię-
zi pomiędzy narratorem a  słuchaczem przesądzają o  strukturze 
tego gatunku. Nie stanowi ona intymnego dialogu, jej odbiorcą 
jest słuchacz zbiorowy, który tak jak narrator pochodzi z określo-
nego środowiska, ma podobny zasób pojęć, obyczajowość, mental-
ność, światopogląd, znajomość życia, horyzontów itp.

Odbiorcę uderza szczególna dbałość autora o zachowanie stylu 
ówczesnej epoki i miejsca. Mowa familiarna, a więc język gawędy, 
funkcjonuje jako określony porządek, który też można zburzyć 
wówczas, gdy 

w stosunkach międzyludzkich przekroczona zostanie pewna 
określona granica i stosunki te stają się całkiem intymne i szcze-
re. Wówczas następuje niekiedy łamanie zasad normalnego uży-
cia słów, likwidacja hierarchii językowej, mowa przestraja się na 
nowy, otwarcie familiarny porządek21.

Owe porozumienie sprawia, że gawęda bywa z  jednej stro-
ny dygresyjna z drugiej aluzyjna. Pewnych oczywistych dla obu 
stron (nadawcy-odbiorcy) spraw nie ma potrzeby rozwijać, wy-
starczy napomknienie lub aluzja. Według pisarza dygresje „siedzą 
w krajobrazie, zbliżają i do tematu, i do autora”. Mówiąc słowami 
S. Lichańskiego: 

Opowieść gawędziarza nie daje się nigdy oddzielić od niego sa-
mego, jest przepojona jego osobowością, nawet gdy dotyczy wy-
darzeń, w  których on sam bezpośrednio nie uczestniczył (…) 
niemożliwa do podrobienia jest atmosfera tej specyficznie Wań-
kowiczowskiej gawędy, która dysponuje niesłychaną skalą tonacji: 

20 W. Panas, Z zagadnień semiotyki podmiotu, w: Autor, podmiot literacki, bo-
hater. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej,  red. A. Martuszewska 
i J. Sławiński, Wrocław 1983, s. 42.

21 M.  Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a  kultura ludowa śred-
niowiecza i  renesansu, przeł. A.  i  A.  Goreniowie, oprac., wstęp i  komentarz 
S. Balbus, Kraków 1975, s. 567.
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od rubasznego śmiechu do liryzmu, od patosu do profesorskiej 
zgoła precyzji rozumowego perswadowania (KLaFI146).

Pisarz stara się zaciekawić odbiorców, korzystając z  gawędy, 
jako formy zbliżenia się do czytelnika, któremu należy przeży-
te lub zasłyszane zdarzenia opowiedzieć w sposób interesujący22. 
W rozmowie z Zbigniewem Taranienko artykułował, że odbiorcy 
nie można trzymać w jednej tonacji, bo się znuży; 

tematyka poważna jest szkieletem opowiadania. Ale ten szkie-
let musi obrosnąć kształtnym ciałem, biciem serca, pulsowaniem 
krwi, sekrecjami gruczołów23. 

Tak więc stokroć ważniejsza jest w gawędzie nie strona formalna, 
ale tematyka, stwierdził, że: 

pisarz miewa niedosyt, żonglując walorami formalnymi (…). 
Sięgnąłem więc po witaminy – do gawędy. Gawęda daje element 
zbliżenia24.

Wańkowicz w jednej osobie skupia cechy narratora i głównego 
bohatera utworu. Prezentowana przestrzeń literacka, w której zaj-
muje centralne miejsce, jest projekcją jego punktu widzenia. Au-
tor wypowiada się tu w pierwszej osobie, co wcale nie eliminuje 
fikcji literackiej. Użył 

formy wspomnień opisu swych najbliższych, albo wymienianych 
po nazwisku znajomych jako zabiegu literackiego

– napisał Mieczysław Kurzyna25.
Szczenięce lata stanowią mimo wszystkich fikcjonalizmów li-

terackich – znakomity dokument życia autora i jego środowiska. 
Dowiadujemy się z nich o beztroskim dzieciństwie i zbuntowa-
nych latach młodzieńczych pisarza. Pierwszoosobowa narra-
cja wprowadza czytelnika do wnętrza tekstowego świata, który 

22 Por. A.  Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 
1994, s. 345.

23 Z. Taranienko, Rozmowy z pisarzami, Warszawa 1986, s. 10.
24 M. Wańkowicz, Prosto od krowy, s. 68.
25 M.  Kurzyna, O  Melchiorze Wańkowiczu  – nie wszystko, Warszawa 

1975, s. 92. 
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odbiorca próbuje poznać i  zrozumieć. Pomiędzy czytelnikiem 
i narratorem zawiązuje się subtelna więź, której pozbawiona jest 
trzecioosobowa, obiektywna narracja. Utożsamienie narratora 
z autorem (pakt autobiograficzny) oraz specyficzna sytuacja zwie-
rzenia się odbiorcy sprawia, że obok toku fabularnego, przed-
stawiającego historię rzeczy, ludzi, miejsc, pojawiają się osobiste 
refleksje i komentarze, dotyczące w  szczególności sytuacji czło-
wieka w przestrzeni kulturowej i socjologicznej. Książka prezen-
tuje w planie fabularnym fragment życiorysu pisarza, zaś w planie 
problemowym rozważa obraz Kresów po pogromie bolszewickim. 
Prezentuje pisarz nostalgiczny powrót do czasów dzieciństwa, 
który ma swoje korzenie w  toposie „małych ojczyzn”, obecnych 
w pisarstwie autobiograficznym.

Omawiany utwór rozpoczyna się jak typowa powieść wspomnie- 
niowo – pamiętnikarska: 

Po śmierci rodziców opieka, złożona z dwóch poważnych sąsia-
dów, wysłała mię, jako dwuletniego dzieciaka, z ojcowskich Kalu-
życ w powiecie ihumeńskim ziemi mińskiej – do majątku babki 
w Kowieńszczyźnie (…) Trzeba wiedzieć, że Wańkowiczów było 
jak rojstu w  Mińszczyźnie i  wygodniej ich było przezywać od 
majątku albo, jeżeli imię ojca było rzadkie, z ojca (SzL15). 

Kończy go natomiast gorzka refleksja zawarta w słowach, które 
wypowiada już nie uczestnik, lecz beznamiętny obserwator wy-
darzeń: 

Dwory kresowe już zmarły. Ich byłych mieszkańców odprowadza 
raz po raz na cmentarz coraz szczuplejsza garstka w zrudziałych 
okryciach. A w koło Polska szumi… (SzL131).

Nie wiadomo, czy treść słów należałoby odczytać jako zwrot 
pisarza ku przyszłości Polski niepodległej, która wysiłek młodego 
państwa skupiała na scalaniu ziem po zaborach, czy raczej płynie 
w tym stwierdzeniu nuta żalu i sarkazmu, że Polska międzywo-
jenna zapomniała o swoich Kresach.

Pomiędzy tymi dwiema informacjami, zawarta została barwna 
gawęda o obyczajach i dziejach ziemiaństwa polskiego na obszarze 
Kresów litewsko-białoruskich. Wańkowicz angażując się w  rolę 
bohatera i narratora, staje się kreatorem przedstawionej rzeczy-
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wistości, prezentuje się jako badacz historycznej prawdy i ujawnia 
autentyczne wydarzenia na kartach swego utworu. Już z pierw-
szych fragmentów utworu ukazuje się zestaw informacji o domu 
rodzinnym i środowisku w którym dorastał autor. To strzęp autor-
skich wspomnień, przeżyć, portretów członków rodziny.

Urodził się Wańkowicz „herbu Lis  – odmieniony”, dnia 10 
stycznia 1892 roku w majątku Kalużyce, powiatu ihumeńskiego, 
ziemi mińskiej na Białorusi. Był synem Melchiora (zgodnie z tra-
dycją na Białorusi, imię przechodziło z  ojca na syna) powstań-
ca 1863 roku i osiedleńca na Syberii oraz Marii ze Szwojnickich 
z Nowotrzeb na Kowieńszczyźnie. W 1895 roku przyszły pisarz 
przeżył śmierć mamy, a trzy lata wcześniej śmierć ojca. Czworo 
dzieci Melchiorstwa Wańkowiczów: 19-letni Czesław, 14-letni 
Witold, 12-letnia Regina oraz 3-letni Melchior zostało sierota-
mi. W  Nowotrzebach rozpoczęło się dość typowe dzieciństwo 
ziemiańskiego chłopca tamtych okolic i  tamtej epoki, choć po-
zbawione bezpośredniego ciepła matczynej opieki, to przecież tak 
pełne troskliwej miłości, że pisarz zapytany po latach wprost czy 
odczuwał sieroctwo – odpowiada zdecydowanie przecząco26.

Ich losem zajęła się specjalnie powołana rada familiarna, któ-
ra postanowiła małego Mela oddać na wychowanie babce Felicji 
z Baczyżmalskich do matczynych Nowotrzeb na Kowieńszczyź-
nie. Przebywał tutaj do szóstego roku swojego życia, chowany pod 
opieką babci i  innych mieszkanek dworu. Babcia Szwoynicka, 
pisał o  niej wnuk, była „najwyższym suwerenem, arcykapłanem 
domostwa, punktem najwyższym hierarchii”. Nazywał ją kroniką 
żywego powstania. Przepiękna dolina Niewiaży stała się głównym 
krajobrazem wczesnego dzieciństwa. To w niej położony był ma-
jątek w matczynych Nowotrzebach, 

o szesnaście wiorst od Kowna, dzierżony był od czterech pokoleń 
w rękach matriarchatu (…), gdzie dziedziczki żyły krzepko i dłu-
go, rękę zaś miały twardą i zwyczaje starodawne (SL18). 

W odróżnieniu do Kalużyc, w Kowieńszczyźnie życie upływa-
ło więcej „po domowemu”. Kalużyce płożone w ziemi mińskiej, 

26 M. Kurzyna, O Melchiorze Wańkowiczu – nie wszystko, s. 29. 
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pośród ludu białoruskiego i prawosławnego były bardziej „męskie” 
i „pańskie”. Tak upływało życie Wańkowicza określane przez nie-
go samego najpierw jako „domowe”, potem „leśne” i „polne”. Dwa 
różne regiony: ojcowska Mińszczyzna i matczyna Kowieńszczy-
zna wraz z przyległymi regionami Wileńszczyzny i Nowogród-
czyzny kształtowały wrażliwość językową oraz oryginalną styli-
stykę kresową charakterystyczną dla terenów polsko – litewskich. 
W Karafce La Fontaine’a wspomina: 

Wychowałem się w  dwu odmiennych językowo regionach. 
W  domu matki, na Kowieńszczyźnie podłoże było katolickie, 
w kościele dominował język polski i  litewski, była między tymi 
językami symbioza, wiele rodzin dwujęzycznych, w tych warun-
kach rosła gwara dynamiczna. Dom ojca był na Białorusi. Lud-
ność prawosławna miała styk z polskością przez dwór. Dlatego 
czystość języka polskiego była większa (KLaF264).

Do roku 1902 Wańkowicz dorastał w Kowieńszczyźnie w at-
mosferze matriarchatu. Tutaj kobiety oddawały należyty sza-
cunek mężczyznom, którzy szli do powstania, bronili ojczyzny, 
walczyli o  jej niepodległość. Po zesłaniu ich przez Rosjan na 
Syberię, kobiety polskie jednoczyły się z  nimi, nosząc żałobę 
narodową. Dlatego też duch polskości w domu Wańkowiczów 
nigdy nie gasł, mimo zakrętów historii i tego, że Polska z powo-
du pazerności zaborców była zmazywana z mapy świata. Ojciec 
Melchiora za udział w powstaniu styczniowym, został skazany 
na karę śmierci, zamienioną później dzięki łapówkom i  stara-
niom wysoko u dworu carskiego postawionych osób, na długo-
trwałe zesłanie na Syberię. Wrócił po latach. W 1875 roku oże-
nił się, a w 1892 zmarł. Jego kult w domu był ciągle żywy. Wraz 
ze wspomnieniem jego pogrzebu, przekazywana młodzieńcom 
była niechęć do Rosjan. Walka z zaborcą w tych warunkach sta-
wała się naturalnym przykazaniem każdego mężczyzny. Sym-
patia wytrawnego gawędziarza względem Rosjan nie wzrastała 
tylko malała.

Rosjanie bez względu na to, jakie sprawowali urzędy, nigdy nie 
byli przyjmowani we dworze babki Szwoynickiej – z należytymi 
honorami, jakie oddawać trzeba gościom. Pamięć o Murawiewie 
i wrogim stosunku do Polaków nie poszła w zapomnienie. Rosjan 
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nigdy nie przyjmowano w salonach, ale w pomieszczeniach naj-
mniej reprezentacyjnych, napisał: 

Była jedna kategoria gości, dla których nie było miejsca na trak-
tament ani w stołowym, ani w kredensie, ani w kuchni (…) To – 
Rosjanie. Ani ranga, ani znaczenie przełamać nie mogły żelazne-
go prawa (SzL62-63). 

Po wybuchu rewolucji październikowej niechęć do narodu rosyj-
skiego w Kalużycach wzmogła się dodatkowo. Wtedy bolszewicy 
czując się panami sytuacji, mając kompleks niższości wobec Pola-
ków, niszczyli wszystko, co napotkali cenniejszego na swej drodze, 
a co należało do polskich ziemian. 

Nie ma Kalużyc – pisze Wańkowicz w Szczenięcych latach. Ostatni 
raz widziałem je po pogromie bolszewickim (…) ziały wyrwane 
futryny okien. Kominki rozwalone siekierami: szukali skarbów. 
Porozłupywane kasetony w suficie, wyrąbywali mosiężne śrubki. 
W  salonie wielka gruba kolumna, palisandrowa trema, sterczy 
strzaskana (…) Park zasypany kartkami porwanych książek bi-
blioteki (SzL156-157).

Obraz Kalużyc po pogromie bolszewickim jest obrazem Kre-
sów, symbolem cmentarza Rzeczypospolitej, utraty czegoś, co jest 
krótkotrwałe wobec wieczności27. Odchodzący świat dworski uka-
zał przez pryzmat niepowrotnego dzieciństwa. Utrata domu łączy 
się nierozerwalnie z utratą sielskiego bytowania. Wańkowicz, po-
szukując „źródeł polskiej duszy” i miejsca dla narodu w świecie, 
stawał się rzecznikiem polskiego „ducha wiecznego rewolucjo-
nisty”, szczególnie wyczulonego na procesy wynaradawiania na 
Kresach. Dom, w którym „tak życia ułożyły pokolenia” i który był 
„księgą żywą pokoleń”, his toria skazuje na zagładę28. Wańkowicz 
stawia czytelnika przed koniecznością prześledzenia pożegnań 
dwóch miejsc rodzinnych. Pożegnaniu Nowotrzeb towarzyszy 
świadomy ton refleksji o konieczności odejścia tego „zmurszałego 

27 Por. Z. Wasilewski, Głosy o „Szczenięcych latach” i „Opierzonej rewolucji” 
M. Wańkowicza, „Wiadomości Literackie” 1995, nr 7, s. 8.

28 S.  Uliasz, O  literaturze Kresów i  pograniczu kultur. Rozprawy i  szkice, 
s. 103. 
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świata” nieprzygotowanego do tempa przemian współczesnych. 
Pisarz programowo odrzuca nostalgiczno-liryczny charakter 
wspomnień o domu. Dla autora dom w Nowotrzebach 

nie był przygotowany na czasy, które idą. Klęski przyjmowali jako 
normalne objawy życia, powodzenia z  niepokojem. Ale domu 
tego mieszkańcy, bici przez los, spychani przez życie, mieli w so-
bie wielką siłę oporu, wielką stałość trwania (SZL58).

Pożegnanie białoruskich Kalużyc jest przedstawione w obrazie 
totalnej zagłady świata dworskiego. Zagłada dotyczy dotychczaso-
wych form stosunków pomiędzy panem, a chłopem, wnętrza dworu 
i otaczającego go pejzażu. Wańkowicz, dokonując charakterystyki 
dworu w Kalużycach, pisze, że dwór nie uznawał sądów, nie zwracał 
się do nich w miarę możliwości. Było zasadą – „wymierzać sobie 
samemu sprawiedliwość, samemu nagradzać, samemu karać. Bić 
rzadko, ale jak bić, to żeby bity się zwalił”. Pan tu miał zawsze rację, 
nie było możliwości, aby znalazł się w ośmieszającej go sytuacji i by 
mógł okazać chłopu wdzięczność. „Chłop lubił czuć silną rękę nad 
sobą, rozumiał się na tej pańskości i kochał się w niej”. Chłop miał 
oddawać panu należyty szacunek i okazywać wdzięczność. Antago-
nizm pomiędzy dworem a wsią był wyraźny. Wydarzenia pierwszej 
wojny i rewolucji zachwiały dotychczasowymi stosunkami, poczu-
ciem przyrodzonego ładu, w którym każdy miał swoje określone 
miejsce. Kryzys wartości przesądził o  wielkim zagubieniu ludzi 
z epoki przełomu, którzy tracąc orientację w świecie współczesnym, 
odwoływali się do pewnych utartych wyobrażeń, do uproszczo-
nych znaków, ale za to nacechowanych emocjonalnie i nasyconych 
wartościami. Wprawdzie Wańkowicz wystawił w swojej twórczo-
ści zwłaszcza w Szczenięcych latach wdzięczne świadectwo owemu 
dziecięcemu, sielskiemu bytowaniu najpierw w „babskich” Nowo-
trzebach, później w „męskich i pańskich” Kalużycach, ale z rozsia-
nych po książkach napomknień, z  faktury realiów, przebijających 
poprzez pogodną narrację o  dziecięcym szczęściu, można dedu-
kować, że powstawały w chłopcu kompleksy i że niektóre z nich 
ukształtowały zapewne jego mentalność na całe życie. Kto wie, czy 
tak słynna wańkowiczowska przekora nie tam właśnie miała swe 
pierwsze zawiązki? 
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Wańkowicz dopiero po pewnym czasie doszedł do fundamen-
talnych przekonań o tym, że owa „kalużycka pańskość” jest ana-
chronizmem. Walka z reliktami poszlacheckimi w naszej kulturze, 
obyczajowością i mentalnością, stała się jedną z obsesji pisarza – 
publicysty. Przedstawiona w utworze his toria prywatna stanowi 
projekcję historii narodu. Dbałość o szczegół w opisywaniu spra-
wia, że czytelnik z  łatwością może wyobrazić sobie każdy kąt, 
rzecz i postać we dworze, a także „poczuć smak i zapach” przyrzą-
dzanych potraw sensualnie działających na wszystkie zmysły. Kie-
dy Wojciech Natanson określił język Szczenięcych lat jako „nowo-
czesny, operujący skrótami”, Wańkowicz z radosnym zdumieniem 
przeczytał recenzję. Stwierdził, że skoro 

muzykowi wolno brać motywy z karczmy (…), to dlaczego rów-
nie bogatym tworzywem nie ma być ujęta w karby szlacheckie 
gawęda z  jej niesłychaną plastyką, zbliżeniami, egocentryzmem 
i zachwycającymi dygresjami?29.

Prywatny obraz Kowieńszczyzny oraz Nowotrzeb dla piszą-
cego „ja” jest bezpowrotnie utraconą, zatopioną w czasie minio-
nym rajską krainą. To przestrzeń kulturowa, aksjologiczna, jed-
nostkowa i niepowtarzalna. Narrator drobiazgowo rozpamiętuje 
i analizuje okruchy minionego czasu. Te czynności są wynikiem 
działania jego „widzącej pamięci”30, pamięci „doskonałej”, która 
przywraca czas niepowrotnego dzieciństwa. Pozwala ona od-
twarzać w  pamięci szczegółowe wyglądy postaci, ich rozmowy 
i otoczenie31. Ma się wrażenie, że niepowrotnie utracone dzie-
ciństwo zostało „zatrzymane w kadrze”, aby sukcesywnie uka-

29 M. Wańkowicz, Prosto od krowy, s. 11-12.
30 Por. E. Lavinas, O Bogu, który nawiedza myśl, Kraków 1994, s. 187.
31 Interesujących spostrzeżeń w  tym zakresie dostarczają uwagi 

M. Zaleskiego zawarte w książce Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości 
w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996. Autor dokonuje wnikliwej 
analizy problemu dotyczącego rozpamiętywania przeszłości, będącej szuka-
niem paradygmatów, wzorów esencji i egzystencji. Rozpamiętywanie szczegó-
łów, drobnych elementów świata sprzed zagłady jest de facto odnajdywaniem 
istoty, substancji arche- realności. Strukturę arche uzyskiwały: krajobraz, dwór, 
rodzina, myślistwo, wspólnota, a więc wartości mające charakter pierwotny na 
Kresach.
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zać bezmiar piekła i okrucieństwa, które zniszczyły tę enklawę 
spokoju i szczęścia – Arkadii utraconej. Kresowy krajobraz, który 
tworzą rojsty litewskie, bogaty folklor, gościnność kresowa, pro-
stota i serdeczność, przestrzegany ceremoniał i obrzędowość my-
śliwska – sprawiły, że tutaj „czas się zatrzymał”.

W utworze wyłania się topos domu rodzinnego z archetypa-
mi charakterystycznymi dla pisarza: sekretnymi kątami, meblami, 
balkonem, ogrodem. Towarzyszy mu topos najbliższego domowi 
pejzażu stwarzający poczucie bezpieczeństwa i azylu32. Otaczające 
dom drzewa rosną wraz z  bohaterem i  są dla niego świadkami 
rozwoju i  zmagań z  życiem. Dzieciństwo spędzone na Kresach 
urasta do rangi „para dis perdu”, jawiącego się w  perspektywie 
wspomnień, w  kolejności faz właściwych dla rozwoju mitu czy 
archetypu. Pisarz przekracza ramy czasowo-przestrzenne oraz 
społeczno-historyczne, po to by wydobyć ponadjednostkowe tre-
ści. Topos dzieciństwa jawi się tu jako raj, ale raj utracony po-
wodowany utratą domu. Mimo przedwczesnego osierocenia, 
przestrzeń domu rodzinnego pisarza staje się ciepła i oswojona. 
Wspomnienia pisarza stają się poniekąd powrotem do „małej oj-
czyzny”, wędrówka zdecydowanie uzyskuje charakter podróży do 
źródeł, w  której tkwią polskie wartości, symbole narodowe, jak 
i polskie kompleksy oraz wady. Dzięki literaturze możliwe było 
zachowanie w pamięci tego, o czym chciano pamiętać. Odżywa tu 
również stereotyp rozwoju dojrzewania chłopca na łonie natury 
i pochodny wobec niego stereotyp szlachetnego dzikusa.

Opis dworu w  „matczynych” Nowotrzebach ukazany został 
jako ostoja polskości, katolicyzmu, przesiąknięty głębokimi trady-
cjami religijnymi i patriotycznymi, ale również jako ostoja szlache-
ckiego konserwatyzmu, dawał siłę w walce o przetrwanie. Autor 
wspomina go po latach z serdecznym sentymentem i z dbałością 
o szczegół. Ściany pokoi dworu w Nowotrzebach, zdobione były 
krzyżami oraz obrazami z postaciami świętych. Salon w dni ad-
wentu i wielkiego postu stawał się miejscem szczególnym, miej-
scem codziennych modłów. Wańkowicz napisał, że „dom No-

32 M.  Czermińska, Dom w  autobiografii i  powieści o  dzieciństwie,  
w: Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień–Sławińska, Wrocław 
1978, s. 229-252.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



97Unowocześniona gawęda Melchiora Wańkowicza o Kresach 

wotrzebski modli się każdą drzazgą swej ściany” (SzL35). Kiedy 
nadchodziły święta, w czasie których miała się cieszyć „każda ży-
wioła” (każde stworzenie), „cieszy się dom nowotrzebski pospołu 
ze służbą. Podłoże katolickie ludu stwarzało więź istotną, brater-
stwo krwi” (SzL36). Jedzenie i picie również celebrowane przez 
mieszkańców dworu ma w idylli charakter społeczny lub częściej 
rodzinny, do stołu siadają różne pokolenia, ludzie w różnym wie-
ku33. Opis i  zapach potraw szczególnie świątecznych „unosi się 
nad książką” Wańkowicza. Dwanaście potraw w czasie wieczerzy 
wigilijnej, skosztowanie każdej z nich, czy prezenty pod choinką 
to zwyczaje, które przetrwały do dziś, choć współcześnie rzadko 
kto na drzewku wigilijnym zawiesza „pepinki” – małe kolorowe 
jabłuszka, na różnobarwnych włóczkach, figi, pierniki, złocone 
i srebrzyste orzechy. Wańkowicz wspomina, jak 

na białym obrusie, pośrodku stołu stawiało się kucję, ogromną 
saleterę, w której mieściły się cztery zasadnicze potrawy wigilijne: 
kisiel owsiany, ziarna gotowanej pszenicy, groch i jęczmień oraz 
mleko makowe (SzL37). 

Jedynie „Babka” jako pani domu musiała skosztować każdej 
potrawy i podlać „sytą” (miód z wodą), w przeciwnym razie nad-
chodzący rok nie dałby dostatku. Ten sam specyficzny klimat pa-
nował w czasie świąt wielkanocnych. Nie mogło zabraknąć gło-
wizny z  jajkiem w pysku, pieczonych prosiąt, gotowanej szynki, 
którą domownicy jedli tylko raz w roku. Tutaj nawet ciasta miały 
swoją hierarchię: „dziad”, „cygan”, „prześcieradło”, „sękacz”.

Codzienność staje się obiektem obserwacji, w jej rytm z więk-
szym zaangażowaniem lub obojętnością wciągnięty zostaje 
wańkowiczowski odbiorca, który sukcesywnie, krok po kroku 
śledzi nasyconą wartościami biografię pisarza, której amplituda 
wahań nastrojów, emocji jest znaczna. Autentyczna chronologia 
procesu twórczego sprawia, że dzieło staje się zapisem autorskie-
go przeżycia zjawiskowego i fizycznego czasu. Jednocześnie może 
sugerować to, jak pisarz potrafi zapanować nad formą literacką 
i ukazać w niej swój ład wewnętrzny w bezładzie historycznych 

33 M. Bachtin, Formy czasu i czasoprzestrzeni w powieści, w: tegoż, Problemy 
literatury i estetyki, Warszawa 1982, s. 450.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



98 Katarzyna Powęska

wydarzeń. Szczenięce lata miały być harmonijną, logiczną całością, 
z  języka należało wyeliminować wielosłowie na rzecz konkretu 
w myśl zasady: „Niechaj się człowiek nie wstydzi nazywać tego, 
czego Pan Bóg nie wstydził się stworzyć” (KLaF174).

Widzimy, więc że Szczenięce lata są doskonałym przykładem 
gawędy nie tylko o  czasie wojny i  rewolucji, które przyczyniły 
się w dużej mierze do postrzegania Kresów jako krainy „zgliszcz 
i mogił”, ale również są opowieścią o serdeczności prostocie, oby-
czajach, wierzeniach i mentalności owych środowisk. Wańkowicz 
pozostał wierny swej dewizie pisarskiej dotyczącej wymagań ja-
kie stawia dzieło przed pisarzem: nie wystarczy opisać miejsce, 
zdarzenie, bohatera, jego wygląd czy sytuację, w  jakiej się on 
znalazł. Od autora wymaga się wyobraźni, którą wzbogaca fak-
tami, a te mogą być czerpane właśnie z fantazji i doświadczenia. 
Należy uchwycić zapach, melodię i przekazać zmysłom ludzkim, 
przekazać odczuciom artystycznym i zatajonej podświadomości. 
Rozliczne drobiazgi prywatnego życia, wśród których czuł się za-
domowiony, stawały się punktami oparcia dla jego świadomości. 

Potężnym impulsem do przedstawienia samego siebie jest nieraz 
u  artysty pragnienie głębszego wniknięcia we własną psychikę. 
Wielki reporter ma być artystą34. 

I takim artystą na pewno pozostanie w oczach odbiorców on 
sam. W rezultacie udało się autorowi Tworzywa stworzyć dobrze 
określoną w przestrzeni i w czasie panoramę Kresów, historyczno-
-socjologiczne studium, „gawędowo reportażową” opowieść. Kresy 
służyły przede wszystkim zadomowieniu we wspólnocie, wartość 
ziemi tkwiła w centrum aksjologicznym we wspólnotach rusty-
kalnych, a  powstające wobec ziemi uczucia należały do zjawisk 
naturalnych i trwałych. Opowieść o historii rodu jest pojmowana 
jako szczególna wersja historii domowej, która łączy się nieroze-
rwalnie z dziejami byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Pomimo wielu krytycznych refleksji, gorzkich sądów, ironicz-
nych uwag pod adresem środowiska, w  którym autor dorastał, 
Szczenięce lata są najpiękniejszą opowieścią o  zwyczajach, men-
talności, krajobrazie, kulturze, jakie panowały na Kresach. Opo-

34 M. Wańkowicz, Prosto od krowy, s. 17.
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wieść ta jest tym bardziej ciekawa, bo opowiedziana i widziana 
oczami „syna tej ziemi”, afirmującego życie pośród jej krajobrazu. 
Organiczne związanie, zrośnięcie się życia i jego zdarzeń z miej-
scem – z ojczystym krajem i wszystkimi jego zakątkami, z ojczy-
stymi górami, dolinami, polami, rzeką i lasem, z rodzinnym do-
mem świadczyło o idylliczności tego miejsca35. Magia i krajobrazy 
kresowe przesądziły o  pisarskiej osobowości Wańkowicza, stały 
się dla pisarza swoistą formą przejawu twórczej ekspresji i mate-
rią tworzenia. Realizuje się w jego utworze mit arkadyjski, który 
przynosi ulgę i  ukojenie na myśl o utraconej ojczyźnie „krainie 
mlekiem i miodem płynącej” w rzeczywistym świecie zrujnowa-
nym przez wojnę i rewolucję, w świecie pogorzelisk i ruin36. Ar-
kadia kraina bogata, chroniąca przed obcością i tęsknotą, kresowy 
raj, gdzie wszystko jest niezwykle uporządkowane. Nawet jeśli 
ogłaszano mobilizację, by spełnić się mogła apokalipsa, na Kre-
sach dzień był pogodny i zwyczajny, ludzie pracowali jak zwykle: 
pieląc, obradlając, krzątając się koło domostw, zwożąc żyto, kosząc 
i  orząc. Arkadia była tam, gdzie ubóstwo i  prostota, gdzie żyło 
się rodzinnie i zgodnie ze starym obyczajem, a więc na Wschod-
nich Kresach. W raju paradygmatem wszelkich stosunków mię-
dzyludzkich staje się rodzina. Wszystko robi się wspólnie: jada, 
bawi, poluje. To miejsce szczęśliwe, kraj bez zła, stworzony przez 
Boga na podobieństwo Rajskiego Ogrodu. Wańkowicz ukazał 
Kresy w konwencji ciepłych i jasnych barw, jako miejsce przyjem-
ne. Przestrzeń wypełniona jest także stałymi składnikami takimi 
jak: bujna, różnorodna przyroda, z którą człowiek koegzystuje na 
co dzień, dostarcza ona ludzkim zmysłom piękną woń i delikatne 
dźwięki, udziela schronienia przed słońcem, towarzyszy miłym 
chłodem.

Pomimo że koniec XIX wieku postrzegany był i  jest zazwy-
czaj jako epoka zniszczonej idylli, utraconej krainy młodości, dla 
Wańkowicza Kresy pozostały małym światem przestrzennym, 
ograniczonym i samodzielnym. Zwracał uwagę na to, że ta uro-

35 Por. M.  Bachtin, Formy czasu i  czasoprzestrzeni w  powieści, w: tegoż, 
Problemy literatury i estetyki, s. 448.

36 Por. S.  Uliasz, Obrazy Ukrainy i  Ukraińców w  literaturze polskiej, 
Rzeszów 1993, s. 14-18.
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czo zlokalizowana ziemia, której nie oszczędziła „matka his toria”, 
staje się miejscem, na którym egzaltacja takich uczuć, jak: miłość, 
przyjaźń, nienawiść, zapomnienie, pamięć, śmierć, życie uzyskuje 
szczególny wymiar, a  ich przeżywanie staje się o wiele bardziej 
głębsze i znaczące.

Summary
Katarzyna Powęska 
(University of Rzeszów) 

“A Modernised Tale by Melchior Wańkowicz  
about the Borderlands in the Context of the Book  

“Puppy Years” („Szczenięce lata”)” 

“Puppy Years” („Szczenięce lata”) (1934) should be regarded 
as one of the magna opera in the author’s literary output. The 
goal of this article is to discuss the literary genres used by Mel-
chior Wańkowicz in his work. The author quickly discovered that 
a modernised and modified form of the tale could become a mod-
ern and unconventional aid to expressing his opinions about the 
destruction of the Eastern Borderlands of Poland and about his 
childhood spent in that area.

It is this heterogeneous genre combining literary and non liter-
ary elements that Wańkowicz valued the most. The author points 
out that these charmingly located Borderlands become a place 
where the exaltation of feelings such as love, friendship, hate, 
oblivion, memory, death and life acquire a special, mythical di-
mension and experiencing them becomes much deeper and more 
meaningful.
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P o l i t e c h n i k a  O p o l s k a

Dziedzictwo kulturowe Kresowian  
na Śląsku Opolskim  

Procesy przemian i postulaty badawcze1

Kresy… bogate, stare, piękne słowo jest w nim obszar i przestrzenno-
ści, i bezkres równin falujących, oddalenie od świata i wicher stepowy. 
Dla każdego z tamtej strony zawiera w sobie treści ojczystej ziemi, 
jej barwę, kształt i woń (…) To wszystko – to jest nasz kraj, od któ-
rego odejść trzeba… Odejdziemy od tych stron, ale przed odejściem – 
na wyniosłej górze, w ciszy serc bijących – ślubujemy wieczną wiarę 
i miłość tej ziemi2.

O Kresach nie można zapomnieć, Kresów nie można nie ko-
chać, trzeba pamiętać i stale im ślubować.

Wstęp 

Żyjemy w czasach odrodzenia zainteresowania społeczeństw 
swoim dziedzictwem kulturowo-tożsamościowym. Wiedza 
o  korzeniach pochodzenia absorbuje obecnie wielu z  nas, co-

1 Artykuł napisano po uwagach, jakie nasunęły się autorce po redakcji książki: 
Kresowianie na Śląsku Opolskim, Opole 2011. Monografia powstała dzięki współ-
pracy licznych kresowych pasjonatów, życzliwości wielu opolskich i rozsianych po 
świecie Kresowian oraz wsparcia Marszałka Województwa Opolskiego, Rektora 
Politechniki Opolskiej oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Opolu. 
To także dowód na potrzebę rozwoju badań nad kulturą Kresowian w Polsce oraz 
dokument o ludziach i miejscach często już dzisiaj zapomnianych.

2 Z. Kossak-Szczucka, Pożoga, Warszawa 1996. 
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raz częściej także młodzież sięga do historii. Powstają grupy 
rekonstrukcyjne, liczne opracowania, zawiązują się towarzystwa 
kultywujące dorobek swoich przodków. Do tych działań przyłą-
czają się także władze samorządowe, ponadregionalne i ponad-
państwowe. Organizowane są specjalne obchody czczące pamięć 
dziedzictwa określonych środowisk, m.in. pod patronatem Unii 
Europejskiej  – Europejskie Dni Dziedzictwa  – podkreśla się 
przy tej okazji także, że kultura danych społeczeństw wpisana 
jest zawsze w kontekst międzynarodowy3. Od lat 90. XX w. ob-
chodzimy także w Polsce Dni Kresowe4. Specyfiką Kresów było 
zawsze ich wielokulturowe bogactwo, o czym na pewno warto 
pamiętać i teraz, mówiąc o wielokulturowej Europie. Warto tak-
że podkreślić, że to ludzie stanowili zawsze o  bogactwie tych 
terenów i im należy się zatem odpowiednie miejsce w pamięci 
historycznej5.

Liczne inicjatywy podejmuje się także za pośrednictwem urzę-
dów państwowych: Ministerstwa Kultury i powołanego do tego 
celu Departamentu Dziedzictwa Kulturowego, które: 

Inicjują działania służące podtrzymaniu i  rozpowszechnianiu 
tradycji narodowej i  państwowej. Nadzorują sprawy dotyczące 
miejsc pamięci narodowej, grobów, cmentarzy wojennych i po-
mników zagłady. Poza tym, zajmują sie się promocją polskich 
zbiorów muzealnych, promują ochronę i odzyskiwanie polskiego 
dziedzictwa kulturowego za granicą. Departament Dziedzictwa 

3 Nasze bogate dziedzictwo zasługuje na silne wyeksponowanie na are-
nie międzynarodowej, dlatego tegoroczny temat ma zwrócić uwagę na wkład 
Rzeczpospolitej w  rozwój Europy na przestrzeni dziejów. Kamienie milowe ta-
kie jak Zjazd Gnieźnieński, Konfederacja Warszawska, Odsiecz Wiedeńska, czy 
Konstytucja 3 maja, są naszymi cegiełkami w budowę wspólnej Europy. Informacja: 
http://www.edd2011.pl/ [październik 2011 r.].

4 Kresy to ta część II Rzeczypospolitej, która pozostała po zakończeniu II 
wojny światowej, za wschodnią granicą obecnej Polski. Jest to obszar około 200 
tys. km2, obejmujący połowę terytorium Polski międzywojennej a więc dawne 
województwa: wileńskie, nowogródzkie, część białostockiego, poleskie, wołyń-
skie, tarnopolskie, stanisławowskie i większą część lwowskiego.

5 Biografistyka Kresowa – dziedzina mało rozpoznana, aczkolwiek poja-
wiają się już pewne ślady w różnych opracowaniach, co może stać się zacząt-
kiem przyszłego leksykonu Kresowian.
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Kulturowego pomaga także instytucjom polonijnym i emigracyj-
nym prowadzącym działalność naukową i kulturową6.

Jak te działania wpływają na pielęgnację dziedzictwa daw-
nych Kresów Wschodnich RP? Chyba jeszcze w  stopniu dość 
skromnym, ale muszą cieszyć wszelkie poczynania w tym wzglę-
dzie. Można zatem uznać, że są już odpowiednie instrumenty 
do działań. Co nie oznacza jednak, że wszystkie problemy są na 
bieżąco rozwiązywane. Przez lata zaniedbań, w czasach komu-
nistycznych rządów, zaprzepaszczonych zostało niemal bezpo-
wrotnie wiele istotnych spraw7. Wiemy dobrze, że w Polsce ko-
munistycznej tematyka kresowa była cenzurowana, a wszystkie 
wydarzenia z nią związane silnie upolityczniane przez ówczesne 
władze. Ocena tej problematyki rozpoczęła się dopiero po prze-
mianach ustrojowo-politycznych w Polsce, w latach 90. XX w.8. 
Rozpoczął się wtedy czas inwentaryzowania tego, co pozostało 
na Kresach i tego, co przeniesiono po II wojnie światowej poza 
Kresy, m.in. do Polski.

Dzięki odradzającej się pamięci historycznej i chęci kultywo-
wania tradycji oraz działaniom wielu pasjonatów (w tym także 
duchowieństwa, naukowców, młodzieży) udało się z tego majątku 
jeszcze coś ocalić, w sensie jego opisania, odrestaurowania i spopu-
laryzowania. Takiego dzieła podejmują się m.in.: prof. Jan Ostro-
wski – historyk sztuki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
(dawne archiwalia lwowskie, zdeponowane w Krakowie m.in. abp. 
Eugeniusza Baziaka), ks. Tadeusz Isakowicz-Zalewski – zajmujący 
się przywracaniem pamięci o zbrodniach ukraińskich na ludności 
Kresów Wschodnich RP. Pod jego opieką powstał m.in. przejmu-
jący spektakl Ballada o Wołyniu (o ludobójstwie ludności polskiej 

6 Por. informacje znajdujące się na stronach internetowych WWW.mkdn.
gov.pl [listopad 2011].

7 Sami badacze przyznawali, że nie można było się interesować 
Kresami, a wyjazdy w celach naukowych były pod ścisłą obserwacją i kontro-
lą. Por.: J.K. Ostrowski, Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na Kresach, 
w: Dziedzictwo Kresów – nasze wspólne dziedzictwo, Kraków 2006, s. 281-291. 

8 B. Cimała, Uwarunkowania wysiedleń Polaków z Kresów, w: Kresowianie 
na Śląsku Opolskim, red. M. Kalczyńska, K. Rostocka i E. Trela-Mazur, Opole 
2011, s. 37-46.
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na Wołyniu), wyreżyserowany przez Tomasza Żaka z „Teatru nie 
teraz” z Tarnowa. Wiele dobrego dla dokumentacji problematyki 
robi także ks. dr Józef Kowalow, który stworzył Ośrodek Wołanie 
z Wołynia (przygotowuje m.in. wołyński słownik biograficzny), 
znane są także działania prof. Antoniego Kuczyńskiego – wroc-
ławskiego antropologa kultury oraz wielu innych. Wciąż jednak 
wiele zagadnień pozostaje jeszcze nierozwiązanych i wciąż nie ma 
instytucji koordynującej rozpoczęte badania.

Warto zatem zwrócić uwagę, jakie sfery powinny zostać objęte 
analizą badawczą i co rozumiemy przez dorobek kulturowy kreso-
wego dziedzictwa. Trzeba uznać, że dziedzictwo kresowe wpisane 
jest w obszar, który obejmuje zabytki materialne i duchowe oraz zja-
wiska historyczne, obyczajowe, jak również wartości: patriotyczne, 
religijne, naukowe i artystyczne. Dlatego te sfery powinny podlegać 
kompleksowej i należytej ochronie oraz odpowiedniej dokumenta-
cji, w celu przede wszystkim kultywowania wspólnoty cywilizacyj-
nej z tymi, którzy je wytwarzali, czyli naszymi przodkami – Ludźmi 
z Kresów – o których często się już nie pamięta. Marszałek J. Pił-
sudski powiedział: „Kto nie szanuje swojej przeszłości, ten nie jest 
godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.

W dobie wielokulturowej Europy, musimy świadomie pochylić 
się nad dorobkiem naszych antenatów. Szczególnie istotnym dla 
przyszłych pokoleń Polaków, wyrastających w świecie dużej swo-
body kulturowej i moralnej.

Widzimy zatem potrzebę objęcia badaniami właściwie trzech 
dużych obszarów, aby kompleksowo móc traktować polskie dzie-
dzictwo kresowe w kontekście wielokulturowości Europy. Pierw-
szy  – to ten, który dotyka tego, co pozostało na Kresach. Tym 
dziedzictwem opiekują się przede wszystkim krajowe instytucje 
państwowe, rozmaite fundacje i osoby prywatne, także poza Pol-
ską. Powstaje także wiele opracowań naukowych i popularno-na-
ukowych o tych stronach. Drugi – obejmuje dziedzictwo kresowe 
rozproszone po świecie. Ten obszar wymaga jeszcze dogłębnych 
analiz, choć już dysponujemy pewnymi rozpoznaniami w obsza-
rze badań polonijnych9. Trzeci – został przeniesiony po II wojnie 

9 Por. M. Kalczyńska, Polacy w Rosji. His toria i dzień dzisiejszy. Wybrane 
watki obecności Polaków w St. Petersburgu, w: Pokolenie spełnionego obowiązku, 
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światowej na teren dzisiejszej Polski, o czym wiemy chyba najmniej. 
Trzeba także podkreślić, że zachowaniem tradycji kresowych oraz 
ochroną przywiezionych do Polski po II wojnie światowej pamią-
tek zajmowali się przez lata właściwie najczęściej pasjonaci, którzy 
z dużym pietyzmem pochylali się nad dorobkiem tego, co trafiło do 
powojennej Polski. Pielęgnują oni i teraz na różne sposoby to dzie-
dzictwo, odnawiają swoiste przymierze z ziemią rodzinną, wracają 
do lat młodości swoich najbliższych. Do takich osób należą m.in. 
Kresowianie ze Śląska Opolskiego: Ryszard Brzeziński właściciel 
zamku w Pielgrzymowie, pasjonat podolskich Brzeżan; Zbigniew 
Korzeniowski z  Opola  – artysta plastyk, posiadacz największej 
w Polsce kolekcji związanej z leśnictwem i myślistwem oraz wielu 
innych cennych pamiątek. Nie można także nie wymienić prof. Sta-
nisława Nicieji – wybitnego historyka i piewcę dawnych Kresów, 
dysponującego ogromną dokumentacją o dziedzictwie ludzi, miejsc 
i wydarzeń sprzed II wojny światowej z terenów II RP10 oraz inni: 
E. Trela-Mazur, A. Wierciński, B. Kubis, K. Rostocka.

Kresowianie na Śląsku Opolskim 

Szczególnym miejscem dla kontynuacji dziejów życia ludzi po-
chodzących z Kresów stał się powojenny Śląsk. Los tak zrządził, 
że na trwałe związane zostały ich biografie ze Śląskiem. Dzisiaj 
już wiemy, że na terenie Śląska Opolskiego po II wojnie światowej 
znalazło się ponad 180 tys. przybyszów z przedwojennych woje-
wództw wschodnich RP, włączonych do ZSRR po 1945  roku11 
Ludzie Ci ze łzami w  oczach opuszczali swoje ojcowizny, aby 
udać się w nieznane. We wspomnieniach z tych czasów czytamy: 

pod red. J.  Farysia, Gorzów Wielkopolski 2004, s.  148-156; Taż, Wilnianie 
w Niemczech, w: Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki, red. J. Faryś, 
Gorzów Wlkpolski 2006, s. 479-485. 

10 S. Nicieja, Stanisławów i stanisławowianie oraz tegoż, Nadwórnianie na 
Śląsku Opolskim, w: Kresowianie, s. 247-260. 

11 E.  Dworzak, Mieszkańcy Kresów wschodnich II RP na ziemi opolskiej 
po 1945  r. Pochodzenie, rozmieszczenie i  liczebność, w: Kresowianie na Śląsku 
Opolskim, s. 91. 
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Zmuszono nas do wyjazdu. Jechaliśmy w panice, strachu, zabrali-
śmy wszystko, co mogły udźwignąć drabiniaste wozy. Na wagony 
towarowe w  Kołomyi czekaliśmy 7 dni. W  jednym jechało 17 
rodzin, warunki były bardzo ciężkie, ludzie cierpieli psychicznie 
i  fizycznie. Ze śpiewem na ustach i  płaczem opuszczali swoją 
mała ojczyznę. Dopiero po 4 tygodniach dotarto na miejsce. Mó-
wiono, że za 3 lata wrócimy, zostaliśmy na zawsze…12.

Kiedy myślę o krainie lat dziecinnych, jawi się przede mną zie-
lona łąka ukraszona kaczeńcami. Biegnę nią pod górę, a moim 
oczom ukazuje się wieża kościoła w Baworowie, a  stamtąd już 
niedaleko do Zastawia, do babci i dziadka….13.

Dziś już możemy także śmiało mówić, że większość, z  tych 
którzy po 1945 roku osiedlali się w nowych granicach Polski, zo-
stała z Kresów wypędzona siłą, przez okupantów: nacjonalistów 
ukraińskich, nazistów niemieckich i  sowietów14. Okres ten na 
długo pozostał w  bolesnych wspomnieniach, z  których do dziś 
nie można się otrząsnąć.

Władysław Żółnowski, wspomina: 

Moja wieś rodzinna została przez oddziały UPA spalona, spłonę-
ła krwią jej 36 mieszkańców jako ostatnia na Podolu. A stało się 

12 J.  Biłozur (1931-2010), [Wspomnienie], w: Kresowianie na Śląsku 
Opolskim, s. 300. 

13 T.  Bednarczuk, Na Tarnopolszczyżnie zostawiłem swoje serce i  duszę, 
w: Kresowianie na Śląsku Opolskim, s. 239-244.

14 Napady na przedstawicieli polskiej inteligencji i mordy pojedynczych 
osób, które miały miejsce do 1941 r., przekształciły się od 1942 r. w planową 
eksterminację i krwawy terror, który objął Wołyń i pozostałe wioski i miastecz-
ka Małopolski. Okrucieństwo, z jakim mordowano bezbronne kobiety i dzieci, 
trudno opisać słowami. Napadano nocą, rabując i podpalając mienie polskich 
gospodarzy i  całe polskie wsie. Ratowano się, tworząc ośrodki samoobrony, 
które na Wołyniu zgrupowały ok. 70 tys. osób. Na innych obszarach centrum 
obrony stanowiły większe miasta i często kościoły. Ofiarami byli także księża 
i wciąż jeszcze pracujące w ochronkach i szpitalach siostry zakonne. Szacunki 
liczbowe okrutnie zamordowanych są różne. Piotr Eberhardt uważa, że zabito 
ok. 100 tys. Polaków, a 200 tys. w obawie o swoje życie opuściło dotychczaso-
we miejsca zamieszkania. Niemal każdy Kresowianin z Opolszczyzny zetknął 
się z grozą tych wydarzeń. Konflikty narodowościowe były na rękę wszystkim 
okupantom. Por. E. Trela-Mazur, w: Kresowianie na Śląsku Opolskim, s. 34-35.
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to w połowie kwietnia, w nocy z soboty na Niedzielę Palmową 
(…). Wszystkich pomordowanych, ocaleli pogrzebali pośpiesznie 
na placu przed miejscowym kościołem15.

Za wschodnią granicą pozostały na zawsze nie tylko liczne 
groby polskie, ale ważne ośrodki polskiego życia kulturalnego 
i  naukowego oraz małe miasteczka i  wsie; kraj lat dziecinnych 
i młodzieńczych. Z dnia na dzień ludzie zostali pozbawieni całego 
swego dorobku materialnego, ciągłości tradycji historycznej, a lata 
komunistycznej Polski dodatkowo wymuszały na nich wyrzecze-
nie się wartości duchowych i patriotycznych.

Masowo przesiedlano Kresowian przede wszystkim na tzw. 
„Ziemie Odzyskane”, na Śląsk i Pomorze16. Nazywano ich naj-
częściej Polakami ze Wschodu, zza Buga lub także „repatrianta-
mi”, choć byli właściwie ekspatriantami wyrzuconymi na zawsze 
z ziemi przodków.

Historycy piszą: 

Główną falę repatriacji ludności polskiej datuje się na lata 
1945-1946, tyle że cała akcja trwała do 1948 r. W tym okresie 
opuściło Ukrainę Zachodnią – 850,5 tys. osób. (…) Dane ofi-
cjalne były niekompletne, gdyż nie obejmują licznej kategorii 

15 W.  Żołnowski, Exodus wymuszony przez mocarstwa, w: Kresowianie 
na Śląsku Opolskim, s.  181-192; Inne relacje: Bogucka, Ludzie z  Kresów, 
Warszawa 2010; S.  Socha, Ludwik Doliszny z  Podola, w: Kresowianie na 
Śląsku Opolskim, s. 279-282.

16 Ludność przybyła ze wschodu rozmieściła się w  różny sposób: 
Wileńszczyzna osiadła na Mazurach i  Warmii; województwa wschodnio-
-południowe (lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie) zajęły Górny i Dolny 
Śląsk, a także sięgnęły na północ pod Szczecin. Na te same ziemie zjechali tak-
że ludzie z Wołynia i Pińszczyzny. Politechnika Lwowska osiadła w Gliwicach. 
Lwowscy kolejarze objęli ważne węzły kolejowe w Gliwicach i we Wrocławiu, 
a robotnicy z tamtejszych ziem osiedlali się na całym obszarze od Przemyśla 
po Ziemie Zachodnie, od Bytomia i Zabrza. Por. B. Kominek, W służbie „Ziem 
Zachodnich”, Wrocław 1977, s. 39.

Opolscy kresowianie wywodzą się głównie z dawnej Galicji, obejmującej 
województwa: lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie oraz z Wołynia, jak 
również z Wileńszczyzny, a nawet Łatgalii (dzisiaj Łotwa). 

E.  Dworzak, Mieszkańcy Kresów wschodnich II Rzeczpospolitej na ziemi 
opolskiej po 1945 r.. Pochodzenie, rozmieszczenie i liczebność, w: Kresowianie na 
Śląsku Opolskim, s. 91-94. 
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osób, które wyjechały z  terytorium ukraińskiego poza oficjal-
ną repatriacją. Ocenia się, że ponad 1,5 mln Polaków opuściło 
swoje strony rodzinne, które obecnie są w  składzie Republiki  
Ukraińskiej17.

Zgodnie z przyjętą w umowie zasadą ruchu równoleżnikowego 
ludność z obszaru Ukrainy miała być przemieszczona na Śląsk. 

Sprzyjała temu ciągłość powiązań komunikacyjnych. Jedna 
z przebudowanych w krótkim czasie linii kolejowych o szerokim 
rozstawie torów prowadziła prosto ze Lwowa aż do Legnicy18.

Tylko na Śląsku Opolskim Kresowianie po 1945 roku stanowili 
ponad 22% jej mieszkańców. Osiedlani byli tam w sposób zwarty, 
najczęściej na terenie jednej miejscowości lub powiatu. Najwięcej 
Kresowian zamieszkało w powiecie głubczyckim, gdzie stanowili 
oni prawie 70% jego mieszkańców19.

Do miejsc osiedlenia rozrzuconych nie tylko po całym Śląsku, 
ale i powojennej Polsce oraz i świecie, przywozili nie tylko skrom-
ny materialny dobytek, lecz także szczery patriotyzm, często także 
rozległą wiedzę i liczne umiejętności, jak również bagaż doświad-
czeń kulturowych i obyczajów20.

Niestety spotkanie z socjalistyczną Polska dla wielu okazało się 
przykrą niespodzianką, w PRL-u niszczone były: kulturowe tra-
dycje kresowe, historyczna świadomość, religijność i patriotyzm. 
Nie wszystko zostało jednak do końca unicestwione, czego wy-
razem jest odradzająca się dzisiaj pamięć o Kresach, która przy-
pomina nam o utraconym dziedzictwie, umożliwia także insty-

17 P. Eberhardt, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, 
Warszawa 1998, s. 199. 

18 B. Kominek, W służbie „Ziem Zachodnich”, Wrocław 1977, s .  39. 
19 E. Dworzak, Mieszkańcy Kresów wschodnich II Rzeczpospolitej na ziemi 

opolskiej po 1945  r. Pochodzenie, rozmieszczenie i  liczebność, w: Kresowianie na 
Śląsku Opolskim, s. 91-94; Por. także: Pochodzenie terytorialne ludności napływo-
wej i geografia powojennych osiedleń na wsi opolskiej. Zestawienie danych źródło-
wych z zachowanych rejestrów osiedlonych i protokołów przekazania gospodarstw, 
„Opolski Rocznik Muzealny” 2011: r. XVIII. 

20 Por. J.  Byczkowski, Moja droga do Polski, w: Kresowianie na Śląsku 
Opolskim, s. 225-232.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



109Dziedzictwo kulturowe Kresowian na Śląsku Opolskim 

tucjonalne pielęgnowanie zaniedbanych w  czasach komunizmu 
wartości kultury polskiej21.

Kresy pozostały dla większości najpiękniejszym krajem, „Arka-
dią”, do której się stale tęskni i nie może zapomnieć, połączoną na 
zawsze z wartościami narodowymi i kulturowymi. Kresy to dzisiaj 
także miejsce symboliczne, to ważna przestrzeń polskiej historii, 
miejsce istnienia wielu szlacheckich dworków, pałaców i  twierdz. 
To także obszar, z  którego wywodziły się wyjątkowe osobowości 
świata literatury, kultury i nauki. W wielu miastach dawnych Kre-
sów, w Wilnie, Lwowie czy Stanisławowie i Tarnopolu oraz w mia-
steczkach i wsiach pozostały na zawsze skarby wszechstronnego, 
polskiego dorobku kulturalnego. Czekającego na odpowiednią re-
staurację i zabezpieczenie. Przykładem są inwentaryzowane cmen-
tarze kresowe, którymi zajmuje się m.in.: Instytut Historii Sztuki 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, któ-
ry od 1998 roku tylko z terenu Podola opracowano dwa katalogi 
cmentarzy: dawnego powiatu borszczowskiego i dawnego powiatu 
czortkowskiego22. Podobne prace trwają przy opisach innych zabyt-
ków: kościołów, pałaców, dworków. Duże zasługi w tym zakresie 
miał m.in. opolski duszpasterz Ludwik Rutyna (1917-2010), który 
jest laureatem nagrody Eco Homo za poświęcenie życia Bogu i lu-
dziom, za działalność ekumeniczną i wzmacnianie procesów pojed-
nania między narodami na Kresach23.

Dziedzictwo kresowe na Śląsku dzisiaj 
Jak wygląda dzisiaj dziedzictwo Kresowian na Śląsku? Polacy 

z Kresów, jadąc w podróż w nieznane zabierali nie tylko najpo-
trzebniejsze sprzęty i  zwierzęta gospodarskie, ale i  – nierzadko 

21 K. Kownacka-Góral, Pierwsze lata na Śląsku, w: Kresowianie na Śląsku 
Opolskim, s. 233-38.

22 A.S. Czyż, B. Gutowski, Nekropolie Kresowe. Skrypt dla inwentaryzato-
rów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschodnich, Warszawa 2008.

23 Urodził się k. Buczacza na Tarnopolszczyźnie. Ukończył Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego Jana Kazimierza. W 1945 r. został wy-
pędzony z Kresów Wschodnich, osiadł na Opolszczyźnie, w 1990 r. przeszedł na 
emeryturę. Wrócił w rodzinne strony, zajął się odbudową kościoła w Buczaczu, 
który dzięki swojej heroicznej pracy przywrócił do dawnej świetności.
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z narażeniem życia – bliskie sercu przedmioty kultu religijnego 
znajdujące się w  kościołach, takie jak krzyże, figury czy obrazy 
świętych24, w  tym zwłaszcza  – otaczane szczególną czcią wier-
nych – obrazy Matki Boskiej, z którymi nie chcieli się rozstać25. 
Co poświadcza tylko o ich szczególnych uczuciach i przywiązaniu 
do wiary oraz tradycji. Dzisiaj w parafiach, gdzie znajdujemy kre-
sowe obrazy i wota, ludzie ze szczególną czcią oddają im szacunek 
i darzą żarliwą modlitwą (Bogdanowice, Grodziec, Dobrodzień, 
Opole i inne)26. Duch patriotyzmu obecny był przez lata w wielu 
domach rodzin kresowych. Dzieci wspominają do dziś – o wycho-
wywaniu w poszanowaniu dla starszych – do tradycji narodowych 
i  religijnych. Znane im były dobrze legendy o Wandzie, co nie 
chciała Niemca, o  królu Popielu, Tadeuszu Kościuszce, ułanach 
polskich…. Matki z pietyzmem opowiadały o bohaterskim Mar-
szałku Piłsudskim, legionach polskich, Konstytucji 3 maja i świę-
cie 11 listopada. 

24 Por. T.  Kukiz, Ze Stanisławowa do Opola, „Indeks” 2008, nr 91-92, 
s. 82-84. 

25 Część obrazów przywieźli z sobą sami wierni, część księża wyjeż-
dżający ze swoimi parafianami w  ostatnich transportach, m.in. ks. Bolesław 
Zaryczański  – obraz Matki Boskiej Łaskawej z  kościoła św. Marcina we 
Lwowie, który umieścił w kościele Św. Barbary w Gliwicach (w 1990 r. został on 
przekazany do Lwowskiej Kurii Arcybiskupiej w Lubaczowie), ks. Franciszek 
Byra – obraz Matki Boskiej Łopatyńskiej, który umieścił w kościele parafial-
nym w Wójcicach, ks. Filip Zając – obraz Matki Boskiej z kościoła parafialnego 
w Buszczu k. Brzeżan, który umieścił w kościele parafialnym w Racławicach 
Śląskich, gdzie osiedlili się repatrianci z Buszcza, ks. Wincenty Urban – obraz 
Matki Boskiej z kościoła parafialnego w Biłce Szlacheckiej k. Lwowa, który 
umieścił w kościele parafialnym w Grodźcu k. Ozimka, gdzie osiedlili się re-
patrianci z Biłki Szlacheckiej, ks. Kazimierz Sowiński – obraz Matki Boskiej 
z  kościoła parafialnego w  Barszczowicach k. Lwowa, który umieścił w  koś-
ciele parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w  Dobrodzieniu, gdzie osiedlili 
się repatrianci z Barszczowic. Por. A. Hanich, Powojenna repatriacja z Kresów 
Wschodnich na Śląsk Opolski, w: Kresowianie na Śląsku Opolskim, s. 57-68.

26 J. Kopiec, Kresowi biskupi w Opolu, w: Kresowianie na Śląsku Opolskim, 
s.  119-126; A.  Szubka, Dzieje obrazu Matki Boskiej Bolesnej z  Monasterzysk 
w Bogdanowicach, w: Kresowianie na Śląsku Opolskim, s. 169-172; A. Rajchel, 
Ks. Proboszcz Edward Kucharz – duszpasterz Kresowian w Opolu, w: Kresowianie 
na Śląsku Opolskim, s.  127-134; oraz liczne publikacje T.  Kukiza, Madonny 
Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezji opolskiej, Wrocław 1998.
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To głównie najstarsze pokolenie Kresowian strzegło „czystości” 
tradycji, kultywowało ją, wierząc, że jest to główny element toż-
samości narodowej i poczucia jedności z ziemią ojców27.

Kresowiacy wspominają, 

że wszystko na Śląsku było dla nich inne  – krajobraz, klimat, 
jakość gleby, zabudowania gospodarcze, wyposażenie mieszkań, 
nagrobki na cmentarzu, wystrój kościoła czy kapliczki, a nawet 
klimat nabożeństw i  śpiew wiernych w  kościele. Spotkanie ze 
Śląskiem było dla nich szokiem kulturowym, ponieważ wcześ-
niejsze warunki życia repatriantów, dobytek, który ze sobą przy-
wieźli, a  także sposób ubierania się  – słowem ich wyposażenie 
kulturowe – kontrastowały z tym co zastali na Śląsku Opolskim. 

[Brakowało im przede wszystkim wśród tutejszej ludności: goś-
cinności i serdeczności].

Oswajanie przez nich krajobrazu (przykładem było nadawanie 
niektórym miejscowościom w  miejsce dotychczasowych nazw 
niemieckich, nazw kojarzących się z opuszczonymi na Kresach 
Wschodnich miejscowościami, jak: Lwowiany, Osada Lwowska, 
Lwowska Kolonia) przebiegało nieufnie, w atmosferze tymcza-
sowości i braku wiary w przyszłość na obcej ziemi. 

Jak zauważał powojenny administrator apostolski Śląska Opol-
skiego ks. bp. Kominek28 – 

Przyjechawszy na miejsce, znaleźli często smutną rzeczywistość 
i trzeba istotnie usposobienia pionierskiego i u świeckich i u księ-
ży, by w tych warunkach, początkowych kilka miesięcy przewege-
tować. Silniejsze jednostki dają sobie radę – najlepiej się zżyją ze 
wszystkimi tutejszymi – słabsze ciągle biadają i narzekają…!!29.
27 T.  Sitnik, Z  badań nad dziedzictwem kresowym Kresowiaków, 

w: Kresowianie na Śląsku Opolskim, s. 95-100. 
28 Ks. Bolesław Kominek (1903-1974), administrator apostolski Śląska 

Opolskiego (1945-1951). Posługę biskupią na Dolnym Śląsku mógł jednak 
objąć dopiero po wydarzeniach październikowych w 1956 r. 

29 B. Kominek, O stosunkach kościelnych na Śląsku Opolskim z punktu 
widzenia polskiej racji stanu, z dnia 5 grudnia 1945 r., maszynopis. Archiwum 
Diecezjalne Opole: Ustanowienie Administracji Apostolskiej Śląska 
Opolskiego. Cyt. za: A. Hanich, Powojenna repatriacja z Kresów Wschodnich na 
Śląsk Opolski, w: Kresowianie na Śląsku Opolskim.
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Dzisiaj wiele z dziedzictwa kresowego wpisało się w pejzaż ślą-
ski, powszechne są nazwy ulic, dzielnic, obiektów, szkół; na cmen-
tarzach, kościołach znajdujemy kresowe symbole.

Wśród osiedlanych na Śląsku Kresowian było wielu ludzi wy-
kształconych, dzięki ich intelektualnym zdolnościom rozwijała się 
oświata, nauka, bibliotekarstwo, harcerstwo i wiele innych dzie-
dzin, o czym nie zawsze się dzisiaj pamięta. Podwaliny pod roz-
wój Politechniki Gliwickiej i Opolskiej kładli lwowscy naukow-
cy30. Podobnie było na uczelniach Wrocławia, Torunia, Warszawy 
i innych.

Jak wynika z analizy dokumentacji wielu śląskich instytucji 
kultury: muzeów, bibliotek oraz bezpośredniego kontaktu z by-
łymi mieszkańcami pochodzenia kresowego, dzisiaj zachowało 
się jeszcze wiele pamiątek materialnych z tamtych rejonów. Nie 
ma takiego muzeum na Śląsku Opolskim, w którym nie byłyby 
one z pietyzmem przechowywane, co jak wiemy było możliwe 
dopiero w końcu XX w. W Muzeum Śląska Opolskiego w Opo-
lu pierwsza wystawa został przygotowana w grudniu 1989 roku, 
potem pojawiły się kolejne, głównie o  tematyce sybirackiej, by 
z czasem podjąć także wątki inne, mówiące o zbrodniach ukra-
ińskich nacjonalistów na polskiej ludności z  dawnych Kresów 
wschodnich RP, jak również o rocznicy akcji przesiedleń z Kre-
sów na Zachód. Zajmowano się także badaniami terenowymi, 
zbierano relacje mieszkańców, osiedlonych po II wojnie świato-
wej, m.in. w Grodźcu na Opolszczyźnie31. Poszukiwano dawnych 
pamiątek, materialnych świadectw o ludziach i wydarzeniach32. 
Pełnego opisu działalności Muzeum dopełniają organizowane 
promocje książek o tematyce kresowej, okolicznościowe wysta-
wy i spotkania środowisk kresowych. Tym wydarzeniom zawsze 
towarzyszyły tłumy zainteresowanych ludzi.

30 A. Guzik, Udział Kresowian w powstaniu i rozwoju Politechniki Opolskiej, 
w: Kresowianie na Śląsku Opolskim, s. 135-140. 

31 K. Kleszcz, Relacje repatriantów z Biłki Szlacheckiej i Bułki Królewskiej, 
w: Kresowianie na Śląsku Opolskim, s. 271-278. 

32 E. Dworzak, M. Goc, Tematyka kresowa w działalności Muzeum Śląska 
Opolskiego w Opolu, w: Kresowianie na Śląsku Opolskim, s. 307-312.
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W kolejnym – Muzeum Wsi Opolskiej, w jednym z zabytko-
wych obiektów urządzono autentyczny dom mieszkalny, na wzór 
podobnego z okolic Trembowli na Ukrainie. Można tam podzi-
wiać oryginalne sprzęty domowe, z trudem przewiezione z Kre-
sów. Wystawa ta została w 2011 roku nagrodzona jednym z naj-
ważniejszych krajowych wyróżnień – Złotą Sybillą33.

Podobne inicjatywy podejmują inne lokalne muzea w Klucz-
borku, Nysie, Brzegu i Głubczycach – tam cyklicznie odbywają 
się lekcje o  tematyce kresowej oraz wystawy we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Oddział w  Opolu. Sto-
warzyszenie to także ma swój duży wkład w kompleksową opie-
kę nad kulturą polską na Wschodzie i  jej pielęgnacją na Śląsku. 
Zajmuje się ono przygotowywaniem wystaw, edukacją młodzieży, 
organizacją kolonii, spotkań, działalnością wydawniczą. Z inicja-
tyw obecnej prezes K. Rostockiej została wydana omawiana tutaj 
książka Kresowianie na Śląsku Opolskim.

Do popularyzacji tematyki kresowej przyczyniają się tak-
że lokalne media, Radio Opole, Radio Plus, „Nowa Trybuna 
Opolska”34. Najciekawsze audycje nadawane są z Bytomia – Pani 
Danuta Skalska – nawiązując do dawnej lwowskiej fali przygoto-
wuje podobne programy. Rozpoczęły się także intensywne opra-
cowania dot. memuarystyki, zbiera się wspomnienia, odnotowuje 
z kronikarską dokładnością różne wydarzenia sprzed 1945 roku.

33 Nagrodę Wydarzenie Muzealne Roku  – Sybilla 2010 otrzyma-
ło Muzeum Wsi Opolskiej. Uhonorowano je za wystawę „Kresowianie na 
Śląsku Opolskim w latach 1945-1947”. To już trzeci tak sukces naszego mu-
zeum. Nagrodzona wystawa jest urządzona w  jednej z  zabytkowych chałup 
w Bierkowicach, a niedawno uzupełniona została o bogaty materiał fotogra-
ficzny dotyczący przesiedleń i aklimatyzacji Kresowian na Śląsku Opolskim. 
Znalazło się na niej ponad czterysta eksponatów, między innymi stare fotogra-
fie i dokumenty, koszule z konopnego płótna, skrzynia wienna, obrazy świę-
tych, ślubne portrety, a także blaszane wanny czy kotły do gotowania bielizny. 
To przedmioty, które przesiedleńcy z Kresów przywieźli z sobą, by móc żyć 
w nowym miejscu lub po prostu z czystego sentymentu. Więcej: http://opole.
gazeta.pl/opole/1,35114,9623662,Prestizowa_nagroda_dla_Muzeum_Wsi_
Opolskiej_za_Kresowiakow.html#ixzz1cSCSkVDq [listopad 2011 r.]

34 Na temat Kresów można znaleźć wiele danych w  prasie: „Spotkania 
z  Zabytkami”, „Semper Fidelis”, „Kresy Literackie”, „Gość Niedzielny”, 
„Rocznik Lwowski”, „Wołanie z Wołynia”, londyński „Dziennik Polski” i in.
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Duże zasługi dla zachowania duchowego dziedzictwa Kre-
sów na Śląsku mają także organizacje kresowe. Inauguracyjne 
spotkania zaczęły się odbywać od 1988  roku, i  były niepoha-
mowanymi wybuchami euforii oraz swoistymi manifestacjami 
odradzającego się wówczas długo skrywanego patriotyzmu.

Poza tym, do trwałych cech pamięci o Kresach, należy, m.in. 
zwyczaj nadawania szkołom w  województwie opolskim imion 
związanych z kulturą kresową. W Opolskim działają trzy szkoły, 
którym patronują Lwowskie Orlęta (Brzeg, Opole, Kędzierzyn-
-Koźle). W kościołach i na cmentarzach znajdujemy liczne tab-
lice upamiętniające wydarzenia z historii, pisanej przez naszych 
przodków zza Buga, ale także już mogiły tych, którzy tutaj po 
II wojnie się osiedlali. Są to dzisiaj cenne symbole naszej pa-
mięci o tych, których los wygnał z Kresów. O czym warto stale 
pamiętać.

Do innych inicjatyw należą, np. coroczne przeglądy piosen-
ki kresowej w Łosiowie, biesiady Kresowe w Lewinie Brzeskim, 
z inicjatywy Kuratorium Oświaty w opolskich szkołach odbywają 
się konkursy wiedzy o Kresach. Planuje się także m.in. organizację 
balów i polowań w nawiązaniu do tradycji kresowych35.

Z okazji promocji książki Kresowianie na Śląsku Opolskim, 
w  Opolu odbył się uroczysty koncert, na motywach utworów 
specjalnie skomponowanych przez Aleksandre Osiecką. Genezy 
jego można doszukiwać się w niezwykłym znalezisku, jakie po 
1945 roku odkryto w jednym z opolskich domów. Była to paczka 
z  listami, pisanymi ręką lwowian przesiedlonych na Śląsk, ich 
wspomnienia stały się inspiracją do przygotowania wspomnia-
nego koncertu pt. Rubinowa broszka – niebawem ma ukazać się 
także książka na ten temat36.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zawsze pielgrzymki kre-
sowe i spotkania towarzystw kresowych. Powstają także specjal-
ne portale internetowe, biblioteki cyfrowe, planuje się także za-

35 E. Trela-Mazur, Tradycje leśnictwa kresowego, w: Kresowianie na Śląsku 
Opolskim, s. 157-164. 

36 Por. A.  Skibniewski, Kuferek z  pamiątkami, w: Kresowianie na Śląsku 
Opolskim, s.  193-202. Koncert towarzyszył promocji książki Kresowianie na 
Śląsku Opolskim 10.10.2011 r.
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łożenie jakiejś instytucji koordynującej te działania. Chciałoby 
się jeszcze, aby częściej młodzież garnęła się do tego typu prac.

Podsumowanie 

W konkluzji trzeba podkreślić, że choć przez ponad 60 lat 
w Polsce nie wolno było mówić, a tym bardziej pisać o dziedzictwie 
kresowym, to jednak czas pokazał, że pamięć Kresów przetrwała. 
Pomimo wykorzenienia z ziemi i utraty wielu dóbr materialnych, 
nie zdołano złamać ducha kresowego i zniszczyć do końca wartości 
duchowych (dorobku kulturowego i tożsamościowego) mieszkań-
ców tych ziem. Choć pobyt na śląskiej ziemi Kresowiacy traktowa-
li przez wiele dziesiątek lat jako stan tymczasowy, to dzisiaj wielu 
z nich mówi, że Śląsk stał się już teraz dla nich ich małą ojczyzną, 
tu są groby ich najbliższych, tu na świat przyszły ich dzieci i wnuki. 
Wielu z nich nie doczekało już wolnej Polski.

W sercu wszystkich wywodzących się z Kresów pozostała na 
zawsze ogromna tęsknota i żal za utratą wielu nadzwyczaj nam 
drogich miejsc i wspaniałych ludzi. Choć dziś wyrastają już ko-
lejne pokolenia o  pochodzeniu kresowym, a  związek z  ziemią 
przodków nabrał już innego wymiaru, raczej sentymentalnego, 
wracamy wciąż do pamięci o Kresach. Znajomość Kresów bę-
dzie bowiem zawsze niezbędnym warunkiem naszej tożsamości 
i kulturowego wykształcenia.

Postuluje się, aby: kontynuować dokumentację dziedzictwa 
kresowego przeniesionego na teren powojennej Polski; (rola 
muzeów, bibliotek, instytucji kultury, stowarzyszeń kresowych); 
upowszechniać wiedzę o  Kresach w  nowoczesnych mediach 
(Kresowy Serwis Informacyjny http://www.ksi.kresy.info.pl, bi-
blioteki cyfrowe itp.); prowadzić edukację na tematy kresowe, 
uczyć patriotyzmu i szacunku do tradycji (lekcje historii, rocz-
nice narodowe); dbać o prawdę historyczną, szczególnie w sto-
sunku do tematyki polsko-ukraińskiej; popularyzować piękno 
Kresów (wydawnictwa, filmy, zespoły muzyczno-taneczne, itp.); 
pamiętać o roli inteligencji kresowej w budowie powojennej Pol-
ski (nauczyciele, bibliotekarze, lekarze, naukowcy).
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Summary
Maria Kalczyńska

(Opole University of Technology), 

“The Cultural Heritage of the Eastern Borderlands  
Expatriates in Opole Silesia. The Processes of Changes  

and Research Postulates” 

After 1945, the Polish from the former territories of the Sec-
ond Republic, divided by a new Yalta conference, came to the 
area close to Opole Silesia. They left their patrimony behind - an 
important area in the Polish history with traditions and culture, 
as well as the legacy of previous generations and achievements 
of their lives. They were called “the Polish from the East”, “the 
Polish from behind the Bug River”, and, ironically, “repatriates”, 
although they were actually expatriates.

They left behind the eastern border beautiful cities, important 
centres of the Polish cultural and scientific life, but also small 
towns and villages; the country of their childhood and youth, ob-
scured by such tragic experiences as Soviet and German occu-
pations and crimes committed by Ukrainian nationalists. To the 
new settlements scattered throughout the post-war Poland, not 
only did they bring modest material possessions but also sincere 
patriotism, often an extensive knowledge and many skills as well 
as customs and cultural experience.

In Opole Silesia, they were treated as immigrants. It is esti-
mated that they accounted for more than 180 thousand, which 
constitutes 22% of the total population of the region. Over time, 
successive generations of the Eastern Borderlands expatriates set-
tled in the new land, by their activities and hard work, they earned 
their rights to this land.

After 1945 in the Polish hypocritical reality, in numerous fam-
ilies displaced by force from their Borderlands, the truth about 
the origins and ancestors started to blur. It was not until the late 
90s of the XX century that the memory of the Borderlands was 
reborn by reminding them of their lost heritage and enabling the 
institutional care of the Borderlands culture.
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Marta Hold-Łukasik
U n i w e r s y t e t  W r o c ł a w s k i

„Kresowiacy z urodzenia,  
Dolnoślązacy z historycznej konieczności” – 

przykład przesiedleńców z Siemianówki 
koło Lwowa

Czy wolno nam zaprzepaścić to dziedzictwo? Nie! 
Po wsze czasy powinniśmy pozostać wierni naszej tradycji  
i naszej kulturze.
Tak więc jestem Kresowiakiem, i to jest moja prawdziwa  
tożsamość regionalna.
Ją będę pielęgnował… 

(P. Bolek)1 

Polacy – mieszkańcy Kresów Wschodnich

Trudno jednoznacznie określić zasięg terytorialny i  liczeb-
ność wspólnoty polskich mieszkańców Kresów, gdyż pojęcia te są 
niejednoznaczne. Samo znaczenie terminu „Kresy” kształtowało 
się przez długie stulecia, w wyniku reminiscencji historycznych, 
zmieniając zarówno swój zasięg terytorialny, jak również pojęcio-
wy. Obecnie Kresy można rozumieć w różny sposób, zarówno te-
rytorialnie, jak i społecznie, kulturowo i politycznie. 

1 M. Hold, E. Mituła, Tożsamość regionalna przesiedleńców z Siemianówki 
na Kresach Wschodnich w literackich narracjach mieszkańców, w: Edukacja obywa-
telska w społeczeństwach wielokulturowych, red. A. Szerląg, Kraków 2007, s. 449. 
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Z jednej strony jawią się one jako równoważnik nazwy geogra-
ficznej pewnego obszaru, w  tym zaś wypadku pewien kłopot 
sprawia, iż w przebiegu dziejów ostatnich stu pięćdziesięciu lat 
zmieniał się i przesuwał geograficzny jego zasięg. (…) Z drugiej 
strony stały się owe ‘kresy’ pojęciem wartościującym  – katego-
rią aksjologiczną, wyposażoną idealizowane znaczenie kulturowe 
i etyczne…2.

Podobnie jak kolejne pokolenia Polaków różnie rozumiały po-
jęcie Kresów Wschodnich, tak również w wyniku procesów histo-
rycznych zmieniał się sposób rozumienia „polskiej ludności kre-
sowej”. Pojęcia takie jak „kresowiak”, „kresowy Polak”, „Polacy na 
dawnych Kresach Wschodnich”, ulegały stałej ewolucji, a często 
były określane dodatkowo przez pochodzenie terytorialne, wy-
mieniając nazwę regionu lub miasta. 

Zazwyczaj mówiąc o Polakach na Kresach, myślano o osobach 
poczuwających się do narodowości polskiej, mieszkających na 
dawnych wschodnich ziemiach I Rzeczypospolitej. (…) Dla Po-
laków żyjących w XIX w. były to ziemie rdzennie polskie, na któ-
rych mieszkają Polacy. Dopiero w miarę upływu czasu i tworze-
nia się narodowego ruchu litewskiego, ukraińskiego, łotewskiego 
i białoruskiego docierała świadomość, że w zasadniczej części są 
to etnicznie ziemie niepolskie, a Polacy stanowią tam liczącą się 
i ważną, ale jedynie mniejszość zamieszkującą w sposób wyspowy 
całe to zróżnicowane etnicznie terytorium3.

Warto przytoczyć dane statystyczne, dotyczące liczby lud-
ności różnych narodowości, zamieszkujących wschodnie obsza-
ry II Rzeczypospolitej bezpośrednio przed II wojną światową. 
Na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (położonych na 
wschód od tzw. linii Curzona.) zamieszkiwało około 10,7 mln 
ludzi. Był to w  znacznej mierze obszar polsko-litewskiego, 
polsko-białoruskiego, polsko-ukraińskiego i  ukraińsko-biało-
ruskiego pogranicza etnicznego. Najliczniejszą grupę na tych 
obszarach – ponad 4, 4 mln (41,3%) – stanowili Ukraińcy, drugą 

2 J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 1995, s. 56-57.
3 P. Eberhardt, Polska ludność kresowa, Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, 

Warszawa 1998, s. 25. 
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co do liczebności społeczność tworzyli Polacy (ponad 3,1 mln – 
29,3%), mniej liczni byli Białorusini (1,8 mln – blisko 17%) oraz 
Żydzi (1 mln – 9,3%)4. 

Pod względem rozmieszczenia Polaków Kresy bardo różniły się 
między sobą. Na Wołyniu Polacy stanowili 17%, na Polesiu  – 
14%, na Grodzieńszczyżnie – 55%, na tzw. Litwie Środkowej – 
55%, Wilno zamieszkiwali głównie Polacy i Żydzi5.

Pamiętać trzeba, że mniejszość polska, zamieszkująca zie-
mie kresowe, była zróżnicowana pod względem zamieszkiwa-
nia odmiennych kulturowo i  społecznie regionów. Można tu 
mówić o  wielu regionalnych i  lokalnych kulturach, rozwijają-
cych się w ramach państwowości polskiej i w związku z kultu-
rą polską. Polacy zamieszkujący zróżnicowane ziemie kresowe, 
mocno przywiązani byli przede wszystkim do miejsca swego 
zamieszkania, „ojczyzny prywatnej”, tworzącej świat ich życia 
i płaszczyznę identyfikacji. Jednocześnie jednak tworzyli szerszą 
wspólnotę Polaków, mieszkańców Kresów Wschodnich, silnie 
związanych z polską narodowością. 

Konsekwencją tego zjawiska było uformowanie się genotypu kre-
sowiaka, człowieka w  ogóle z  Kresów, zachowującego w  praw-
dzie pewne odrębne cechy regionalne, dostrzegalne np. w języku, 
w  lokalnych osobliwościach językowych i  kulturowych (słynny 
lwowski bałak), ale  mającego  poczucie  przynależności  do pol-
skiej wspólnoty kresowej6.

Przedstawicielem owej „polskiej wspólnoty kresowej” był typ 
osobowy Kresowiaka, który wpisywał się mit Kresów. Obdarzo-
ny był niezwykłymi cechami charakteru, które znajdowały wyraz 
w literaturze. Jak pisała Z. Kossak-Szczucka z Kresów 

przychodzi do Macierzy nowy żywioł ludzki, pełen energii 
i  zdrowia. Tam się rodzą typy zuchwałe, uparte, umiejące 

4 Por. Wysiedlenia, wypędzenia, ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski, 
Warszawa 2008, s. 12.

5 M. Czapliński, Komentarz historyczny, w: Skąd my tu? Wspomnienia re-
patriantów, red. K. Tyszkowska, Wrocław 2008, s. 7.

6 J. Kolbuszewski, Kresy, s. 122.
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chcieć i działać. Stamtąd przychodzą surowce i szeroki młody 
oddech7. 

Również M. Dąbrowska, pisząc o Kresach, stwierdziła: 

Tam u nas najpospolitszy człowiek jest poetą, najlichszy śpiewak 
artystą, najgłupszy prostak myślicielem. Taka już ziemia. Takie 
powietrze8. 

Ten „rycerski charakter” Kresowiaków nieustannie poddawany był 
okrutnym próbom wynikłym z zawiłych procesów historycznych. 
Jak zauważył J. Piłsudski, częścią doświadczenia tej grupy jest nie 
tylko wyjątkowość, ale też 

nie szczęście z dumy wielkiego cierpienia i wielkiej ofiary. I nie 
szczęście ze zwiększonej rozkoszy mocowania się z dolą i zwy-
ciężania własnymi siłami losu – lecz głębokie szczęście rzewne 
i ciche, nawet dziecięco naiwne, płynące z wiary w idealne pier-
wiastki własnej kultury9.

Wobec zróżnicowania regionalnego Kresów, opisywana ka-
tegoria zawężona jest do Kresów Południowo-Wschodnich, do-
kładnie dawnego województwa lwowskiego II Rzeczypospolitej, 
utraconego na rzecz dzisiejszej Ukrainy. Polacy stanowili w nim 
1/3 mieszkańców, przy czym we Lwowie ludność polska stano-
wiła większość. Na wsi było różnie, obok wsi polskich, były wsie 
zamieszkałe tylko przez Ukraińców10.

Dziedzictwo kulturowe i  tożsamość przesiedleńców z  Kre-
sów Południowo-Wschodnich związane są z kulturą i tradycjami 
Lwowa, który 

stanowił ważne centrum kultury i jak Wilno miał także niezwy-
kle skrystalizowane odrębne, niepowtarzalne oblicze. Mieszkań-
cy tego miasta stworzyli odrębny genotyp lwowiaka11. 

7 E. Prus, Kresy – Kresowianie, „Na Rubieży” 2005, nr 79, s. 17.
8 Tamże. 
9 J. Kolbuszewski, Kresy, s. 202.
10 Por. M. Czapliński, Komentarz historyczny, w: Skąd my tu? Wspomnienia 

repatriantów, s. 7.
11 J. Kolbuszewski, Kresy, s. 202.
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Lwowski batiar, mówiący bałakiem, zawsze honorowy, dowcipny, 
ale i zadziorny, stał się symbolem miasta. Tylko we Lwowie wytwo-
rzył się tak bogaty miejscowy folklor, charakteryzujący niepowta-
rzalność miasta i  jego mieszkańców. Również his toria przyniosła 
miastu powód do dumy, gdyż niejednokrotnie dochowało ono wier-
ności Rzeczypospolitej. Stąd jego dewiza herbowa brzmi „Lwów 
zawsze wierny”. Aktem najwyższego uznania wierności Lwowa 
było odznaczenie miasta, 22 listopada 1920 roku, orderem Virtu-
ti Militari, przez Józefa Piłsudskiego. Fakty te wpłynęły na posta-
wy polskich mieszkańców województwa lwowskiego, wyostrzając 
ich patriotyzm i mocno wpisując się w ich dziedzictwo kulturowe. 
Szczególny związek z Lwowem podkreślają sami przesiedleńcy: 

Mieszkańcy naszej wioski żyli atmosferą Lwowa, z tym miastem 
wiązali swoją przyszłość. Całe nasze życie kręciło się wokół tego 
magicznego miasta. My znajdowaliśmy się w centrum polskości 
jakim był Lwów. (M. B.)12.

W wyniku wybuchu II wojny światowej i decyzji zapadłych na 
konferencjach pokojowych: w Teheranie (1943), w Jałcie (1944) 
i w Poczdamie (1945), Kresy Wschodnie zostały bezpowrotnie 
odłączone od Polski. W roku 1944 województwa wschodnie II 
Rzeczypospolitej znalazły się pod kuratelą Armii Czerwonej 
i  NKWD, jednak już w  zupełnie innej sytuacji niż na począt-
ku wojny. W 1939 roku jeszcze wiele kwestii było niepewnych, 
w  ostatnich miesiącach wojny natomiast wiadomo już było, że 
granica Polski z traktatu ryskiego nie będzie utrzymana. Prawnie 
wschodnie granice państwa polskiego, wzdłuż tzw. linii Curzo-
na, zostały ustalone na konferencjach pokojowych w 1945 roku, 
jednak już 9 września 1944  roku ośrodek polityczny w  War-
szawie, (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego), działają-
cy pod auspicjami Moskwy, podpisał układy RP z  Ukraińską 
SRR i Białoruską SRR, w sprawie przesiedleń ludności polskiej 

12 W tekście wykorzystano fragmenty wypowiedzi osób przesiedlonych 
z  Siemianówki koło Lwowa na Dolny Śląsk, zebrane podczas badań pro-
wadzonyvh w  ramach seminarium magisterskiego w  latach 2009-2010 oraz 
kontynuowanych podczas seminarium doktoranckirgo w  latach 2010-2012. 
Wykorzystano w nich metodę wywiadu biograficznego i analizy dokumentów 
oraz twórczości osób przesiedlonych.
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i żydowskiej z terenów na wschód od linii Curzona oraz ludno-
ści ruskiej, białoruskiej, ukraińskiej i  litewskiej z  terenów, które 
pozostać miały przy Polsce. Obszar Kresów Wschodnich znalazł 
się nie odwracalnie w granicach Związku Sowieckiego, a taki stan 
rzeczy nabierał cech stałości i  trwałości. Polska ludność kreso-
wa znalazła się poza granicami kraju i stanęła przed dylematem 
czy pozostać na swej ojcowiźnie, stając się obywatelami państwa 
sowieckiego, czy na stałe opuścić rodzinne strony i wyjechać do 
„nowej Polski”. Teoretycznie przesiedlenie miało być całkowicie 
dobrowolne, choć faktycznie robiono wszystko, by skłonić Pola-
ków do zgody na taki wyjazd.

Na przełomie listopada i grudnia 1944 roku rozpoczęto prze-
siedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich II Rzeczypospo-
litej, które początkowo planowano zakończyć do lutego 1945 roku 

Pierwsze transporty ewakuacyjne ruszyły dopiero na początku 
grudnia. Przyspieszenie akcji wysiedleńczej nastąpiło po zaost-
rzeniu represji przez władze radzieckie (zimą 1945  r.) oraz po 
niekorzystnych dla sprawy polskiej rozstrzygnięciach aliantów na 
konferencjach w Jałcie i Poczdamie, a także po podpisaniu układu 
polsko-radzieckiego z 16 sierpnia 1945 r. Wszystkie te czynni-
ki spowodowały, że najliczniejsze przesiedlenia nastąpiły latem 
i jesienią 1945 r. oraz wiosną 1946 r. (…) w toku akcji przesied-
leńczej w latach 1944-1946 z obszarów byłej Galicji Wschodniej 
wyjechało 618,2 tys. Polaków (w tym 269,5 tys. z terenu woje-
wództwa lwowskiego, 97,3 tys. z  trenu województwa stanisła-
wowskiego i 251,5 tys. z Podola). Wołyń opuściło około 133,9 
tys. Polaków (…) Przesiedleńcy z kresów południowo-wschod-
nich trafili przede wszystkim na tereny zachodnich powiatów 
województwa śląskiego oraz województwa dolnośląskiego13.

Losy polskiej ludności kresowej przedstawione tylko w  per-
spektywie statystycznych zmian demograficznych, nie oddają 
w pełni złożoności tego zjawiska. W zupełności nie uwzględnia-
ją one pamięci i resentymentów ludzi, którzy przeżyli deportacje 
i nadal czują się emocjonalnie związani z utraconymi stronami ro-
dzinnymi. Trzeba zatem pamiętać, jak zauważa P. Eberhardt, że: 

13 Wysiedlenia, wypędzenia, ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski, s. 85-87.
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Z zestawieniami danych statystycznych, które muszą być w spo-
sób beznamiętny zrelacjonowane, wiążą się tragiczne losy całych 
społeczności etnicznych lub regionalnych. Przedstawiając więc 
zmiany pewnych relacji demograficznych, należy zdawać sobie 
sprawę, że za suchymi liczbami kryją się tragiczne losy całych 
generacji, którym siłą odebrano najcenniejsze wartości – wiarę, 
narodowość, godność, a często i życie14.

Dziś pojęcie Kresowiak nabrało innej treści, stało się okre-
śleniem rzesz ludzi urodzonych na Kresach Wschodnich, którzy 
w wyniku działań wojennych i zmian granic Polski, zostali wy-
siedleni z ziem swych przodków. Zmuszeni opuścić swoja „małą 
ojczyznę” rozpoczęli życie w nowych miejscach, głównie na za-
chodzie Polski, na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Przez lata wła-
dzy komunistycznej nie mogli przyznawać się do swego pocho-
dzenia i jawnie mówić o wyrządzonej im krzywdzie. Dopiero po 
1989 roku aktywnie zaczęli tworzyć organizacje i stowarzyszenia 
Kresowe, w których pielęgnować mogli swoją kresową tożsamość. 
Kapelan Kresowiaków ks. Z. Peszkowski, podjął się próby scha-
rakteryzowania tej grupy i sformułował „Katechizm Kresowca”, 
w którym wyróżnił cechy mieszkańców Kresów. Według niego: 

Kresowiec wierzy w Boga i czci Matkę Najświętszą. Kresowiec 
kocha Polskę, heroicznie broni jej dobrego imienia, a swym kre-
sowym doświadczeniem wzbogaca ją i  wspiera ofiarnie. Każdy 
człowiek jest dla Kresowca umiłowanym bratem. Kresowiec szu-
ka prawdy, pamięta swoje dzieje, a w imię Jezusa Chrystusa prze-
bacza. Gdziekolwiek los rzuci Kresowca, kocha on swoją Ojczy-
znę, służy jej ze wszystkich sił w nadziei na powrót15.

Zdaniem P. Eberharda: 

Polska ludność kresowa, te trzy złączone z sobą słowa, tworząc 
całość etymologiczną, mają wydźwięk nie tylko etniczno-geogra-
ficzny. Kryje się za nimi olbrzymi ładunek uczucia związany z pa-
mięcią narodową. Żadna grupa ludności polskiej nie zaznała tylu 
cierpień i ucisku, nie poniosła tylu ofiar, co związana rodowodem 
z  Kresami Wschodnimi. (…) Ludność polska na Kresach nie 

14 P. Eberhardt, Polska ludność kresowa, Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, s. 8. 
15 E. Prus, Kresy – Kresowianie, s. 20. 
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tylko traciła zgromadzony dzięki pracy pokoleń majątek na sku-
tek konfiskat i niszczenia, ale często poddawano ją deportacjom, 
a nawet masowej zagładzie. Może właśnie dlatego polska ludność 
kresowa była tak oddana i  wierna tradycjom Rzeczypospolitej 
i z takim poświęceniem dążyła zawsze do znalezienia się w gra-
nicach państwa polskiego16.

W przypadku Polaków, którzy pozostali na ziemiach kresowych, 
dziś w nowej sytuacji politycznej, bardziej zasadne wydaje się mó-
wienie o mniejszości polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie czy 
Łotwie, niż o Polakach na Kresach.

Mieszkańcy Siemianówki koło Lwowa

Siemianówka, dziś Semeniwka, położona jest 24 km na po-
łudniowy-zachód od Lwowa, w odległości 5 km od miasteczka 
Szczerec, w  powiecie Pustomyty, w  województwie lwowskim. 
Usytuowana jest na obrzeżach wzgórz Roztocza, wzdłuż rzeczek 
Stawczanka i Szczerek, będącej dopływem Dniestru.

Piękne położenie geograficzne miejscowości uwiecznił w swo-
im wierszu innym przesiedleniec z Siemianówki: 

My z Siemianówki dzieci, / Do Lwowa blisko nam.
Czy jest gdzieś piękniej w świecie? / Niech każdy powie sam.
Nad Szczerkiem położona / I nad Stawczanką też,
A długie wsi ramiona / Na kilometry mierz.
Przysiółki niedaleko, / Do obu mosty masz,
Ukryły się za rzeką/ Jak wysunięta straż.
Kwieciste łąki wiosną, / Za nimi pasma wzgórz,
Na żyznych polach rosną/ Dorodne kłosy zbóż17.

Do dnia dzisiejszego przesiedleńcy z  Siemianówki spierają 
się o historię swojej miejscowości. Część z nich wiąże jej począt-
ki ze Wsią Świętego Simiona z X-XI wieku, a następnie w XIV 
wieku z kolonizacją tych terenów przez śląskich osadników. Nie 

16 P. Eberhardt, Polska ludność kresowa, Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, s. 7. 
17 Cz. Makowiecki, My z Siemianówki dzieci, w: R. Pleczysty, Moja mała 

ojczyzna, broszurka w posiadaniu B. Bednarskiego. 
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ma dokumentów, które jednoznacznie potwierdzałyby takie za-
łożenie. Natomiast 

pierwsze wiadomości źródłowe na temat Siemianówki (zwa-
nej też Swyanthego Syemona vyess, Semenowa lub Siemiano-
wa Wola, Siemianówka) pochodzą dopiero z w. XV. Wieś była 
własnością królewską. W r. 1437 jako jej dzierżawcy występują 
‘Gothardus et Johannes de Semenowola”18. 

Przez następne wieki wieś, jako własność królów polskich, prze-
chodziła w ręce kolejnych dzierżawców, w tym m.in. rodziny Poto-
ckich. Ostatnimi jej właścicielami byli hrabia Kazimierz Sulatycki 
i jego córka Maria Santi, którzy pojawiają się we wspomnieniach 
przesiedleńców.

Burzliwe dzieje Polski związane z tymi ziemiami, liczne wal-
ki i wyprawy wojenne nie ominęły również Siemianówki. Dzieje 
tej małej miejscowości wpisują się w ogólnonarodowe wydarzenia 
historyczne. Ważnym dla mieszkańców miejscem, które w pewien 
sposób dokumentuje bogatą historię miejscowości, jest przykoś-
cielny cmentarz. 

Każda rodzina  – ród ma na nim swoich przodków znanych 
z  imienia od 1711 roku. Na tym cmentarzu w drugiej połowie 
XVIII wieku spoczęło 11 konfederatów barskich, tu złożono ks. 
Franciszka Bartościeka, czterech powstańców styczniowych (…). 
Zapisała się na nim rodzina Karola Szajnochy, którego ojciec był 
sędzią  – justycjariuszem na ‘Sędziówce’, a  Wacław Szajnocha, 
brat, lub może sam ojciec, złożył na nim swoje kości. (…) W cza-
sie pierwszej wojny światowej pochowano na pierwszym cmen-
tarzu wyznawców Mahometa z Bośni, jeńców austriackich oraz 
ofiary walki w Głębokiej Dolinie – żołnierzy rosyjskich i austria-
ckich. W czerwcu 1941 roku drugi cmentarz przygarnął żołnie-
rzy Armii Czerwonej, zastrzelonych przez NKWD, a w 1942 r. 
ciała Żydów, zabitych w czasie ucieczki z transportu. Rok 1944 to 
czas kainowych zbrodni: złożono wówczas naszych braci19.

18 A. Betlej, Kościół parafialny p. w. św. Marcina w Siemianówce, w: Materiały 
do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, red. 
J.K. Ostrowski, cz. I, Kraków 2001, s. 157.

19 B. Bednarski, Okruchy historii parafii, kościoła i cmentarza w Siemianówce 
koło Lwowa, „Semper Fidelis” 2000, nr 2(55), s. 28-29.
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Opisane wydarzenia historyczne miały niewątpliwy wpływ na 
kształt życia i atmosferę w Siemianówce okresu międzywojenne-
go, a także na postawy mieszkańców podczas II wojny światowej. 
Okres międzywojenny to okres rozwoju miejscowości, który ba-
dane osoby wspominają jako okres swojego dzieciństwa i młodo-
ści. Obraz tamtych lat przywołują w swoich narracjach. 

Siemianówka lat czterdziestych była dużą, czysto polską wioską, 
leżącą w powiecie lwowskim w odległości około dwudziestu kilku 
kilometrów na południe od Lwowa. Wśród przeszło dwu tysięcy 
Polaków, żyło kilka rodzin pochodzenia ukraińskiego (rusińskie-
go), przeważnie na współ spolszczonych wzgl. spokrewnionych 
z Polakami. Wieś liczyła około sześćset domostw i ciągnęła się, 
wraz z dwoma przysiółkami zwanymi ‘Za młynem’ i  ‘Zagroblą’ 
na długość przeszło pięciu kilometrów, wzdłuż rzeczki Szczerek. 
W bliższym i dalszym sąsiedztwie Siemianówki rozmieszczone 
były wsie, zamieszkałe w  większości przez ludność ukraińską, 
z mniej lub bardziej licznymi wśród niej skupiskami polskimi20. 

Taki obraz wsi w swym wierszu odtwarza także T. Adamski:

W Siemianówce w różnych miejscach my zamieszkiwali, Skot-
nik, Koniec i Klibanię wszyscy dobrze znali, I Zagrebli, te po-
dwójne parcelacje z przysiółkami my zapamiętali21.

Przez wieki, kolejne pokolenia siemianowiczan wytworzyły 
swoistą wspólnotę wiejską, w której obowiązywały określone nor-
my, stosunki społeczne i tradycje. Ludzie żyli zgodnie z rocznym 
rytmem natury, bardzo przestrzegając świąt liturgicznych i kulty-
wując towarzyszące im tradycje i obrzędy. Bardzo dbano również 
o dobre stosunki społeczne oraz podtrzymywano więzi sąsiedzkie 
i  rodzinne, okazją do czego były częste spotkania i  odwiedziny 
oraz wzajemna pomoc. Mieszkańcy chętnie i licznie udzielali się 
także społecznie na rzecz swojej miejscowości, o czym świadczy 
duża liczba prężnie działających towarzystw. W takim „społecz-
nikowskim” duchu wychowywało się młode pokolenie Siemiano-

20 E. Zawada, Akcja SS ‘Galizien’ w Siemianówce dnia 26 lipca 1944 roku, 
„Na Rubieży” 2003, nr 66, s. 37. 

21 T. Adamski, Siemianówka, „Korzenie. Zeszyty Siemianowskie” 2000,  
nr 3, s. 8.
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wiczan, które przeżyło przesiedlenie. Warto przytoczyć ich słowa: 
„Było goło, ale wesoło (T. S.). Była taka miłość, mimo, że postny 
chleb się nieraz jadło ( J. S.)”.

Podczas II wojny światowej wielu mieszkańców Siemianówki 
czynnie związanych było z konspiracyjnymi oddziałami AK. Nie-
wątpliwie konspiracyjny charakter działań ułatwiał jednolity na-
rodowościowo charakter wioski. Dzięki temu miejscowość była 
zarazem obozem uciekinierów, a  także miejscem koncentracji 
uzbrojonych oddziałów partyzanckich. Być może dzięki temu Sie-
mianówkę długo omijały bezpośrednie skutki działań wojennych. 

Mieszkający tam ludzie na ogół szczęśliwie przetrwali okres 
pierwszej okupacji sowieckiej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941), 
a  także okupację niemiecką. Pod koniec okupacji niemieckiej, 
w lipcu 1944 roku wydawało się, że i tym razem wieś i jej miesz-
kańców ominą wojenne nieszczęścia22.

Stało się jednak inaczej, bowiem 26 lipca 1944 roku na tere-
nie wsi miał miejsce atak nacjonalistów ukraińskich, tzw. Akcja 
„SS Galizien”. W  jej wyniku, jak podają różne źródła23, zginęło 
28-32 osób, część pobitych i rozstrzelanych, część żywcem udu-
szonych w płonących budynkach. Spalonych zostało około 60 za-
gród na długości około kilometra miejscowości.

Ks. bp W.  Urban podaje dokładną liczbę  – 2  614 Polaków 
mieszkających w  parafii w  Siemianówce w  1939  roku24. To oni 
tworzyli oblicze Siemianówki, jej niepowtarzalny klimat spo-
łeczny i kulturowy. W wyniku akcji przesiedleńczych większość 
z nich, czterema kolejnymi transportami w 1945 i 1946 roku, zo-
stała przewieziona na Dolny Śląsk. Tu skupili się wokół Wroc-
ławia, Jodłówki (Doboszowic), Przemkowa i Oleśnicy. Jak pisze 
jeden z nich, E. Zawada: 

Nie uświadomiłem sobie wówczas, że uczestnicząc w tej masowej 
ewakuacji (jak oficjalnie nazwano przymusowe przesiedlenie mi-
lionów ludzi) zamykam za sobą definitywnie okres dzieciństwa 
22 E. Zawada, Akcja SS ‘Galizien’ w Siemianówce dnia 26 lipca 1944 roku, s. 39. 
23 H. Komański, podaje liczbę 32 ofiar śmiertelnych; Zawada podaje licz-

bę 28 zabitych.
24 Por. W. Urban, Droga krzyżowa Archidiecezji Lwowskiej w latach II woj-

ny światowej 1939-1945, Wrocław 1983, s. 130.
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i  młodości, nierozerwalnie związany z  miejscem urodzenia, że 
ulega zaburzeniu dotychczas otaczający mnie świat i  panujący 
w nim porządek, w którym się wychowałem i wzrastałem25.

Ten świat dzieciństwa i panujący w nim porządek odcisnął sil-
ne piętno na poczuciu tożsamości regionalnej ludzi, którzy po-
mimo traumy wykorzenienia i przesiedlenia, nie zatracili swoich 
wartości, w tym patriotyzmu. Już na Dolnym Śląsku odtwarzali 
kresowe tradycje i  skupiali się w  towarzystwach, w których od-
najdywali namiastkę utraconej ojczyzny. Jej obraz wyłania się we 
wspomnieniach poszczególnych osób, które z nostalgią wspomi-
nają atmosferę „kraju lat dziecinnych”.

Siemianowiczanie na Dolnym Śląsku

Przesiedleńcy z Kresów Południowo-Wschodnich 

wyrwani ze znanego sobie środowiska społeczno-kulturowego, 
pokonywali setki kilometrów ze świadomością konieczności jego 
odbudowy w nowym miejscu26. 

Próbowali zachować znany im dotychczasowy porządek aksjonor-
matywny, a  tym samym kulturowy ojczyzny prywatnej. Z pew-
nością proces ten ułatwiało wspólne przesiedlanie, w  jednym 
transporcie, całych miejscowości. 

Cechą charakterystyczną osadnictwa Polaków z Kresów, szcze-
gólnie z terenów Galicji Wschodniej, była jego zwartość. Ludzie 
przesiedleni z jednej wsi czy okolicy chcieli i w nowym miejscu 
być razem, mieszkać z dawnymi sąsiadami, nierzadko i własnym 
proboszczem. Taka wspólnota dawał jakieś oparcie, minimum 
bezpieczeństwa w tych trudnych latach27. 

25 E. Zawada, Siemianówka mojej młodości. Wspomnienia Edwarda Zawady, 
„Korzenie. Zeszyty Siemianowskie” 2002, Suplement, s. 3.

26 E.  Berendt, Powojenny kształt dolnośląskiej tradycji ludowej, w: Śląsk, 
Schleisen, Slezko. Przenikanie kultur, red. Z. Kłodnicki, Wrocław 2000, s. 141. 

27 M. Juchniewicz, Lata 1945-1948, w: Dolny Śląsk. Monografia historycz-
na, red. W. Wrzesiński, Wrocław 2006, s. 648.
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Niewątpliwie służyło to również podtrzymaniu tożsamości i do-
tychczasowych reguł rządzących postępowaniem. Zachowane 
więzi sąsiedzkie i  regionalne dawały przesiedleńcom poczucie 
bezpieczeństwa i  namiastkę „swojskości” w  obcym kulturowo 
środowisku.

Na Dolnym Śląsku, gdzie głównie skupiała się ludność z Kre-
sów Południowo-Wschodnich, zaczęto kultywować na no-
wym gruncie tradycje kresowe. Wśród przesiedlonych znalazła 
się również grupa przesiedlonych mieszkańców Siemianówki 
koło Lwowa. Siemianowiczanie przybyli na Ziemie Zachodnie 
z ukształtowaną już na Kresach tożsamością regionalną, własną 
wizją społeczności lokalnej oraz lokalności w ogóle, które chcieli 
odtworzyć w  nowym środowisku. Od samego początku pobytu 
na Dolnym Śląsku kontynuowali tradycje zaszczepione im na 
Kresach, bowiem „siłą tej malej społeczności była i  jest wiara, 
pamięć i wierność tej pamięci”28. Wskazują na to słowa jednego 
z przesiedlonych: 

Zdawaliśmy sobie sprawę, że tutaj trzeba organizować życie od 
początku, ale na tych zasadach, w których żeśmy wyrośli (B.B.).

Adaptację dolnośląskiej rzeczywistości rozpoczynano od 
ukształtowania najbliższego otoczenia, podejmowano próby re-
konstrukcji ojczyzny prywatnej. 

Przetwarzano przestrzeń, a  podejmowane wówczas działania, 
mające w sobie coś z magicznego rytuału, znajdowały racjonalne, 
w mniemaniu formułujących je osadników, uzasadnienia29.

Poszukiwano obszarów podobnych do tych pozostawionych na 
Kresach, które uległy mitologizacji i  idealizacji. Świadczą o tym 
następujące wypowiedzi przesiedleńców: 

Z początku ustalono dla tej miejscowości nazwę Jodłówka, a to 
się kojarzyło z Siemianówka, to też tak chwytało za serce. Wa-
runki tutaj są takie to cieszyło po tych wszystkich przejściach. 
28 B. Bednarski, Tajemnica odbudowy kościoła w Siemianówce koło Lwowa, 

„Nasz Dziennik” 2000, nr 10, s. 10. 
29 E.  Berendt Powojenny kształt dolnośląskiej tradycji ludowej, w: Śląsk, 

Schleisen, Slezko. Przenikanie kultur, s. 148-149.
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Kościół na miejscu, wszystko jest… (B.B.). Co ciekawe, że mama 
przywiozła jeden ul z  pszczołami z  Siemianówki, bo mieliśmy 
dwa pnie. One zaczęły tutaj gospodarzyć te pszczoły na Dolnym 
Śląsku (Z.B.). 

W ten prozaiczny sposób przerzucano „mosty” kulturowej ciągło-
ści, stanowiące jakby symboliczne przeniesienie ojczyzny prywat-
nej na nowe terytorium.

W poszczególnych miejscowościach osiedlenia, Siemianowi-
czanie odtwarzali swoją kulturę i tradycję, która odróżniała ich od 
pozostałych osadników, a zarazem scalała w nowym miejscu. Jak 
wspomina jedna z przesiedlonych: 

Ci ludzie ze Wschodu mieli swoją gwarę, swoją kulturę, więcej 
trzymali się ze sobą. A ci z Centralnej Polski raczej, oni byli tak 
osobno, bo oni byli z różnych miejscowości i oni się nie znali. Oni 
nam dokuczali, ale my z kolei byliśmy silniejsi w kulturze. Było 
u nas więcej śpiewu, więcej w kościołach, więcej takiej wspólnoty, 
gwary lwowskiej. My więcej się znaliśmy (M.M.). 

Wiele elementów tej kultury przesiedleńcy przekazali kolejnym 
pokoleniom, dzięki czemu do dziś obecne są one w krajobrazie 
kulturowym Dolnego Śląska. Jest to wiele piosenek, powiedzeń, 
czy obrzędów, które wspomina jedna z przesiedlonych: 

Te piosenki, to wszystko przywieźli my ze sobą. To wesele, te 
oczepiny… to gotowanie. Bez pierogów, gołąbków siemianow-
skich, to tam nie ma mowy… kapustę z grochem gotuję, daję z fa-
solą. Wszystko po siemianowsku robię, nic po mazursku, jak to 
mówią (M.P.). 

Najbardziej reprezentatywnym przykładem może być kresowy 
przysmak świąteczny kutia. 

Jest tradycja na pewno, kutia. Kutia to jest wschodni przysmak, 
który nie tylko ja rozpowszechniłem. Zawsze to moje wnuczki 
lubią, kluski z makiem to nie to (A.R.).

Swoją obecność na Dolnym Śląsku zaznaczyli Kresowiacy, 
także dzięki przywiezionym z  Kresów pamiątkom i  obrazom. 
Siemianowiczanie przywieźli z sobą m.in. wyposażenie siemia-
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nowskiego kościoła, w tym Obraz Matki Boskiej Siemianowskiej, 
z głównego ołtarza swojej świątyni. 

Co ciekawe, jak w 1946 roku już wyjeżdżali, to pozamykali koś-
ciół. Ten ksiądz Adam Hawrat część tych parametrów liturgicz-
nych z kościoła, co pozwolili im Sowieci zabrać, to przywiózł tu-
taj na Dolny Śląsk. Trochę tych ksiąg parafialnych, obraz Matki 
Boskiej, który nas teraz łączy. Ten obraz jest tym znakiem jed-
ności (B.B.). 

Obraz na stałe wpisał się w  historię Dolnego Śląska, nowej 
małej ojczyzny siemianowiczan. Stal się symbolem jednoczącym 
wszystkich dawnych mieszkańców Siemianówki, a także znakiem 
ich tożsamości. 

Stał się znakiem wiary, maryjnej pobożności i rodzimej tożsamo-
ści Siemianowiczan na Dolnym Śląsku (B.B.). 

Obecnie obraz znajduje się na bocznej ścianie kościoła w Do-
boszowicach. Przewieziono także inne elementy z kościoła, które 
do dziś towarzyszą przesiedlonym w różnych miejscach osiedle-
nia, stanowiąc element łączący ich z Siemianówką. 

A obrazy nasze siemianowskie, w naszym kościele w Oleśnicy. 
Już teraz odnowione, ksiądz ozłocił (M.P.).

Od pierwszych dni na Dolnym Śląsku siemianowiczanie po-
szukiwali swoich rodaków, osiedlonych w  innych miejscowoś-
ciach. Podejmowano korespondencję, wzajemnie się odwiedzano 
i organizowano spotkania. Pomagało to utrzymać własną tożsa-
mość, mimo niesprzyjających warunków politycznych. To właś-
nie pielęgnowana wśród przesiedlonych z  Siemianówki pamięć 
rodzinnej wioski i  ukształtowanych w  niej wartości rdzennych, 
zadecydowała o tym, że ich tożsamość regionalna, a tym samym 
dziedzictwo kulturowe, przetrwały lata PRL-owskiej propagandy. 
Okres, w którym nie wolno było pisać o polskości Kresów, o de-
portacjach, a także o zbrodniach UPA. 

Spotkania rodzinne z  okazji ślubów, pogrzebów, nawiedza-
nia obrazu M.B.  Siemianowskiej umieszczonego w  Jodłówce- 
-Doboszowicach, były jedyną okazja do wymiany myśli, informa-
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cji rodzinnych, poczucia swojej tożsamości i jedności przesiedlo-
nych z Siemianówki30. 

Podobnie jest do dzisiaj, na co zwraca uwagę jedna z przesiedlonych: 

Kiedy był pogrzeb kogoś z Siemianówki, to ksiądz mówił: „Wie-
działem, że będzie tyle ludzi” To i dzisiaj, jak ktoś leży w kaplicy 
i jest dużo ludzi, to ksiądz wie, że to wschodni pogrzeb. Teraz jak 
jest w Oleśnicy jakiś pogrzeb z Siemianówki, to księża mówią: 
„Oj Kresy!” Zjeżdżają się wszyscy, przyjaciele (M.M.).

Początkowo właśnie pogrzeby, chrzciny i  inne uroczysto-
ści rodzinne były okazją do spotkań z  innymi przesiedleńcami 
z  Siemianówki, ponieważ większe zebrania były niechętnie wi-
dziane przez władzę państwową. „Spotkania ludzi z Kresów nie 
były zabronione, ale jakieś zebrania to były ustalane z władzami 
(R.S.)”. Dopiero w roku 1981 zorganizowano w Gądkowie Wiel-
kim pierwsze spotkanie Siemianowiczan z  całej Polski. Potem 
podobne spotkania, na mniejszą skalę, odbywały się w  różnych 
miejscach osiedlenia. Tradycją stały się także spotkania siemia-
nowiczan w Doboszowicach, przed obrazem Matki Boskiej przy-
wiezionym z kościoła w Siemianówce. 

Tam zawsze 26 była odprawiana msza święta, a od 1982 r. to już 
większe spotkanie Rodaków Siemianowskich. Co roku większe 
spotkanie (B.B.). 

Utrwaliła się tradycja zamawiania na dzień św. Anny Mszy św. 
w intencji zmarłych i żyjących siemianowiczan, w tym szczegól-
nie ofiar Akcji SS Galizien w Siemianówce.

Po pierwszych spotkaniach Siemianowiczan, kiedy zaczęła 
zmieniać się sytuacja polityczna w  kraju, pojawiła się inicjaty-
wa powołania towarzystwa skupiającego dawnych mieszkańców 
Siemianówki. 

To był Gądków, a potem się wzięli do zakładania Siemianow-
skiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego i  zostało zareje-

30 B. Bednarski, Bilans trwania i działania Siemianowskiego Towarzystwa 
Społeczno – Kulturalnego (STSK) z siedzibą we Wrocławiu, biuletyn informacyj-
ny, Wrocław, 13.01.2005.
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strowane. Towarzystwa zaczęło się jak już troszkę było luźniej 
i więcej można było. (R.S.). 

25 stycznia 1990 roku odbyło się spotkanie konstytutywne STSK 
z siedzibą we Wrocławiu. Do statutowych zadań członków tej or-
ganizacji należą m.in.: pomoc społeczna i  materialna udzielana 
rodakom, którzy pozostali na ojcowiźnie. Ponadto troską Towa-
rzystwa jest: kultywowanie kulturalnych tradycji rodzinnych i ca-
łego środowiska; inspiracja amatorskiej twórczości; inwentaryzacja 
mogił rodaków w miejscach osiedlenia oraz pamięć o mogiłach 
żołnierzy i Ofiar Kainowych Zbrodni; gromadzenie pamiątek ro-
dzinnych i środowiskowych; zakładanie i prowadzenie kronik ro-
dzinnych oraz pomoc w tym zakresie; prowadzenie kroniki Towa-
rzystwa oraz gromadzenie przy niej indywidualnych wspomnień; 
współpraca z bratnimi środowiskami Ziemi Lwowskiej31. Człon-
kowie STSK wydali również 7 numerów czasopisma „Korzenie. 
Zeszyty Siemianowskie”, na łamach którego dzielili się swoimi 
wspomnieniami i  twórczością związaną z  Siemianówką. Dziś 
Towarzystwo kontynuuje organizacje corocznych spotkań przed 
obrazem Matki Boskiej w Doboszowicach, spotkań opłatkowych, 
wielkanocnych oraz listopadowego Prażnika, przyczyniając się 
w  ten sposób do podtrzymywania wyniesionych z Siemianówki 
tradycji. Jak ważną rolę pełni STKS w podtrzymywaniu tożsamo-
ści siemianowiczan pokazuje wiersz jednego z członków:

Wrocław – stolica Dolnego Śląska / Po wojnie, jak cała ziemia 
piastowska,
Z nakazu możnych została wyludniona, / Podobnie jak nasza 
wieś opuszczona.
Szczęściem jest, że Lwowiacy / Opanowali Wrocław; tu i bałak 
usłyszysz,
Tu się skupia kultura lwowska, / Do której i Siemianówkę zali-
czysz.
Wśród innych towarzystw powstało / Siemianowskie Towarzy-
stwo Kulturalno-Społeczne,
W nim wielu z sercem pracowało. / Dziś dla nas przyjemne i po-
żyteczne.
Piękne spotkania organizują, / Z przyjemnością w nich uczestniczymy.

31 Por. tamże.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



134 Marta Hold-Łukasik

Na opłatku, jajeczku, w Marcinki / Powspominamy, pośpiewamy, 
pogwarzymy.
Pożyteczne, bo wiele ciekawych rzeczy / Dowiadujesz się: kto 
nowy grono powiększył,
Nowe wiadomości z Siemianówki usłyszysz / Lub kto znienacka 
Towarzystwo opuścił (…)
Przysłowie mówi, że z ‘górą góra…’ / Lecz człowiek choć u schył-
ku życia
Spotyka znajomych, sąsiadów, krewnych, / Bo taka jest siemia-
nowska natura.
Natura to jedno. Spotkania są pomocą / Zjednania narodów wy-
pędzonych 
Z Siemianówki – ziemi naszych ojców / w której korzenie nasze 
tkwią tak mocno 32.

Poza STSK, wielu Siemianowiczan należy także do innych or-
ganizacji kresowych. Są one sposobem na pielęgnowanie kresowej 
tożsamości. Tak liczne formy zrzeszania się i podtrzymywanych 
tradycji świadczą o  tym, że przesiedleńcy nie wrośli do końca 
w dolnośląskie środowisko, nada czują się bowiem Kresowiakami. 
Wyrażają to słowa jednego z nich: 

1946 rok – 63 lata już, kawał czasu, ale co ciekawe nie mogłem 
wrosnąć w żaden sposób tutaj w ten Wrocław. Nie wiem dlacze-
go. Nie tylko ja, mam też starszych kolegów, wracają często po 
prostu do Kresów, do wspomnień swoich dziadków (M.G.).

Tożsamość regionalna przesiedleńców z Siemianówki

Na ukształtowanie się tożsamości regionalnej mieszkańców 
Siemianówki wielki wpływ miały patriotyczne tradycje ich miej-
scowości, w których od najmłodszych lat byli wychowywani. Ich 
postawę wzmacniał Kościół katolicki, polska szkoła, polskie urzę-
dy i organizacje, a przede wszystkim język polski, którym posłu-
giwali się na co dzień. Duże znaczenie miało także bliskie położe-
nie Lwowa, który uważany był za symbol polskości. Wszystkie te 

32 W.  Mackiewicz, Siemianowskie spotkania, „Korzenie. Zeszyty Siemia-
nowskie” 2000, nr 3, s. 13.
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elementy pojawiają się w wypowiedziach respondentów. Można 
zatem zauważyć, że istotną cechą tożsamości siemianowiczan jest 
ich silny patriotyzm.

„Ojczyznę prywatną” przesiedlonych nadal stanowi Siemia-
nówka, z której zostali wysiedleni. Jest ona wyidealizowaną kra-
iną lat dziecięcych, do której wracają w swojej twórczości, wspo-
mnieniach i  pamięć o  której przekazują kolejnym pokoleniom. 
W ich przypadku można mówić zatem o identyfikacji z „ojczy-
zną prywatną”. Identyfikacja ta dotyczy bezpośredniego i  oso-
bistego przywiązania do środowiska, w  którym spędzili ważną 
część życia, jaką jest dzieciństwo. Wyraża się ona przez świadome 
orientowanie się siemianowiczan na wartości regionu, decydują-
ce o  jego swoistości i odrębności. Ponadto zauważyć można, że 
trudne doświadczenia, jakie stanowiły przymusowe opuszczenie 
Siemianówki i transport na Ziemie Odzyskane, wzmocniły więź 
łączącą siemianowiczan z  „ojczyzną prywatną”. Dookreśliły ich 
tożsamość regionalną, której pielęgnowanie nie wymaga życia na 
określonym terytorium, bowiem jej podstawą jest miejsce urodze-
nia, które łączy przesiedlonych, a nie miejsce zamieszkania, które 
po przesiedleniu stanowią różne miejscowości.

Wspomnienia i doświadczenia respondentów można odnieść 
do wyróżnionych przez M.S. Szczepańskiego perspektyw tożsa-
mości regionalnej: psychologicznej, socjologicznej, geograficznej, 
etnograficznej, historycznej i ekonomicznej33.

 ● Perspektywa psychologiczna 
Perspektywa ta związana jest z indywidualną identyfikacją z re-

gionem, jego kulturą i społecznością. Wszystkie wypowiedzi respon-
dentów, jak też przytoczone fragmenty wierszy, ukazują osobistą, 
silną więź autorów z utraconą „ojczyzną prywatną”. Także zaanga-
żowanie w działalność Siemianowskiego Towarzystwa Społeczno–
Kulturowego oraz udział w organizowanych przez nie spotkaniach, 
jest świadectwem indywidualnej identyfikacji z  Siemianówką. 
Identyfikację tą wzmacniają także przywiezione z Kresów pamiątki, 
które są wyeksponowane w domu każdego z respondentów.

33 Por. M.S.  Szczepański, Tożsamość regionalna  – w  kręgu pojęć pod-
stawowych i  metodologii badań, w: Badania nad tożsamością regionalną, red. 
A. Matczak, Łódź-Ciechanów 1999, s. 9-13. 
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 ● Perspektywa socjologiczna
Jest ona rozumiana jako funkcjonujący w świadomości podział 

na My – Oni, poczucie odrębności. Siemianowiczanie, choć roz-
rzuceni po całym Dolnym Śląsku, zachowali samoświadomość 
społeczną. Świadczą o  tym liczne zjazdy i  spotkania, o których 
mówią respondenci, w tym coroczne spotkanie z okazji Akcji SS 
Galizien przed obrazem w Doboszowicach. Dzięki wyniesionym 
jeszcze z Siemianówki zwyczajom podtrzymywania więzi społecz-
nych, siemianowiczanie do dziś stanowią „Siemianowską Rodzi-
nę”, która licznie zbiera się choćby na pogrzebach „rodaków”. Po-
czucie ich odrębności i wzajemną integrację wzmacnia dodatkowo 
wspólnota losów i doświadczeń związanych z przesiedleniem.

 ● Perspektywa geograficzna
Jest ona określana jako przypisanie do terytorium, miejsca 

i przestrzeni. Jej stałe odczytywanie prowadzi do powstania wy-
idealizowanych obrazów i  wyobrażeń rodzinnej miejscowości. 
Wiele poetyckich opisów Siemianówki i jej poszczególnych czę-
ści znaleźć można w wypowiedziach i wierszach wszystkich re-
spondentów, przy czym często są to opisy wyidealizowane. Uwagę 
zwraca przy tym bardzo dobrze zapamiętana przez nich topogra-
fia wioski, z nazwami ulic, umiejscowieniem budynków, szczegó-
łowym opisem miejsc zabaw i kąpieli. Osoby badane wspominają 
także o poszukiwaniu w miejscach nowego osiedlenia elementów 
podobnych do Siemianówki.

 ● Perspektywa ekonomiczna
Stanowi ją wspólnota gospodarowania, kooperacja i  konku-

rencja międzyregionalna. W przypadku Siemianówki szczególne 
miejsce zajmuje rolnictwo. Z wypowiedzi respondentów wynika, 
że większość przesiedlonych na Dolny Śląsk siemianowiczan zaj-
mowała wiejskie gospodarstwa rolne, w  których kontynuowało 
pracę na roli. Poza tym często przywozili z sobą z Kresów ziarna 
na pierwszy zasiew, bydło i zwierzęta hodowlane, a nawet pszczo-
ły, przez co niejako symbolicznie rozpoczynali gospodarowanie na 
nowych terenach w łączności z opuszczonymi ziemiami.

 ● Perspektywa etnograficzna
Perspektywę tą określa strój, zwyczaje, obyczaje, rozumienie 

i odczytywanie znaczeń, symboli kultury i jej korelatów. Przesied-
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leńcy z  Siemianówki zachowali wyżej wymienione predykatory 
własnej przynależności, które podtrzymują na Dolnym Śląsku. 
Przywieźli tu bogactwo różnych obrzędów i tradycji związanych 
głównie ze świętami. Wszyscy respondenci wspominają o  pod-
trzymywaniu kresowych tradycji i  ich odtwarzaniu na Ziemiach 
Odzyskanych. Mówią oni wręcz o  sile, która tkwi w  kulturze, 
a  która dawała im przewagę nad innymi osadnikami. Na Dol-
nym Śląsku siemianowiczanie obchodzili święta charakterystycz-
ne dla Siemianówki, które do dziś kultywuje STSK. Wyjątkiem 
był dzień 3 maja, którego obchodzenie było zabronione. Ważne 
w tej perspektywie są także symbole przywiezione przez przesied-
leńców, wśród których najistotniejszym jest obraz Matki Bożej, 
a także liczne prywatne obrazy. Wszyscy respondenci podkreślają 
ich znaczenie w podtrzymywaniu rodzimej tożsamości.

 ● Perspektywa historyczna
Jest to indywidualny i społeczny związek z dziejami regionu, 

jego instytucjami i bohaterami historycznymi. Wszyscy respon-
denci bardzo interesują się dziejami Siemianówki, na tym tle za-
rysował się nawet konflikt, bowiem są różne koncepcje związane 
z początkiem miejscowości. Większość z osób badanych posiada 
w domach liczne dokumenty, związane z Siemianówką, jak np.: 
protokół lustracyjny z XVIII wieku, ksero aktu erekcyjnego, hi-
storyczne mapy, a także liczne artykuły i fragmenty książek do-
tyczące dziejów miejscowości. Doszukują się ponadto wzmianek 
o  ważnych postaciach historycznych, które mogły przebywać 
w  Siemianówce, dowodem na co są fragmenty dotyczące moż-
liwego pobytu tam Karola Szajnochy. Siemianówka doczekała 
się nawet poetyckiej kroniki swoich dziejów autorstwa Michała 
Dzikowskiego.

Jak można zauważyć, w przypadku przesiedleńców z Siemia-
nówki, tożsamość Kresowiaka rysuje się na każdej płaszczyźnie 
wyróżnionej przez M.S. Szczepańskiego. Przesiedleńcy zdecydo-
wanie żyją pamięcią czasów minionych, ale też myślą o przyszłości, 
aktywnie działając w teraźniejszości. Swoją tożsamość pielęgnu-
ją poprzez różne działania, jakie podejmują na rzecz pielęgno-
wania kresowych tradycji. Pośród nich najważniejszą formą jest 
powołanie i działanie Siemianowskiego Towarzystwa Społeczno- 
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-Kulturalnego z  siedzibą we Wrocławiu. Jego działalność przy-
czynia się do integracji społeczności siemianowskiej na Dolnym 
Śląsku m.in. poprzez organizowanie okolicznościowych spotkań 
(opłatek, spotkanie wielkanocne, spotkanie z okazji Akcji SS Ga-
lizien przed obrazem w Doboszowicach, Siemianowski Prażnik 
i  inne). Są one okazją zarówno do wspomnień, a  przez to kul-
tywowania pamięci, jak też wymiany aktualnych informacji oraz 
podzielenia się własną twórczością. Towarzystwo, szczególnie 
poprzez postawę Prezesa, nakłania przesiedleńców do spisywa-
nia wspomnień, prowadzenia kronik, jak również kolekcjonowa-
nia i  przechowywani rodzinnych i  społecznych pamiątek przy-
wiezionych z Siemianówki. Wszystko to służy skonkretyzowaniu 
i zmaterializowaniu pamięci, która dzięki temu staje się znakiem 
kultury. Ponadto troską Towarzystwa jest kultywowanie kultural-
nych tradycji rodzinnych i całego środowiska, inwentaryzacja mo-
gił rodaków oraz upamiętnienie ofiar Akcji SS Galizien; wymiana 
kulturalnych i społecznych doświadczeń byłych i obecnych miesz-
kańców Siemianówki (Semeniwki). Można stwierdzić, że powo-
łanie i działalność STSK jest wyraźnym znakiem żywej tożsamo-
ści przesiedlonych siemianowiczan, ich samookreślania się oraz 
potężnym środkiem dyspozycyjnym podtrzymującym tożsamość. 
Stanowi też narzędzie przekazywania kresowego dziedzictwa ko-
lejnym pokoleniom, urodzonym już na Dolnym Śląsku.

Przesiedleńcy z Siemianówki chętnie działają również w  in-
nych organizacjach i chórach podtrzymujących kresowe tradycje. 
Uczestniczą w organizowanych przez nie uroczystościach i zjaz-
dach Kresowiaków oraz obchodzą ważne rocznice związane m.in. 
z obroną Lwowa, czy mordami ukraińskich nacjonalistów. Stano-
wią one okazję do manifestacji swojej tożsamości i złożenia oko-
licznościowych wieńców, a przez to uczczenia pamięci pomordo-
wanych rodaków.

Powracają również na Kresy, do Siemianówki, by zabezpie-
czyć pozostawione tam groby bliskich i ponownie zobaczyć kra-
inę dzieciństwa. Pomagają także Polakom, którzy tam pozostali, 
czego wymownym świadectwem jest odbudowa zrujnowanego 
siemianowskiego kościoła. Co istotne, są to tylko chwilowe po-
wroty, bowiem wszyscy respondenci podkreślają, że nie mogliby 
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tam powrócić i żyć, bowiem dzisiejsza Semeniewka, jest już dla 
nich obcą miejscowością. 

Siemianówka, w której urodziliśmy się i dorastali, miejsce naszych 
dziecięcych i młodzieńczych lat, przestała istnieć. To, co pozostało, 
było jak gdyby jej makietą, zapełnioną obcymi ludźmi, nie mają-
cymi żadnego związku z przeszłością i tradycją tego miejsca (…). 
Wypełniona obcą treścią była to jednak już nie ta Siemianówka, 
jaką znałem i zapamiętałem z czasów mojej młodości.34

Dolny Śląsk stał się ojczyzną, do której zostali przypisani, jed-
nak nigdy do końca do niej nie wrośli. To dzięki podtrzymywaniu 
tradycji kresowych i  pielęgnowaniu elementów własnej kultury, 
przesiedleńcy zaczęli powoli zakorzeniać się na Dolnym Śląsku 
i  krystalizować swoją tożsamość. Trudne doświadczenie prze-
siedlenia dookreśliło ich identyfikację, którą można zamknąć 
w słowach: „Kresowiak z urodzenia, Dolnoślązak z historycznej 
konieczności”.

Summary
Marta Hold-Łukasik 
(University of Wrocław)

“The Borderlands Inhabitants (Kresowiacy)  
by Birth and the Lower Silesia Inhabitants (Dolnoślązacy)  

Due to Historic Necessity – an Example of Displaced People 
from Siemianówka near Lviv”

World War II and its political consequences resulted in a de-
mographic shift in Lower Silesia. The people came from Kielce, 
Krakow, Poznań voivodeships and other regions of Poland, mostly 
from the Borderlands (Kresy). For them the displacement was a 
drastic change and one to which they had been forced by politi-
cal decisions and governmental accords. They had to cut ties with 
the places where they grew up, leave their relatives and families 

34 E.  Zawada, Siemianówka mojej młodości. Wspomnienia Edwarda 
Zawady, s. 92.
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behind. The people from the Borderlands (Kresy) did not have 
many possibilities to choose a place to settle in. In consequence, 
their adjustment to the new environment became much more dif-
ficult and resulted in homesickness.

At first social adaptation concerned the closest environment 
and was based on the reconstruction of the previous reality the 
displaced people used to live in. The incoming people created, 
from the very beginning, a society which was supposed to live in 
the multicultural reality. Coexistence in the same village forced 
the newcomers to cooperate in the fields and to share farm work. 
The generations following those who came to Lower Silesia in 
1945 have created their identity based on the multicultural and 
multi-ethnic foundation of the region.
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Alicja Badetko
W y ż s z a  S z k o ł a  Te o l o g i c z n o - H u m a n i s t y c z n a  

i m .  M .   B e l i n y  C z e c h o w s k i e g o  w   P o d k o w i e  L e ś n e j
I n s t y t u t  D z i e n n i k a r s t w a  w   Ty c h a c h

Śląski Lwów a może lwowski Śląsk,  
czyli wpływ Kresowian (głównie Lwowian) 
na rozwój społeczny i kulturalny Górnego 

Śląska w okresie od 1945-1959 roku

Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu? Tylko we Lwowie! 
Gdzie pieśnią cię budzą i tulą do snu? Tylko we Lwowie! 
Lwów jest jeden na świecie

Słowa: Emanuel Schlechter, muzyka: Henryk Wars 

Wstęp

Celem tekstu jest wskazanie, jaką rolę w życiu społeczno-kul-
turalnym na terenie Górnego Śląska odegrały osoby z  Kresów, 
które przybyły tu w  wyniku akcji repatriacyjnej między rokiem 
1945 a 1959. Oczywiście, nie pochodzili oni tylko ze Lwowa, ale 
i Wilna, Drohobycza, Stryja lub Kołomyi. Niewątpliwie jednak 
to Lwów był centrum naukowo-kulturalnym Galicji Wschodniej.

Na Górnym Śląsku od lutego 1945 roku tworzyły się agendy 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, w czerwcu powstał Woje-
wódzki Komitet Osadniczy, a od 8 maja działała Komisja Repa-
triacyjno-Osiedleńcza Wojewódzkiej Rady Narodowej. W połowie 
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1945 roku Urząd Wojewódzki otrzymał 60 samochodów, które, 
według Zygmunta Woźniczki, wykorzystywano w  niewłaściwy 
sposób. Jak pisze on na łamach Miesięcznika Społeczno-Kultural-
nego „Śląsk”: 

Na dworcu w Katowicach samochody PUR zabierają co zamoż-
niejszych repatriantów1, biedota siedzi całymi dniami, nie mogąc 
doprosić się transportu2, 

a 

w ciągu 1945 tylko na terenie Gliwic PUR osiedlił 34 795 osób, 
z  czego 28 058 stanowili repatrianci i  przesiedleńcy. Wśród 
nich najwięcej pochodziło z Małopolski Wschodniej (45,15%). 
Natomiast w Katowicach w przeciągu 1945 r. PUR osiedlił 26 
527 osób. Ruch osadniczy w tym mieście trwał na dużą skalę 
do połowy 1946 roku, kiedy to w Katowicach, Wełnowcu, Dą-
brówce Małej i w Szopienicach zamieszkało 11 057 repatrian-
tów i osiedleńców3. 

Z kolei do Bytomia w samym 1945 roku przybyło „blisko 30,5 
tys. osób, w  tym najwięcej w  sierpniu, bo  16,2 tys.4 W  wyniku 
tych przesiedleń zmienił się układ demograficzny śląskich miast. 
Na przykład w  Bytomiu znacznie wzrosła liczba mieszkańców, 
z 93 277 w 1946 do 110 tys. w  samym 1948. Poniższa tabelka 
przedstawia procent ludności różnego pochodzenia w Bytomiu na 
przestrzeni 10 lat5.

1 Autor zdaje sobie sprawę, że właściwe jest inne, podobnie brzmiące 
słowo: ekspatriant, czyli ktoś z  ojczyzny wyekspediowany, wygnany, wy-
pędzony. Nie mniej jednak w  literaturze tematu określenia przybyłych 
zza Buga przyjęło się nazywać „repatriantami”. Dlatego w całej pracy dla 
ujednolicenia i  niewprowadzania chaosu terminologicznego, a  także, by 
nie poprawiać cytatów z  publikacji już istniejących, osoby te określa się 
mianem repatriantów. 

2 Z. Woźniczka, Wysiedleńcy, „Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Śląsk”, 
nr 12/2000, s. 11.

3 Tamże.
4 Por. Bytom. Zarys rozwoju miast, pod red. W.  Długoborskiego, 

Warszawa–Kraków 1979.
5 Bytom stał się dla Zabużan namiastką Lwowa. Zresztą nazywano 

go nawet „małym Lwowem Śląska” lub  „lwowskim Bytomiem”, wszędzie 
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Rok/

Liczba 
mieszkań
ców mia
sta w tys.

Procent 
ludności 

miejscowej 

Procent 
ludności ze 
Wschodu 

Procent 
ludności 

z Zachodu –
„Ziemie 

Odzyskane”

Procent/
Liczba

obcokra
jowców  
spoza  

USRR*

Procent  
ludności 
z Polski 

Centralnej,  
która została 
tu zwerbowa
na do pracy.

1948 ponad 
110 48 27,5 4,1 Brak  

danych 20,4

1950 /73 955

51,9 
i 48,1% 
ludności 

napływowej

33,4%  
ze 100% 
ludności 

napływowej

7,1%  
ze 100% 
ludności 

napływowej

6,7%  
ze 100% 
ludności 

napływowej

50,5%  
ze 100%  
ludności  

napływowej

1958** /103 058 41,5 25 Brak  
danych 3,2 30,3

*  Obcokrajowcy pochodzili spoza USRR. Ich rdzennymi krajami były: Jugo-
sławia, Belgia i Francja. Zasiedlali obszary górnicze i rolnicze, jak np. Lubin, 
Głubczyce, okręg wałbrzyski. 

** Zapewne w wielkościach tych uwzględniono ilość ludzi przybyłych w wyniku 
repatriacji z lat 50-tych.

Tabela własna na podstawie: Zarys rozwoju miasta, pod red. W. Długo-
borskiego, Warszawa–Kraków 1979.

Ciekawe jest porównanie liczby przesiedleńców zamieszka-
łych w: Bytomiu, Gliwicach i Zabrzu na przestrzeni omawianego 
czasu.

bowiem słychać było lwowski akcent. Obok artystów przyjechało do niego 
także wielu sportowców z lwowskiej „Pogoni”. Wśród sportowców można 
wyróżnić piłkarza Alberta Mauera lub Wacka Kuchara (piłkarz, hokeista, 
łyżwiarz i lekkoatleta).
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Miesiąc 
i rok

Bytom – 
osoby ze 
wschodu

Bytom – 
osoby 

z Polski 
centralnej

Gliwice – 
osoby ze 
wschodu

Gliwice 
osoby 

z Polski 
centralnej

Zabrze
osoby ze 
wschodu 

Zabrze
osoby 

z Polski 
centralne

XII 1946 29 467 17 020 38 241 28 655 15 162 5 271

XII 1947 36 637 27 160 38 298 25 555 19 826 5 351

II 1949 30 795 23 917 31 449 27 189 14 525 21 960

Źródło: M. Fic, Stosunki Demograficzne Gliwic, Bytomia, Zabrza w la-
tach 1945-50, w: Wieki stare i nowe, t. 2, Katowice 2001, s. 274 i nast.

Wartym prześledzenia jest także wzrost i  zmniejszenie się 
ogólnej liczby ludności we wspomnianych miastach w praktycz-
nie analogicznym okresie.

Miesiąc i rok Bytom Gliwice Zabrze

Początek 1945 Ok 77 000 Ok 89 000 ok. 100 000

VI 1945 100 891 117 323 126 211

II 1946 93 179 95 980* 104 184

XII 1946 96 300 95 173 111 998

XII 1948 110 251 110 361 125 058

I 1949 110 294 108 176 125 058

III 1949 110 708 108 585 125 345

II 1950 112 336 113 517 128 005

XII 1950 174 000 120 000 172 400

* Taką liczbę podaje także Anzelm Gorywoda, Przemiany demograficzne ludno-
ści ziemi gliwickiej w latach 1945-1963, w: Zeszyty Gliwickie III, Gliwice 1965.

Źródło: M. Fic, Stosunki Demograficzne Gliwic, Bytomia, Zabrza w la-
tach 1945-50, w: Wieki stare i nowe, t. 2, Katowice 2001, s. 274.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



145Śląski Lwów a może lwowski Śląsk, czyli wpływ Kresowian 

Autor zestawienia wskazuje, że w  latach 1945-1950 wzrost 
liczby ludności był raczej 

uporządkowany i  systematyczny obejmował (1946-1950) prze-
ciętnie około 3851 osób rocznie w Bytomiu, 3507 w Gliwicach 
oraz 4764 w Zabrzu6. 

Nadto „w pierwszej połowie 1953 roku na terenie ówczesnego 
województwa stalinogrodzkiego, (...), na 2 900 tys. mieszkańców 
było 408 362 ludności miejscowej, tzw. autochtonicznej, zamiesz-
kałej przeważnie w Zabrzu, Bytomiu Gliwicach.

Miasto Ogółem ludności Miejscowi

Zabrze 173 tys. 130 tys.

Bytom 175 tys. 104 tys.

Gliwice 127 tys. 55 tys.

Pow. Gliwice 83 tys. 68 tys.

Źródło: A.P Katowice, KW PZPR Kat.301/IV/166, Notatka o sytuacji 
ludności miejscowej w województwie stalinogrodzkim 19537.

Przybywający na Śląsk nie zawsze od razu zamieszkiwa-
li na nowym miejscu. Zatrzymywali się u znajomych, krewnych 
a  zdarzało się, że na „49 metrach przemieszkiwało i  15 osób 
z dobytkiem”8. Tadeusz Zagajewski wspomina, że jego pierwsze 
mieszkanie w Gliwicach było 

bardzo prymitywne, bo nie miało nawet wygódki. (…) Potem 
przenosiliśmy się do kilku następnych mieszkań, każde następne 
było lepsze. Ale trwało to kilka ładnych lat9. 

6 M. Fic, Stosunki Demograficzne Gliwic, Bytomia, Zabrza w latach 1945-50, w: 
Wieki stare i nowe, t. 2, Katowice 2001, s. 274 i nast.

7 Z.  Woźniczka, Górny Śląsk jako region wielu granic  – uwagi historyka, 
„Antrophos” 2010, nr 14-15, s. 60. 

8 M. Fleischer, Wygrzebane z pamięci, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu” 1997, nr 7, s. 216.

9 M.  Babak, Dwa miasta jedno życie. Wywiad z  prof. T.  Zagajewskim, 
„Miesięcznik Społeczno–Kulturalny „Śląsk”, nr 12/2000, s. 17.
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Inny Lwowianin, dziennikarz, Mieczysław Dziaczek zanotował 
w swych wspomnieniach, że 

po koszmarnym śnie w zatłoczonym wagonie, na drugi dzień przy-
byliśmy do PUR-u po przydział mieszkania. Ale okazało się, że 
(…) już zostało zajęte przez jakiegoś wyższego oficera NKWD10. 

Większe problemy pojawiły się w  przypadku dawnych aktorów 
Opery Lwowskiej. Rodziny między innymi: Kaniewskich, Placków, 
Ostrowskich i Prokopowiczów przez pewien czas mieszkały w tea-
trze. 5 listopada Adam Didur wystosował okólnik, w którym prosił 
o opuszczenie budynku teatru do 28 XI 1945 roku, ponieważ 29 
listopada rozpoczyna się nowy sezon Opery Katowickiej z siedzi-
bą w Bytomiu. W rezultacie Lwowianie (także ci, którzy mieszkali 
u swych rodzin) zadomowili się w dwóch kamienicach usytuowa-
nych przy ulicach: Karola Miarki 20 oraz Kraszewskiego.

Wielu Kresowian miało problemy z adaptacją w nowym miej-
scu. Wszystko było dla nich obce od języka autochtonów po stro-
nę wizualna śląskich miast, dalekich od ukochanego Lwowa czy 
Wilna. Śląsk był dla nich 

zadymiony, ciasny z  wielkoprzemysłowym krajobrazem, lasem 
kominów i osiedlami robotniczymi, z miastami, pomiędzy który-
mi odległość mierzona jest kilkoma przystankami tramwajowy-
mi. Inny był także potoczny język jego mieszkańców11. 

Zaburzanie niejednokrotnie stawali się obiektem szykan, a szcze-
gólnie miało to miejsce w szkołach. Niewiele wiedzieli o historii 
i mentalności tutejszych ludzi, których spotkanie było zaskocze-
niem. Nie można powiedzieć, żeby obie nacje darzyły się sympa-
tią. Jak pisze Elżbieta Kaszuba 

zrodzone wówczas negatywne stereotypy funkcjonowały przez 
lata i znajdowały odzwierciedlenie w pogardliwych określeniach 
poszczególnych grup12. 
10 M.  Dziaczek, Na zachód od Lwowa jadą eszelony, „Miesięcznik 

Społeczno-Kulturalny „Śląsk”, nr 12/2000, s. 18.
11 I.  Nowakowska–Kempna, Polszczyzna kresowa na Śląsku, Katowice 

1996, s. 31.
12 E.  Kaszuba, M.  Czapliński, G.  Wąs,  R.  Żerelik, His toria Śląska, 

Wrocław 2002, s. 464.
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Jak podaje, w dalszej części wywodu, przyjezdni nazywali miej-
scowych: szwabami, luterakami, niemcami. Kresowian tytułowa-
no: ruskami, parsiukami, zabugolami. Ukraińców określano na 
Górnym Śląsku: chachałami lub kacapami, a  dawnych miesz-
kańców Polski centralnej wręcz bosymi Antkami, złodziejami 
lub centrolakami. Z kolei mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego na 
swych śląskich  – rodzimych sąsiadów wołali: wasser polaki, nie 
zapominając o podpisywanej przez nich volksliście. Zdarzało się, 
że Zaburzanie gardzili Ślązakami na przykład z powodu wstąpie-
nia wielu z nich do PPR-u. Natomiast Ślązakom nie podobały 
się: niedoinformowanie przybyszów w zakresie techniki oraz ich 
stosunek do pracy. Jak zauważano: 

Ludzi ze Lwowa, a także z Polski centralnej, nie widać po kopal-
niach i fabrykach. Są oni albo na kolei, albo w biurach, do pracy 
ciężkiej nie pójdą13. 

Wielu z osiedlanych (szczególnie ze Wschodu) należało do inte-
ligencji, w przeciwieństwie do większości słabo wykształconych 
autochtonów.

Inne źródła mówią, że właśnie w grupie przyjezdnych bardziej 
uzewnętrzniały się antypatie do autochtonów, a 

niejednokrotnie dyskryminujące miejscową ludność zachowanie 
ze strony osób pełniących urzędowe funkcje w swych konsekwen-
cjach wykraczały ponad interpersonalny wymiar, wpływając z re-
guły na wynik podejmowanych decyzji (…) prowadzona polityka, 
brak zaufania oraz indywidualna niechęć względem miejscowej 
ludności, odsuwały ją od wpływu na bieg wydarzeń rozgrywają-
cych się nie tylko skali regionalnej, a także lokalnej14. 

Natomiast sami Zaburzanie w oczach tutejszej władzy mieli być 
określani jako „element destruktywny”, wyrobiony politycznie 
i nieskory do poddawania się manipulacji.

Wszystko to sprawiało, że aklimatyzacja w nowym miejscu nie 
była łatwa. Niektórzy jednak od razu włączyli się w pracę i orga-

13 Z. Woźniczka, Wysiedleńcy, s. 12.
14 F.  Jonderko, Stosunki interetniczne na Górnym Śląsku w  latach 1945-

1989, „Zaranie Śląskie” 2001, nr 3-4, rok LVIII, s. 25 i nast.
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nizowanie sobie życia. Natomiast część przyjęła postawę wyczeki-
wania i „siedzieli oni na walizkach”, trudno bowiem im było uwie-
rzyć w to, że nie będzie powrotu, oraz że tułaczka się skończyła. 
Właśnie to poczucie „tymczasowości” i wiary w powrót do Lwowa 
powodowało, że nie dbali zbytnio o miejsce swego zamieszkania, 
nie czując się gospodarzami, np. poniemieckich gospodarstw. 

Może ta sytuacja nie dotyczyła tak bardzo Bytomia lub Gliwic, 
pięknych miast, w  jakiś sposób podobnych do tego utraconego, 
ale w szerszej perspektywie występowała15.

W aklimatyzacji pomagali Kresowiakom także działacze pod-
ziemnego Komitetu Ziem Wschodnich, którego jednym z zadań 
było dokumentowanie losów Zabużan podczas niemieckiej oku-
pacji, między 1939 a 1941. Komitet wyłoniono wśród osób sku-
pionych przy Komisji ds. wschodnich 

przy wydziale Propagandy Zarządu Głównego oraz kierowni-
ctwa Stronnictwa Narodowego we Lwowie16. 

Na Górnym Śląsku jego oddział terenowy znajdował się w Za-
brzu, a przewodniczył mu Stanisław Nowotyński. Jednym z jego 
celów było stworzenie stowarzyszenia „Samopomocy Repatrian-
tów”, na co nie zgadzały się ówczesne władze. Obawiano się, 
że Zaburzanie mogliby zbytnio ulec ideom SN. Natomiast w pró-
bach odnalezienia swoich krewnych pomagała im 

najpopularniejsza audycja radiowa – skrzynka poszukiwań PCK, 
a  w  codziennych gazetach najczęściej czytywanymi rubrykami 
były działy poszukiwań rodzin17.

Na koniec tego wątku można zadać pytanie, jak każde z poko-
leń odbierało wyjazd ze Lwowa. T. Zagajewski zauważył, że dla 
pokolenia jego ojca opuszczenie tego miasta było bardzo ciężkim 
przeżyciem. Byli 

15 M. Hałaś, Daleko od Lwowa, w: M. Hałaś, P. Nadolski, D. Waleriański, 
Ślady przeszłości. Bytom wielokulturowy, s. 75 i nast.

16 Z. Woźniczka, Wysiedleńcy, s. 13.
17 M. Fleischer, Wygrzebane z pamięci, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego 

w Bytomiu” 1997, nr 7, s. 216.
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to ludzie, którzy całe swoje życie, względnie prawie całe spędzili 
we Lwowie. Tam studiowali, tam robili doktoraty, prace nauko-
we itd., i to wszystko zostało we Lwowie. A tutaj wylądowali na 
pustyni, która nie miała ani lokali, ani laboratoriów, ani bibliotek 
(…). Natomiast dla ludzi takich jak ja, którzy zaczynali dopiero 
swoją karierę, sytuacja była znacznie prostsza18.

 Nie mniej jednak zarówno on, jak i  inny Lwowianin Woj-
ciech Kilar nie mieli / nie mają ochoty wracać do miasta swego 
dzieciństwa. Pierwszy tłumaczył to dostojnym wiekiem i brakiem 
tam polskich znajomych. Drugi boi się, że taki wyjazd mógłby 
być dla niego przykrym przeżyciem. Jak powiedział w  jednym 
z wywiadów: 

Przez długi czas miałem nawet powtarzający się sen, że jestem we 
Lwowie, że chodzę po tym mieście i straszliwie płaczę, szlocham. 
Nie, nigdy nie będę we Lwowie19.

Obowiązkiem piszącego jest także dodanie, że obok Kresowia-
ków po wojnie na Śląsku osiedlało się wielu ludzi z Polski cen-
tralnej, którzy zostali werbowani do pracy w tutejszych zakładach 
pracy. Pisze o tym, językiem stylizowanym na gwarę, Ruta Kubac: 

po drugij wojnie trza boło łodbudować kraj, rąk do roboty brako-
wało, to nasze dyrektory ze ślonskich grubów i hut wysłali ludzi 
w cało Polska, żeby werbować robotników i biuralistów. Ni i przi-
jechali gorole – robiyli na wiyrchu i na dole. Z naszymi dziołcha-
mi się łochajtali i z tego wyszło kupa bajtli...20.

Kresowianie w górnośląskim życiu  
społeczno-kulturalnym

W tym miejscu można wreszcie zadać kluczowe pytania. Kim 
zatem byli ludzie budzący tak różne odczucia autochtonów? Jaki 
wpływ wywarli na górnośląską kulturę i naukę. Wśród tych ludzi 

18 M. Babak, Dwa miasta jedno życie, s. 16.
19 J. Kijonka, Lwów jak sen, „Miesięcznik Społeczno-Kulturalny „Śląsk”, 

nr 12/2000, s. 36.
20 R. Kubac, Pyknie wos witom, Siemianowice 2000, s. 11.
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były zarówno osoby starsze, w średnim wieku oraz dzieci. Pocho-
dzili z większych miast, jak Lwów, ale i z wiosek. Część z nich 
zostawała na Śląsku, inni jechali dalej na Opolszczyznę, do Wroc-
ławia lub Zielonej Góry. Wielu z nich było bardzo dobrze wy-
kształconych, w przeciwieństwie do części ludności autochtonicz-
nej. Żyjąca tu przed 1939 rokiem inteligencja w dużej mierze była 
pochodzenia niemieckiego i w wyniku działań wojennych opuści-
ła Śląsk. Polska inteligencja została wyniszczona przez okupanta.

Wśród przybyłych Kresowian byli np. profesorowie Politech-
niki Lwowskiej (prof. Adolf Joszt), jezuici z kolegium w Chyro-
wie nieopodal Lwowa, literaci (Adam Baumgardten), aktorzy ( Ja-
nina Burke), dziennikarze (Bolesław Surówka), lekarze (np. prof. 
Wiktor Bross), architekci (Zbigniew Rzepecki), plastycy ( Jan 
Dutkiewicz) i muzycy ( Janusz Gniatkowski) i inni. Zdarzało się, 
że Kresowianie realizowali się w kulturze poza miejscem swojej 
pracy, organizując amatorski kabaret (Czesława Bandrowska).

Niektórzy przyjechali tu w  sile wieku i  na Górnym Śląsku 
postanowili rozwijać własne kariery naukowe (np. prof. Tadeusz 
Zagajewski), jak i artystyczne (Barbara Bittnerówna). Inni żyjąc 
tu kilka lat z różnych powodów (zbliżonych do działań politycz-
nych) opuszczali Śląsk, przenosząc się do Krakowa (Bronisław 
Dąbrowski). Z drugiej strony ówczesne „dzieci Kresów” wyrosły 
na wybitne postaci, jak np. Wojciech Kilar, który przybył tu, mając 
11 lub 12 lat 

Niektórzy w  dwudziestoleciu międzywojennym wyjechali ze 
Lwowa na studia do Polski i działali na Śląsku w okresie między-
wojennym (Wojciech Migocki).

W 1945 roku instytucją odpowiedzialną za kierunek rozwo-
ju kultury na Górnym Śląsku był Wojewódzki Urząd Informacji 
i Propagandy. Na jego czele stał major Włodzimierz Stachl, a do 

zakresu działań tego resortu należały sprawy prasy codziennej 
i periodycznej, agencji prasowych, informacyjnych i  telegraficz-
nych, radiofonii, produkcji filmowej i  kinematografii, ponadto 
podlegały mu wydawnictwa21. 

21 Z.  Woźniczka, Represje wobec mieszkańców Górnego Śląska po 1945, 
w: Śląska codzienność po II wojnie światowej, Katowice 2006, s. 87.
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W jego gestii było realizowanie odgórnych założeń polityki kultu-
ralnej, która na tym terenie polegała między innym na repolonizacji 
regionu, zaniżeniu poziomu sztuk do percepcji widza robotniczego 
oraz unifikacji kultury śląskiej z resztą kraju. Szerzyły się areszto-
wania związanych z obozem narodowym literatów i dziennikarzy, 
a także silnie działał na tym terenie Urząd Bezpieczeństwa. W takiej 
atmosferze przyszło działać instytucjom kultury. Na przykład teatr 

miał stanowić główne ogniwo w odbudowie kultury narodowej, 
realizując określone zadania polityczne. W tej sytuacji od samego 
początku ingerowano zarówno w obsadę personalną, jak i dobór 
repertuaru Teatru Śląskiego22.

Pierwszą z nich był Teatr im S. Wyspiańskiego, który przynaj-
mniej trzy rzeczy zawdzięcza Lwowianom. Znawca tematu An-
drzej Linert wymienia: nazwę, bibliotekę oraz dorobek z lat 1945- 
-1947, kiedy jego dyrektorem był Bronisław Dąbrowski  – przed 
1945 rokiem dyrektor Państwowego Teatru Dramatycznego we 
Lwowie. Tę instytucję pierwotnie miano umiejscowić w Katowicach 
„lecz po porozumieniu się z ministrem kultury i sztuki w tej sprawie, 
zdecydowano umieścić teatr w Bytomiu”23. Jednak Zarząd Miejski 
tego miasta zastrzegł, że nie ma pieniędzy na utrzymywanie stałe-
go zespołu, a Lwowianie muszą liczyć tylko na siebie. W związku 
z tym Bronisław Dąbrowski najpierw odbywając rozmowy z Arnol-
dem Szyfmanem dyrektorem Departamentu Teatrów, potem od-
wiedzając Bytom, podjął kolejne rozmowy z wiceministrem kultury 
i sztuki Leonem Kruczkowskim oraz wojewodą śląsko-dąbrowskim 
gen. Aleksandrem Zawadzkim. W ich rezultacie otrzymał potwier-
dzenie, że siedzibą zespołu jego teatru będą Katowice. Problem 
mógł być tylko z ówczesnymi władzami teatru, ale 

Adwentowicz nie zamierzał zostać w  teatrze katowickim. Były 
również jakieś zadrażnienia pomiędzy Horzycą a  miejscowymi 
władzami24.

22 Tamże, s. 88.
23 A. Linert, Teatr Śląski w latach 1945-1949, Katowice 1979, s. 68.
24 R. Jasnorzewski, Teatr Dąbrowskiego, „Miesięcznik Społeczno-Kulturalny 

„Śląsk”, 12/2000, s. 28.
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28 sierpnia 1945 roku aktorzy i  reżyserzy ze Lwowa przyje-
chali do Katowic. Wśród tych artystów byli: Aleksander Bardini, 
Edward Żytecki oraz między innymi: 

Marian Bielecki, Romuald Bojanowski, Władysław Brochowicz, 
Juanina Burke, Ludwika Castori, Krystyna Feldman, Jerzy Fitio, 
Roman Hierowski, Józef Leliwa, Kazimierz Lewicki, Stefania 
Michnowska, Zofia Patryn, Piotr Połoński, Teresa Suchecka, Ta-
deusz Surowa, Alfred Szymański, Irena Tomaszewska, Tadeusz 
Woźniak i Zdzisława Życzkowska25.

Bronisław Dąbrowski zasiadł na stanowisku dyrektora 1 wrześ-
nia, kiedy jeszcze funkcję tę pełnił duet Adwentowicz – Horzyca, 
którzy dopiero 15 września zakończyli swoje sprawozdanie z pra-
cy w Katowicach. Jednocześnie w katowickim budynku istniały 
dwa zespoły: grupa lwowska oraz trupa „Teatru im. St. Wyspiań-
skiego”. Oba były 

przez społeczeństwo różnie nazywane i  same również odmien-
nych wobec siebie nazw używały. Dla ówczesnych władz poli-
tycznych i państwowych nie była to sytuacja zbyt zręczna26. 

Równocześnie miały miejsce próby rozbicia zespołu lwowskie-
go zarówno przez dyrektorów scen z  innych miast Polski, jak 
i  władze województwa. W  pierwszym przypadku związane to 
było z  brakiem wykształconych aktorów, a w drugim z plana-
mi otwarcia Opery Śląskiej w  Bytomiu. Wyraźnie sprzeciwiał 
się temu Bronisław Dąbrowski. Otrzymał on poparcie Zarzą-
du Głównego ZASP oraz Leona Kruczkowskiego i zespołu nie  
podzielono.

Jak pisze Andrzej Linert, w chwili, 

gdy kierownictwo teatru katowickiego ostatecznie przejął Broni-
sław Dąbrowski, nagle i niespodziewanie wraz z pierwszą premierą 
pojawiła się na afiszu nazwa „Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego27. 

25 Tamże, s. 28-29.
26 A.  Linert, Z  lwowskich tradycji Teatru Śląskiego, w: Udział Lwowian 

w życiu społecznym Górnego Śląska, s. 78.
27 Tamże, s. 78.
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Przymiotnik „Śląski” dołączył do nazwy instytucji generał Zawadz-
ki. Zamiast zakamuflować pochodzenie zespołu, paradoksalnie do-
prowadził do tego, że ten przymiotnik stał się synonimem Lwowian.

Przed omówieniem repertuaru trzeba wspomnieć o bibliote-
ce teatru ze Lwowa. Została ona przywieziona razem z aktora-
mi. W poufnym raporcie NIK-u z 1951 roku znajduje się taka 
informacja: 

Tomy pochodzące z księgozbioru lwowskiego zachowują swoją 
starą numerację 651-5985. Numery brakujące wykazane są w in-
wentarzu jako luki w ogólnej liczbie 23128. 

Część książek trafiło do Wrocławia, do Biblioteki Ossolineum. 
W 1978 roku 5350 publikacji zostało przekazanych do Biblioteki 
Śląskiej w Katowicach.

W ciągu dwóch sezonów 1945/1946 i 1946/1947 wystawio-
no kilka ogólnie dość dobrze przyjętych przedstawień. W sezo-
nie 1945/1946 wystawiono między innymi: Wesele, Cały dzień bez 
kłamstwa, Burmistrz z Tylmondu, a także Ich czworo, Moją siostra 
i ja, Misję Mr. Perkinsa do kraju bolszewików oraz Stary dzwon, Jak 
w bajce i Wieczór trzech króli. Poza Weselem 

realizacje tego pierwszego sezonu nie zdołały zasadniczo wy-
wrzeć wpływu na całokształt życia kulturalnego miasta, z wyjąt-
kiem może przedstawienia Misji Mr.... (…), która mimo zdezak-
tualizowania zawartych w niej treści29 

była pierwszą na scenie katowickiej sztuką radziecką. Pierwszy 
sezon dyrektor Dąbrowski zamknął pozycją trzynastu premier, 

których różnorodność nie ułatwia próby ujęcia całości w jakiejś 
synkretycznej linii. Trudność ta zresztą jest istotnym odzwier-
ciedleniem uczuć, jakimi publiczność darzyła kierownictwo ar-
tystyczne śląskiej sceny: od zachwytów do bardzo nieraz ostrych 
w tonie i treści ataków30.

28 Tamże, s. 79.
29 A.  Linert, Z  lwowskich tradycji Teatru Śląskiego, w: Udział Lwowian 

w życiu społecznym Górnego Śląska, s. 81.
30 M. Markowski, Teatr Śląski im St. Wyspiańskiego w Katowicach, „Zaranie 

Śląskie” 1947, rok XVIII, s. 52.
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W trakcie drugiego sezonu pokazano np.: Antygonę, Warsza-
wiankę, Rozbitków, Grube ryby, Dwa teatry, Rewizora oraz Ta-
niec księżniczki, Siostry, Papugę i Sen nocy letniej. Na małej scenie 
zrealizowano: Męża i żonę, Pasażerów bez bagażu i Szczęście Fra-
nia. Wpływ na dobór sztuk miał L.H. Morstin, pełniący funkcję 
kierownika literackiego, a na tworzoną scenografię duży wpływ 
miał Andrzej Pronaszko. Ponadto wśród reżyserów pracowa-
li między innymi: Juliusz Warnecki, Edmund Wierciński oraz 
Henryk Szlechtyński.

Dąbrowski określany bywał mianem najzdolniejszego i naje-
nergiczniejszego z młodych dyrektorów teatralnych, a  instytu-
cję (w drugim sezonie) okrzyknięto najlepszym (obok zespołu 
łódzkiego) i  najpracowitszym teatrem w  Polsce. Wynikało to 
z  prostego powodu: niewielka subwencja państwowa (pokry-
wająca zaledwie 25% wydatków) zmuszała do intensywniejszej 
pracy w celu zrównoważenia budżetu. Z czasem „zespół stał się 
niewygodny dla władz wojewódzkich. Oczekiwano na katowi-
ckiej scenie widowisk pokazujących pracę i  życie klasy robot-
niczej. W  tej sytuacji Bronisław Dąbrowski i  większość jego 
zespołu musiała w 1947 roku odejść z Katowic”31. Sam Dąbrow-
ski upatrywał kilka przyczyn takiego podejścia do jego osoby 
i podlegającego mu teatru. W swych wspomnieniach przyznał, 
że nieprzyjemności pojawiły się po jubileuszu lwowskiego akto-
ra Mariana Bieleckiego. W trakcie imprezy nie zabrakło wspo-
mnień o Lwowie. Miasto to praktycznie nigdzie publicznie nie 
mogło być wymieniane. Atmosferę mógł podgrzać negatywnie 
brzmiący fragment recenzji Wacława Wareckiego z  „Trybu-
ny Robotniczej”. Dziennikarz ten poza komplementowaniem 
sztuki pt. Dwa teatry (w reżyserii Edmunda Wiercińskiego ze 
scenografią Andrzeja Pronaszko), napisał, że to spektakl ideolo-
gicznie szkodliwy i trujący. Dąbrowski zdawał sobie sprawę, że 
długo w Katowicach nie będzie pracował. Jednocześnie zapro-
ponowano mu stanowisko dyrektora Teatru im. J. Słowackiego 
w Krakowie. Nie odmówił. Razem z nim pojechała część zespo-
łu. W Katowicach zostali między innymi: 

31 Z. Woźniczka, Represje wobec mieszkańców Górnego Śląska, s. 88.
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reżyser Edward Żytecki, scenograf Jan Dutkiewicz, aktorki i ak-
torzy: Jerzy Bielecki, Marian Bielecki, Romuald Bojanowski, 
Władysław Brochwicz, Janina Burke, Michalina Dąbrowska, Ro-
man Hierowski, Eugenia Kwiatkiewiczowa, Kazimierz Lewicki, 
Józef Leliwa, Stefania Michnowska, Zbysław Pelc-Ichniowski, 
Piotr Połoński, Irena Tomaszewska32.

15 września 1945 roku do Bytomia-Karbia przyjechało z ro-
dzinami 15 pracowników Opery Lwowskiej. Natomiast główny 
transport nastąpił 30 września i dotarł na Śląsk 6 października. 
„Za zgodą tutejszego Zarządu Miejskiego umieszczono tymcza-
sowo w gmachu teatru. Po przeprowadzonej segregacji ujawniono, 
że opera składa się z grup zawodowych i ich rodzin:

Grupa zawodowa Liczba rodzin Liczba osób

Pracownicy sceny 11 36

Balet 6 11

Cech malarski 6 15

Cech krawiecki 9 27

Artyści chóru operowego 12 43

Soliści 9 20

Orkiestra 19 59

Administracja 4 14

Razem 76 225

Oceny umiejętności tych ludzi podjął się Marek Brzeźniak. Jak 
pisze 

grupa solistów była niewielka, a gwiazdy praktycznie żadnej nie 
było –t akie przyszłe sławy jak baryton Andrzej Hiolski, tenor 
Lesław Finze, sopranistki Wiktoria Calma i Jadwiga Lechetów-
na czy tancerka Barbara Bittnerówna byli wówczas jeszcze bar-

32 B. Surman, Aktorzy i Realizatorzy lwowscy na scenie Teatru Śląskiego po 
roku 1947 i słowo o Bolesławie Surówce, w: Udział Lwowian w życiu społecznym 
Górnego Śląska, s. 90.
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dzo młodzi i kariery zrobili już poza swoim rodzinnym miastem, 
w powojennej Polsce33. 

Do najważniejszych artystów przybyłych na Górny Śląsk nale-
żeli: Romuald Cyganik (baryton i  reżyser) i  Franciszka Denis– 
-Słoniewska (mezzosopran). Wśród osób zajmujących się sprawa-
mi technicznymi należy wymienić chociażby: rodzinę Krawców 
( Józefa, Józefę, Piotra, Anielę), Stanisława Renera, Mieczysława 
Rabę, Teodora Liszkowicza i  Wandę Rubinowicz-Liszkowicz. 
Należy zaznaczyć, iż oba zespoły i ten stary działający już przed 
wakacjami (z Adamem Didurem), jak i  „nowy” październikowy 
zaczęły zrastać się w  jeden organizm. Już 9 grudnia 1945 roku 
„opera daje premierę Pajaców Leoncavalla i  Rycerskości wieśnia-
czej Mascagniego. Równocześnie zespół zaczyna przygotowania 
do Trawiaty Verdiego i Butterfly Pucciniego”34. Świadkowie tam-
tych wydarzeń nie kryli podziwu dla zapału zespołu oraz tempa 
prac. W 1946 roku umarł Adam Didur, a jego miejsce zajął Stefan 
Belina-Skupiewski, który uznawany był za najlepszego dyrektora 
teatru operowego w naszym kraju. Jednocześnie Opera w Bytomiu 
stała się kuźnią talentów dla artystów dla innych polskich teatrów.

W 1948 roku na bytomskiej scenie miało miejsce ważne wy-
darzenie: pierwsza pełnospektaklowa premiera baletowa w powo-
jennej Polsce: Pana Twardowskiego Ludomira Różyckiego zrea-
lizowana przez znakomitego baletmistrza Stanisława Miszczyka. 
W niej także wzięli udział także Lwowianie jak np. tancerka Bar-
bara Bittnerówna.

Poza sztuką Kresowianie odegrali ważną rolę w śląskiej nauce. 
To w dużej mierze dzięki nim studenci mogli uczyć się między 
innymi na Politechnice Śląskiej i Akademii Medycznej.

Politechnika Śląska powstała na mocy dekretu Krajowej 
Rady Narodowej w Katowicach35, a jej tymczasowa siedziba była 
w Krakowie. Już 5 czerwca 1945 roku zainaugurowano pierwszy 

33 M. Brzeźniak, Skrzynie okazały się niepotrzebne, s. 27.
34 Por. Bytom. Zarys miasta.
35 Dekret powołujący Politechnikę Śląską w  Katowicach z  tymczasową 

siedzibą w Krakowie, w efekcie, Prezydium Krajowej Rady Narodowej wydało 
24 maja 1945 r. Dekret ten wszedł w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 czerwca 
1945 roku. 

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



157Śląski Lwów a może lwowski Śląsk, czyli wpływ Kresowian 

rok akademicki. Dopiero pod koniec września przenoszono ją do 
Gliwic, gdzie od samego początku brakowało aparatury labora-
toryjnej, miejsca do nauki oraz bardzo ważnej w życiu studentów 
biblioteki. Cały księgozbiór lwowski został za Bugiem. Brakowa-
ło także stołów, ławek, krzeseł i mebli do sal wykładowych. Nato-
miast wśród pierwszych studentów byli młodzi robotnicy z fabryk 
i hut, i kopalń.

Dziekanami zostali dawni pracownicy Politechniki Lwow-
skiej: prof. Zygmunt Ciechanowski, prof. Kazimierz Idaszewski, 
prof. Adolf Joszt, a na samej uczelni pracowało 14 profesorów ze 
Lwowa i kilkudziesięciu adiunktów i asystentów36. Ważnymi po-
staciami byli między innymi profesorowie: Z. Majewski, W. Bu-
rzyński, A. Pokoziak, F. Wasilkowski, a także Z. Ciechanowski, 
K. Idaszewski, A. Plamitzer oraz W.  Śmiałowski, W.  Derdacki 
i  E.  Koczarski37. Na samym początku uruchomiono następują-
ce wydziały: mechaniczny, elektryczny, inżynieryjno–budowlany 
oraz chemiczny38.

W powstanie tego ostatniego zaangażowanych było wielu 
lwowskich profesorów. Pierwszym jego dziekanem i organizato-
rem Katedry Technologii Chemicznej Przemysłu Rolniczego był 
wspomniany prof. Adolf Joszt; Katedrę Technologi Organicznej 
tworzył prof. Wacław Leśniański, 

zaś Katedrę Chemii Organicznej prof. Edward Sucharda. Twórcą 
laboratoriów Wydziału był prof. Wiktor Jakób z katedry Chemii 
Nieorganicznej39. 

Ponadto kilku późniejszych profesorów tworzyło kolejne katedry, 
i tak np. Katedrę Technologii Nafty zawdzięczamy: dr Kisielow, 

36 Por. M. Babak, Dwa miasta jedno życie, s. 15.
37 Por. I. Nowakowska-Kempna, Polszczyzna kresowa na Śląsku, s. 33 i nast.
38 Na stronie Politechniki Śląskiej umieszczono takie informacje 

Politechnika Śląska dzieli się na cztery Wydziały:
1. Mechaniczny, 2. Elektryczny, 3. Chemiczny, 4. Inżynieryjno-Budowlany” 

za:  http://studia.biz.pl/324/politechnika-slaska/p/his toria-uczelni/15561/ (29 VII 
2011).

39 J.  Chmielowski, Udział Lwowian w  Tworzeniu Wydziału Chemicznego 
Politechniki Śląskiej, w: Udział Lwowian w życiu społecznym Górnego Śląska, s. 135.
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Katedrę Technologii Nieorganicznej doc. Stefanowi Pawlikow-
skiemu. Wśród wykładowców tego wydziału warto wyróżnić 
ekspertów od chemii organicznej: dr Prebendowskiego i  inż.  
Cz. Troszkiewicza. Fizyką zajmował się dr Marian Puchalik, la-
boratoria z chemii nieorganicznej podlegały inż. Tadeuszowi Pu-
kasowi, a z chemii fizycznej: inż. Waleremu Miśniakiewicz i inż. 
Malinie Kuczyńskiej. Technologią Organiczną zajmował się inż. 
Tadeusz Mazoński, a  mikrobiologią techniczną inż. Kazimierz 
Kluczycki40.

Poza wspomnianymi wykładowcami warto także przypomnieć 
inne nazwiska: Fryze, Ochęduszko, Baśkiewicz, Hobel, Gostkow-
ski, Malarski, Podlacha, Obrąpalski, Zagajewski, Przetocki, Kłeb-
kowski, Rzepecki, Duchowicz, Budzianowski, Gąsiorek, Bruliń-
ski, Roniewicz, Hubsch41.

Szczególnie ważne miejsce na Politechnice w Gliwicach stano-
wili lwowscy architekci, absolwenci tamtejszej Politechniki. Dzię-
ki nim powstał na przykład Wydział Architektury w Gliwicach. 
Była to grupa, która 

rozwiązywała problemy związane z  kształceniem artystycznym 
(…). Tworzyła środowisko profesjonalnych różnych specjalności. 
Kontaktowała się ze środowiskami twórców ludowych, a  tak-
że z  artystami zagranicznymi (np. poprzez wymianę wystaw 
grup artystycznych). Organizowała coroczne pokazy regionalne 
Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Katowickiego42. 

Z Politechniką związani byli: Włodzimierz Buć, Zbigniew Majer-
ski, Franciszek Maurer, Tadeusz Teodorowicz-Todorowski i inni.

Architekci i plastycy lwowscy uczestniczyli we wielu konkur-
sach np. na wybitne dzieło roku, tworzyli prace o różnej tematyce 
choćby sportowej. Ponadto, jak pisze Wojciech Migocki – jeden 
z  architektów działających na Śląsku jeszcze w  latach 20.  – on 

40 Por. tamże.
41 J. Zieliński, Wywiad z prof. Stefanem Kaufmanem nestorem inżynierów 

i profesorów Politechniki Śląskiej, w: Udział Lwowian w życiu społecznym Górnego 
Śląska, s. 121.

42 W. Migocki, Działalność lwowskich architektów i artystów plastyków na 
Górnym Śląsku, w: Udział Lwowian w życiu społecznym Górnego Śląska, s. 103.
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i jego koledzy mieli wpływ na wygląd estetyki użytkowej Śląska, 
między innymi poprzez aranżację wnętrz w budownictwie mo-
numentalnym i zagospodarowaniu urbanistyczno-planistycznym 
terenu. Niewątpliwie ich dziełem są także projekty pawilonów 
na potrzeby krajowych międzynarodowych targów w takich mia-
stach, jak Katowice, Wrocław i Poznań. Ponadto zasłynęli swymi 
projektami na przykład do katowickich przedstawień TV.

Wśród powojennych twórców należy wymienić: Zygmunta 
i  Irenę Acedańskich, Zdzisława Bilińskiego, Jana Dutkiewicza, 
Zygmunta Łopuszyńskiego, Wojciecha Migockiego, Kazimie-
rza Moździerza, Jacka de Sache, Zbigniewa Rzepeckiego, Tade-
usza Sadowskiego, a  także Władysława Sperczyńskiego, Józefa 
Sawickiego, Stefana Ptaszyńskiego i  Tadeusza Ślimakowskiego, 
Kazimierza oraz Irenę Madurowicz, Ludwikę Land, Tadeusza 
Mulickiego, Tadeusza Telatyckiego i  innych. Wojciech Migo-
cki w swym spisie lwowskim architektów działających na Śląsku 
podaje w sumie 71 nazwisk, z czego architektów działających na 
Górnym Śląsku w  dwudziestoleciu międzywojennym było 19 
osób, w latach powojennych 3843, pozostali określeni zostali jako 
plastycy.

Zajmowali się wieloma dziedzinami art-u, niejednokrotnie 
specjalizując się w jednej lub kilku dziedzinach. Byli to zarówno 
malarze (np. Łopuszyński, Biliński, Acedańska, de Sache, Sper-
czyński), rzeźbiarze (np. Ślimakowski, Ptaszyński, Sawicki), gra-
ficy (np. Moździerz, Acedański) i  architekci wnętrz (Migocki). 
W swych pracach poruszali tematykę: przemysłową (np. Biliński, 
Moździerz), specjalizowali się w  architekturze i  pejzażu lwow-
skim (Acedańska). Byli oni wykładowcami akademickimi: Akade-
mii Sztuk Pięknych (Dutkiewicz), Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
(Rzepecki), Politechniki Śląskiej (Łopuszyński). Zajmowali się 
także konserwacją zabytków (Sawicki) lub pracowali w Miasto-
projektach (Madurowiczowie  – Gliwice, Telatycki  – Katowice), 
Wydziałach Architektury na poziomie wojewódzkim (Land, Buć, 
Migocki) lub w Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego 
(Mulicki). 

43 Tamże.
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Jednym z twórców, którzy zapisali się w śląskiej kulturze, był 
Jan Dutkiewicz, 

który przyjechał do Katowic na czele całej grupy dekoratorów (…) 
a później był wieloletnim scenografem Teatru Śląskiego i autorem 
12 opracowań scenograficznych a przez 28 lat był kierownikiem 
pracowni malarstwa katowickiej filii ASP w  Krakowie. Oprócz 
wyjazdów na plenery tworzył też plakaty a piwniczce katowickie-
go Marchołta, zaznaczył swą obecność zapiskami i malunkami44.

Zanim zainicjowano działalność Akademii Lekarskiej45 (dzi-
siaj noszący nazwę Śląski Uniwersytet Medyczny), w 1946 roku 
powstał komitet organizacyjny, w  skład którego, w  charakterze 
gości, weszli dwaj Lwowianie: prof. Wiktor Bross (chirurg) i prof. 
Zdzisław Steusing (higienista). Po około 2,5 roku, za poparciem 
ówczesnego Ministra Zdrowia prof. Kornela Michejdy; choć 
„oficjalnie z  inicjatywą wystąpił (…) ówczesny wojewoda woje-
wództwa śląsko-dąbrowskiego gen. Aleksander Zawadzki”46, ot-
worzono w  jednej z  dzielnic Zabrza (Rokitnica) I  rok studiów 
na wydziałach: lekarskim i stomatologicznym. Wśród ówczesnych 
osób zarządzających placówką naukową należy wyróżnić dyrekto-
ra administracyjnego, którym został: 

dr med. Marian Geissler, a  zastępcą przewodniczącego ważnej 
wówczas komisji dla planowania przestrzennego AM prof. Fran-
ciszek Groer, który został też prorektorem AM. Prodziekanem 
Wydziału Lekarskiego i kierownikiem Oddziału Stomatologicz-
nego został prof. Mieczysław Jankowski z UJK47. 

Ponadto warto wyróżnić dr fil. Mariana Puchalika, pracującego 
w katedrze fizyki oraz Mariana Wolańczyka, zajmującego stano-
wisko kierownika biblioteki.

44 K.  Drwal, Kresowe barwy Dutkiewicza, „Miesięcznik Społeczno- 
-Kulturalny „Śląsk”, nr 12/2000, s. 64.

45 Nazwa za A.  Kobzdał, Poczet chwalebny, „Miesięcznik Społeczno- 
-Kulturalny „Śląsk”, nr 12/2000, s. 20.

46 Tamże. 
47 J. Zieliński, Lwowianie wśród założycieli i pierwszych nauczycieli ślą-

skiej Akademii Medycznej, w: Udział Lwowian w  życiu społecznym Górnego 
Śląska, s. 45.
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Wymienić trzeba także innych profesorów tej akademii mię-
dzy innymi: „W. Brossa, M. Geisslera, M. Groera, M. Jankow-
skiego, S.  Prebendowskiego, a  także K.  Spetta, S.  Józkowicza, 
S.  Slopla, F.  Milgroma, J.  Szaflarskiego oraz M.  Garlickiego, 
G. Weisfloga, T. Chorążaka, i  J.  Jappę. W ramach uczelni pra-
cowali też: A. Chwalibogowski, T. Ceypek, W. Kuśmierczyk, jak 
również K. Cibura, Cz. Sadliński, T. Tabeńskiego, a także S. Cwy-
nar, Z. Kalinowski, B. Romanowski, A. Erba, oraz W. Zaleskiego, 
W. Łobzowski i M. Strzelecki, „a młodsi profesorowie T. Chruś-
ciel, D. Zawada-Rogalowa. J. Czaplicki, S. Scheller są lwowiaka-
mi z pochodzenia”48. Niektórzy z nich, jak prof. Japa, Ceypek oraz 
Sadliński przez wiele lat byli prorektorami Akademii Medycznej. 
Niewątpliwie wkład Zabużan w kierowanie tą uczelnią był znacz-
nie większy niżeli medyków pochodzących z innych części kraju.

Nie tylko aktorzy i profesorowie przyjeżdżali na Górny Śląsk. 
Ze świata mediów warto wyróżnić wielkiego przyjaciela akto-
rów Bolesława Surówkę, który przed przyjazdem na Górny Śląsk 
skończył w Lille szkołę dziennikarską. Pracował w śląskich me-
diach zarówno jako felietonista, ale i krytyk teatralny.

Kresowianami uprawiającymi na Górnym Śląsku wolne zawo-
dy byli tamtejsi literaci. Po 1945 roku na Górnym Śląsku przyby-
ło ich niewielu. Wśród nich warto wymienić: Juliusza Germana 
(autora Królowej i  jej panny i  Dziwożony oraz tom wspomnień 
niezwiązany ze współczesnością), Mieczysława Frenkela (auto-
ra tomu opowiadań: To jest morderstwo, esejów Marszruty i ma-
nowce półwiecza, i powieści Ślepy pasażer) oraz znacznie bardziej 
aktywnych: Jana Brzozę, Aleksandra Baumgardtena, Andrze-
ja Wydrzyńskiego i  debiutującego po 1950 roku Jana Horaka. 
Twórczość Lwowiaków bardzo mocno związana była z teatrem. 
A dzięki Wiliamowi Horzycy (jednemu z dyrektorów teatru im. 
S. Wyspiańskiego) twórcy ci pojawili się w obiegu teatralnym Ślą-
ska. Jak pisze Ireneusz Opacki: 

Ich udział w życiu literackim regionu rozpoczął się bardzo sym-
bolicznie  – i  bardzo wcześnie. Już w  pierwszym powojennym 
„poranku autorskim” wziął udział Wilam Horzyca. W czerwcu 

48 I. Nowakowska-Kempna, Polszczyzna kresowa na Śląsku, s. 34 i nast.
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1945 roku rozpoczęły się w Instytucie Śląskim cieszące dużym 
powodzeniem „Środy literackie” (…) i to właśnie Horzycy przy-
padła inauguracja działalności pisarzy lwowskich na Śląsku49. 

Lwowscy literaci związali się ze scenami teatralnymi. Z jednej strony 
jako autorzy sztuk, z drugiej jako i kierownicy literaccy śląskich scen. 
Aleksander Baumgardten to – autor między innymi: Czarodziejskiej 
wody, ale i kierownik literacki Teatru Zagłębia (1956-1965), a po 
1965 roku bielskiego Teatru Polskiego. Z kolei Jan Brzoza w latach 
1948-1950 pracował na tym stanowisku, w Teatrze Śląskim im. St. 
Wyspiańskiego, a od 1953-1956 pełnił tę rolę w Ateneum. Nato-
miast Andrzej Wydrzyński przejął w 1951 roku schedę po Brzozie, 
a w latach 1955-1956 odpowiadał za repertuar Teatru Zagłębia. Jak 
zauważa Opacki w swym szkicu o literatach lwowskich, 

ludzie ci działali także na kierowniczych stanowiskach nie tylko 
w świątyniach Melpomeny. Brzoza przez kilka lat był prezesem 
katowickiego Oddziału Związku Literatów polskich, Baumgard-
ten – wiceprezesem. Lwowianie byli członkami redakcji radio-
wych, telewizyjnych i prasowych50.

Na przykład zmarły w  lipcu 2011, piosenkarz Janusz Gniat-
kowski po wojnie trafił do Katowic. Tam współpracował na przy-
kład z  orkiestrą Haralda i  Kazaneckiego w  PR Katowice. Tam 
także jako reżyser pracowała lwowianka Bożena Brzezińska.

Jak już wspomniano, po wojnie na Śląsk przybyli sportowcy. Na 
przykład pracujący w Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Wę-
glowego Wacek Kuchar jednocześnie trenował „Polonię”. Jednak 

podkupiła go szybko Warszawa, gdzie został selekcjonerem tam-
tejszej ligi. Mauer zaś jeszcze przez wiele lat po wojnie trenował 
hokeistów dwóch bytomskich klubów: Pogoni i Startu51.

W 1945 roku biskup Adamski lwowskim jezuitom powierzył 
prowadzenie Prywatnego Gimnazjum, a  także Liceum pod we-
zwaniem Św. Jacka. Obie te szkoły związane były z katowicką kurią.

49 I. Opacki, Pisarze lwowscy w życiu literackim Górnego Śląska po 1945 roku. 
Wprowadzenie, w: Udział Lwowian w życiu społecznym Górnego Śląska, s. 73.

50 Tamże, s. 74.
51 M. Hałaś, Daleko od Lwowa, w: M. Hałaś, P. Nadolski, D. Waleriański, 

Ślady przeszłości. Bytom wielokulturowy, s. 75 i nast.
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Nie wszyscy Zaburzanie udzielali się w życiu artystycznym. 
Wielu z nich trafiło do przemysłu lub wykonywali swe zawo-
dy w  zaciszach gabinetów lekarskich, kierowali przychodnia-
mi. W pierwszym przypadku można wymienić Tadeusza Bitkę 
(dawnego pracownika Zjednoczenia Przemysłu Metali Nieże-
laznych), Marię Dwornicką (stanowisko w  pionie inwestycji 
Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego), 
Adama Skocińskiego (elektryka w Biurze Projektów „Elektro-
projekt” w Gliwicach), jak również Jana Sozańskiego (dyrekto-
ra technicznego zakładów cynkowych „Silesia” w Katowicach), 
Wacława Szymborskiego (dyrektora Instytutu Materiałów Og-
niotrwałych) i Zbigniewa Misiołka (dyrektora naukowego In-
stytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach)52.

Wśród lekarzy pracujących w  śląskich przychodniach lub 
szpitalach można przypomnieć kilku: Adama Ćwiklińskiego 
(między innymi naczelnika bytomskiego Wydziału Zdrowia 
i kierownika Poradni Medycyny Pracy), Aleksandra Bielskiego 
(kierownika Przychodni Reumatologicznej w  Bytomiu, hono-
rowego członka Zarządu Klubu Sportowego „Polonia Bytom”), 
Klarę Nieświatowską (np. organizatorkę medycyny szkolnej 
w  woj. katowickim), Mariana Krzyżanowskiego (założyciela 
bytomskiej Poradni Przeciwgruźliczej dla dzieci). Warto wspo-
mnieć także Aleksandra Smerka (kierownika Przychodni Re-
jonowej nr 4 w Zabrzu), Izydora Jonasza Kurzoka (ordynatora 
oddziału neurologicznego w Bytomiu), Otta Feliksa Westrycha 
(np.  od 1953  roku dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Prze-
ciwgruźliczej w Katowicach) i Władysława Sowińskiego (wie-
loletniego dyrektora Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach 
Śląskich)53. Za autorem szerszego spisu lekarzy, Krzysztofem 
Brożkiem, trzeba powiedzieć, że 28% pracujących po 1945 roku 
na Śląsku lekarzy stanowili Lwowianie.

52 A.  Palmrich-Orwid, Lwowianie w  przemyśle śląskim, w: Udział 
Lwowian w życiu społecznym Górnego Śląska, s. 110.

53 K. Brożek, Lekarze lwowscy w powstaniach śląskich i w lecznictwie na 
G. Śląsku, w: Udział Lwowian w życiu społecznym Górnego Śląska, s. 37-40.
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Zakończenie

Kresy były terenem wieloetnicznym, zwartym w walce z wy-
narodowieniem, co między innymi łączy je z Górnym Śląskiem. 
Najpierw należąc do Polski, po II wojnie światowej został włączo-
ny w skład USSR. Różne źródła podają wielkość przesiedlonych 
do Polski. Mówi się nawet o nawet 1,2 mln osób. Jak pisze Kry-
styna Kersten na łamach „Res Publiki”: 

Do owej liczby należałoby jeszcze dodać kilkaset tysięcy: 
uciekinierów przed terrorem ukraińskich nacjonalistów (…) 
zmobilizowanych na tamtych terenach żołnierzy i  wreszcie 
tych nielicznych Polaków, których szlak wędrówki z rodzin-
nych okolic na Wołyniu, Podolu, czy Wileńszczyźnie prowa-
dził przez Kazachstan, Iran, Bliski Wschód – do narodowej 
ojczyzny54. 

Należy wziąć także pod uwagę, że nie wszyscy skorzystali 
z możliwości opuszczenia USRR. Z jednej strony z własnej woli, 
z  drugiej z  powodu trudności, jakie czyniły władze Litwy lub 
Białorusi.

W pierwotnym zamierzeniu proces przesiedlenia z Małopol-
ski Wschodniej na cały Śląsk miał zakończyć się 1 lutego 1945 
roku. Wielu z  przywiezionych do Polski (także ponad 100 tys. 
przesiedlonych na jej południowo-wschodnie tereny) podąży-
ło dalej na Opolszczyznę i do Wrocławia. W tej akcji pomocne 
miały być tory kolei szerokotorowej na linii Lwów-Legnica. Nie 
wszyscy od razu dostali się do ojczyzny, ponieważ Rosjanie zdołali 
wywieść w głąb USRR (do łagrów) część inteligencji oraz niektó-
rych działaczy podziemia.

Za Marcinem Hałasiem można powiedzieć, że właśnie 
mieszkańcy Lwowa po przeprowadzce na Śląsk stali się na tym 
terenie ważnym elementem renesansowym. W głównej mierze, 
to przecież oni stworzy politechniki – wrocławską i śląską, tea-
try – Operę Śląską, a także stali się częścią zespołu Teatru im St. 
Wyspiańskiego w Katowicach. Mieli swój bytomski zespół pił-

54 K. Kersten, Ludzie na drogach, „Res Publica”, nr 4/87, s. 55-64.
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karski: „Polonię”, składającą się głównie z piłkarzy wchodzących 
w skład lwowskiej „Pogoni”.

Aktorzy i pracownicy PPTD ze Lwowa oraz Opery Lwow-
skiej dołączyli do zgranych, działających już zespołów. W pierw-
szym przypadku Teatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, 
w drugim do Opery Katowickiej z siedzibą w Bytomiu. W dużo 
łatwiejszej sytuacji byli pracownicy naukowi Politechniki Lwow-
skiej czy Uniwersytetu Jana Kazimierza, ponieważ prawie od 
podstaw tworzyli nowe, śląskie uczelnie.

Aklimatyzacja z  nowym miejscem nie zawsze przebiegała 
szybko i  sprawnie. Niektórzy ludzie przez pierwsze miesiące 
pobytu w Polsce „siedzieli na walizkach”, ciągle wierząc w po-
wrót do Lwowa. Świadomość tymczasowości pobytu powodo-
wała, że ludzie niekoniecznie dbali o swoje nowe domy. Między 
innymi to powodowało, że nieprzychylnie patrzyli na nich au-
tochtoni. Po 1945 roku na Górny Śląsk zjeżdżali ludzie z ca-
łej Polski, do pracy w  tutejszych zakładach pracy. Zatem nie-
jednokrotnie dochodziło do międzyludzkich spięć wynikłych 
z różnic na poziomie języka, kultury i mentalności. W konse-
kwencji powstawały lokalne tarcia oraz wzajemne uprzedzenia. 
Z drugiej jednak strony ci artyści, aktorzy, profesorzy stali się 
mistrzami i  idolami w swoich dziedzinach. Dzięki nim górny 
Śląsk się rozwijał.

Jeśli w pierwszym okresie powojennym można było publicz-
nie mówić o Lwowie, tak w latach późniejszych stanowczo ten 
temat omijano. Na szczęście dzisiaj w XXI wieku, w wolnej Pol-
sce, możemy mówić o przesiedleniach i próbować dojść prawdy. 
Większość z ludzi ówcześnie przesiedlonych już nie żyje. W ich 
imieniu mówią historycy i  potomkowie lub dawni studenci 
i przyjaciele. Nazwiska tych osób zachowały się w uczelnianych 
annałach, publikacjach naukowych, naukowo-publicystycznych, 
wspomnieniach i w pamięci: odkrywców prawdy, dawnych stu-
dentów, przyjaciół wreszcie potomków. Świadczy to tylko o cał-
kowitym wtopieniu się w śląski żywioł.
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Summary
Alicja Badetko

(M. Belina Czechowski Polish College of Theology and Humanities 
in Podkowa Leśna. The Institute of Journalism in Tychy)

“Silesian Lvov or Maybe Lvovian Silesia. The Influence  
of the Borderlands Inhabitants on the Cultural and Social  

Development of Upper Silesia in the Period from 1945 until 1959.”

The aim of the paper “Silesian Lvov or maybe Lvovian Silesia. 
The Influence of the Borderlands Inhabitants on the Cultural and 
Social Development of Upper Silesia in the Period from 1945 
until 1959.” („Śląski Lwów a może lwowski Śląsk, czyli wpływ Kre-
sowian na rozwój społeczny i kulturalny Górnego Śląska w okresie 
1945-1959”.) is to present relations between repatriates, mostly 
from Lvov, and the native citizens of Upper Silesia in the period 
from 1945 until 1959. The repatriates came to Silesia as a result of 
political decisions of the Polish and Soviet Russian governments 
that were made after WWII. Most of these repatriates lived in 
main Upper Silesian cities (Gliwice, Katowice, Bytom) as well as 
in other areas of Western Poland. In Upper Silesia, they worked 
as actors, journalists or as academic teachers, many of them were 
able to find work in numerous Silesian factories. They definitely 
had a significant influence on Silesia’s cultural and social life, al-
though they never felt at home there and still missed their home-
land Lvov.
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Alicja Malewska
U n i w e r s y t e t  J a g i e l l o ń s k i

Tutejsi czy Wilniuki? O samoidentyfikacji 
Polaków na Wileńszczyźnie

Tożsamość jest od dziesięcioleci jednym z najszerzej i najbardziej 
wnikliwie opracowywanych tematów w naukach humanistycznych. 
Kusi odpowiedzią na najważniejsze chyba w dziejach ludzkości py-
tanie – „kim jestem?”. Znalezienie odpowiedzi na to pytanie jest 
równie trudne, gdy zadaje je podmiot zbiorowy, poszukujący swojej 
tożsamości etnicznej lub narodowej. Mieszkańcy pograniczy kul-
turowych w sposób szczególny borykają się z problemem własnej 
tożsamości, która zwykle jest wypadkową procesów historycznych, 
polityki narodowościowej i autonomicznej decyzji jednostki.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie jednego 
z aspektów tożsamości zbiorowej polskojęzycznych mieszkańców 
Wileńszczyzny  – terenu od wieków wielokulturowego. Zaryso-
wane zostanie zjawisko „tutejszości” w swojej tradycyjnej formie 
oraz w zupełnie wyjątkowym kontekście, który pojawił się jedynie 
w kręgu wileńskich intelektualistów. Na końcu przybliżona będzie 
dzisiejsza sytuacja, w  której część mieszkańców Wileńszczyzny, 
świadomych swoich korzeni i  przynależności kulturowej  – po-
dobnie jak w  dwudziestoleciu międzynarodowym  – rezygnuje 
z ostrych podziałów narodowych na rzecz tożsamości Wilniuków.

Polacy na Wileńszczyźnie do roku 1918

Sytuacja narodowościowa Wileńszczyzny była przedmiotem 
badań wielu naukowców, jednak wiele pytań w tej tematyce po-
zostaje niewyjaśnionych. Między innymi wielowiekowa obecność 
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Polaków na omawianych terenach nie doczekała się jeszcze jedno-
znacznego wyjaśnienia. Przez długi czas uważano, że pierwszymi 
kolonizatorami były rzesze polskich jeńców wojennych, sprowa-
dzonych tu w XIII-XIV wieku. Ich język i kultura rzekomo miały 
przetrwać dzięki zacieśnieniu więzi między Wielkim Księstwem 
Litewskim (WKL) i  Koroną, a  konsekwencji  – dobrowolnemu 
napływowi polskojęzycznych rycerzy, rzemieślników i chłopów1. 
Jednak taka wersja nie znajduje potwierdzenia w  faktach histo-
rycznych – liczba jeńców nie była tak znaczna i wtopili się oni 
szybko w otoczenie litewskie.

Dzisiejsze teorie doszukują się korzeni Polaków w natural-
nej ekspansji ludności i  języków słowiańskich. WKL było od 
początków swojego istnienia wieloetniczne, a oś podziału prze-
biegała zgodnie z  używanymi językami, głównie litewskim 
i  białoruskim. Z  czasem wschodnie rubieże księstwa zaczęły 
się białorutenizować, a  język cerkiewno-słowiański stał się ję-
zykiem urzędowym kraju. Przez pierwsze wieki istnienia orga-
nizmu państwowego religia była ważnym czynnikiem różnicu-
jącym mieszkańców WKL.  Litewska etnia, podobnie jak inne 
plemiona bałtyckie, pozostawała przy wierzeniach pogańskich, 
natomiast słowianie byli już tradycyjnie wyznawcami obrządku 
wschodniego2.

Pozostaje wciąż nierozwiązana kwestia pochodzenia Pola-
ków na Wileńszczyźnie. Otóż prawdopodobnie najważniejszą 
rolę odegrał tu chrzest Litwy, po którym nastąpił znaczny na-
pływ duchowieństwa polskiego, które nie znając języków lo-
kalnych, propagowało język polski w  obrzędach religijnych. 
Z czasem zaczęło się dobrowolne przejmowanie polskiej kul-
tury, która była nośnikiem zachodniej cywilizacji. Religia, ideo-
logie, prawo, instytucje  – dziedzictwo europejskie przedosta-
wało się na Litwę za sprawą polskich pośredników. Niektórzy 

1 M.  Kowalski, Wileńszczyzna jako problem geopolityczny XX wie-
ku, w:  Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne nr 218, 
Warszawa 2008, s. 269; L. Wasilewski, Litwa i Białoruś: przeszłość – teraźniej-
szość – tendencje rozwojowe, Kraków 1912, s. 61-65.

2 P.  Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 1997, 
s. 14-18.
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badacze uważają, że kosztem, który musieli ponieść Litwini, by 
wejść do rodziny narodów europejskich, była daleko posunięta 
polonizacja3.

Proces polonizacji następował początkowo tylko wśród szlach-
ty, która już przedtem w dużym stopniu się zbiałorutenizowała. 
Polska kultura szlachecka była niezwykle atrakcyjna dla wyższych 
sfer litewskiego społeczeństwa4. Mimo przejmowania wzorców 
kulturowych, przez dłuższy czas szlachta litewska była bardzo lo-
jalna wobec władzy wielkoksiążęcej i strzegła ważnych urzędów 
przed przybyszami z Korony. Dopiero z czasem wykształciło się 
poczucie przynależności do Rzeczpospolitej Obojga Narodów 
i pojawiło się określenie „gente Lituanus, natione Polonus” (z uro-
dzenia Litwin, z narodowości Polak), dobrze ilustrujące skompli-
kowane relacje tożsamości zbiorowej występujące wśród wileń-
skiej szlachty5.

Z biegiem czasu status języka polskiego tak bardzo się umac-
niał, że w 1696 roku został językiem urzędowym Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego. Proces polonizacji zaczął również obejmować 
część warstwy chłopskiej, która zaczęła ciążyć ku kulturze przeję-
tej przez szlachtę oraz propagowanej przez duchowieństwo. Dzię-
ki temu zwiększała się grupa ludności posługującej się językiem 
polskim, co pomogło przetrwać tej grupie etnicznej. W ten oto 
sposób szczególne warunki występujące na pograniczu litewsko-
-białoruskim doprowadziły do powstania zwartej społeczności 
polskiej na Wileńszczyźnie6.

Dane liczbowe opisujące zróżnicowanie etniczne XIX-wiecz-
nej Wileńszczyzny są wyjątkowo nieprecyzyjne i  znacznie się 
między sobą różnią. Pierwsze usystematyzowane informacje 

3 E.  Gudavičius, Geneza polskiego fenomenu kulturowego na Litwie, 
w: Pozostawione historii. Litwini o  Polsce i  Polakach, red. K.  Korzeniewska, 
V. Sirutavičius, Kraków 1999.

4 Sprzyjały temu takie wydarzenia, jak Unia Horodelska z  1413 roku, 
w ramach której przyjęto do polskich rodów herbowych przyjęto 47 litewskich 
rodów bojarskich.

5 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, s. 17.
6 M.  Kowalski, Wileńszczyzna jako problem geopolityczny XX wieku, 

w: Problematyka geopolityczna ziem polskich, s. 272.
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pochodzą z  tzw. „rewizji”, czyli prymitywnych spisów ludno-
ści przeprowadzanych na terytorium Imperium Rosyjskiego. 
Innym źródłem, do którego sięgali badacze zajmujący się tą 
problematyką, były dokumenty kościelne. Najpopularniejszym 
wskaźnikiem różnicującym mieszkańców Wileńszczyzny było 
kryterium językowe. Jednak i ono nie dawało precyzyjnych wy-
ników, gdyż na poszczególnych terenach posługiwano się gwa-
rami przejściowymi, które trudno było jednoznacznie przypo-
rządkować do języka polskiego lub białoruskiego. Poza tym na 
ogromnych terenach pogranicza kulturowego mieszkańcy byli 
dwu lub nawet trójjęzyczni. Niektórzy badacze, dostrzegając 
problem kryterium językowego, dzielili mieszkańców na naro-
dowości ze względu na ich wyznanie. W niektórych powiatach 
taki podział był uzasadniony, jednakże w innych był daleko idą-
cym uproszczeniem7.

Pierwszy w  miarę rzetelny spis ludności został przeprowa-
dzony na całym terytorium Imperium Rosyjskiego w 1897 roku. 
Mieszkańców podzielono na grupy językowe zgodnie z ich włas-
ną deklaracją. Dane zebrane na terenie zachodniej części guber-
ni wileńskiej, obejmującej 3 powiaty i miasto Wilno są ukazane 
w tabeli 1.

Dane z tabeli 1. wskazują na litewsko-białoruski charakter ca-
łego obszaru oraz wyraźnie różniącą się sytuację w samym Wilnie, 
w  którym dominował żywioł żydowski i  polski. Jednakże dane 
dotyczące struktury wyznaniowej na badanym terenie wykazały, 
że ludność która określała siebie jako białoruskojęzyczną, była 
w  większości wyznania rzymskokatolickiego. Właśnie ta grupa 
miała w  przyszłości stanowić o  szybkim wzroście mniejszości 
polskiej na tych terenach, która wręcz stała się grupą dominującą. 
Prawdopodobnie takie rozbieżności w danych statystycznych po-
jawiły się ze względu na tendencyjność badaczy, którym zależało 
na pomniejszeniu roli kultury polskiej8.

7 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, s. 29-31.
8 Tamże, s. 44-53. 
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Ta b e l a  1.   Mieszkańcy zachodniej części guberni wileńskiej według  
kryterium językowego

Powiaty

Liczba 
lud-
ności 
w tys.

Języki

litewski polski białoruski rosyjski żydowski inne

W 
tys. W% W 

tys. W% W 
tys. W% W 

tys. W% W 
tys. W% W 

tys. W%

m. Wilno 154,5 3,2 2,1 47,6 30,8 6,5 4,2 30,9 20,0 61,8 40,0 4,5 2,9

Wilno 208,8 72,9 34,9 25,3 12,1 87,3 41,8 6,9 3,3 15,4 7,4 1,0 0,5

Troki 203,4 118,1 58,0 22,9 11,3 32,0 15,7 9,3 4,6 19,5 9,1 1,6 1,3

Święciany 172,2 58,1 33,7 10,3 6,0 81,8 47,5 9,3 5,4 12,1 5,3 0,6 2,1

Gubernia 
wileńska 738,9 252,3 34,1 106,1 14,3 207,6 28,1 56,4 7,6 108,8 14,2 11,7 1,7

Źródło: Pierwaja wsieobszczaja pieriepis nasielienija Rossijskoj Impierii 
1897 g., red. N.A. Troinickij, S. Petersburg 1903-1905, za: P. Eberhardt, 
Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 1997, s. 46.

Mówiąc o sytuacji Polaków na Wileńszczyźnie w XIX wieku, 
nie sposób nie wspomnieć o procesie, który znacznie wpłynął na 
sytuację polityczną regionu, a także przyszłość państwa litewskiego. 
Podobnie jak w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej9, na 
Litwie zrodziły się ruchy nacjonalistyczne i  rozpoczął się gwał-
towny proces odrodzenia narodowego. Początków tego procesu 
można dopatrywać się w  powstaniu ruchu lituanistów na tere-
nie Żmudzi, którzy zajmowali się historią, kulturą i  folklorem 
litewskim. Warto zauważyć, że początkowy etap odrodzenia 

9 A.D. Smith, Nacjonalizm, Warszawa 2007, s. 116.
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narodowego Litwinów nie miał charakteru antypolskiego. Krze-
wiciele kultury litewskiej odwoływali się do wieloetnicznej i tole-
rancyjnej tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego, często nawet 
tworzyli swoje dzieła w języku polskim10.

Jednak kolejne etapy litewskiego odrodzenia narodowego, 
zwłaszcza po upadku powstania z  1863 roku, nabierały coraz 
bardziej antypolskiego charakteru. Przywódcy ruchu naro-
dowościowego odrzucali ciągłość dziejów Litwy, utrzymując, 
że Unia Lubelska z  1569 roku oznaczała zdradę i  porzucenie 
rdzennie litewskich wartości. Pojawiła się nostalgia za pogań-
stwem, a  warstwę chłopską uznano za ucieleśnienie litewsko-
ści. W postulatach o odrodzenie państwa litewskiego to właśnie 
masy ludowe miały być siłą przewodnią i  powstać przeciwko 
zdrajcom – warstwie szlacheckiej, która już wtedy była w pełni 
spolonizowana11.

Niewątpliwe znaczenie w  budzeniu litewskiej świadomo-
ści narodowej miały wydawane w Prusach Wschodnich gazety 
(na terenie Litwy obowiązywał zakaz druku po litewsku łaciń-
ską czcionką). Autorzy piszący w  takich pismach, jak „Aušra“ 
i  „Varpas” domagali się od Polaków uznania zasadności litew-
skich dążeń niepodległościowych. Również polityka władz ro-
syjskich pośrednio była skierowana przeciwko Polakom. Cho-
ciaż w his toriografii litewskiej ten okres jest interpretowany jako 
czas prześladowania litewskości, między innymi ze względu na 
zakaz druku, jednak wiele działań sprzyjało rozwojowi ruchu li-
tewskiego. Zakładano gimnazja i seminaria nauczycielskie z li-
tewskim językiem wykładowym, fundowano stypendia dla dzie-
ci włościan na uczelniach rosyjskich12.

Kolejną płaszczyzną, na której ścierał się odradzający się ruch 
narodowościowy Litwinów i tradycyjne wpływy polskie była sfe-
ra religijna. Świeckimi i duchowymi elitami regionu od lat byli 
Polacy, a dominacja języka polskiego w sferze sakralnej nigdzie 
nie była tak wyraźna, jak w guberni wileńskiej. Polacy niezbyt 

10 Z. Kurcz, Mniejszość polska na Wileńszczyźnie, Wrocław 2005, s. 90-92.
11 T.  Synder, Tautų rekonstrukcija. Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija 

1569-1999, Wilno 2008, s. 132.
12 L. Wasilewski, Litwa i Białoruś, Kraków 1912, s. 175.
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przychylnie zareagowali na memoriał skierowany do kurii pa-
pieskiej, w  którym domagano się wprowadzenia języka litew-
skiego do nabożeństw. Część polskich elit stawiała pytanie: Czy 
litewski, który dotąd funkcjonował głównie jako język chłopów 
i pogan, jest odpowiedni do modlitw? Podejmowano nie tylko 
instytucjonalne kroki w walce o dominację któregoś z języków, 
ale nawet dochodziło do ekscesów i rękoczynów w kościołach, 
szczególnie na Sejneńszczyźnie. Wrogo nastawieni do siebie 
sąsiedzi przeszkadzali w  głoszeniu kazań i  śpiewaniu pieśni 
w  językach ojczystych, a  nawet dochodziło do rozlewu krwi 
w świątyniach13.

Wraz z  rozwojem poczucia tożsamości narodowej Litwinów 
klarowały się dążenia dotyczące niepodległości. W  tym okresie 
powstała koncepcja „Litwy etnograficznej” i „Litwy historycznej”. 
Ta pierwsza odnosiła się głównie do Żmudzi i  terenów, co do 
litewskości których nigdy nie było wątpliwości. „Litwa historycz-
na” obejmowała rozległe tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
jednakże wieloetniczność tych obszarów nie pozwalała na budo-
wanie poczucia młodej tożsamości narodowej w oparciu o trak-
towanie tego terytorium jako ojczyzny14. Zamieszanie powstało 
nawet w  warstwie językowej, gdy chodziło o  określanie swojej 
przynależności narodowej. Spadkobiercy dawnych szlacheckich 
Litwinów zaczęli się w większości nazywać Polakami, tylko nie-
którzy – uznając koncepcję „Litwy historycznej” – starolitwinami, 
Litwinami historycznymi lub mickiewiczowskimi. Pretensje do 
wyłącznego używania terminu Litwini rościli sobie dotychcza-
sowi Żmudzini, których zaczęto również nazywać litwomanami. 
Jak zwykle nie chodziło tylko o kwestię nazewnictwa, lecz o spór, 
która z  grup jest prawowitym dziedzicem tradycji historycznej 
i prawnej15.

Na początku XX wieku zelżała polityka narodowościowa pro-
wadzona przez władze carskie. Od 1905 roku język polski zaczął 

13 Z. Kurcz, Mniejszość polska na Wileńszczyźnie, s. 96-97.
14 Tamże, s. 100.
15 K.  Buchowski, Litwomani i  polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzega-

nie i  stereotypy w  stosunkach polsko-litewskich w  pierwszej połowie XX wieku, 
Białystok 2006, s. 31.
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odzyskiwać część swoich praw, dzięki czemu otwierano polskie 
szkółki elementarne, zaczęto tworzyć teatr i zakładać księgarnie. 
Jednak szybko decyzją władz administracyjnych pozamykano 
szkoły z  polskim językiem wykładowym i  jedynymi ośrodkami 
polskiej kultury pozostały gazety (Kurier Litewski, Dziennik Wi-
leński, Przyjaciel Ludu i in.). Powstaje również szereg stowarzy-
szeń, między innymi wpływowe Towarzystwo Przyjaciół Nauki. 
Jest to okres zakładania stronnictw politycznych i pierwszych no-
woczesnych partii16.

Początek XX wieku przyniósł znaczny wzrost świadomości na-
rodowej, również wśród ludności chłopskiej. Zaczęła się tworzyć 
wyraźna etniczna granica między terenami polskimi i litewskimi. 
Pokrywała się ona z podziałem na tzw. polskie i litewskie17. I wojna 
światowa w jednakowym stopniu dotknęła wszystkie narodowości 
z terenu ówczesnej Litwy. Ze spisu przeprowadzonego na teryto-
rium Litwy pod okupacją niemiecką wynikało, że dotychczasowe 
rosyjskie statystyki były fałszowane na niekorzyść Polaków. Spis 
zestawiony na podstawie jednostek administracyjnych zwanych 
„kreisami” wykazał, że w centralnej Wileńszczyźnie ustabilizowa-
ła się rozległa polska strefa etniczna.

Ta b e l a  2.  Struktura narodowościowa Wileńszczyzny w 1916 roku 

Liczba lud-
ności

Liczba 
ludności 

katolickiej

Ludność litewska Ludność polska

ogółem w% ogółem w%

614486 514721 205830 33,5 309130 50,3

Źródło: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 
1997, s. 83.

16 Tamże, s. 315-335.
17 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, s. 73.
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Dwudziestolecie międzywojenne
Podczas gdy Europa świętowała nastanie pokoju w 1918 roku, 

Wileńszczyzna jeszcze przez kilka lat była terenem działań zbroj-
nych. W zależności od sukcesów militarnych i prowadzonej poli-
tyki przechodziła z rąk do rąk, zaś przez cały okres międzywojnia 
była źródłem antagonizmu polsko-litewskiego18.

W końcu I wojny światowej Wilno stało się areną rozgrywek 
politycznych, na której w dodatku konflikt rozgrywał się na wielu 
poziomach. Z jednej strony toczył się spór ideologiczny dotyczący 
przyszłego kształtu Polski między zwolennikami koncepcji fede-
ralistycznej Józefa Piłsudskiego a narodowymi demokratami pod 
wodzą Romana Dmowskiego. Ścierały się z sobą również wizje 
wielonarodowej oraz nacjonalistycznej Litwy. Wszystkie strony 
biorące udział w tym sporze – bolszewicy, Polacy, Litwini i Biało-
rusini dążyli do przejęcia faktycznej kontroli nad miastem19.

Od samego początku planów budowy niepodległego państwa 
o charakterze narodowym Litwini widzieli w roli stolicy jedynie 
Wilno. Natomiast Polacy, zamieszkujący tamte tereny, uważa-
li że decydowanie o  przyszłości ojczyzny powinno się odbywać 
z  uwzględnieniem ich głosu. Proniemieckie decyzje powołanej 
w 1917 roku Taryby (Rady Narodowej) odczytano jako akt ko-
laboracji z okupantem. Sytuacja nie zmieniła się po proklamacji 
niepodległości 16 lutego 1918 roku, która zrywała unię z Polską. 
Taryba traktowała Polaków jako „znikomej mniejszości obywate-
li”, co wzmagało nieprzyjazną atmosferę20.

Niedługo przyszło Litwinom cieszyć się niepodległością, gdyż 
już na początku 1919 roku Armia Czerwona zajęła kraj i utworzy-
ła Litewsko-Białoruską Republikę Sowiecką ze stolicą w Wilnie21. 

18 Wielka his toria Polski, Tom V, Kraków 2003, s. 40.
19 T.  Synder, Tautų rekonstrukcija. Lietuva, Lenkija, Ukraina, Baltarusija 

1569-1999, Wilno 2008, s. 68.
20 K.  Buchowski, Litwomani i  polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzega-

nie i  stereotypy w  stosunkach polsko-litewskich w  pierwszej połowie XX wieku, 
Białystok 2006, s. 106-108.

21 M.  Kowalski, Wileńszczyzna jako problem geopolityczny XX wieku, w: 
Problematyka geopolityczna ziem polskich, Prace Geograficzne nr 218, IGiPZ 
PAN, Warszawa 2008, s. 275.
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W kwietniu wojsko polskie wyzwoliło miasto, a marszałek Pił-
sudski wydał odezwę Do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, w której obiecywał obywatelom Wileńszczyzny pra-
wo do samostanowienia22. W wyniku dalszego przebiegu wojny 
polsko-bolszewickiej Wilno znów znalazło się w  rękach Armii 
Czerwonej. Litwa zawarła z Rosją traktat pokojowy, w którym 
przyznano Wileńszczyznę i przyległe tereny dla państwa litew-
skiego. Zaogniło to jeszcze bardziej konflikt polsko-litewski, 
który przerodził się w walki zbrojne na terenach Suwalszczyzny. 
Został on zakończony pokojem suwalskim, który ustalał warun-
ki zawieszenia broni i  linię demarkacyjną na Suwalszczyźnie. 
Oznaczało to uznanie stanu faktycznego, czyli przynależności 
Wileńszczyzny do państwa litewskiego. Z utratą Wilna Polacy 
nie mogli się łatwo pogodzić, dlatego postanowiono rozwiązać tę 
kwestię poprzez przeprowadzenie tzw. buntu Żeligowskiego. Na 
zajętym terytorium utworzono Litwę Środkową, państwo teore-
tycznie suwerenne, ale faktycznie uzależnione od Polski. W 1922 
roku wybrano Sejm Wileński, w którym ze względu na bojkot 
ludności litewskiej, białoruskiej i żydowskiej zasiadali prawie wy-
łącznie Polacy. Ów Sejm jednogłośnie podjął decyzję o przyłą-
czeniu Litwy Środkowej do Polski23. Taki zwrot w historii ozna-
czał, że Polacy zamieszkujący od wieków Wileńszczyznę znaleźli 
się w granicach Macierzy – Polski, co nie mogło się nie odbić na 
poczuciu tożsamości zbiorowej.

W czasie II Rzeczpospolitej przeprowadzono 2 spisy po-
wszechne, w  1921 i  1931 roku. Ten pierwszy nie obejmował 
więc terenów Wileńszczyzny, będącej wówczas teoretycznie 
odrębnym państwem. W spisie ludności z 1931 uwzględniono 
dwie zmienne  – język ojczysty i  wyznanie. Dane były przed-
stawiane z podziałem na powiaty. Na omawianym terenie znaj-
dowały się trzy jednostki terytorialne – miasto Wilno, Wilno-
-Troki i Święciany24.

22 Wielka his toria Polski, Tom V, s. 40.
23 K.  Buchowski, Litwomani i  polonizatorzy. Mity, wzajemne postrzega-

nie i  stereotypy w  stosunkach polsko-litewskich w  pierwszej połowie XX wieku, 
s. 113-117.

24 P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, s. 114-116.
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Ta b e l a  3.   Struktura narodowościowa woj. Wileńskiego wg spisu 
z 1931 roku

Powiaty
Liczba 

ludności 
w tys.

Języki

litewski polski białoruski rosyjski żydowski inne

W 
tys. W% W 

tys. W% W 
tys. W% W 

tys. W% W 
tys. W% W 

tys. W%

m. Wilno 195,1 1,6 0,8 128,6 65,9 1,7 0,9 7,4 3,8 54,6 28 1,2 0,6

Wilno-
Troki 214,5 16,9 7,9 180,5 84,1 5,5 2,6 3,7 1,7 6,5 3 1,4 0,7

Święciany 136,5 43 31,5 68,4 50,1 8,1 5,9 8,8 6,5 7,7 5,6 0,5 0,4

Ogółem 546,1 61,5 11,3 377,5 69,1 15,3 2,8 19,9 3,6 68,8 12,6 3,1 0,6

Źródło: Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r., Warszawa 
1937, za: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 
1997, s. 118.

Ta b e l a  4.  Struktura narodowościowa woj. Wileńskiego wg spisu 
z 1931 roku

Powiaty
Liczba 

ludności 
w tys.

Wyznanie

Rzymsko-
katolickie Mojżeszowe Prawosławne Ewangelickie Inne

W tys. W% W tys. W% W tys. W% W tys. W% W tys. W%

m. Wilno 195,1 126 64,6 55 28,2 9,3 4,8 1,8 0,9 3 1,5

Wilno-
Troki 214,5 201,1 93,8 6,6 3,1 2,9 1,3 0,4 0,2 3,5 1,6

Święciany 136,5 117,5 86,1 7,7 5,6 1,9 1,4 0,2 0,2 9,2 6,7

Ogółem 546,1 444,6 81,4 69,3 12,7 14,1 2,6 2,4 0,4 15,7 2,9

Źródło: Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931 r., Warszawa 
1937, za: P. Eberhardt, Przemiany narodowościowe na Litwie, Warszawa 
1997, s. 121.
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Wcielenie Wileńszczyzny do granic Rzeczpospolitej Polskiej 
tylko pozornie rozwiązywało sprawę problemów z tożsamością jej 
mieszkańców. Polskojęzyczni obywatele wciąż przebywali w śro-
dowisku wielokulturowym, które wpływało na ich poczucie przy-
należności narodowej. Wileńszczyzna nadal była terenem pogra-
nicza – zarówno terytorialnego, jak i kulturowego.

Co prawda, brak stosunków dyplomatycznych25 z  Republiką 
Litewską ograniczał liczbę kontaktów z przedstawicielami narodu 
litewskiego, jednak stanowili oni nadal znaczny odsetek mieszkań-
ców omawianego regionu. Kolejną niezwykle ważną mniejszością 
byli Żydzi, którzy zamieszkiwali głównie Wilno. Na równi z Pola-
kami kształtowali oni charakter tego miasta, wnosząc bardzo wiele 
do jego dziedzictwa. Ich położenie znacznie się jednak pogorszyło 
w  latach trzydziestych, przez wzgląd na politykę narodowościo-
wą, propagowaną przez endecję i niektóre środowiska katolickie. 
Znacznie mniejszy procent mieszkańców całej Wileńszczyzny sta-
nowili Rosjanie i Białorusini. Liczba tych ostatnich zmniejszyła się 
drastycznie w następstwie skutecznej polityki polonizacyjnej, która 
trafiła na szczególnie podatny grunt, gdyż poczucie przynależności 
narodowej Białorusinów było wyjątkowo słabe26.

Warto wspomnieć, że okres dwudziestolecia międzywojennego 
to początek badań nad językiem polskim na Wileńszczyźnie. Języ-
koznawca Kazimierz Nitsch, prowadząc badania dialektologiczne 
na wsiach, stwierdził istnienie tzw. wyspy wileńskiej, czyli zwartego 
skupiska Polaków. Nowatorskim podejściem było powiązanie ist-
nienia tej wyspy nie z ekspansją języka z terenów rdzennie polskich 
ani wpływem kulturowym Wilna. Według badacza, był to jedynie 
skutek polonizacji Litwinów, poprzedzony etapem białorutenizacji. 
Wskazywać na to miały liczne elementy białoruskie w gwarze wi-
leńskiej i brak archaizmów typowych dla gwar rdzennie polskich. 
Późniejsze badania prowadzone między innymi przez Halinę Tur-
ską potwierdzały istnienie takiej wyspy, którą jednak trudno było 
dokładnie zlokalizować ze względu na dwujęzyczność mieszkańców 
wielu wsi. Kolejna lingwistka zajmująca się tym obszarem zwróciła 

25 His toria polityczna świata XX wieku, red. M. Bankowicz, Kraków 2004, 
s. 211.

26 Wielka his toria Polski, Tom V, s. 58.
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uwagę na błąd popełniany przez wspomnianych wyżej badaczy – 
traktowali oni gwarę wileńską jako twór jednorodny, charaktery-
styczny zarówno dla mieszkańców wsi, jak i inteligencji27.

Wydawać by się mogło, że wejście Wileńszczyzny w skład nie-
podległej Polski będzie sprzyjało powstawaniu jednoznacznego 
poczucia przynależności do narodu wszystkich polskojęzycznych 
mieszkańców regionu. Jednak okres międzywojnia okazał się na 
to zbyt krótki, a cechy pogranicza zbyt silne i obecne w świado-
mości mieszkańców. Poniżej zostaną omówione dwa odmienne 
typy postaw, które istniały w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Obydwa są charakterystyczne dla mieszkańców pogranicza histo-
rycznego oraz kulturowego.

Fenomen tutejszości

Tutejszość była zjawiskiem typowym dla terenów pogranicz-
nych, na których przeplatały się wpływy różnych kultur, zaś część 
społeczeństwa charakteryzował brak poczucia przynależności do 
dużej zbiorowości. To zjawisko było określane również innymi 
nazwami, jednak w odniesieniu do terenu Wileńszczyzny termin 
tutejszość przeszedł z języka potocznego do naukowego. Potwier-
dzić to może definicja Janusza Riegera 

tutejszość – to pojęcie syntetyczne oznaczające stop wielu kultur, 
a przede wszystkim białoruskiej, litewskiej i polskiej. Znane jest 
ono do dziś, w znaczeniu potocznym jest to obecnie określenie 
niewątpliwie nacechowane, niekiedy wręcz obraźliwe (zwłaszcza 
w odczuciu młodej inteligencji polskiej); czasami kojarzone jest 
z pewnym typem świadomości lokalnej28. 

Dzisiejsze użycie tego słowa zostanie przeanalizowane w ostat-
niej części niniejszego artykułu. W  tym miejscu termin będzie 
rozumiany tak, jak w dwudziestoleciu międzywojennym.

27 B. Zaluza, Język felietonów społeczno-obyczajowych wileńskiego „Słowa”, 
Warszawa 2007, s. 36-37.

28 J.  Rieger, Język polski dawnych Kresów Wschodnich: studia i  materiały, 
Warszawa 1996, s. 28.
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Tutejszość była jedną z postaw, którą pytani o przynależność 
narodową przyjmowali głównie niewykształceni chłopi. Ich prob-
lemy z samoidentyfikacją wynikały zwykle z sytuacji przenikania 
się wielu kultur, języków i wyznań oraz skomplikowanej historii29. 
Ludzie, którzy nie znali swojej genealogii czy nieraz bardzo za-
gmatwanej historii rodzinnej, budowali swoje poczucie tożsamo-
ści na zasadzie przeciwstawieństwa: my – oni, swoi – obcy. Pojęcie 
tutejszości przyjmowało różne znaczenia – na Podlasiu było zwy-
kle tożsame z wyznaniem prawosławnym, na Polesiu zaś wiązało 
się z  gwarą przejściową między językiem białoruskim i  ukraiń-
skim. W spisie powszechnym z 1931 roku pytano mieszkańców 
Rzeczpospolitej o  język ojczysty, czyli „język najbardziej bliski 
sobie”. Klasyfikacja objęła 12 grup językowych, przy czym w wo-
jewództwie poleskim zamiast rubryki „język ruski” pojawił się 
„tutejszy”30. Była to często nieuświadamiana postawa samoobrony 
w obliczu konfliktu interesów konkurujących sił. Określenie sie-
bie jako „tutejszego”, człowieka związanego głównie z regionem, 
ziemią, pozwalało uniknąć jednoznacznego opowiedzenia się na 
rzecz którejś opcji politycznej31. Dodatkowe problemy pojawiały 
się w przypadku dzieci z rodzin mieszanych narodowościowo.

A. Sadowski w książce Tożsamość Polaków na pograniczach pisze 
o metodach badania identyfikacji terytorialnej, będącej częścią skła-
dową tożsamości osobniczej i społecznej. Jest to metoda klasyfikacji 
jednostek względem ich tożsamości odnoszącej się do przynależności 
terytorialnej. Autor pisze, że na taką identyfikację składają się m.in. 

czas zamieszkania, ciągłość rodzinna (majątek rodzinny, groby 
przodków), ciągłość etniczna (wartości etniczne skupione na 
danym terytorium), poczucie potrzeby realizacji szczególnych 
zadań do spełnienia na danym terytorium (obrona rubieży naro-
dowych) i inne32. 

29 B. Zaluza, Język felietonów społeczno-obyczajowych wileńskiego „Słowa”, s. 52.
30 Drugi powszechny spis ludności z dn. 9.XII.1931 r., Mieszkania i gospo-

darstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo wileńskie (bez mia-
sta Wilna), Warszawa 1936, s. 11.

31 „Przegląd Wschodni” 1997, t. 4, s. 616.
32 A.  Sadowski, M.  Czerniawska, Tożsamość Polaków na pograniczach, 

Białystok 1999, s. 18. 
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Brak wykształcenia i umiejętności myślenia abstrakcyjnego zmu-
szał chłopów do identyfikacji ze swoim regionem, a nie wspól-
notą wyobrażoną, jaką było państwo. Zwłaszcza że dzieje historii 
kolejny raz czyniły tych ludzi obywatelami innego kraju, mimo 
że nie zmieniali miejsca zamieszkania. Nie umiejąc, według ka-
tegorii Stanisława Ossowskiego, wyobrazić siebie jako obywateli 
„ojczyzny ideologicznej”, wyrażali silne przywiązanie do „ojczy-
zny prywatnej”33.

Tutejsi stanowili w  skali państwa całkiem znaczny odsetek. 
Według spisu ludności z 1919 roku, na terenie Okręgu Wilno 
zamieszkiwało ponad 37000 ludzi, określających swoją naro-
dowość jako „tutejsi”34. Stanowiło to ponad 2% całej ludności. 
Na niektórych terenach byli poddawani polityce polonizacyjnej, 
prowadzącej do zwiększenia samoświadomości. Jednak nadal 
stanowili oni znaczny problem, będąc obywatelami nieświado-
mymi swoich praw i obowiązków. Józef Mackiewicz uważał, że 
społeczeństwo bez szerokiego uświadomienia to kiepski mate-
riał na żołnierzy i  obywateli tworzących silne państwo. Pisarz 
piętnował również charakterystyczne dla niektórych opcji poli-
tycznych protekcjonistyczne traktowanie „tutejszych” i manipu-
lowanie nieświadomymi masami35.

O problemach narodowościowych „tutejszych” prowadzono 
spory wśród przedstawicieli różnych opcji politycznych, którzy 
mieli skrajnie odmienne pomysły dotyczące tych mieszkańców. 
Jedni proponowali całkowitą asymilację, inni zaś  – politykę 
wspierającą świadomość mniejszości narodowych. Paradoksal-
nie, część inteligencji wileńskiej, która zajmowała się tą prob-
lematyką, w stosunku do siebie również określała terminu „tu-
tejsi”. Warto przyjrzeć się dokładniej pozytywnym konotacjom 
tego określenia.

33 Tamże, s. 19.
34 J. Wołkonowski, Wilno jako ośrodek tradycji politycznych różnych naro-

dowości w  okresie międzywojennym, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców 
Polaków Litwy” 2003, t. 2.

35 J. Mackiewicz, Wyjaśnić sprawę „tutejszych”, „Gazeta Codzienna” 1940, 
nr 22 (28 stycznia) 
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Sukcesorzy Wielkiego Księstwa Litewskiego

Znaczna część inteligencji wileńskiej nie mogła się odnaleźć 
w  sporze, który się zaogniał między dwoma nacjonalizmami  – 
polskim i litewskim. Odmawiali oni jednoznacznego opowiedze-
nia się po którejś stronie barykady, wierząc, że to droga wiodą-
ca do utraty cennego dziedzictwa kulturowego Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. Głównymi orędownikami idei kompromisu 
między wszystkimi mieszkańcami Wileńszczyzny byli krajow-
cy, którzy dzielili się na odłam konserwatywny i demokratyczny. 
Początki ich myśli politycznej sięgają przełomu XIX/XX wieku, 
kiedy w  obliczu litewskiego odrodzenia narodowego próbowa-
li przywrócić do życia ideę historycznego poczucia dwuszczeb-
lowości narodowej  – gentis Lithuaniae, natione Polona. Wśród 
najważniejszych sympatyków tego ruchu byli L.  Abramowicz, 
M. Rőmer, L. Chomiński, Z. Jundziłł, Cz. Jankowski, H. Romer-
-Ochenkowska, I. Turski, K. i R. Skirmuntowie36. Uważali siebie 
za obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego, nazywając tery-
torium Litwy i  Białorusi po prostu Krajem. Uznawali, że są to 
terytoria jednolite pod większością względów, posiadające bogatą 
tradycję i przeszłość. Jednym z elementów tej tradycji była tole-
rancja i  szacunek dla odmienności  – były to od wieków tereny 
wielokulturowe i wielowyznaniowe.

Ludwik Chomiński tak opisywał ideologię: 

Co to są krajowcy? Polscy krajowcy w Wilnie? Są to ci, co uko-
chanie oraz interes kraju w pierwszym rzędzie podkreślają. Lecz 
cóż to jest kraj? Czy to ten dzisiejszy wąski „kraj wileński” niena-
turalnie zbyt szczupło wykrojony? Czy Litwa w dwudziestolet-
nich granicach, czy wedle map lipcowych 1920 roku? Nie. Nasze 
pojęcia są szersze. Kraj nasz – to ziemie byłego Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego  – to tradycja ludów, które niegdyś w  Wilnie 
miały swą stolicę – to amalgamat krwi litewskiej, polskiej, biało-
ruskiej, przemieszany z Żydami, tatarami, karaimami, starowier-
cami! To kraj szeroki mający ośrodek w naszem Wilnie, jak w so-
czewce skupiającym ideę i myśl ześrodkowującą dążenia krajów 

36 K.  Tarka, Epigoni Wielkiego Księstwa Litewskiego  – krajowcy wileńscy 
1939-1940, „Husaria Tradycji” Zima 2009/2010, s. 49.
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odwiecznie stąd rządzonych. Wilno to miejsce święte, to Mekka 
tylu narodów, szczepów i  ludów, to ukochanie tych wszystkich, 
którzy w szerokim promieniu tego Znicza się rodzili, trwali, pra-
cowali, cierpieli i kochali. (…) Krajowcy w naszem rozumieniu 
są to właśnie ci, co poprzez nacjonalizmy, poprzez splątaną sieć 
sporów i walk poszczególnych wiar narodowych, religijnych, spo-
łecznych, ideowych pragną spójni a nie podziałów, zgody a nie 
waśni37.

Innym publicystą, niezwykle ważnym dla ruchu krajowców de-
mokratów był Michał Rőmer, który uznawał odrębność narodów 
etnokulturowych, ale postulował za ich zgodnym współżyciem 
w ramach byłego WKL. O swojej świadomości na przełomie wie-
ków pisał tak: 

Wtedy ja jeszcze nie rozumiałem, że moja skóra jest inna – ani 
czysto polska, ani czysto litewska, lecz szczególnie złożona, w któ-
rej znajdują się oznaki polskości i litewskości – stara skóra Ada-
ma Mickiewicza, szczególny stwór historii naszej ojczyzny, skóra 
w której i dusza jest szczególna – nie litewska, lecz i nie polska, 
ja jeszcze nie rozumiałem, że kłamałbym nazywając siebie tylko 
Litwinem, toteż kłamałbym nazywając siebie tylko Polakiem38. 

W rozważaniach tego działacza pojawiała się kategoria „Polaków 
litewskich”, znaczeniowo odmienna od Polaków na Litwie. Uwa-
żał, że powstaniu narodu Polaków litewskich, do którego sam by 
się zaliczył, przeszkodziło odrodzenie się suwerennych państw 
Polski i Litwy39.

Jeszcze bardziej radykalnie do kwestii narodowości podcho-
dzili krajowcy konserwatyści-tradycjonaliści, którzy nie uznawali 
narodów etnokulturowych, tylko naród polityczny zamieszkujący 
teren Wielkiego Księstwa Litewskiego. Byli również orędownika-
mi państwa w kształcie unii jagiellońskiej, w czym zbliżali się do 
idei federacyjnej, głoszonej przez Józefa Piłsudskiego. To właśnie 

37 Tamże, s. 51.
38 R. Miknys, Problem kształtowania się nowoczesnego narodu Polaków li-

tewskich w pierwszej połowie XX wieku, „Biuletyn Historii Pogranicza” 2000, 
nr 1, s. 23.

39 Tamże, s. 26-27.
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krajowcy konserwatyści jednoznacznie pozytywnie zareagowali 
na oddanie Wilna przez ZSRR Litwie, uznając, że miasto wraca 
do sukcesorów Rzeczpospolitej Obojga Narodów40.

W okresie międzywojnia pewną popularność zdobyły rów-
nież koncepcje obojnactwa narodowego. Warto w tym momencie 
przypomnieć teorię Antoniny Kłoskowskiej dotyczącą walencji 
kulturowej. Według niej, możliwa jest sytuacja przyswojenia sobie 
elementów składowych różnych kultur (biwalencja, ambiwalencja 
i poliwalencja), ale identyfikacja narodowa musi być jednoznaczna. 
Inaczej do czynienia mamy z kosmopolityzmem, który ze swojej 
istoty jest zaprzeczeniem przynależności do konkretnej zbiorowo-
ści41. W świetle tej teorii mieszkańcy Wileńszczyzny mogli czerpać 
z różnych kultur i tradycji, ale nie mogli jednocześnie identyfiko-
wać się z  dwoma odrębnymi narodami. W  istnienie „obojnactwa 
narodowego” wierzył Ludwik Abramowicz, podając za przykład 
braci Narutowiczów, z których jeden, Stanisław, uznawał siebie za 
rodowitego Litwina i został członkiem litewskiej Taryby, zaś dru-
gi, Gabriel  – objął urząd Prezydenta RP42. Była to jednak raczej 
odosobniona opinia wśród krajowców, którzy, jak już wspomniano, 
operowali pojęciami narodowości historycznej. W takim ujęciu nie 
mogło być kolizji między byciem Polakiem i Litwinem jednocześnie.

W poprzednim podrozdziale zostało wspomniane, że również 
część inteligencji wileńskiej określała siebie mianem „tutejszych”, 
mając na uwadze coś innego niż powszechne rozumienie tego słowa. 

Tutejszość – w sensie prymatu pierwiastka regionalnego – mia-
ła wyraz świadomej opozycji wobec nowoczesnej świadomo-
ści narodowej, której przeciwstawiano świadomość historyczną 
Wielkiego Księstwa. Była to tradycja zakładająca koegzystencję 
różnonarodowych pierwiastków połączonych wspólnotą histo-
rycznej przeszłości43.

40 K.  Tarka, Epigoni Wielkiego Księstwa Litewskiego  – krajowcy wileńscy 
1939-1940, s. 68-70.

41 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 161-162.
42 B. Zaluza, Język felietonów społeczno-obyczajowych wileńskiego „Słowa”, s. 48.
43 J. Bardach, Polacy a narody Litwy historycznej i próba analizy systemowej, 

„Kultura i Społeczeństwo” 1994, t. 38, s. 39.
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Dyskusja dotycząca charakteru ówczesnej Wileńszczyzny to-
czyła się na łamach kilku konkurencyjnych gazet. W  „Słowie” 
pojawiały się artykuły opisujące Wilno o dwóch obliczach: tutej-
szych i galileuszy. Pisząc o tutejszych, nie miano jednak na uwa-
dze nieświadomych przynależności narodowej chłopów. Takim 
mianem określali siebie bowiem również intelektualiści, którzy 
urodzili się w Wilnie lub na Wileńszczyźnie (szeroko pojmowa-
nej). Było to więc pojęcie nacechowane pozytywnie, odnoszące 
się do regionalnego, wielokulturowego dziedzictwa. Poprzez swo-
ją tutejszość wileńscy intelektualiści odrzucali podziały, wytwo-
rzone przez szowinistyczne ruchy polskie, litewskie i białoruskie. 
Uznawali prawo do różnych języków i kultur, przy poszanowaniu 
dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego44.

Tutejsi odznaczali się – w ich własnym mniemaniu – najlepszy-
mi cechami, co widać było zwłaszcza w kontraście do napływowej 
ludności Wilna  – galileuszy (nazwa powstała od mieszkańców 
Galicji). Mimo odnoszenia się do przybyszów z pewnym poczu-
ciem wyższości, wilnianie chętnie przejmowali od nich niektóre 
nawyki i zwyczaje. Wyjątkowo drażliwie jednak reagowali na pró-
by szerzenia polskiej kultury przez przyjezdnych (W.  Charkie-
wicz na łamach „Słowa” proponował utworzenie Izby Propagandy 
Kultury). Galileuszy pozbawiano prawa do jakiejkolwiek krytyki 
działań rodowitych mieszkańców Wilna i  wypowiadania się na 
tematy wileńskie45. Takie zachowanie i  nastawienie zdradzało 
kompleks prowincji, który pojawił się wśród mieszkańców Wilna 
po wcieleniu Litwy Środkowej do Polski. Przedtem przez wieki 
było to miasto stołeczne, więc jego mieszkańcy budowali swoją 
tożsamość w oparciu o poczucie wyjątkowości i dumy. Uczynienie 
Wilna miastem wojewódzkim de facto czyniło je jednym z wie-
lu miast Rzeczpospolitej, w dodatku ulokowanym na obrzeżach 
państwa. Protekcjonistyczne nastawienie niektórych urzędników 
i  artystów, przybywających na Wileńszczyznę z  misją szerzenia 
kultury na prowincji budziła jeszcze większy sprzeciw wśród 
tutejszych. Wszystkie powyższe czynniki sprawiały, że nawet ci 

44 J. Bardach, O dawnej i niedawnej Litwie, Poznań 1988, s. 221. 
45 B. Zaluza, Język felietonów społeczno-obyczajowych wileńskiego „Słowa”, 

s. 50-55.
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Polacy z Wileńszczyzny, którzy nie mieli wątpliwości co do swojej 
narodowości, nie czuli się związani ze społeczeństwem polskim. 
Utrwalało się poczucie odrębności od reszty narodu. Polacy na 
Wileńszczyźnie nadal posiadali tożsamość charakterystyczną dla 
mieszkańców pogranicza.

Tutejsze Wilniuki

Powyżej przedstawiono dwa konteksty terminu „tutejszość” – 
oznaczającego niewykształconą ludność o  labilnej świadomości 
narodowej lub samoidentyfikację inteligencji, odwołującej się do 
wielokulturowej tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dziś 
część Polaków wileńskich, zwłaszcza lepiej wykształconych, chęt-
nie buduje swoją tożsamość w  oparciu o  okres międzywojnia. 
Próbują udowodnić ciągłość historyczną, której nie przerwały 
dziesięciolecia spędzone w granicach Związku Radzieckiego oraz 
nieprzychylna polityka narodowościowa.

Jednakże na próżno by było szukać u dzisiejszych inteligentów 
jakichkolwiek odwołań do tutejszości. W poszukiwaniu określenia, 
które najlepiej oddawałoby specyficzną tożsamość mieszkańców 
pogranicza coraz częściej używa się słowa „Wilniuki”. Dlaczego 
w tej jednej kwestii nie sięga się do tradycji wypracowanej przez 
najwybitniejszych krajowców Wileńszczyzny w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego? Głównym powodem jest kontekst, 
w którym została osadzona „tutejszość” w ostatnich kilkunastu la-
tach. Używają go głównie Litwini w antypolskich wypowiedziach. 
Słowo to nie istnieje w oficjalnym języku, jednak jest zrozumiałe 
dla większości mieszkańców Wileńszczyzny.

Zgodnie z litewską odmianą tutejsi to „tuteišai”. Po wpisaniu 
tego słowa w wyszukiwarkę internetową pojawia się kilka tysięcy 
wyników, absolutna większość to komentarze do artykułów lub 
fora dyskusyjne. Z  rzadka zdarza się jednak użycie tego słowa 
w artykule prasowym lub felietonie. Przykładem może być artykuł 
na portalu informacyjnym, gdzie dziennikarz starał się wyjaśnić, 
dlaczego wśród wymagań w konkursie na stanowisko urzędnicze 
w rejonie wileńskim wymagano znajomości „miejscowego języka 
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polskiego”. Właśnie do wytłumaczenia tego pojęcia użył on słowa 
„tutejszy” język, czyli mieszanka litewskiego, polskiego, rosyjskie-
go i białoruskiego46.

Inne wyniki wyszukiwania hasła „tutejsi” kierują do o  wiele 
mniej wyważonych wypowiedzi i  z  zasady nieprzychylnych ko-
mentarzy. Na jednym z  forów „tutejsi” pojawiają się w  kontek-
ście pytania o najbardziej znienawidzoną narodowość, uzyskując 
w sondzie 6%47. Na innych stronach pojawiają się określenia zja-
wiska „tutejszych” – według internautów są to mieszkańcy Wi-
leńszczyzny, którzy nie są prawdziwymi Polakami. Przykładowa 
definicja „tutejszych” – to lituanizowani Białorusini, którzy nazy-
wają siebie Polakami48. Rozmawiają mieszanką języka polskiego, 
białoruskiego i rosyjskiego oraz są spolonizowanymi Litwinami. 
Wśród najczęściej pojawiających się zarzutów, skierowanych w ich 
stronę jest postawa roszczeniowa, brak umiejętności posługiwania 
się językiem państwowym oraz nieuzasadnione poczucie wyższo-
ści wobec Litwinów. „Tutejsi” w wypowiedziach internautów to 
najczęściej niewykształceni ludzie o ograniczonych horyzontach 
myślowych, przypisujący sobie bezpodstawnie szlacheckie po-
chodzenie. Szczególnie typową cechą jest nieznajomość historii 
swojej społeczności na Wileńszczyźnie oraz brak świadomości 
narodowej.

Nie może dziwić zatem, że „tutejszość” została wyparta ze 
słowników miejscowych Polaków, którzy starają się o  odbudo-
wę w  dużej mierze utraconej tożsamości. W  celu odcięcia się 
od terminu o  tak negatywnych konotacjach, zaczęto populary-
zować słowo „Wilniuk”. Oznacza ono mieszkańca Wileńszczy-
zny, a  utworzone zostało poprzez dodanie typowej dla wileń-
skiej gwary końcówki – uk. W badaniu przeprowadzonym przez 
J. Kurzępę uczniowie, mając za zadanie określenie, kim są w sen-
sie narodowym, najczęściej wybierali odpowiedź „jestem Pola-

46 http://politika.atn.lt/straipsnis/7635/nori-i-valstybine-tarnyba-moky-
kis-tuteisiu-kalbos (15.01.2011).

47 http://www.ferrum.lt/phpbb/viewtopic.php?p=275732&sid=b91565f0
e98eef396ae66fbea44ecf66 (15.01.2011).

48 http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?p=212492 
(15.01.2011).
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kiem”, ale drugim najczęściej wybieranym wariantem było „je-
stem Wilniukiem”49.

Kim jednakże jest Wilniuk i czy to określenie nie jest synoni-
mem poprawnej nazwy mieszkańca miasta – wilnianina? Na to 
pytanie odpowiedzieli organizatorzy I Światowego Zjazdu Wil-
niuków, który odbył się w 2009 roku w Wilnie. W tygodniowej 
imprezie wzięło udział około 1000 osób z  całego świata, które 
czują się w jakiś sposób związane z tym regionem. Na swojej stro-
nie internetowej organizatorzy pisali: „Wilniuk – to dziecię Oboj-
ga Narodów. To wytwór państwa federacyjnego, złożonego z Ko-
rony Państwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego50”. Jak 
widać, jest to bezpośrednie nawiązanie do międzywojennej kon-
cepcji „tutejszych” jako sukcesorów chlubnej tradycji Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. 

Prawdziwy Wilniuk wcale nie musi pochodzić z Wilna, ani tam 
aktualnie mieszkać. Wystarczy, że się wywodzi z okolic – z Wi-
leńszczyzny (do dzisiaj rdzeń tego obszaru wyznacza trójkąt mię-
dzy Wilnem, Solecznikami i Trokami). Za to jego zapuszczone 
w tę ziemię korzenie sięgają już nawet nie kilku, lecz kilkunastu 
pokoleń. 

W ten sposób podkreślone zostało, że Wilniuki nie są ludnoś-
cią napływową, ale autochtonami, zamieszkującymi Wileńszczy-
znę od wieków. W domyśle oznacza to prawo do współdecydowa-
nia o charakterze tego regionu i uczestniczenia w jego rządzeniu. 
W  tekście charakteryzującym postać Wilniuka odpiera się za-
rzut stawiany przez Litwinów „tutejszym”  – brak świadomości 
narodowej. 

To ktoś, kogo kolejne fale wywózek i repatriacji zmiotły z Ziemi 
Wileńskiej i  rozproszyły po świecie, ale też ktoś, kto tu pozo-
stał i oparł się powojennej próbie sowietyzacji tych terenów, kto 

49 J.  Kurzępa, Polska diaspora na Wileńszczyźnie, w: Przeszłość, teraź-
niejszość i  przyszłość Polaków na Wschodzie: konferencja naukowa 8-9 maja 
2001 r. w Gorzowie Wielkopolskim, red. M. Szczerbiński i T. Wolsza, Gorzów 
Wielkopolski 2001, s. 235.

50 Ten i  kolejne cytaty pochodzą ze strony internetowej Zjazdu http://
www.wilniuki.lt/index.php/pl/wilniuki/kim-sa-wilniuki.html, 15.01.2011.
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sprawił, że starania ówczesnych władz o wyparcie ze świadomości 
Wilniuków, że należą do tej a  nie innej wspólnoty narodowej, 
religii, historii i kultury, spełzły na niczym.”

Poza treścią obiektywną, taką jak miejsce zamieszkania, auto-
rzy przypisują terminowi „Wilniuk” również silne treści emocjo-
nalne i  normatywne. Zgodnie z  narracją zaproponowaną przez 
badaczy wschodnich pograniczy Wilniuki są ludźmi wielokultu-
rowego pogranicza51. 

Wilniuk jest również określeniem charakteru. Wilniuk ma w so-
bie trochę białoruskiej pokory, nieco żydowskiej przezorności 
i  skłonności do filozofowania, sporo litewskiej powściągliwości, 
która jednak niekiedy ustępuje rosyjskiej zadziorności. Ten wie-
lobarwny osobowościowy pachtwork jest gęsto przeszyty polską 
dumą i sarmacką fantazją. 

Mimo cech czerpanych z wielu kultur, Wilniuk w domyśle jest 
Polakiem52. Opisując sylwetkę Wilniuka, organizatorzy Zjazdu 
opowiedzieli się za integracją w ramach państwa litewskiego – 

Dzisiejszych Wilniuków od tych przedwojennych różni przede 
wszystkim to, że mieszkają w innym państwie – w Republice Li-
tewskiej. Ale jest to ich państwo. Utożsamiają się z nim i są wobec 
niego lojalni.

Na koniec tego opisu, który stanowi swoistą deklarację grupową, 
następuje podkreślenie wyjątkowości Wilniuków. 

Wilniuki mają świadomość swojego „wilniukstwa”, pewnej 
ukształtowanej na pograniczu kilku kultur odmienności – języ-
kowej, obyczajowej, kulturalnej i nawet mentalnej.

Mimo że od dwudziestolecia międzywojennego minął pra-
wie wiek, problemy tożsamościowe Polaków na Wileńszczyźnie 
się prawie nie zmieniły. Miejscowa inteligencja promuje termin 
„Wilniuki”, przypisując mu same pozytywne cechy i  konota-

51 J.  Nikitorowicz, Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, 
Białystok 1995, s. 16-40.

52 Ł.  Brzozowska, Wilniuki, Wilniucy, Wilnianie, „Magazyn Wileński” 
26.08.2009, nr 7, s. 7.
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cje. Znaczna część społeczności nadal jednak bardziej odpo-
wiada opisowi „tutejszych”, czyli ludzi nieświadomych swojej 
tożsamości.

Summary
Alicja Malewska 

( Jagiellonian University)

“Locals or Wilniuki? Self-identification  
of the Polish in the Vilnius Region” 

The purpose of this article is to present an aspect of the col-
lective identity of the Polish-speaking inhabitants of the Vilnius 
region – an area which has been multicultural for centuries. The 
phenomenon of patrimonial land (“tutejszość”) is presented both 
in its traditional form and in a very special context, which ap-
peared only in the circle of Vilnius intellectuals. Traditionally the 
term “the locals” (“tutejsi”) was used to describe people unaware 
of their own national identity.  However, this term gained a new 
meaning thanks to Vilnius intellectuals attached to the heritage 
of Polish-Lithuanian Commonwealth. This paper also focuses on 
the current situation in which some of the Vilnius region inhabit-
ants, aware of their roots and cultural affiliation - just like in the 
interwar period – reject sharp national divisions in favour of the 
“Wilniuki” identity.
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A k a d e m i a  I g n a t i a n u m

Pamięć jako religia
Obecność religijności kresowej w katolicyzmie polskim

W toczonym sporze wokół polskiego katolicyzmu niezwykle 
interesujące jawią się dwie wypowiedzi, notabene autorstwa uczo-
nych z zagranicy. Pierwsza z nich wyszła spod pióra znanego ame-
rykańskiego socjologa José Casanovy, który analizując przyczyny 
trwałości postaw religijnych w Polsce, szukał ich we wskazanym, 
według niego, przez Jana Pawła II „duchowym rezerwuarze”1. 
Mieści się on zgodnie z sugestiami papieża na Wschodzie, w kli-
macie silnego oddziaływania rosyjskiego prawosławia. Czerpanie 
z tego „zbiornika wartości i postaw”, zdaniem Casanovy, ma być 
odpowiedzią polskiego Kościoła na sekularyzacyjnę i antychrześ-
cijańskie prądy Zachodu. Im silniejsze oddziaływanie materiali-
stycznych przekonań, tym większa determinacja katolików w Pol-
sce, aby z tego źródła czerpać inspirację i do niego się odwoływać.

Druga wypowiedź z ust francuskiej badaczki ponowoczesnej 
religijności, Danièle Hervieu-Léger, jest bardziej rozbudowana 
i nie tak precyzyjna w opisie, jak stwierdzenia Casanovy. Przede 
wszystkim dlatego, że dla tej uczonej religijność nie jest jedno-
znaczna, a z pewnością nie tożsama z uznawanymi formami jej 
przekazu. Konstrukt religijności składa się z  pamięci i  tradycji, 
które mogą funkcjonować w  obrębie instytucjonalnych struktur 
Kościoła, ale też w  pewnych sytuacjach mogą się usamodziel-

1 J. Casanova, Katolicka Polska w postchrześcijańskiej Europie, „Więź”, 5/2004, 
w: http://laboratorium.wiez.pl/teksty.php?katolicka_polska_w_postchrzescijan-
skiej_europie, 17.03.2010. Por. J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie, 
Kraków 2005. 
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nić i egzystować obok lub zamiast doktryny. W opisie Hervieu- 
-Léger taki model religijności występuje w poddanych przeobra-
żeniom industrialnym osadach wiejskich, ale także we wspólno-
tach formalnych lub nieformalnych, „powiązanych kodem sen-
sów”, odwołujących się do przeszłości (tradycji), legitymującej 
istnienie jednostek2. Jedną z takich zbiorowości, zdaniem Léger, 
jest Polska o niezwykle złożonej religijności, daleko wykraczającej 
poza uznane modele doktrynalne.

Obie przytoczone wypowiedzi cechuje silne przeświadczenie, 
że polski katolicyzm jest wyjątkowy, zdolny przezwyciężyć hedo-
nistyczne i relatywistyczne trendy współczesnej kultury, odwołując 
się do tych obszarów swojej wewnętrznej tożsamości, które budu-
ją jego strukturę. Oczywiście nie jest dla polskiego piśmiennictwa 
to żadną nowością. Zarówno Jerzy Kłoczowski, jak i Janusz Tazbir 
przytaczali wiele przykładów z dziejów polskiego Kościoła, gdy 
był on postrzegany jako atrakcyjny, jawił się Europejczykom jako 
nowatorski model kulturowy3. Niemniej to, co różnicuje obecne 
opisy, to zwrot w kierunku duchowości i to pojmowanej jako od-
rębny organizm. Poszukiwanie „drugiego dna” w polskim katoli-
cyzmie jest choćby dla Janusza Mariańskiego czy Krzysztofa Ko-
seły wyzwaniem dla współczesnych polskich badaczy4.

W duchu tych poszukiwań kierunki nakreślone przez José 
Casanovę i  Danièle Hervieu-Léger wydają się intrygujące, 
zwłaszcza dla analiz dokonujących się przeobrażeń w  polskim 
katolicyzmie po II wojnie światowej. Tu wciąż mamy zbyt mało 
informacji, na ile ten proces inspirowały czynniki polityczne i so-
cjologiczne przeobrażenia, a  na ile dokonywała się rzeczywista 
zmiana tożsamości religijnej Polaków, choćby pod wpływem za-
niku religijności kresowej5.

2 D. Hervieu-Léger, Religia jako pamięć, Kraków 2007, s. 14-15. 
3 Por. J.  Kłoczowski, A  History of Polish Christianity, Cambridge 2000; 

J. Tazbir, W pogoni za Europą, Warszawa 1998. 
4 Szerzej: Meandry religijności w  wolnej Polsce  – debata KAI, w: http://

ekai.pl/wydarzenia/x19702/meandry-religijnosci-w-wolnej-polsce-debata-
-kai/?page=1, 17.03.2010.

5 Proces zanikania dotyczy sytuacji funkcjonowania typu religijno-
ści na poziomie duszpasterskiej aktywności Kościoła, nie obejmuje zaś sfery 
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Pod jej pojęciem rozumiemy różne sfery oddziaływań du-
chowości i doktrynalnych założeń wypracowanych w kontekście 
obecności na terenie określanym mianem „Kresy”. Termin ten 
ewaluował w przeszłości w związku ze zmianami granic polskiej 
państwowości na wschodzie, ale zawsze dotykał problemu funk-
cjonowania w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym, 
gdzie polskość nie była dominująca, choć mentalnie atrakcyjna6. 
Domknięcie pojęcia zakończyło się w okresie międzywojennym 
w  trakcie sporu o  kształt granic powstającej polskiej państwo-
wości. Wszystko to, co pozostawało w zasięgu inkorporacyjnych 
możliwości opanowania przez żywioł polski, przede wszystkim 
ziemiaństwo i wojskowe osadnictwo, uznano za „kresowe”, mając 
na względzie również rzeczywisty przebieg granic, który zwłasz-
cza na Podolu nie był korzystny dla Polaków – pozostawiał wiele 
ośrodków m.in. wokół Kamieńca i Płoskirowa poza polskimi gra-
nicami. W szczególnej sytuacji obecności katolików na tych tere-
nach biskup kamieniecki Piotr Mańkowski opracował koncepcję 

pobożności indywidualnej. W  tym aspekcie obserwujemy zaś proces wnika-
nia religijności kresowej do zbioru pamięci religijnej Polaków, głównie tych, 
których doświadczenia religijne formowały się w kontekście obecności na te-
rytorium opisywanym terminem „Kresy”. Powojenna izolacja społeczna tych 
jednostek, również w  aspekcie ich religijnych wspomnień, doprowadziła do 
utrwalania się w ich pamięci wszelkich śladów materialnych, obrzędów, teks-
tów, tradycji, które pozostały z przeszłości i stanowiły dziedzictwo grupy od-
niesienia. Im silniej jednostkowe doświadczenia znaczenia tych kulturowych 
artefaktów były eksponowane, tym proces ich przekazywania był głębszy. 
Uznaje się, iż doświadczenia „zamrażania” i  „odmrażania” pamięci, charakte-
rystyczne dla powojennych dziejów Polski, miały wpływ na kształtowanie się 
oblicza współczesnego polskiego katolicyzmu. Por. E. Kotkowska, Pamięć jako 
miejsce rozpoznawania doświadczanych relacji pomiędzy Bogiem a  człowiekiem, 
w: Religia wobec historii, his toria wobec religii, red. E. Przybył, Kraków 2006, 
s. 145-150; S. Głaz, Doświadczenie religijne a osobowość, Kraków 2003, s. 23; 
M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008, s. 281, 323, 421.

6 Stanisław Obirek religijność na Kresach opisywał jako archaizm kultu-
rowy, wyrosły z dziedzictwa wielkich religii monoteistycznych, który przenika 
obecnie różne etniczne tradycje, nie zawsze sprzyjając postawom pluralistycz-
nym, a często prowadząc do sporów, kto jest depozytariuszem zawartych w nim 
idei. Por. Przyszłość kresów. Dyskusja panelowa, w: Dziedzictwo kresów – nasze 
wspólne dziedzictwo?, red. J. Purchla, Kraków 2006, s. 311-313.
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funkcjonowania Kościoła opartego na tzw. „religijności kresowej”7. 
Ważnym aspektem tej religijności był misyjny jej charakter, który 
dopuszczał znaczne odstępstwa zarówno w sferze organizacyjnej 
(brak struktur parafialnych), jak i doktrynalnej (odwołanie do tzw. 
religijności serca, samodeklaracji wiary). Podobne postulaty zgła-
szał biskup żytomierski Ignacy Dub-Dubowski w odniesieniu do 
ludności Wołynia, która zwłaszcza w rejonie Marchlewszczyzny 
doznawała licznych prześladowań i szukała w granicach Rzeczy-
pospolitej możliwości wyznawania swojej wiary8.

„Religijność kresowa” to również koncepcja obecności kato-
lików w  rejonach zdominowanych przez wschodni obrządek. 
Dla tych obszarów abp mohylewski Edward von Ropp pro-
ponował wprowadzenie birytualizmu, czyli dwuobrzędowości 
rozciągniętej przede wszystkim na duchowieństwo katolickie. 
Oba obrządki – unicki i  łaciński – miały być podporządkowa-
ne władzy jednego biskupa, posiadającego prawo odprawiania 
nabożeństw i  udzielania sakramentów w  rzymskim i  wschod-
nim rycie. Dwuobrzędowość rozciągałaby się także na parafie, 
na terenie których Kościół mógł funkcjonować w  obrządku 
większości, zaś mniejszości miałyby swoje kaplice lub kościoły 
filialne, obsługiwane przez duchownych zależnych całkowicie 
od miejscowego proboszcza. Takie rozwiązanie miało usunąć 
obawy przyszłych konwertytów przed latynizacją, a  jednocześ-
nie zapewnić możliwość swobodnego wyboru obrządku9. Ropp 
uważał ziemie białoruskie, posiadające bardzo małą liczbę lud-
ności katolickiej, za typowo misyjne i  dlatego był przeciwny 
tworzeniu na tym terenie stałej organizacji kościelnej. Bazą dla 
akcji misyjnej miały być erygowane na tym obszarze prefektu-
ry apostolskie, umiejscowione w większych skupiskach ludności 
katolickiej, m.in. w  Mohylewie, Witebsku czy Połocku. Akcja 
unijna miała być prowadzona w obrządku wschodnim. Podob-
ne koncepcje prezentował bp miński Zygmunt Łoziński, który 
w latach 1919-1921 wysunął projekt upowszechnienia obrząd-

7 M. Mróz, Katolicyzm na pograniczu. Kościół katolicki wobec kwestii ukra-
ińskiej i białoruskiej w Polsce w latach 1918-1925, Toruń 2003, s. 29.

8 Tamże, s. 30. 
9 Tamże, s. 107-108.
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ku wschodniego przy przechodzeniu ludności prawosławnej na 
katolicyzm z możliwością przyłączania konwertytów do istnie-
jących parafii łacińskich lub tworzenia nowych parafii obrządku 
wschodniego. Jednocześnie dopuszczał ewentualność odprawia-
nia nabożeństw oraz pełnienia przez duchowieństwo łacińskie 
posług duszpasterskich w obrządku wschodnim. Zasada ta mia-
ła również dotyczyć księży prawosławnych, którzy przeszli na 
katolicyzm w  obrządku wschodnim i  mogli sprawować funk-
cje duchowne także w obrządku łacińskim10. Dwuobrzędowość 
proponowana przez Łozińskiego, polegająca na pracy misyjnej 
wśród prawosławnej ludności bez naruszania odrębności naro-
dowych z  zachowaniem wschodniego obrządku, miejscowych 
zwyczajów i języka, dawała szansę na powodzenie i mogła zapo-
biec występowaniu ewentualnych konfliktów na tle narodowoś-
ciowo-wyznaniowym. Kongregacja dla Kościoła Wschodniego 
w Watykanie uznała jednak te plany za mało realistyczne (trud-
ności organizacyjne oraz sprzeciw rosyjskiej cerkwi), a  wobec 
powstania państwa polskiego wyraziła przekonanie, iż będzie on 
czynnikiem stabilizującym, który zapewni oparcie dla rozwoju 
katolicyzmu na wschodzie11.

Notabene zależy zaznaczyć, iż obecnie powraca dyskusja wo-
kół tej koncepcji. Roman Dzwonkowski, badający sytuację Koś-
cioła katolickiego na ziemiach byłego ZSRR, zauważał, iż papież 
Benedykt XVI podjął porzucone przed prawie wiekiem plany 
Benedykta XV w zakresie dialogu z Rosją i przychylnym okiem 
spoglądał na koncepcję dwuobrzędowości, oczywiście dostosowa-
ną do współczesnych realiów12. W tym względzie akcja Watykanu 

10 J.  Wasilewski, Zygmunt Łoziński, biskup miński i  piński, Pińsk 1939, 
s.  396-397. Por. M.  Mróz, Zygmunt Łoziński, apostoł Białorusi i  orędownik 
polsko – białoruskiego pojednania, w: Prorocy Europy Środkowo – wschodniej XX 
wieku: Materiały III i  IV Forum Teologów Europy Środkowo – Wschodniej, red. 
S.C. Napiórkowski, Lublin 2009. 

11 Szerzej: M.  Mróz, W  kręgu dyplomacji watykańskiej: Rosja, Polska, 
Ukraina w dyplomacji watykańskiej w latach 1917-1926, Toruń 2004.

12 http://www.zmwschod.iaw.pl/pl/28123/23304/Kosciol_katolicki_na_
terenach_dawnego_ZSRR.html (02.07.2011). Por. I. Kabzińska, Badania pol-
skich etnografów na Żytomierszczyźnie, w: Kultura pogranicza – pogranicze kultur, 
red. A. Bobryk, Siedlce – Pułtusk 2005, s. 90-91.
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napotyka na duże trudności, zwłaszcza ze strony wiernych. Ce-
chuje ich silne przywiązanie do języka polskiego w liturgii oraz 
obrzędowości13. Jest to skutkiem, zdaniem Dzwonkowskiego, nie 
tyle pracy polskich kapłanów po 1990 roku, co właśnie zaniecha-
nia realizacji w okresie międzywojennym prezentowanych przez 
biskupów kresowych koncepcji rozwiązania obecności katolicy-
zmu we wschodnich diecezjach14.

Po 1921 roku zwyciężyło myślenie tradycyjne, choć zarzuco-
ne koncepcje z  różnym skutkiem próbował realizować bp pod-
laski Henryk Przeździecki, organizator parafii neounickich oraz 
twórca Instytutu Misyjnego w Lublinie, przygotowującego kadry 
misjonarzy do pracy w Rosji15. Z organizacją parafii w diecezjach 
kresowych było bardzo trudno – brakowało kadr duszpasterskich 
oraz świątyń16. Wierni zmuszeni byli jechać wiele kilometrów do 

13 Szerzej: R. Dzwonkowski, O. Gorbaniuk, J. Gorbaniuk, Postawy ka-
tolików obrządku łacińskiego na Ukrainie wobec języka polskiego, Lublin 2001; 
I. Kabzińska, Wśród „kościelnych Polaków”. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (na-
rodowej) Polaków na Białorusi, Warszawa 1999; I. Kabzińska, Badania polskich 
etnografów na Żytomierszczyźnie, w: Kultura pogranicza – pogranicze kultur, red. 
A. Bobryk, Siedlce – Pułtusk 2005, s. 89-97.

14 Szerzej:  R.  Dzwonkowski, Od Kościoła polskiego do Kościoła Polaków 
na Wschodzie, w: Kościół katolicki na Litwie i  Białorusi w  XIX i  XX wieku, 
„Sympozjum”, 1/1999, s. 61-74. Etnografowie zwracają jednak uwagę, że polscy 
księża nie posiadają wiedzy na temat specyfiki religijności na terenach dawnego 
ZSRR, zwłaszcza na Ukrainie i Białorusi. Popełniają w związku z tym błędy 
w  ocenie „kanoniczności” rytu religijnego tamtejszych katolików, zwalczając 
utrwalone od stuleci formy duchowej ekspresji, np. w liturgii pogrzebowej czy 
kulcie lokalnych świętych. Protestują również w  sytuacji zapożyczeń religij-
nych, np. na styku katolicyzmu i prawosławia. Dowodzi to znacznych uchybień 
formacji seminaryjnej w zakresie przygotowania do funkcjonowania w wielo-
kulturowych społecznościach oraz braku wiedzy alumnów na temat specyfiki 
„religijności kresowej”. Szerzej: I.  Kabzińska, Badania polskich etnografów na 
Żytomierszczyźnie, w: Kultura pogranicza – pogranicze kultur, red. A. Bobryk, 
Siedlce – Pułtusk 2005, s. 91-92.

15 M. Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wo-
bec prawosławia 1918-1939, Warszawa 1989, s. 407-408; J. Krętosz, Wschodnie 
katolickie obrządki w Polsce, Katowice 2008, s.  67-68; F. Rzemieniuk, Kościół 
katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Neounia, Lublin 1999.

16 Relacja m.in. Jadwigi Osostowicz z  osady Łany pow. Krzemieniec 
pokazuje, iż ludność pochodzenia ukraińskiego oraz żydowskiego solidarnie 
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kościoła, co odbijało się na skali praktyk religijnych17. Częstym 
zjawiskiem było przyjmowanie sakramentów łącznie. Stan wiedzy 
religijnej był opłakany, zresztą brakowało katechetów18. Z koniecz-
ności ludność katolicka korzystała z duszpasterstwa unickiego lub 
prawosławnego19. Ziemianie organizowali w swoich domach ka-
plice i sprowadzali duchownych nawet z odległych stron20. Misyj-
ność posługi takich księży oddaje charakter ich duszpasterstwa – 
ciągle w drodze, od jednej świątyni do drugiej, często bez stałego 
miejsca pobytu, wykonując czynności dodatkowe (zdarzało się, 

pracowała nad wzniesieniem katolickiej świątyni, której obecność była dopeł-
nieniem miejscowych stosunków wyznaniowych. Por. Z  Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej. Wspomnienia z  osad wojskowych 1921-1940, Londyn 1992, 
s. 273. O wzajemnym wsparciu duchownych obrządku unickiego i katolickie-
go na rzecz organizacji struktur duszpasterskich wspomina też Jerzy Żegota – 
Januszajtis z  osady Szyły pow. Krzemieniec. Uważa, iż ekumenizm stanowi 
jeden z podstawowych filarów religijności kresowej. Por. Z Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej. Wspomnienia z  osad wojskowych 1921-1940, Londyn 1992, 
s. 363. Podobna opinia pojawia się również w pracy E. Alabrudzińska, Kościoły 
ewangelickie na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Toruń 1999, s. 92. 

17 Charakter życia religijnego na Kresach oddaje m.in. relacja Jadwigi 
Pszonki z osady Jełomalin na Wołyniu: „Do kościoła jeździło się 12 kilome-
trów do Ostroga i w lecie, kiedy konie były zmęczone pracą w polu, chodzi-
liśmy piechotą, ale nie zaniedbywano obowiązku słuchania mszy św.”. Por. 
Z  Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Wspomnienia z  osad wojskowych 1921-
1940, Londyn 1992, s. 221.

18 Relacje karmelitów bosych z  Witebska ukazują trudności w  pracy 
z miejscową ludnością, której religijność nie była formowana przez misje czy 
akcje katechetyczne, ale opierała się na utrwalonych przez wieki przesądach 
i magicznych rytuałach. Szerzej: http://www.nil.org.pl/xml/nil/gazeta/nume-
ry/n2000/n200002/n20000216, 12.10.2012.

19 W osadzie Wielkopolanka pow. Dubno religii katolickiej uczył ksiądz 
prawosławny. Por. Z  Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Wspomnienia z  osad 
wojskowych 1921-1940, Londyn 1992, s.  387. Relacje o  życiu religijnym na 
Kresach przed 1939 rokiem zawiera też archiwistyczny projekt Ośrodka 
Karta „Polacy na Wschodzie” (http://www.polacynawschodzie.pl/index.
php?page=tematy&id=5&lang=pl, 12.10.2011). Por. Archiwum Ośrodka 
Karta, AWII/2577, Wspomnienia Michała Sobkowa z Konopiec nad Dniestrem, 
s. 10-38. 

20 W.  Wiśniewski, Pani na Berżenikach. Rozmowy z  Heleną z  Zanów 
Stankiewiczową, Londyn 1991, I. Sławińska, Szlakami moich wód, Lublin 1998, 
M. Czapska, Europa w rodzinie, Warszawa 1989.
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że księża odbierali porody, sprawowali sądy rozjemcze, pomagali 
w budowie tam rzecznych, orali)21. W lepszej sytuacji były zakony, 
które posiadały na Kresach swoje lokalne filie. Stawały się one nie 
tylko centrami życia religijnego, ale również prowadziły szeroką 
działalność, w tym oświatową i kulturalną. Wzrastające potrzeby 
wiernych wymuszały przyjmowanie kandydatów niespełniających 
wszelkich wymogów formalnych, m.in. zdarzały się siostry nie-
piśmienne oraz klerycy z brakami podstaw znajomości katechi-
zmu. Dużą rolę odgrywała służba przyklasztorna, z grona której 
wywodziło się wielu świeckich katechetów. Wielką aktywnością 
odznaczały się kobiety. Zakładały one rozmaite bractwa religijne, 
które także pełniły funkcje społeczne i charytatywne22.

Na charakter religijności kresowej miał wpływ obok ram 
organizacyjnych również jej duchowy potencjał23. Wynikał on 

21 Tradycje ludowe na Białorusi, w: http://westki.info/blogs/9898/trady-
cje-ludowe-na-bialorusi-rejon-glebokie-wojewodztwo-witebsk-dawne-kresy-
-wschodnie-woj, 02.07.2011. 

22 J.  Adamarczuk, His toria rzymsko  – katolickiej diecezji pińskiej w  la-
tach 1925-1939, Warszawa 2002, A.  Mirek, Kresy Wschodnie widziane ocza-
mi i sercem Polki i zakonnicy, w: Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, 
K. Sierakowska, Kielce 2009, s. 67-79, A. Mirek, Zgromadzenie Córek Maryi 
Niepokalanej w latach 1891-1962, Sandomierz 2002, M. Piaszyk, Żeńska grupa 
zakonna w Polsce międzywojennej na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 
Serca Jezusa Konającego (Szarych Urszulanek), w: M.  Piaszyk, G.  Kasperek, 
Zakony żeńskie w Polsce międzywojennej. Materiały źródłowe do dziejów Kościoła 
w Polsce, t. 6, Lublin 1997, s. 257-265, L. Popek, Diecezja żytomierska w latach 
1918-1945, Lublin 1999 (mps), tenże, Dzieje diecezji łuckiej 1925-1939, Lublin 
2003, (mps); M.  Radwan, Duszpasterstwo katolickie na Białorusi 1917-1984, 
w: Ewangelia i  kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie, red. M.  Radwan, 
T. Styczeń, Rzym 1988. 

23 Na zjawisko kształtowania się specyficznej religijności na wschodnich 
rubieżach I  Rzeczypospolitej zwraca uwagę zarówno Richard Butterwick 
(R. Butterwick, Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788-1792, Kraków 2012, 
s. 32-33), jak i Martyna Deszczyńska (M. Deszczyńska, Polskie kontroświecenie, 
Warszawa 2011, s. 276). Autorzy studiów poświeconych recepcji myśli oświe-
ceniowej w doktrynie społecznej polskiego Kościoła XVIII wieku zauważają, iż 
zaowocowała ona swoistym pęknięciem religijności na nurt oficjalny, tożsamy 
z tzw. oświeconym katolicyzmem i sferę szeroko rozumianego pogranicza, gdzie 
koegzystowały z sobą różne prądy doktrynalne i ideologiczne. Ten kontroświe-
ceniowy, a bardziej antyoświeceniowy, obszar religijności polskiej pokrywał się 
geograficznie z terminem mentalnym „Kresy”, ukształtowanym w XVII wieku 

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



199Pamięć jako religia

z utrzymującej się od czasów nowożytnych koegzystencji wie-
lu kultur i  narodów. Choć w  XIX wieku wydawał się już ten 
twór archaiczny, to zaczął on podlegać, zwłaszcza na Ukrainie, 
wpływom rodzącego się nacjonalizmu. Częściej zaczęto wtedy 
widzieć duchowość kresową jako czysto polską specjalność, jako 
coś przynależnego do dziedzictwa tylko tej jednej nacji, choć 
rozciągającej swoje wpływy na inne zbiorowości. Można by 
odnieść wrażenie, że ten stan duchowy bardziej podlegał ter-
minowi „lokalizm religijny”, gdyż budowały go doświadczenia 
egzystencjalne ludzi na konkretnym obszarze24. Silny wpływ na 
duchowość miała zwłaszcza obecność sanktuariów maryjnych 
czy innych miejsc kultu, do których początkowo nie ograniczano 
dostępności dla innych niż katolickie wspólnot25. W Ostrej Bra-
mie modlili się obok łacinników także unici i Ormianie26. Ber-
dyczów ze słynną ikoną Matki Bożej Śnieżnej był celem piel-
grzymek dla prawosławnych z całej Ukrainy27. Żydzi nie tylko 
mogli uchylać czapki przed świątyniami, ale także przyjmowano 

pod wpływem sarmackiej kultury, także i  tej religijnej, budowanej przez po-
wstające ówcześnie na wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej klasztory i pa-
rafie. Por. Sanctimoniales: Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej do prze-
łomu XVIII i XIX wieku, red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, 
Bydgoszcz–Toruń 2010, s. 28-32.

24 W publikowanych wspomnieniach znajdujemy opisy rozumienia 
pojęcia „religijności kresowej” w  odniesieniu do lokalnej tradycji religijnej. 
Lwowianka Wanda Maria Pasierbińska zwraca uwagę, że religijność Kresów 
budowały doświadczenia krzyża (wojny, pogromy), tradycja modlitewna (liczne 
litanie błagalne) oraz wrażliwość na piękno przyrody. Por. W.M. Pasierbińska, 
Od Ruska do Germańca, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 12/2004, 
s. 91, 94-95. Młoda lekarka ze Lwowa Danuta Tęczarowska określa religijność 
kresową jako bliską tradycji chasydzkiej i starocerkiewnej. Por. D. Tęczarowska, 
Deportacje w nieznane, Londyn 1981, s. 94.

25 Szerzej: Pielgrzymki jako element kultury religijnej, red. A.  Jackowski, 
I. Sołjan, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 12, Kraków 2002. 

26 Szerzej: K.  Jarkiewicz, The Importance of the Cult of our Lady of Ostra 
Brama/ Aušros Vartų to the Polish and Lithuanian Religiosity, in: Stanisław 
Wyspiański – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: the Neighbouring of Cultures, the 
Borderlines of Arts, ed. Wiesna Mond-Kozłowska, Kraków 2012, ss. 103-113.

27 Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, red. A.  Jackowski, Kraków 
1998, s. 27-29. 
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ich dary w konkretnych intencjach28. Dopiero w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego ten stan ulega przeobrażeniu. 
Następuje zawłaszczenie duchowości kresowej przez odległe od 
ekumenizmu prądy mentalne. Znaki duchowej obecności kato-
licyzmu na Kresach stały się symbolami polskiej państwowości, 
były kojarzone jedynie z  jej dziedzictwem, choć jeszcze wciąż 
przez wielu było to niezrozumiałe i obce. Dużą rolę w tym pro-
cesie odegrały również czynniki polityczne: prowadzona przez 
rząd repolonizacja Kresów i  dyskredytacja praw mniejszości 
etnicznych29.

Nacjonalizacja religijności kresowej nasiliła się w okresie oku-
pacji. Na ten stan rzeczy miały wpływ nie tylko bezpośrednie 
doświadczenia śmierci i zagrożenia życia ze strony najeźdźców, 
ale również wszelkie przejawy prowadzonej przez nich polityki 
antagonizowania zamieszkującej Kresy ludności. Konsekwencją 
tych działań były zarówno rzezie polskich osad na Wołyniu czy 
Litwie, jak i postępujący rozpad lokalnego patriotyzmu – zagła-
da Żydów usunęła z przestrzeni społecznej ważną cementującą 
społeczność lokalną zbiorowość, w której miejsce zaczęto wpro-
wadzać napływowe grupy ideowo obcych ludzi30. Polacy w tym 

28 W.  Wiśniewski, Pani na Berżenikach. Rozmowy z  Heleną z  Zanów 
Stankiewiczową, Londyn 1991, s. 97.

29 Szerzej: E. Kirwiel, Kresy Północno-Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej 
w  latach 1918-1939: oblicze polityczne, Lublin 2011; M. Papierzyńska-Turek, 
Między tradycją a  rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939, 
Warszawa 1989; R. Potocki, Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukra-
ińskiego w latach 1930-1939, Lublin 2003. Procesy dyskredytacji wspólnego re-
ligijnego dziedzictwa nie tylko dotyczyły Kościoła katolickiego, ale były obser-
wowane również wśród unitów oraz prawosławnych. Por. W. Filar, Ukraińsko-
polski konflikt narodowościowy na południowo-wschodnich Kresach II RP: przebieg, 
skutki, przyczyny, wnioski na przyszłość, w: Polska  – Ukraina. Trudne pytania, 
t. 9, Warszawa 2002; A. Mironowicz, Kościół prawosławny na ziemiach polskich 
w XIX i XX wieku, Białystok 2011.

30 Szerzej: M. Dębowska, L. Popek, Duchowieństwo diecezji łuckiej. Ofiary 
wojny i represji okupantów 1939-1945, Lublin 2010, s. 23 i dalsze; W. Filar, 
Wydarzenia wołyńskie 1939-1944, Toruń 2008; G. Hryciuk, Przemiany na-
rodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931- 
-1948, Toruń 2005; H. Komański, Sz. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim 1939-1946,  
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procesie stawali się zbędni, a proces ich rugowania z przestrzeni 
społecznej dopełniły ustalenia jałtańskie31.

Oderwanie zamieszkującej wschodnie diecezje ludności pol-
skiej od ich ziem rodzinnych nie zniszczyło obecności religijności 
kresowej w polskiej kulturze. Zanikły wprawdzie ramy organiza-
cyjne dla tego procesu, niemniej został on przeniesiony, transpo-
nowany w nowe warunki geograficzne, tak, iż mógł być mentalnie 
uznany za bliski sytuacji z okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego32. Na etapie przesiedleń na tzw. Ziemie Odzyskane religij-
ność kresowa ujawniała silne tendencje adaptacyjne wynikające 
ze specyfiki funkcjonowania w  społecznościach o  zróżnicowa-
nych poglądach i postawach wobec wiary, niemniej brakowało jej 
związku z instytucjonalnym Kościołem33. Wiara była idealizowa-

Wrocław 2006; W. Urban,  Archidiecezja lwowska, w: Życie religijne w Polsce pod 
okupacja 1939-1945. Metropolie wileńska i lwowska, zakony, red. Z. Zieliński, 
Katowice 1992.

31 Wiekowa koegzystencja narodów, które uzyskiwały świadomość odręb-
ności w warunkach ideologizacji życia publicznego w okresie międzywojen-
nym, stała się niemożliwa wobec skali ludobójstwa. Por. T. Isakowicz-Zaleski, 
Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Kraków 2008.

32 Dotyczyło to sytuacji pozostawania przybyłych w dalszym ciągu w sfe-
rze pogranicza, tym razem zachodniego. W  tym aspekcie „nacjonalizm reli-
gijny” widoczny w  postawach Kresowian nie pokrywał się ściśle z  etniczną 
przynależnością. Ze zrozumieniem odnoszono się do „polskich muzułmanów”, 
czyli Tatarów i „polskich judaistów”, czyli ocalałych po Holokauście Żydów ze 
wschodnich diecezji. Akceptowano tzw. wasserdeutschów, czyli ludzi z Wołynia, 
którzy przyznawali się do pochodzenia niemieckiego od osiadłych w XIX wie-
ku na Wołyniu Austriaków. Uznawano konieczność budowania cerkwi przez 
osiedlających się wraz z Polakami Ukraińców czy Białorusinów, a na terenach, 
gdzie takiej możliwości nie było, zezwalano na korzystanie ze świątyń katoli-
ckich wiernym obrządku wschodniego. Niechęć wzbudzali natomiast „zaprzań-
cy”: prawosławni Rosjanie i protestanccy Niemcy. Odbudowywano zniszczone 
świątyni w duchu patriotyzmu, równocześnie odmawiając korzystania z nich 
autochtonicznej ludności. Na Opolszczyźnie i w Lubuskiem nie adaptowano 
zborów protestanckich na katolickie kościoły, wznosząc często własne świąty-
nie z rozbiórki stojących budowli. Szerzej: W. Sadowski, Religie na pograniczu 
polsko  – niemieckim, w: Polska  – Niemcy. Pogranicze kulturowe i  etniczne, red. 
M. Buchowski, A. Brencz, Poznań 2004, s. 191-203.

33 Na terenach, gdzie napływowa z Kresów ludność była w mniejszości, roz-
różniano „kościelność” od „religijności” (duchowości). Relacje przesiedleńców, 
choćby pochodzącej w  Wołynia mieszkanki Ośna Lubuskiego potwierdzają, 
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na, zaś zastane struktury duszpasterskie były nieakceptowane34. 
Rozróżniano „religię prawdziwą” i „religię kacapią”, wobec której 
panowała duża nieufność35. Tym samym proces transponowania 
religijności kresowej na zachodnie rubieże Polski nie został cał-
kowicie zakończony, co – zdaniem Izoldy Topp-Wojtowicz, bada-
jącej m.in. zjawiska integracyjne na Dolnym Śląsku – przyczyniło 
się do klęski idei budowy jednej wspólnej tożsamości między lud-
nością napływową a autochtonami. W dalszym ciągu wyróżniamy 
w polskim katolicyzmie różne kultury religijne, które utrzymują 
swój dynamizm zwykle poprzez obecność specyficznych obiektów 
kultu oraz obrzędowość36.

iż przyjezdni „żyli w Kościele, lecz obok religii, obok jej rozumienia”, bo to, 
co istotne dla życia religijnego, pozostawili na wschodzie, a  obecnie jedynie 
poprzez obrządek utożsamiali się z katolicyzmem. Badania współczesnych et-
nografów i socjologów potwierdzają trwałość takich postaw, nawet w kolejnych 
pokoleniach Kresowian. Por. M. Pecuch, Poźrzadło jako przykład wsi wielokul-
turowej na pograniczu polsko – niemieckim, w: Polska – Niemcy. Pogranicze kultu-
rowe i etniczne, red. M. Buchowski, A. Brencz, Poznań 2004, s. 185-190.

34 Procesowi utrwalania się kultury religijnej, powstałej na styku katoli-
cyzmu i wschodniego obrządku, pomimo zaniku warunków społecznych i et-
nicznych dla jego rozwoju, sprzyjały polityczne i ideologiczne uwarunkowania 
migracji oraz przeświadczenie o nie dobrowolnym, ale przymusowym (dlatego 
i czasowym) doświadczeniu tego osadnictwa na ziemiach zachodnich. Szerzej: 
W. Sadowski, Pogranicze narzucone i jego odbicie w świadomości osadników zza 
Buga, w: Pogranicza kulturowe i etniczne w Polsce, red. Z. Kłodnicki, H. Rusek, 
Wrocław 2003. 

35 Przykładem rozdźwięku między katolicyzmem autochtonów a  przy-
byszy zza Buga była sprawa wizerunku Chrystusa na krzyżu. Kresowiacy nie 
tolerowali gotyckich krucyfiksów jako zbyt „luterskich”, zaś miejscowi mieli 
zastrzeżenia, iż „jarmarczna pasja” wisząca w  domach repatriantów nie ma 
odznak męki. Ich zdaniem, umierający Bóg nie może się uśmiechać ani wy-
glądać zbyt teatralnie. Por. H. Gerlich, Obrazy świata minionego – oswajanie 
ziem zachodnich. Analiza jednego przypadku w świetle relacji autobiograficznych, 
„Etnografia Polska”, 1-2/1994, s. 40. 

36 I. Topp-Wojtowicz, Pamięć i lokalna tożsamość, „Dolny Śląsk”, 16/2011. 
Por. J.  Miluska, Asymilator kulturowy, czyli o  sztuce doświadczenia innej kul-
tury, w: Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej: 20 lat Zakładu 
i  Katedry Pedagogiki Ogólnej 1989-2009, t.  2: Problemy praktyki oświatowej, 
red. T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, B. Grabowska, Cieszyn–Warszawa–  
–Toruń 2009.
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Za znak wyróżniający religijność kresową uchodzi jej mani-
festacyjny, publiczny charakter. Badania Andrzeja Chodubskiego 
potwierdzają, że niejednokrotnie cywilizacyjnie zapóźnieni kreso-
wiacy górowali nad autochtonami pragmatyzmem i przedsiębior-
czością, które wpływały na sposób manifestacji uczuć religijnych 
jako nacechowanych indywidualną żarliwością i  rozbudowaną 
symboliką wypływającą z  hybrydowych przekonań. Tolerowano 
skrajne zachowania względem sacrum od oporu i  lekceważenia 
po ekstatyczne stany mistycznego zjednoczenia. Prymat wartości 
duchowych nad materialnymi ujawniano w  muzyce, twórczości 
literackiej i sztuce37.

Ludność napływowa z  Kresów była przywiązana do symbo-
li religijnych, obrzędów i  rytuałów. Próbą oswajania przestrzeni 
było stawianie krzyży przydrożnych i kapliczek, których brakowa-
ło zwłaszcza na obszarach o  silnych wpływach protestanckich38. 
Upowszechnieniu uległy nabożeństwa okolicznościowe (majowe, 
czerwcowe, sierpniowe, październikowe), odprawiane często poza 
świątyniami39. Szerzył się kult Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 
który narodził się w diecezji łuckiej w czasie okupacji40. Wykazy-
wano przywiązanie do świętych Kościoła wschodniego – św. Mi-
kołaja, św. Jana Chrzciciela, św. Tekli41. Tradycyjnie zapalano świe-

37 Szerzej: A.  Chodubski, Kresy jako specyficzna wartość cywilizacyjna,  
w: Kultura pogranicza  – pogranicze kultur, red. A.  Bobryk, Siedlce–Pułtusk 
2005, s. 55-70.

38 M. Pecuch, M. Wilk, Krzyże i kapliczki przydrożne w okolicach Gorzowa 
Wielkopolskiego, „Siedlisko”, nr 1, s. 12-16. Por. http://www.iz.poznan.pl/style/
images/siedlisko/siedlisko1_1.pdf, 12.10.2012; Z. Jasiewicz, Rodzina na Ziemi 
Lubuskiej, Poznań 1970, s. 174.

39 Archiwum Ośrodka Karta, AWII/1750/J, COO6250, Wspomnienia 
Wiesława Antochowa z  Czortkowa, AWI/161/B, Relacja Aliny Muklewicz 
z Supraśla, s. 9. Por. E. Gil, Na tułaczym szlaku, w: K. Tyszkowska, Skąd my 
tu? Wspomnienia repatriantów, Wrocław 2008, s.  70; F.  Sikorski, Ze wzgórz 
na doliny, w: K. Tyszkowska, Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów, Wrocław 
2008, s. 47-49.

40 Autorem specjalnego nabożeństwa maryjnego był ks. Stefan Iwanicki 
z Krzemieńca. Szerzej: M. Dębowska, Kościół katolicki na Wołyniu w warunkach 
okupacji 1939-1945, Rzeszów 2008, s. 263. 

41 W. Kocięcka, Oddajcie mi Świętego Mikołaja!, Poznań 1999, s. 119-120.
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ce w  świątyniach dla uczczenia zmarłych lub wyproszenia łask42. 
Wszystkie te czynności pogłębiały religijne rozbieżności, zwłaszcza 
w zakresie obchodzenia świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodze-
nia43. Przyjezdni zza Buga chętnie śpiewali, znali niezliczoną liczbę 
kolęd i pastorałek, ale wizerunek szopki „betlejemki” był im obcy44. 
Nie znali śmigusa-dyngusa ani wielkanocnych kawalkad. Dziwili się 
południowym modlitwom na Anioł Pański, ale sami nie ruszali się 
bez wody święconej, która odgrywała w ich codziennym życiu rolę 
magiczną45. Przywiązywali się do dewocjonaliów (świętych obraz-
ków, medalików, różańcy), którym przypisywali szczególną moc46.

Zdaniem badaczy, napływ repatriantów na Ziemie Odzyska-
ne nie byłby w  pełni możliwy bez zaangażowania duchownych 
z  Kresów47. Obecność księdza była świadectwem normalnego 
życia, zaprzeczała niejako atmosferze tymczasowości panującej 
na ziemiach zachodnich48. Ludzie rozumieli, że skoro jest polski 

42 Por. A. Paczoska, Dzieci Jałty. Exodus ludności polskiej z Wileńszczyzny 
w latach 1944-1947, Toruń 2003, s. 219-222.

43 S. Ossowski, Zagadnienia więzi religijnej i więzi narodowej na Śląsku 
Opolskim, „Przegląd socjologiczny”, 9/1947, s.  73-124; E.  Gil, Na tułaczym 
szlaku, w: K.  Tyszkowska, Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów, Wrocław 
2008, s.  70. Szerzej: Z.  Czapla, Uratować pamięć. Wspomnienia repatriantów 
z Kresów Wschodnich, Koszalin 2004. 

44 Por. G.  Thum, Obce miasto Wrocław 1945 i  potem, Wrocław 2005, 
s. 221-222; F. Sikorski, Ze wzgórz na doliny, w: K. Tyszkowska, Skąd my tu? 
Wspomnienia repatriantów, Wrocław 2008, s. 35, 47-49.

45 Por. Wypędzeni ze wschodu. Wspomnienia Polaków i Niemców, red. H.J.   
Bomelberg, R. Stossinger, R. Traba, Olsztyn 2000, s. 143. 

46 Wiarę w moc dewocjonaliów wzmagały doświadczenia zesłania, a na-
stępnie powrotu do kraju. W  obawie przed grabieżą wagony repatriantów 
oznaczano symbolami religijnymi. Żydom z Kresów rozdawano święte obraz-
ki, aby uchronić ich przed pogromami. W wagonach znajdowały się ryngrafy, 
krzyże i różańce wymieniane za wodę lub żywność. Por. Archiwum Ośrodka 
Karta, AWII/2434, Relacja Krystyny Baraniak z Dębu Nowego, Sybirski szlak, 
cz. III, s. 877, 879-880.

47 Szerzej: M.  Ordyłowski, Kościół a  życie codzienne na Dolnym Śląsku, 
w: Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w  powojennym 50-leciu, red. I.  Dec, 
K. Matwijowski, „Prace Historyczne” XVIII, Wrocław 1996, s. 138-145.

48 Normalizacja stosunków społecznych, w tym życia religijnego, zależa-
ła od obszaru napływu przesiedleńców. Istniała wyraźna różnica między te-
renem Opolszczyzny i  Dolnego Śląska, a  ziemiami w  granicach jurysdykcji 
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ksiądz, polska parafia, to znaczy, że te ziemie są i będą polskie49. 
Najczęściej osiedlali się w tych miejscowościach, w których istnia-
ła już polska administracja kościelna. Doceniał to choćby, notabe-
ne nieprzyjaźnie do repatriantów nastawiony, kardynał Bolesław 
Kominek, który jako pierwszy administrator apostolski na Opol-
szczyźnie nie bez zazdrości zauważał: 

Tam, gdzie dość zwarcie przyjechała cała grupa parafialna, to-
warzyszył jej własny kapłan, który stał się ich przewodnikiem 
w nowym miejscu. Całe setki księży polskich przyjechały w ten 
sposób ze swoimi transportami. Całymi miesiącami przebywał 
polski kapłan wśród swoich wiernych na wozie i  pod wozem. 
Tak samo, jak przebywał z nimi ostatnie lata okupacji w diecezji 
lwowskiej, pińskiej, wileńskiej czy wołyńskiej. Chyba tym tłuma-
czy się ogromne przywiązanie ludności ze wschodu do swoich 
kapłanów50. 

Administrator apostolski w Gorzowie, późniejszy biskup gdań-
ski, ks. Edmund Nowicki w swoich sprawozdaniach dodawał: 

Nieraz z powodu braku księdza na miejscu ludność opuszczała 

administratora apostolskiego w Gorzowie i w Gdańsku. Tu przyrost liczby na-
pływowych kapłanów był minimalny i dopiero w 1948 roku przekroczył liczbę 
100 osób. Władze starały się wpłynąć na organizację kościelną, często narzuca-
jąc jej suspendowanych kapłanów czy duchownych o lewicowych poglądach, co 
z oczywistych względów rodziło napięcia i konflikty. Szerzej: S. Bogdanowicz, 
Kościół gdański pod rządami komunizmu 1945-1984, Gdańsk 2000, s. 282-283.

49 Spośród 663 duchownych katolickich działających na ziemiach zachod-
nich w latach 1945-1950 344 pochodziło z archidiecezji lwowskiej i wileńskiej. 
Najwięcej księży z Kresów (blisko 55%) znalazło się w administracji wrocław-
skiej. Większość przybyłych sympatyzowała w okresie międzywojennym z en-
decją, co rzutowało na typ patriotyzmu, jakim się odznaczali i  jaki propago-
wali wśród parafian. Wielu, zwłaszcza z ośrodków osadnictwa wojskowego na 
Wołyniu czy Podolu, wykazywało postawy lojalnościowe wobec idei państwo-
wej i poprzez działalność społecznikowską utrwalali także wśród repatriantów 
przekonanie o ciągłości państwa polskiego w nowych realiach. Por. R. Marek, 
Kościół rzymskokatolicki wobec Ziem Zachodnich i  Północnych, Warszawa 1976, 
s. 304; J. Stobniak-Smogorzewska, Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945, 
Warszawa 2003, s. 21. Szerzej: L. Styś, Osadnictwo wojskowe na Dolnym Śląsku 
w latach 1945-1948, Wrocław 1978.

50 B.  Kominek, W  służbie ziem zachodnich, z  teki pośmiertnej wyb. 
J. Krucina, Wrocław 1977, s. 220. 
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wyznaczone sobie miejsca osiedlania i  wędrowała dziesiątkami 
kilometrów dalej do miejscowości, w której już pracował kapłan 
polski lub przynajmniej w pobliżu jego rezydencji. (…) Ludność 
na stacjach przeszukiwała pociągi wiozące repatriantów i upra-
szała przyjezdnych księży o pozostanie na miejscu. Gdy prośby 
nie skutkowały, zabierano księżom ich bagaż i w ten sposób zmu-
szano do przerwania podróży51. 

Wojewoda dolnośląski Stanisław Piastkowski opowiadał we 
wrześniu 1945 roku ks. Karolowi Milikowi, administratorowi 
wrocławskiej diecezji, że o  polskich kapłanów wołają wszystkie 
podległe mu urzędy, „lud bowiem osiedlając się pyta o świątynię, 
o kapłana”52. Znaczenie obecności polskich księży na ziemiach za-
chodnich doceniali także dowódcy Armii Czerwonej – Kominek 
wspominał, iż 

radzieckie wojska okupacyjne prosiły dla poszczególnych miej-
scowości o  polskich księży, by osadnikom przybywającym ze 
wschodu dopomóc w zawiązaniu nowego środowiska53. 

51 E. Nowicki, Zagadnienia organizacyjne Kościoła katolickiego na Ziemiach 
Odzyskanych, w: Sesja Rady Naukowej dla zagadnień Ziem Zachodnich (18-21 
XII 1946), z. 2, Kraków 1947, s. 105.

52 K.  Milik, Archidiecezja wrocławska 1945-1951, „Tygodnik Powszechny”, 
17/1970, s. 2.

53 Chodziło również o uspokojenie nastrojów społecznych: obecność sta-
cjonujących na ziemiach zachodnich wojsk radzieckich spotykała się z aktami 
wrogości repatriantów, uprzedzeń oraz negacji wobec wprowadzanych porząd-
ków. Mimo zaleceń władz, aby zwłaszcza na terenach wiejskich, nie lokować 
więcej niż 40% przesiedleńców, spontaniczne akcje kolonizacyjne prowadziły 
do tworzenia zwartego pasa kresowego osadnictwa. Na terenach Opolszczyzny, 
Ziemi Kłodzkiej, Lubuskiego procesy asymilacyjne były opóźnione również 
z powodu obecności Armii Czerwonej, która podtrzymywała mit „tymczaso-
wości”. Por. B. Kominek, W służbie ziem zachodnich, z  teki pośmiertnej wyb. 
J.  Krucina, Wrocław 1977, s.  220. Szerzej: B.  Kominek, Fakty i  wspomnie-
nia. 20 lat polskiej organizacji Kościoła na Ziemiach Zachodnich, Wrocław 1965; 
Cz. Osękowski, Społeczeństwo Polski Zachodniej i Północnej w latach 1945-1956, 
Zielona Góra 1994, s. 63-64. W polskiej literaturze historycznej (zob. Ziemie 
Odzyskane pod wojskową administracją radziecką po II wojnie światowej. Materiały 
z  konferencji, Słupsk 2000; W.  Mochocki, Wojska radzieckie na Ziemiach 
Odzyskanych w latach 1945-1947, Warszawa 1997; Władze komunistyczne wobec 
ziem odzyskanych po II wojnie światowej, red. S. Łach, Słupsk 1997) nie ma ana-
liz odnośnie do poziomu życia religijnego stacjonujących na ziemiach polskich 
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Ksiądz z Kresów jawił się wszystkim jako doskonały organizator – 
często przesądzały o tym tzw. „księżowskie byki”, gdy ludność au-
tochtoniczna z nieufnością podchodziła do cywilizacyjnie zapóź-
nionych repatriantów54. Tereny zajęte przez dobrze zarządzane 
parafie kresowe wkrótce stawały się wizytówkami gospodarności, 
co władze zarówno państwowe, jak i kościelne nie zawsze przyj-
mowały pozytywnie55. Księża cieszyli się zbyt dużym autoryte-

radzieckich żołnierzy, choć we wspomnieniach wielu przesiedleńców przewija 
się wątek wpływu, zwłaszcza obecności ikon maryjnych przewożonych przez 
Kresowian, na czerwonoarmiejców. Żołnierze żegnali się, widząc wagony ozdo-
bione obrazami, całowali ikony podczas spontanicznie organizowanych nabo-
żeństw, prosili kapłanów o  błogosławieństwo. W  Gorzowie Wielkopolskim 
podczas procesji Bożego Ciała w  1945 roku miejscowego biskupa pod bal-
dachimem z jednej strony prowadził oficer wojska polskiego, z drugiej oficer 
radziecki. W Gdańsku – Wrzeszczu wojsko polskie i  radzieckie co niedzielę 
maszerowało do kościoła. W pierwszych powojennych latach zdarzały się także 
jawne śluby i chrzty, np. w Wałbrzychu czy Legnicy. Liczba relacji o tych zda-
rzeniach urywa się po 1947 roku. Skala ukrytych w następnych latach praktyk 
religijnych żołnierzy radzieckich jest bliżej nieznana. Por. Archiwum Karta, 
AWII/3281, AC 5323, Relacja Andrzeja Pomarańskiego; AWII/443, AC16750, 
Relacja Kazimiery Szymańskiej – Tatygi z Ziębic koło Wałbrzycha; AWI/161/B, 
Relacja Aliny Muklewicz z Supraśla, s. 9; AWII/1783/J, AC10550, Wspomnienia 
Jerzego Jurkiewicza z  Sokala, s.  7, AWII/1750/J, COO6250, Wspomnienia 
Wiesława Antochowa z Czortkowa, s. 16. 

54 Archiwum Ośrodka Karta, AWII/855 AC 609, Relacja Mieczysława 
Pituły z wsi Czyszki koło Lwowa.

55 Pierwszym przejawem zadrażnień miedzy władzami państwowy-
mi a  osiedlającą się ludnością napływową była konieczność uzyskania zgo-
dy na przejęcie poniemieckich parafii, w  tym często ewangelickich zborów. 
Osiedlający się pisali do Pełnomocnika Rządu RP prośby o  „poświęcenie”, 
a ten odpisywał na adres Administratora Apostolskiego, iż oddaje parafie wraz 
z przynależnościami do użytku ludności rzymsko – katolickiej. Brak ewiden-
cji majątku kościelnego, w połączeniu z dość powszechnym szabrem mienia, 
powodował, iż przesiedleńcy zajmowali ogołocone świątynie, które musieli 
własnym sumptem zagospodarowywać. Władzom w  takich wypadkach za-
rzucano „bolszewizację sumień” i odmawiano wsparcia w innych społecznych 
zadaniach odbudowy, dopóki sprawa świątyni nie zostanie rozwiązana. Por. 
W.  Sadowski, Religie na pograniczu polsko  – niemieckim, w: Polska  – Niemcy. 
Pogranicze kulturowe i etniczne, red. M. Buchowski, A. Brencz, Poznań 2004, 
s.  192. Szczególnym przejawem napięć była kwestia tymczasowej adapta-
cji obiektów użyteczności publicznej na świątynie. Kiedy władze starały się 
odzyskać te budynki, napotykały opór parafian. W 1955 roku doszło np. do 
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tem, a to uderzało w podstawy ideowe obecności polskiej na Zie-
miach Odzyskanych56. Władze kościelne obawiały się natomiast 

niespotykanego kompromisu władz wojewódzkich w Opolu i kurii metropo-
litarnej we Wrocławiu odnośnie budowy świątyni w Ligocie Książecej, gdzie 
przesiedleńcy z  archidiecezji lwowskiej na potrzeby sakralne zaadaptowa-
li miejscową szkołę i bojkotowali opuszczenie budynku bez zgody władz na 
budowę kościoła. Por. W pięćdziesięciolecie kapłaństwa. Wszystko mogę w Tym, 
który mnie umacnia. Z ks. prał. Janem Kwasikiem, proboszczem parafii Chrystusa 
Króla w Brzegu Dolnym, rozmawia Józef Ambroszko, w: http://nowezycie.archi-
diecezja.wroc.pl/numery/072005/07.html, 10.10.2012. Przesiedleńcy uchylali 
się również od płacenia kontygentów i  innych podatków do czasu, gdy uzy-
skali na to pisemną zgodę proboszcza. Por. L. Mikhailik, Kościół katolicki na 
Grodzieńszczyźnie 1939-1956, Warszawa 2008, s. 188. Repatrianci wchodzili 
także w konflikt z władzami kościelnymi, które nie zgadzały się na tworzenie 
osobnych parafii dla napływającej ze wschodu ludności. Do Watykanu napły-
wały bowiem niepokojące sygnały o „komunistycznych wygnańcach”, z który-
mi nie mogą sobie poradzić lokalni administratorzy. Kardynał August Hlond 
musiał tłumaczyć się z  dyskredytacji autochtonów i  wspierania „lewicowych 
wichrzycieli” w Kościele. Wobec niezrozumienia potrzeb repatriantów przez 
władze kościelne, choćby biskupa Bolesława Kominka, spora ich część prze-
chodziła do kościoła polsko – katolickiego. Por. J. Swastek, Troska arcybiskupa 
metropolity wrocławskiego kardynała dr. Bolesława Kominka o pojednanie polsko- 
-niemieckie, w: Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu, red. 
I. Dec, K. Matwijowski, Wrocław 1996, s. 100-119; J. Kopiec, Dzieje Kościoła 
katolickiego na Śląsku Opolskim, Opole 1991, s.  104; J.  Liszka, Z  działalności 
administracji apostolskiej na Śląsku Opolskim, w: Kościół na ziemiach zachodnich. 
Ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej, red. J. Krucina, Wrocław 1971, s. 60. 

56 Odwołanie w 1948 roku m.in. ks. Jana Zieji ze Słupska było wyni-
kiem politycznych nacisków władz lokalnych zaniepokojonych społeczną 
aktywnością tego duchownego. Na Ziemiach Odzyskanych kontynuował 
on podjętą jeszcze w  okresie międzywojennym w  diecezji pińskiej działal-
ność: organizował Dom Matki i Dziecka, kuchnie dla ubogich, Uniwersytet 
Ludowy, biblioteki i  towarzystwa oświatowe. Przyczynił się do odsłonięcia 
15 września 1945 roku pierwszego i  jedynego przez dłuższy czas pomnika 
Powstańców Warszawy. Zjednywał ludzi dla idei odbudowy: współpraco-
wał zarówno z miejscową szkołą milicyjną, jak i parafią ewangelicką. Stawał 
się niewygodny w  okresie wprowadzania „nowego porządku” i  „postępo-
wych idei” jako krytyk zmian i zwolennik Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Szerzej: K.  Chochuł, Glosa do słupskich dziejów księdza Jana Zieji, Słupsk 
2001, mps. Por.  R.  Saper, Wspomnienie o  ks.  Janie Zieji, „Tydzień Polski”, 
51/1991; M. Nocuń, A. Brzeziecki, Prorok. Ks. Jan Zieja (1897-1991): świa-
dek wieku XX, „Tygodnik Powszechny”, 4/2007; K.  i  J. Piątkowscy, Ks. Jan 
Zieja – prorok XX wieku, „Niedziela”, 30.03.1997.
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zbyt dużej niezależności duchownych, którzy często podejmowali 
działania daleko wykraczające poza duszpasterskie powinności57. 
Wielu zresztą z nich związało swoje losy z ugrupowaniem „księży 
patriotów”58. Ks. Kazimierz Lagosz jako wikariusz kapitulny die-
cezji wrocławskiej wydawał nawet kapłanom instrukcje, by zachę-
cali rolników do wstępowania do kołchozów59. Dość powszechne 
było organizowanie się duchownych w spółdzielnie mleczarskie 
czy hodowlane, co wiązało się z licznymi podróżami poza teren 
parafii60. Ks. Karol Milik musiał nawet wydać w tej sprawie spe-
cjalną instrukcję zabraniającą podobnych praktyk61. Niepokor-
ność duchownych kresowych z  czasem stawała się wręcz aneg-
dotyczna62. Objawiała się zarówno niezgodą na ustrój polityczny, 
jak i system zarządzania Kościołem. Wielu duchownych za swoje 

57 Por. W. Urban, Duszpasterska siejba kapłanów – repatriantów na Ziemiach 
Odzyskanych w latach 1945-1970, Wrocław 1970. 

58 Por. J. Żurek, Ruch „księży patriotów” w województwie katowickim w la-
tach 1949-1956, Warszawa 2008.

59 W.  Urban, Duszpasterska siejba kapłanów repatriantów na Ziemiach 
Odzyskanych w latach 1945-1970, Wrocław 1972, s. 91. 

60 Pierwszą spółdzielnię kapłańską założył w 1946 roku pochodzący z ar-
chidiecezji lwowskiej ks. Kazimierz Lagosz. Firma „Unitas” zajmowała się pro-
dukcją dewocjonaliów i rozprowadzaniem sprzętu kościelnego. Księża zakła-
dali również przedsiębiorstwa budowlane i transportowe. Szerzej: W. Urban, 
Duszpasterska siejba kapłanów repatriantów na Ziemiach Odzyskanych w latach 
1945-1970, Wrocław 1972, s. 81. 

61 Por. Z. Bielecki, Działalność księdza infułata dr Karola Milika jako ad-
ministratora apostolskiego we Wrocławiu w  latach 1945-1951, Wrocław 1985, 
s. 130. 

62 W literackich „produkcyjniakach” lat 50. przewija się motyw kapła-
na z  „mitycznego Wschodu”, który cywilizuje „Dziki Zachód”. Stanisław 
Grochowiak w  powieści „Plebania z  magnoliami” ukazuje sylwetkę  
ks. Grzegorza walczącego z  grasującymi na terenie jego parafii bandami. 
Zbyszko Bednorz w dziele Dzieci i bagaże bohaterem czyni ks. Słabego, zatro-
skanego o miejscową szkołę i propagującego chrześcijańskie „współzawodni-
ctwo pracy”. Ten sam autor w opowiadaniu Będzie bratem opisuje misyjną pracę  
ks. Ryszki, jego działanie na rzecz pojednania autochtonów i nowych miesz-
kańców. Szerzej: Z.  Bednorz, Motywy wiodące wielkiego tematu (O odbudo-
wie Ziem Zachodnich w literaturze polskiej), w: Kościół na ziemiach zachodnich. 
Ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej, red. J.  Krucina, Wrocław 1971, 
s. 151-170. 
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przekonania zostało aresztowanych, inni podlegali w  parafiach 
represjom i prześladowaniom. Symbolem tych księży może być 
biskup opolski, Antoni Adamiuk, pracujący początkowo w Głub-
czycach z  lwowskimi przesiedleńcami, niewygodny dla władz 
społecznik63. Duchowni skonfliktowani ze swymi przełożonymi 
zwykle trafiali do parafii wojskowych, gdzie również odznaczali 
się dużą niesubordynacją. Zasłużony kapelan Ludowego Wojska 
Polskiego ks. Wilhelm Kubsz, przed wojną pracujący na Polesiu, 
często tam wracał in cognito z parametrami liturgicznymi. Miał 
też zwyczaj prowadził niezależne misje ludowe na Pomorzu, co 
wywoływało zadrażnienia na linii Kościół – władze państwowe64. 
Kresowe duszpasterstwo, prowadzone przez silne osobowości, 
jawi się jako dogmatycznie ortodoksyjne, neoficko zaangażowane, 
prowadzone w duchu społecznikowskim65.

63 Szerzej: J. Kopiec, Posłany, by głosić prawdę. Życie i posługa bpa Antoniego 
Adamiuka (1913-2000), Opole 2010. 

64 Szerzej: Ze Wschodu z kapelanem: rzecz o księdzu – kapelanie 1 Polskiej 
Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki Pułkowniku Wilhelmie Franciszku 
Kubszu, Nadarzyn 1998. 

65 Por. F. Sikorski, Ze wzgórz na doliny, w: K. Tyszkowska, Skąd my tu? 
Wspomnienia repatriantów, Wrocław 2008, s. 35, 47-49. Proces utrzymywania 
się charakteru duszpasterstwa kresowego w parafiach diecezji zachodnich za-
leżał w dużej mierze od stopnia organizacji miejscowego kościoła. Na obsza-
rach, gdzie w zwartej grupie zamieszkiwała nawet różnoetniczna społeczność 
z Kresów, tam brak przeobrażeń religijności nawet w kolejnych pokoleniach. 
Przykładem badanych procesów jest sytuacja parafii w powiecie Świebodzin 
i Sulęcin w woj. lubuskim. Por. M. Pecuch, Poźrzadło jako przykład wsi wie-
lokulturowej na pograniczu polsko – niemieckim, w: Polska – Niemcy. Pogranicze 
kulturowe i etniczne, red. M. Buchowski, A. Brencz, Poznań 2004, s. 185-190. 
Równocześnie tereny silnego oddziaływania katolicyzmu społecznego wzboga-
cały swój duszpasterski przekaz o formy i treści charakterystyczne dla kresowej 
duchowości. Zachowania takie obserwowano m.in. w  badanej w  listopadzie 
2012 roku parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kudowie – Zdroju. 
Przekaz liturgiczny mszy świętej zawierał zarówno elementy napływowe (lek-
cja katechizmu poprzedzająca nabożeństwo), jak i autochtoniczne (podział na 
chóry, ofiara składana na ręce komitetu parafialnego). Kohabitacja dwóch typów 
religijności wynikała zarówno z osadnictwa wołyńskiego, jak i obecności silne-
go niemieckiego ośrodka duszpasterstwa społecznego w pobliskiej Czermnej 
(parafia p.w. św. Bartłomieja, gdzie działał w latach 30. XX wieku błogosławio-
ny ks. Gerhard Hirschfelder). Szerzej: Archiwum Ignatianum, K. Jarkiewicz, 
Dokumentacja projektu badawczego: Polska kultura religijna 1945-2005, mps.
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Dość interesującym zagadnieniem jest wpływ religijności kre-
sowej na aktywność kobiet w  Kościele. Z  pewnością specyfika 
duszpasterstwa na Kresach pozwalała na większą operatywność 
zarówno zakonnic, jak i świeckich kobiet66. Ogrom społecznych 
potrzeb wyzwalał też specyficzny zapał, który znajdował ujście 
w  zmożonej aktywności edukacyjnej czy charytatywnej. Kobie-
ty zdane na własne siły nabierały większej pewności, co również 
odbijało się na silniejszej artykulacji potrzeb niż w innych zbio-
rowościach kobiet było obserwowane67. Osiedlające się na Zie-
miach Odzyskanych zakonnice były tak odmienne od pracujących 
choćby na Śląsku Opolskim elżbietanek, że często dochodziło do 
sporów, które musiał rozstrzygać Kościół68. Szarytki uważano za 

66 Por. A. Mirek, Kresy Wschodnie widziane oczami i sercem Polki i zakon-
nicy, w: Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, K. Sierakowska, Kielce 
2009, s. 67-78; K.  Jarkiewicz, The Importance of the Cult of our Lady of Ostra 
Brama/ Aušros Vartų to the Polish and Lithuanian Religiosity, [in:] Stanisław 
Wyspiański – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: the Neighbouring of Cultures, the 
Borderlines of Arts, ed. Wiesna Mond-Kozłowska, Kraków 2012, s. 111-112. 

67 Zagadnienie to było mocno eksponowane w literackich „produkcyjniakach” 
m.in. w powieści Romualda Cabaja Rozdział pierwszy, której bohaterką jest repa-
triantka ze wsi Radlica Rozalia Korzelowa. Podejmuje ona walkę z dyrekcją tartaku 
o możliwość uzyskania drewna na odbudowę kościoła. Mówi: „Kościół strasznie 
nam leży na sercu. No, bo jakże mamy zaczynać nową robotę bez Boga”. Odwołuje 
się do wspólnych doświadczeń religijnych: „Matki was także uczyły pacierza”, nie 
wyobrażając sobie, aby można było funkcjonować w  nowej, powojennej rzeczy-
wistości bez wiary. Szerzej: Z. Bednorz, Motywy wiodące wielkiego tematu (O od-
budowie Ziem Zachodnich w literaturze polskiej), w: Kościół na ziemiach zachodnich. 
Ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej, red. J. Krucina, Wrocław 1971, s. 151-170.

68 Przybysze wykazywali się nabożnym stosunkiem do sióstr zakonnych, choć 
wiele z miejscowych zakonnic było uprzedzonych do Polaków. Autochtonom im-
ponowały natomiast napływające ze wschodu zakonnice, gdyż były bardziej przy-
stępne, trzeźwo myślące i żarliwie rozmodlone. Por. F. Sikorski, Ze wzgórz na do-
liny, w: K.  Tyszkowska, Skąd my tu? Wspomnienia repatriantów, Wrocław 2008, 
s. 53. Odmienne doświadczenia życiowe oraz typy kultury religijnej i duchowości 
zakonnic sprzyjały wykorzystaniu przez władze państwowe tych rozbieżności do 
walki z Kościołem i  jego rosnącymi wpływami na Ziemiach Zachodnich. Akcja 
X-2 (likwidacja zakonów żeńskich w  archidiecezji wrocławskiej i  katowickiej, 
„produktywizacja” sióstr) zniszczyła bezpowrotnie typ relacji społecznych z  cza-
sów pionierskich. Por. M. Klecel, Wojna z zakonnicami, w: http://www.radioma-
ryja.pl/artykuly.php?id=103436, 20.10.2010; A.  Syrek, Akcja „X-2”  – wypędzić 
zakonnice, „Rzeczpospolita”, 14 sierpnia 2007; E.  Kebasz, Świadectwo Prawdy, 
„Gość Niedzielny”, 22 lutego 2009. Szerzej: Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem 
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„głośne, a  pyskate”, a  józefitki „nazbyt dziećmi otoczone, a  nie 
z  różańcem w  ręku”69. Dość powszechnie dziwiono się spraw-
nościom gospodarczym sióstr, że łatwo „porody odbierają, a orzą 
niezgorzej od innych kobiet”70. Wzorem kresowym zaczęły też 
kobiety różne bractwa i organizacje zakładać, przede wszystkim 
koła gospodyń wiejskich i rady parafialne71. Ich religijność cechuje 
duży indywidualizm, daleki od doktrynalnej poprawności, oparty 
na silnym związku przeżyć duchowych z  realnymi doświadcze-
niami72. Próbę opisania tego zagadnienia w  odniesieniu do ob-
serwowanego w tym środowisku kultu maryjnego, czasem prze-
słaniającego chrystianizm, podjął Antoni Gołubiew, relacjonując 
rozmowę, jaką przeprowadził w Białymstoku repatriant z Wilna 
ks. Witold Pietkun z byłą mieszkanką tego miasta, również prze-
siedloną do Polski. Ubolewała ona, że nie może teraz modlić się 
przed ukochanym wizerunkiem. Na uwagę ks. Pietkuna, że ma 
teraz bliżej do Częstochowy, odpowiedziała w wileńskiej gwarze: 

Do naszej Ostrobramskiej polecisz, wypłaczesz się, wypowiesz 
wszystko jak kobieta kobiecie, dusza cała otworzysz. A u tej Czę-
stochowskiej na renku siedzi malusieńki Jezusik, patrzy swoimi 
oczkami i każdziutkie słowo podsłuchuje, to i dyskrecji żadnej nie 
ma. A jeszcze Królowa Polski, ciż z Królową będziesz gadał bez 
nijakiej żenady?73. 

Zachodnich i  Północnych oraz stosunków polsko  – niemieckich. W  100-lecie urodzin 
Prymasa Tysiąclecia, red. T. Dzwonkowski, Cz. Osękowski, Zielona Góra 2001. 

69 Por. Archiwum Ośrodka Karta, AWII/443, AC16750, Relacja 
Kazimiery Szymańskiej – Tatygi z Ziębic koło Wałbrzycha, AWI/161/B, Relacja 
Aliny Muklewicz z Supraśla. 

70 Por. J. Burszta, Z. Jasiewicz, Zderzenie kultur na Ziemiach Zachodnich w świet-
le materiałów ze wsi koszalińskiej, „Polska Sztuka Ludowa”, 4/1962, s. 197-220. 

71 Por. B.  Kubis, „I pociąg repatriantów ruszał zostawiając mnie. Na za-
wsze” – losy wysiedlonych kobiet z Kresów Wschodnich w latach 1944-1945 w świet-
le literatury wspomnieniowej, w: Pamięć historyczna kobiet, red. M. Przeniosło, 
K. Sierakowska, Kielce 2009, s. 89-105.

72 Problemy z  mieszaniem się różnych typów duchowości pokazu-
je J. Burszta, Kategorie ludności i  ich typ kulturowy, w: Przemiany społeczne na 
Ziemiach Zachodnich, Poznań 1967.

73 Szerzej: A. Gołubiew, Unoszeni historią, Kraków 1971. Szerzej: K. Jarkiewicz, 
The Importance of the Cult of our Lady of Ostra Brama/ Aušros Vartų to the Polish and 

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



213Pamięć jako religia

Z fragmentu tego można wnioskować, iż kobiety odnosiły się do 
swojej religijności w sposób bezpośredni – była ona dla nich toż-
sama z życiem, nadawała im znaczenie.

Cytat ten dowodzi również, iż to, co podtrzymuje przede 
wszystkim obecność religijności kresowej w polskim katolicyzmie, 
to ogrom wizerunków maryjnych, skatalogowanych choćby przez 
Tadeusza Kukiza i Marię Pawłowiczową, które z narażeniem ży-
cia były przez repatriantów zabierane i  jako relikwie „utraconej 
Ojczyzny” trafiły do kościołów w  nowych miejscach pobytu74. 
Można je podzielić na 10 grup. Najpiękniejszy wizerunek Ma-
donny z  Dzieciątkiem przywieziono do Wrocławia z  Mariam-
pola. U  oo. bazylianów w  Warszawie znajduje się kopia Matki 
Bożej Poczajowskiej z Krystonopola. Piękna Madonna z Dzie-
ciątkiem, prawdopodobnie pędzla Stanisława Wyspiańskiego, 
przywieziona z  kościoła Marii Magdaleny ze Lwowa trafiła do 
Muzeum Archidiecezji Częstochowskiej. W Poznaniu jest Mat-
ka Boża Różańcowa od oo. dominikanów z Tarnopola. Madonna 
Tronująca z  Bołszowca znajduje się obecnie w  Gdańsku. Licz-
ne kopie obrazów Matki Boskiej Ostrobramskiej przywieziono 
głównie z Wilna i ze Lwowa, gdzie jako wotum wystawiono Jej 
kościół w okresie międzywojennym z wdzięczności za odzyskanie 
niepodległości. Lwowskiemu obrazowi zrobiono we Wrocławiu 
replikę ołtarza, wileńskiemu replikę Ostrej Bramy. Z Otyni przy-
wieziono obraz przedstawiający Wniebowzięcie Matki Boskiej, 
a  zrujnowany kościół został przebudowany przez repatriantów 
na wzór otyckiego. Szczególnie piękne są wizerunki Matki Bo-
żej Adorowanej. Przykładem może być przywieziony ze Lwowa 
do Lubaczowa obraz Matki Boskiej Łaskawej, przed którym nie-
gdyś składał pamiętne śluby Jan Kazimierz. Madonnę adorują-
cą Dzieciątko ukazał artysta na obrazie przywiezionym z  Biłki 

Lithuanian Religiosity, [in:] Stanisław Wyspiański – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: 
the Neighbouring of Cultures, the Borderlines of Arts, ed. Wiesna Mond-Kozłowska, 
Kraków 2012, s. 103-113.

74 Por. M. Pawłowiczowa, Obrazy Matki Bożej przywiezione po II wojnie 
światowej z  Kresów Wschodnich, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IS/
obrazy_kresy.html, 12.10.2012; T. Kukiz, Madonny Kresowe i  inne obrazy sa-
kralne z Kresów w diecezjach Polski (poza Śląskiem), cz. I, Warszawa 2000.
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Szlacheckiej pod Lwowem do Grodźca na Opolszczyźnie. Tylko 
5 figur Maryi przybyło z Kresów, m.in. ze Lwowa od oo. domini-
kanów Matka Boska Jackowa, która jest w Krakowie, z Jazłowca 
figura czczona w Szymanowie i lwowski posąg Madonny z Dzie-
ciątkiem koronowany w  1995 roku w  Twardogórze. Odrębną 
grupę stanowią wizerunki Matki Boskiej Bolesnej. Są to przede 
wszystkim liczne ikony Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, na 
których przedstawiono narzędzia męki Pana Jezusa wokół postaci 
Maryi i Dzieciątka: ze Lwowa jest w Krakowie, drugi w Kaliszu, 
a  ze Stanisławowa w  Polanicy Zdroju. Inne ujęcia przywiezio-
no z Monasterzyk do Bogdanowic pod Opolem, a z wołyńskiego 
Niewirkowa do Świątnik. Przedstawienie Świętej Rodziny repre-
zentują obrazy: Ucieczka do Egiptu z Biłki Szlacheckiej oraz Po-
kłon Pasterzy z Oleska, obecnie istniejący w Sędziszowie75.

Walorami przywiezionych zabytków są ich wiek oraz wystrój. 
Srebrna pozłacana sukienka z XVIII wieku zdobi znajdujący się 
w Gdańsku obraz Matki Bożej Łaskawej z ormiańskiego kościoła 
w Stanisławowie, drewniana sukienka okrywa kopię Matki Bożej 
Berdyczowskiej w Jaworzu. Obraz z Rawy Ruskiej przywieziony 
do Lubyczy ma korony i różaniec z pereł. Srebrna szata i 100 za-
bytkowych wot to ozdoby Madonny Śniatyńskiej.

Madonny kresowe mają rozmaite imiona, które podkreśla-
ją życzliwy i bezpośredni stosunek modlących się do tych ikon: 
Matka Boska Pocieszenia, Łaskawa, Nieustającej Pomocy, a przy-
wiezioną z Bołszowca wierni określają jako Cierpliwie Słuchającą. 
Imiona zależą też od akcesoriów zdobiących obrazy: Szkaplerzna, 
Różańcowa, z Różą. Ale są też nazwy nowe. Lwowska Madonna 
z kościoła o. jezuitów stała się we Wrocławiu Patronką Robotni-
ków i Solidarności, przywieziona z Biłki Szlacheckiej do Grodźca 
to Opiekunka Sybiraków. U Jej stóp gromadzą się podczas ogól-
nopolskich zjazdów. Jej obraz wyhaftowano na sztandarach sybi-
rackich obok Częstochowskiej i Ostrobramskiej76.

75 Por. T. Kukiz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w die-
cezji gliwickiej, Warszawa 1997; T.  Kukiz, Madonny Kresowe i  inne obrazy 
sakralne z Kresów w diecezji opolskiej, Warszawa 1998.

76 Szerzej: T.  Kukiz, Madonny Kresowe i  inne obrazy sakralne z  Kresów 
w archidiecezji wrocławskiej i diecezji legnickiej, Warszawa 1999.
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Przywiezione z  Kresów obrazy gwarantują ciągłość kultu. 
Mimo zniszczenia dawnych kościołów i parafii, a także dokumen-
tacji są nieraz jedynym śladem ich istnienia na Utraconej Ziemi. 
Tam, gdzie parafianie nie zabrali świętych wizerunków, nadają 
świątyniom wezwania swoich kościołów na Kresach, np. w Biel-
kowie koło Stargardu Szczecińskiego, gdzie osiedlili się wierni 
z Sąsiadowic, w Szczecinie w dzielnicy Wielgowo, dokąd trafiła 
ludność podlwowskiej Zubrzy77. Dawni parafianie dla podtrzy-
mania religijności tworzą różnego typu struktury nominalne, np. 
Związek Potoczan. Byli mieszkańcy poszczególnych regionów 
spotykają się w  miejscowościach, w  których znajduje się obraz 
z ich parafii czy po prostu z ich stron i uczestniczą tam w nabo-
żeństwach, np. w Gliwicach przy wizerunku MB Kochawińskiej, 
w kościele św. Jacka w Warszawie przy obrazie z Czortkowa czy 
w Wójcicach na Opolszczyźnie przy obrazie MB Łopatyńskiej. 
W niektórych miejscowościach spotkania są liczone i numerowa-
ne, np. w Doboszowicach koło Ząbkowic Śląskich, gdzie znajduje 
się obraz MB z Siemianówki koło Lwowa. Ks. Andrzej Hanich 
z Kurii Diecezjalnej w Opolu, wywodzący się z parafii w Potoku 
Złotym, corocznie wysyła do każdej pochodzącej stamtąd rodziny 
imienne zaproszenie na pielgrzymkę do wizerunku MB Złoto-
-Potockiej. Pisze: 

Dla starszych, którzy doświadczyli losu tułaczy, Jej wizerunek po-
zostaje wciąż świętą relikwią utraconej ojcowizny. Dla młodszych, 
którzy się tutaj urodzili, powinna pozostać Bożym spoiwem 
upływającego czasu, gdyż łączy naszą teraźniejszość z przeszłoś-
cią, z  „korzeniami”, z  których wyrastamy, a  których nie wolno 
nam zapomnieć78. 

To jest fenomen, skupienie się dawnych i  nowych wiernych 
wokół cudownego wizerunku przywiezionego niegdyś z Kresów. 
Funkcje integracyjne zaznaczają się zwłaszcza w dniach odpustów 
i pielgrzymek. Obecnie, gdy już można jeździć na Wschód, usi-
łują dawni parafianie odbudować zniszczone tam kościoły, dbają 

77 T. Kukiz, Madonny Kresowe i inne obrazy sakralne z Kresów w diecezjach 
Polski (poza Śląskiem), cz. I, Warszawa 2000, s. 8. 

78 Tamże, s. 10. 
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o  ich wyposażenie, przywożą kopie cudownych obrazów. Od-
nawiają cmentarze, gdzie są groby przodków. Wokół kresowych 
wizerunków powstały natomiast nowe sanktuaria i wydawnictwa. 
Przypomniano dawne pieśni, obyczaje, obrzędy. Siłę ich udowad-
niają choćby dokumentowane wydarzenia powodzi 1997 roku 
w dolinie Odry, gdy w kresowych parafiach urządzano specjalne 
nabożeństwa, wynoszono obrazy na wały i wierzono, że Matka 
Boża chroni domy, zatrzymuje chmury i fale79.

Kontekst obecności religijności kresowej w polskim katolicy-
zmie jest szerszy niż zarysowane tu przykłady – wciąż na odpo-
wiedź czekają nowe aspekty prezentacji sylwetki kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego pod kątem typu religijności, jaki preferował 
i postulował w duszpasterstwie80. Również brak krytycznych ana-
liz wpływu polonijnych ośrodków duszpasterskich, do których po 
zakończeniu wojny trafiali wychodźcy z  Kresów, na katolicyzm 
w kraju81. W jednym i drugim przykładzie możemy się pokusić 
o wskazanie kilku elementów, które odnoszą się do duchowej i re-
ligijnej spuścizny Kresów. Bezspornym wkładem religijności kre-
sowej do globalnej kultury religijnej jest kult Bożego Miłosierdzia, 

79 Por. M. Pawłowiczowa, Obrazy Matki Bożej przywiezione po II wojnie 
światowej z  Kresów Wschodnich, w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IS/
obrazy_kresy.html, 12.10.2012.

80 Najnowsze biografie Prymasa kontynuują nurt prezentacji sylwetki 
kardynała przede wszystkim w  odniesieniu do aspektów politycznych (rela-
cji Państwo – Kościół) oraz organizacyjnych (funkcjonowanie instytucji koś-
cielnej w kraju komunistycznym). Wciąż nie wiemy, jakie życie religijne pro-
wadził Stefan Wyszyński i jak ono rzutowało na jego poglądy i postawy. Por. 
M.P. Romaniuk, Prymas Wyszyński. Biografia i wybrane źródła, Gniezno 2001; 
E.K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński, Warszawa 2009. 

81 Istnieją nieliczne głosy emigrantów odwołujące się do kresowej reli-
gijności. Melchior Wańkowicz opracowując studia nad kanadyjską Polonią, 
zwracał uwagę na szczególny typ religijności, jaki ją cechuje i pokazywał, że 
jest możliwa adaptacja tej duchowości do warunków funkcjonowania Kościoła 
w ówczesnej Polsce. Ewa Berberyusz w książce o  Jerzym Giedroyciu wspo-
minała, że wykazywał on silny związek z  religijnością kresową, zwłaszcza 
z kultem maryjnym, i dostrzegał rolę tych doświadczeń w formowaniu włas-
nych poglądów o Polsce i jej przyszłości. Por. A. Ziółkowska-Boehm, Na tro-
pach Wańkowicza – po latach, Warszawa 2009, s. 65-66; E. Berberyusz, Książę 
z Maisons-Laffitte, Gdańsk 1995, s. 55 i dalsze. 
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który narodził się w Wilnie i przede wszystkim był propagowany 
w świecie przez społeczność Kresowiaków82. Dorobek ten wiąże 
się w pamięci poprzez przekaz kulturowy, poprzez spisane i poda-
wane świadectwa, często jednak ma on charakter sentymentalnej 
opowieści, który tak naprawdę spłyca dokonania tych ludzi. Są 
one z pewnością znacznie poważniejsze niż prezentują to dotych-
czasowe studia.

Summary:
Katarzyna Jarkiewicz 

( Jesuit University Ignatianum in Krakow) 

“Memory as Religion. The Presence  
of Borderlands Religiosity in Polish Catholicism” 

The article has diagnosed pervading into the religious memory 
of the Polish manifestations of the Borderlands religiosity. This 
Borderlands religiosity was characteristic of the inhabitants of the 
eastern provinces of the Second Republic displaced after the Se-
cond World War to the so-called “Recovered Territories.”  The ar-
ticle also describes the organizational problems of the functioning 
of the Borderlands parishes, various forms of pastoral activity of 
the clergy and the faithful as well as spirituality. As regards spi-
rituality, both rites and religious outlook of the indigenous peo-
ple and immigrants from the East have been compared. Special 
attention was paid to permanent manifestations of religious cult, 
especially the Marian cult as well as customary liturgical activi-
ties. The article emphasises the significance of further research on 
religious memory, which will allow to estimate the influence and 
importance of the Borderlands religiosity on Polish Catholicism 
in the post war period.

82 E.K.  Czaczkowska, Siostra Faustyna. Biografia świętej, Kraków 2012, 
s. 331. Por. K. Jarkiewicz, The Importance of the Cult of our Lady of Ostra Brama/ 
Aušros Vartų to the Polish and Lithuanian Religiosity, [in:] Stanisław Wyspiański – 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: the Neighbouring of Cultures, the Borderlines of 
Arts, ed. W. Mond-Kozłowska, Kraków 2012, s. 110-111.
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Edward Walewander
K a t o l i c k i  U n i w e r s y t e t  L u b e l s k i

Religijność na dawnych Kresach –  
wczoraj i dziś

Zagadnienia wstępne

Ilekroć przekraczam naszą obecną wschodnią granicę, wędrują 
za mną doświadczenia i obrazy spisane pod koniec XIX w. przez 
Zygmunta Glogera podczas jego podróży krajoznawczych na 
Kresy. Ten wybitny polski etnograf wyznawał: 

Gdy inni szukają źródeł Nilu w skwarze zwrotnikowego słońca, 
gdy odkopują gruzy Troi lub giną wśród lodów podbiegunowych, 
ja ku tobie podążam, domowy Niemnie, by wyspowiadać nurty 
twoje i ustronia wybrzeży twoich, by skosztować chleba i soli pod 
strzechą nadniemeńską i pogwarzyć z rzeszą siół twoich. Wiem, 
że z dalekich i niebezpiecznych pielgrzymek odnieść można ko-
rzyści, że świat cały ludzi partych szlachetną żądzą wiedzy na-
gradza sławą powszechną. Ale ja sławy nie szukam, a  korzyści 
pragnę przede wszystkiem swojskich dla ziomków moich1.

Od 1989 roku prowadzi się w Polsce szeroko zakrojone bada-
nia nad dziejami, a przede wszystkim dniem dzisiejszym Polaków 
na Wschodzie. Mówiąc o Wschodzie, mamy zawsze na myśli na-
sze Kresy. Mieści się to oczywiście w kategoriach historycznych, 
ale nie do końca, nie o takiej bowiem historii, tej sienkiewiczow-
skiej, myślimy, nawiązując do gehenny polskiej na terenie byłego 
ZSRS. Wschód w tym kontekście mocno się nam rozbudowuje. 

1 Z.  Gloger, Dolinami rzek. Opisy podróży wzdłuż Niemna, Wisty, Bugu 
i Biebrzy, Warszawa 1903, s. 11.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



220 Edward Walewander

Oznacza oczywiście tereny, które Rzeczpospolita utraciła po roz-
biorach i po zakończeniu drugiej wojny światowej, a także okrut-
ne losy ludności polskiej pod sowieckim knutem.

Przez Wschód rozumiemy tutaj cały ogromny obszar Kra-
ju Rad, na którym rozrzucono kresową ludność polską. Trui-
zmem jest wspominanie o  zapóźnieniach, na jakie cierpiała do 
1989 roku historiografia tego okresu i tych zagadnień. W czasach 
PRL zajmowanie się nimi było praktycznie nie do pomyślenia. 
Owszem, dysponujemy pamiętnikami, i  to różnego autoramen-
tu, od Sokorskiego począwszy, a na Wacie kończąc. Pominąwszy 
jednak walor tych publikacji – zresztą bez przesądzania, bez goto-
wych dla nich cenzurek – trzeba powiedzieć, że nie o takie prace 
nam chodzi. Dzieje te trzeba badać jak każde inne, opierając się 
na źródłach historycznych, na przekazach, od których wymaga się 
jedynie tego, by były prawdziwe, by nie były mistyfikacją, jak to 
jest w przypadku świadectw „przyjaźni i braterstwa broni”, wynie-
sionych ze wspólnej walki z Hitlerem, wspólnym wrogiem. Era 
takich sloganów na szczęście minęła.

Krótko mówiąc, potrzeba konkretów, co oznacza żmudną 
i trudną pracę. Jesteśmy po to, by ją kontynuować mimo licznych 
obiektywnych przeszkód. Pokonanie ich wymaga uświadomienia 
sobie istniejącej potrzeby i sprecyzowania celu. Trzeba odpowie-
dzieć na pytanie: Po co właściwie aż tyle nakładu środków i ludz-
kiego trudu? I to odpowiedzieć szybko. Chciałbym podjąć próbę 
takiej odpowiedzi. A więc najpierw, jaki będzie cel naszej pracy?

Jest on dwukierunkowy. Jeden kierunek to amplifikacja naszych 
dziejów najnowszych. Wynika to nie tylko z obowiązku historyka. 
Ma też aspekty praktyczne. Nie wahamy się tu twierdzić, że wie-
dza o przeszłości jest niezbędna do budowania takiej przyszłości, 
w której nie byłoby wad konstrukcyjnych. Skutki ich istnienia od-
czuwamy nazbyt często. Jeszcze bardziej doświadczają ich ci, któ-
rzy żyją na ongiś „nieludzkiej”, a dziś trudnej ziemi; którym – jak 
się wydaje – szczerze chcemy pomóc w walce o tożsamość. Drugi 
kierunek to rzucanie pomostów, dzięki którym będzie można do-
trzeć do żywych ludzi. Nie rezygnujemy z  tego! Nie odstępuje-
my tej roli wyłącznie politykom! Chcemy mieć w tej sferze swoje 
twórcze miejsce.
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Istotnym zadaniem stojącym przed nami jest dalsze groma-
dzenie źródeł dotyczących naszej przeszłości na Wschodzie. 
Nieważne, co i jak będziemy zbierać. Jedno jest pewne, że zanie-
chać tego nie wolno. Są zresztą gotowe wzorce, godne naślado-
wania. Na przykład niemiecki Johann-Gottfried-Herder-Institut 
w Marburgu, gromadzi materiały do ogólnego tematu Auslands-
deutschtum (Niemcy poza granicą macierzy) w  wymiarze histo-
rycznym, ale wiadomo, że główna antena wysunięta jest na tereny, 
które w 1945 roku „odpadły” od Niemiec. W ciągu kilku dziesię-
cioleci niemal absolutnego braku dostępu do źródeł za „żelazną 
kurtyną” na Zachodzie pisano o dawnych terenach niemieckich, 
i to bynajmniej nie wyłącznie po to, by ocalić pamięć historyczną. 
Właśnie to mamy dziś na względzie. Jesteśmy moralnie zobowią-
zani do nadrabiania niezawinionych zapóźnień i podjęcia trudu 
odgrzebywania pokładów kultury polskiej w przestrzeni, w której 
osadzały się one przez stulecia.

Liczymy na dalszy i  bardziej powszechny odzew uczonych 
spoza miedzy wschodniej. Pewne inicjatywy bowiem dziś muszą 
już być wspólne, niezależnie od tego, czy będzie się badać takie 
sprawy, jak Katyń, Miednoje  – a  kto wie, ile jeszcze ujawni się 
podobnych miejsc naszego holocaustu  – czy kontakty między-
ludzkie w czasach beznadziei i cierpienia. Często to one wznosiły 
psychiczne rusztowania do odbudowy gasnącej witalności, innymi 
słowy pomagały przetrwać najgorsze momenty i próby. Ludzkich 
gestów i odruchów ze strony współcierpiących obywateli sowie-
ckich nie wolno zapomnieć, pominąć, nie docenić. To spory kęs 
dziejów, historii wspólnej biedy, równie bolesnej krzywdy. Cóż 
bardziej spaja i pomaga zrozumieć to, co niezrozumiałe, jak nie 
przebyte razem cierpienie?

Idziemy w dobrym kierunku, i nie od teraz. Mamy już bogate 
konto dokonań. Czymże jednak by ono było, gdyby poprzestać 
na dotychczasowym bilansie? Przyszłość, zwłaszcza ta najbliższa, 
mimo stałego braku środków nie rysuje się bynajmniej minoro-
wo. Wielu z nas podczas swych podróży badawczych styka się ze 
środowiskami polskimi. Wykorzystuje swój pobyt do upowszech-
nienia popularnej wiedzy na temat kultury polskiej zarówno 
w aspekcie jej dziejów, jak i aktualnej rzeczywistości. Prelekcje te 
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przynoszą w rezultacie wzrost zainteresowania krajem pochodze-
nia i – jak można przypuszczać – uwrażliwiają również na aktu-
alia polskie. Kontakty z przedstawicielami starszych i młodszych 
pokoleń Polaków żyjących od dawna na terenach nie tylko eu-
ropejskiej, ale i azjatyckiej Rosji, dostarczają nam ową tak ważną 
wiedzę pozaźródłową, bez której nasza praca naukowa mogła-
by się okazać tworzeniem dziejów odległych merytorycznie od 
prawdy historycznej. Stąd też mnożenie takich kontaktów to zysk 
w  postaci coraz to nowych archiwaliów, którymi wzbogacamy 
swój warsztat, a także zdobywanie przesłanek, na których można 
rozwijać niezawodną metodę pracy na płaszczyźnie zamierzonej 
syntezy dziejów polskich.

Więzy między Polakami na Wschodzie a  Krajem zyskują 
ponadto na intensywności dzięki ofercie duszpasterskiej, którą 
księża realizują z powodzeniem wśród rodaków przy okazji wy-
konywania zadań naukowych. Ogromne znaczenie, i  to wyczu-
walne na miejscu, ma przekazywanie za pomocą żywego słowa 
z bezpośredniego źródła krajowego zarówno treści religijnych, jak 
i kulturowych.

Z doświadczeń z okresu ZSRS 

Podróże  – jak wiadomo  – ubogacają człowieka. To truizm. 
A  podróże na Wschód ubogacają szczególnie. Pozostają w  pa-
mięci ludzie, spotkania, zasłyszane opowieści. Kto z nas nie pa-
mięta przepisywanych ręcznie modlitewników, śpiewników. Ta-
kie zeszyty chętnie pokazywano nam w wielu miejscach. Często 
w dowód zaufania. Mówią one wiele. Rzucony dziś może na dno 
komody czy wystawiony w muzeum każdy egzemplarz jest nie-
powtarzalny, bowiem przebył wyjątkową drogę. Nie blakły za-
warte w nim modlitwy i pieśni, choć żółkły karty spisane starą 
polszczyzną, nieraz niewprawną ręką. Teksty modlitw i pieśni ro-
dziły nadzieję. W najtrudniejszych nawet chwilach przypominały 
brzmienie mowy ojczystej, dawne zwycięstwa oręża polskiego. Po-
zwalały śnić na jawie o ukochanej Polsce, oddzielonej granicznym 
szlabanem, który był nie do przekroczenia. Pozwalały wspominać 
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Kraj, który – wydawało się – przez długie powojenne lata zapo-
mniał o swoich dzieciach pozostałych na Wileńszczyźnie, Gro-
dzieńszczyźnie, Żytomierszczyźnie, rzuconych w zawirowaniach 
dziejowych w straszliwe kazachstańskie i  syberyjskie pustkowia. 
Nie wszystkie mogły wrócić w rodzinne strony jak ptaki wracają 
wiosną do swych gniazd.

Każdy oglądany zeszyt zapełniony tekstami polskich mod-
litw, wierszy i pieśni – zresztą podobnie jak wiele innych polskich 
pamiątek ze Wschodu przechowywanych w naszych instytutach 
i katedrach – ma wielką wartość. Uczy przy tym pietyzmu i wy-
trwałości w pracy naukowej, choć niesie też z sobą niebezpieczeń-
stwo mitologizowania wspomnień.

Nie zapomina się krajobrazów rozległych kołchoźnianych pól 
ani licznych pomników stojących przy szosie: kołchoźnicy tulą-
cej dziecko, gdzie indziej patrzącej w daleką przestrzeń, a przed 
pozostałościami dawnych wiosek świeżo bielonych popiersi Le-
nina albo innych twórców ówczesnego „nowego porządku”. Gdy 
patrzy się na gipsowe postacie, można sobie uświadomić, że to 
niemal przydrożne kapliczki, w  których komunistyczni „święci” 
bez aureoli zastąpili przydrożne krzyże.

Wiele można by pisać o zwiedzanych świątyniach, a właściwie 
w większości ich ruin. Zawsze łączyło się to z bólem, bo uzmysła-
wiało się, jak na oczach ludzi zawalały się kiedyś ściany wielowie-
kowych kościołów i  kaplic, okradzionych przedtem z dzwonów 
i obrazów. Na resztkach ścian widać było wulgarne rysunki, jakie 
spotyka się w szaletach. Czas sowiecki był wyjątkowo przejmują-
cy. Świątynie umierały wraz z ludźmi – bez lamentu, bez krzyku, 
który mógłby obudzić czyjeś sumienie. Na niejednym polskim 
cmentarzu jeszcze dziś zdarza się oglądać wywleczone trum-
ny, nad którymi czuwają połamane krzyże. Zapamiętałem skądś 
uschłe drzewo, które padając, objęło martwymi konarami ludzki 
pochówek.

Wracają wspomnienia liturgii. Opisał to przejmująco papież 
Jan Paweł II w  swym Liście do wszystkich kapłanów Kościoła na 
Wielki Czwartek 1979 roku2. Po swojemu opisują również inni. 

2 Watykan 1979.
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Żyjący w Białymstoku poeta, Jan Leończuk, opowiedział o swym 
niezwykłym przeżywaniu Wielkiego Tygodnia w kościele w Ba-
ranowiczach w 1983 roku3. Ludzie byli tam pozbawieni duchowej 
opieki. W  pobliżu nie było żadnej czynnej świątyni katolickiej, 
nawet w  Mińsku. W  Nieświeżu ksiądz przebywał pod ciągłym 
dozorem policyjnym. Na Wielki Tydzień do Baranowicz przybyły 
dziesiątki kobiet, mężczyzn, dzieci. W tłumokach przynieśli ksią-
żeczki do nabożeństwa pamiętające często daleką przeszłość i ze-
szyty, w których niewprawną ręką spisywane były kiedyś modli-
twy i pieśni. Najżarliwsze śpiewy mieszały się z jękiem i płaczem. 
Do ołtarza prowadzono pod ręce schorowanego ks. Stanisława 
Rogowskiego, sprowadzonego jakby już z  drugiego brzegu ży-
cia. Do krzyża postawionego przed ołtarzem, podtrzymywanego 
przez zmieniające się osoby, sunął na kolanach niekończący się 
rząd wiernych, bijących pokłony, całujących przebite stopy Chry-
stusa, a nawet posadzkę świątyni. Golgota przeżywana w Barano-
wiczach i gdzie indziej na Wschodzie, jakże bliska była tej sprzed 
dwóch tysięcy lat w Jerozolimie. A gdy podczas wielkopiątkowego 
nabożeństwa grupa rozwydrzonych wyrostków tłukła kamieniami 
okna świątyni i sypało się szkło, śpiew stawał się coraz mocniejszy.

Przeżycie takie jak wyżej opisane uświadamiają, że Golgota 
katolików żyjących w ZSRS to nie tylko czas Wielkiego Postu, 
ale długie lata trwania w wierze. To czas prześladowań, kończą-
cych się często wyrokiem śmierci i wykonaniem tego wyroku. To 
czas poniewierki, więzienia, czas zsyłek. W Instytucie Polonijnym 
KUL przechowywany jest wykonany z drewna maleńki krzyżyk 
ze Wschodu. Przebyta z nim droga na Golgotę wiodła przez ty-
siące śnieżnych kilometrów. On rozgrzewał nadzieją zgrabiałe 
dłonie. Do niego kierowano najżarliwsze modlitwy i prośby. Był 
znakiem cierpienia, ale przede wszystkim znakiem odkupienia 
i zwycięstwa.

Znanych i  spisanych dramatycznych relacji i  wspomnień jest 
wiele. Mamy świadomość, że jest to tylko znikoma cząstka marty-
rologii naszych rodaków za czasów komunizmu. Rozmowy z ludź-
mi, którzy doświadczyli prześladowań, robią wielkie wrażenie. Nie 

3 J. Leończuk, Zapiśnik, Białystok 1996, s. 116-117.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



225Religijność na dawnych Kresach – wczoraj i dziś 

pozwalają zapomnieć. Może odchodzący już świadkowie uratują 
chociaż jedno polskie serce, wyrwą je z nijakości i bezwładu.

Chociaż mijają kolejne dziesiątki lat, wciąż wracają wspo-
mnienia: nie tylko Wielkiego Tygodnia czy Mszy św. bez kapłana 
w tylu miejscach na Wschodzie. Dziś na ongiś „nieludzkiej ziemi” 
Chrystus zwyciężył. Chrześcijanie wyszli z katakumb do nielicz-
nych ocalałych świątyń. Z wielkim wysiłkiem budują nowe. Wró-
cili kapłani. Przybywają młodzi duszpasterze, by służyć wiernym, 
którzy doczekali czasu, że stało się to możliwe. Ale skala potrzeb 
jest ogromna. Kraj ten czeka na ewangelizację. Dziś też posuwa-
my się na kolanach, po zimnej ziemi, wśród wrzawy nienawist-
nych nam gazet, wśród szumu stacji radiowych i  telewizyjnych. 
Zewsząd ogłusza nas kakofonia wrzaskliwych piosenek. Ulegamy, 
choćby podświadomie, perfekcyjnie prowadzonej propagandzie 
i  manipulacjom. Ale nie opuszcza nas nadzieja na zmartwych-
wstanie, wiara w ostateczne zwycięstwo Chrystusa.

W Macierzy wyraźnie czujemy na sobie spojrzenie zza 
wschodniej miedzy, niekiedy natarczywe, bo wielkie są tam po-
trzeby, znacznie większe niż nasze możliwości. Kto wie, czy nad 
wszystkimi innymi nie góruje ta, która ma umacniać ducha. 
Wszak w niedostatkach wszelkiego rodzaju również on jest na-
rażony na osłabienie. Chcemy nadal pełnić taką misję. A patrząc 
w przyszłość, widzimy coraz to nowe obszary działania. Dlatego 
pozostawmy historii to, co dziś czynimy, przeżywamy i czujemy. 
Pokrzepiwszy się krótkim przystankiem i rachunkiem sumienia, 
idźmy dalej z pakietem nowych inicjatyw.

Obecne problemy duszpasterskie Kościoła na Wschodzie 

Dzieje prześladowań Kościoła w byłym ZSRS obecnie są na 
ogół dość dobrze znane, choć zapewne wiedza ta nie jest po-
wszechna. Powstały wartościowe publikacje na ten temat, wydane 
zarówno na emigracji, jak i w kraju4. Najczęściej są to wprawdzie 

4 Zob. np. publikacje Instytutu Badań nad Polonią i  Duszpasterstwem 
Polonijnym KUL: Polacy w Kościele katolickim w ZSRR, red. E. Walewander, 
Lublin 1991; Polacy na Łotwie, red. E.  Walewander, Lublin 1993; Polacy 
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wspomnienia lub materiał utrwalony na gorąco na piśmie za wła-
dzy komunistycznej, ale czas dojrzałych studiów już nadszedł. Gi-
gantami badań w tej dziedzinie pozostają ks. Roman Dzwonkow-
ski5 i red. Marek Koprowski6. Można zatem tu podarować sobie 
rekapitulację ustalonych faktów, ich interpretację i oceny.

Stosunkowo mało natomiast wiemy, co dzisiaj duszpasterz zastaje 
na Wschodzie. Z czym się boryka. Problematyka ta jest ważna, bo 
każdy, kto podróżuje na Wschód, z nią się zetknie. Więcej nawet. 
Często nie może pozostawać wobec niej bierny. Oczekuje się bo-
wiem od niego, zwłaszcza od kapłana, rady czy choćby utwierdzenia 
na obranej drodze odbudowy i odnowy. Można śmiało powiedzieć, 
iż problemy w życiu religijnym na byłej „nieludzkiej ziemi” dale-
kie są od rozważań teoretycznych, a ciążą stale ku praktyce dnia 
powszedniego.

Wypowiedzi tu zawarte to jakby kamyczki składające się na 
dużą, powstającą właśnie mozaikę. Ujmują one życie religijne po 
upadku ZSRS, w okresie przełomu, przed którym wszystko było 
całkowicie inne. Teraz tworzy się nowa rzeczywistość. Po latach 
represji i  prześladowań Kościół otrzymał prawo do normalnej 
egzystencji.

Kościół katolicki na Wschodzie nigdy nie był i obecnie nie jest 
monolitem. Istniały różnice między życiem kościelnym na Litwie 
czy Łotwie, a takimi krajami, jak: Białoruś, Ukraina, Rosja. Naj-

i  Niemcy w  Rosji. Zagadnienia wybrane, red. E.  Walewander, Lublin 1993; 
S. Bizuń, His toria krzyżem znaczona. Wspomnienia z życia Kościoła katolickiego 
na Ziemi Lwowskiej 1939-1945, oprac. ks. J. Wołczański, Lublin 1993, II wyd. 
Lublin 1994; Polacy w Rosji mówią o sobie, t. I, Lublin 1993; t. II i III. wstęp 
i wybór E. Walewander, Lublin 1994. E. Walewander, Polacy i Polonia w ba-
daniach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w: Edukacja polonijna, red. 
W. Rybczyński, Pułtusk 2008, s. 43-64. Por. też Za wschodnią granicą 1917-1993. 
O Polakach i Kościele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim SAC rozmawia 
Jan Pałyga SAC, Warszawa 1993.

5 Por. R. Dzwonkowski SAC, Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie 
(1939-2011), Toruń 2011, s. 229-230.

6 Por. E.  Walewander, Odpowiedź przyjdzie stamtąd, „Gość Niedzielny” 
2002, nr 7, s. 24; M. Koprowski, Pługiem i mieczem, Toruń 2011 oraz tenże, 
Kresy we krwi, Warszawa 2011. 
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gorzej było chyba w samej Rosji7. Wynika to z wielu okoliczności 
historycznych, ze zróżnicowań struktur wyznaniowych, ale tak-
że z odmiennej polityki władz komunistycznych wobec Kościoła 
w głębi Rosji i na jej zachodnich terenach, należących kiedyś do 
Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie mimo czystek etnicznych pozo-
stało sporo katolików obu obrządków. Tutaj obydwa Kościoły, za-
równo łaciński, jak i greckokatolicki, były synonimem odrębności 
od urawniłowki sowieckiej; podobnie zresztą jak niegdyś carskiej. 
Ideologia marksizmu i leninizmu zastąpiła wszak stereotyp wyro-
sły na prawosławiu. Przymiotnik prawosławny został zastąpiony 
przymiotnikiem sowiecki. Metoda manipulacji nimi była jednaka. 
Przed i po 1917 roku chodziło o to, by wyprzeć wszelki element 
w życiu społecznym tym przymiotnikom obcy.

Przeszłość wymagała heroizmu i samozaparcia. Ludzie szli czę-
sto 50 i więcej kilometrów do kościoła (np. z parafii brasławskiej 
na Białorusi do Warnowicz na Łotwie). Szli nocą, by przyjść do 
kościoła rano, wyspowiadać się, być na Mszy św. i ruszyć w drogę 
powrotną. Postawa wiernych dawała księżom odwagę do pracy 
w straszliwych warunkach sowieckich – wspomina ks. Józef Łap-
kowski z  Krasławia8. Podobnie po 1875  roku chodzili unici do 
Galicji.

a. Religijność tradycyjna

Zachowana za cenę wielkich ofiar religijność na Wschodzie 
ma w sobie wiele cech tradycyjnych. Należy do nich choćby od-
mawianie różańca w czasie Mszy św. Wierni spo wiadają się na-
wet, że nie odmówili modlitwy różańcowej. Ograniczanie tej sta-
rej i wypróbowanej formy pobożności tam się nie uda, bo dzięki 
niej ludzie zachowali przez lata swoją wiarę. W wielu regionach 
byłego ZSRS był czas, kiedy w ogóle nie było Mszy św. Zamiast 

7 Zob. K. Rynik, Podpolnicy. Rozmowy z ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, 
Białorusi i Ukrainie 1990-1991, Warszawa 1991, s. 19; F. Euvé, Minderheit mit 
Aufwind. Die Katholische Kirche in Rußland, „Herder Korrespondenz” 1995, 
z. 11, s. 601-606.

8 K.  Rynik, Podpolnicy. Rozmowy z  ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, 
Białorusi i Ukrainie 1990-1991, s. 32.
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liturgii odmawiano wspólnie modlitwę różańcową. Innym prze-
jawem tej tradycyjności jest modlitwa za zmarłych. Na Białorusi 
wierni często sobie nie wyobrażają Mszy żałobnych bez psalmów 
śpiewanych przed liturgią w  intencji zmarłych i bez ustawione-
go w nawie katafalku. Ważne miejsce w pobożności wiernych na 
Wschodzie ma też kult św. Agaty połączony ze święceniem soli  
i kult św. Błażeja złączony z błogosławieństwem świecami. Star-
si księża nie wyobrażają sobie, aby zaraz po Mszy św. nie było 
nieszporów.

Długi okres prześladowań Kościoła na terenie byłego ZSRS 
sprawił, że wiele wskazań Soboru Watykańskiego II jest tam 
wciąż jeszcze mało znanych, ale jak na to wskazują przytoczone wy-
żej przykłady, pozwoliły przetrwać enklawie, będącej swoistym skan-
senem dawnej, przez starszych tęsknie wspominanej liturgii; pełnej 
symboli utwierdzających wiarę, osadzających człowieka w całej bo-
gatej tradycji kościelnej. Tylko ten, zwłaszcza spośród młodszych, kto 
taką liturgię tam przeżył, może docenić jej rolę w budowaniu potęgi 
ducha. Właśnie dzięki niej Kościół przetrwał tam w sercach ludzi.

Religijność była na Wschodzie strzeżona w rodzinie, zamknię-
tej przed jakimkolwiek obcym wpływem, a animatorami życia re-
ligijnego byli najczęściej ludzie starzy, wychowani w okresie mię-
dzywojennym, w innej niemal epoce dziejów. Otwarte pozostaje 
pytanie, na ile jest możliwa teraz szybka przemiana pobożności 
Kościoła w duchu posoborowym? Jej nadejście jest nieuchronne, 
ale potrzeba wielkiej roztropności, by przemiana zewnętrznych 
praktyk nie powodowała wewnętrznej destrukcji.

b. Język duszpasterstwa

Starsze pokolenie Polaków, którzy na Wschodzie wytrwali i prze-
chowali wiarę, chce, aby duszpasterstwo było prowadzone po polsku. Ge-
neracja ta sądzi, że polski to język uroczysty, kościelny. Nie ma świa-
domości, że modlić się należy w języku zrozumiałym, używanym na 
co dzień. Tymczasem młodzi posługują się innymi językami i już w dużej 
mierze nie rozumieją po polsku. Dlatego nie można prowadzić duszpa-
sterstwa dla młodzieży po polsku. Trzeba używać języka, w jakim mło-
dzież rozmawia, bo inaczej żadne nauczanie do niej nie trafi.
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Prymas Polski, duchowy opiekun Polaków na całym świecie, 
wysyłając księdza na Wschód w okresie ZSRS i zaraz po upad-
ku tego państwa, kiedy nie było tam jeszcze stałych struktur koś-
cielnych, wystawiał mu pismo z  życzeniem, by służył każdemu 
człowiekowi. Podkreślał jednocześnie: „Postarasz się służyć temu 
człowiekowi w takim języku, w jakim on rozmawia; postarasz się 
nauczyć tego języka”9.

Są trudności (np. na Białorusi) ze znajomością języka krajowego, 
tj. białoruskiego, wśród samych mieszkańców tego państwa. Jedno-
cześnie czyni się zarzuty, że w kościołach katolickich za mało tego 
języka, a jakoby za dużo polskiego. Natomiast nikt nie robi proble-
mu, że w cerkwiach prawosławnych panuje tylko rosyjski.

Odrębna sprawa to brak na terenie byłego ZSRS fachowych 
tłumaczeń niektórych ksiąg liturgicznych na języki krajowe. Fakt 
ten dodatkowo utrudnia wprowadzenie tych języków do liturgii 
i całej posługi duszpasterskiej.

Wydaje się, że w kwestii językowej należy sięgać do wzorów sto-
sowanych w parafiach etnicznych (personalnych), funkcjonujących 
w świecie. Zachowanie części liturgii w języku polskim nie może 
przeszkodzić w prowadzeniu nabożeństw w językach miejscowych.

c. Caritas christiana

Miłości bliźniego w dawnych krajach bloku wschodniego nie 
ma10. Ludzi wychowano na żołnierzy do walki. Trudno im teraz 

9 Zob. Archidiecezja katowicka dla Kościoła w  Rosji, „Gość Niedzielny” 
z  5.11.1995, s.  5; A. Ka., Księża polscy na Wschodzie, „Rzeczpospolita” z  25-
26.11.1995, s. 4.

10 Zauważył to już w  XIX w. Francuz Astolphe de Custine, który pisał 
w swych Listach z Rosji. Rosja w 1839 r. (Paryż 1988): „Kościół katolicki (...) jako 
jedyny zachował depozyt prawdziwego miłosierdzia”. Podróżnik francuski po 
Rosji zaraz przy tym uzupełniał: „Wszystkie inne Kościoły są częścią składową 
państw, które posługują się nimi jako środkami politycznymi do podparcia swojej 
potęgi. Te Kościoły są doskonałą pomocą dla rządów: pobłażliwe dla depozyta-
riuszy władzy tymczasowej, panujących i urzędników, bezwzględne dla podda-
nych, wzywają Bóstwo na pomoc policji. Natychmiastowy rezultat jest pewny: 
porządek w  społeczeństwie. Natomiast Kościół katolicki, równie potężny pod 
względem politycznym, przychodzi z wyższych regionów i idzie dalej. Kościoły 
narodowe tworzą obywateli, Kościół powszechny tworzy ludzi” (s. 171). 
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miłować się nawzajem. Obecnie płyną, nawet ze sfer rządowych 
niektórych krajów, sugestie do Kościoła, by przejął prowadzenie 
szpitali, domów starców, sierocińców. Społeczność katolicka obec-
nie nie jest jednak w stanie podjąć się takiej działalności. Inna spra-
wa, że również tamtejsi katolicy na ogół nie dorośli jeszcze do tego 
typu pracy. Nie są w żaden sposób do niej przygotowani.

W wielu parafiach, jak mówią duszpasterze, są jednak pojedyn-
cze osoby i całe grupy, a także zgromadzenia zakonne, np. siostry 
ze zgromadzenia Misjonarek Miłości Matki Teresy z  Kalkuty, 
działające w  kilku miastach Rosji, które troszczą się o  chorych 
i starych. Działania te są jeszcze jednostkowe i wymagają kierowni-
ctwa11. Inicjatywa musi wychodzić najczęściej od księdza, bo inteli-
gencji katolickiej, która mogłaby pomóc duszpasterzom, nie udało 
się dotąd dochować w wystarczającej liczbie. Ludzie zostali przy-
zwyczajeni raczej do tego, że ciągle ktoś musi nimi kierować.

d. Homo sovieticus

Walka z  religią w  ogóle była połączona w  imperium sowie-
ckim z kształtowaniem „nowego człowieka” (homo sovieticus) oraz 
nowej moralności. Stąd społeczeństwo postsowieckie widziane 
z konfesjonału bardzo często zaskakuje, a nawet przeraża.

Prawdziwym problemem społecznym jest tu pijaństwo. Ludziom 
płacono mało, w magazynach nie było prawie niczego. Wódka była 
zawsze. Więc zaczynali pić. Pijaństwo jako choroba społeczna ciąg-
nie się dziesiątki lat. Ludzie z braku odpowiedniego uświadomienia 
religijnego nawet nie wiedzą, że pijaństwo to grzech12.

Brak poczucia grzechu jest na Wschodzie problemem poważ-
nym. Nie ma już na przykład świadomości, że praca w niedziele 
i święta też jest grzechem. Nieposzanowanie dnia świętego jest tu 
czymś normalnym, niewielu ludzi widzi w tym winę. Inna sprawa 

11 Zob. In Russland Blüte der Orden. Aus den Berichten vor der vatikanischen 
Weltbischofssynode, „Deutsche Tagespost” z 11.10.1994, s. 5; P. Preis, Sie wagen 
den Sprung in die Sibirien-Mission. Vier Münchner Ordensfrauen als Pioniere in 
Omsk, „Münchner Kirchenzeitung” z 21.05.1995, s. 28.

12 A.  Podrabinek, Pozłacana nędza imperium, „Nasz Dziennik”,  
z 29-30.10.2011, s. 21.

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



231Religijność na dawnych Kresach – wczoraj i dziś 

to problem pracy w ogóle. Ludzie oduczyli się pracować, nie czują 
się za pracę odpowiedzialni.

Nie ma też u ludzi rozbudzonego sumienia. Wielu myśli tak: 
skoro wszyscy tak robią, mogę i  ja. Ateizacja dokonała wielkich 
spustoszeń w duszy człowieka. Zanikła w dużej mierze potrzeba 
modlitwy. Brak wśród katolików odpowiedzialności za życie pa-
rafii. Rzuca się w oczy ogromna bierność ludzi, wychowanych tak 
przez struktury sowieckie.

Ludzie często nie wiedzą, że grzechem jest aborcja czy cudzo-
łós two. Nie spowiadają się z  przekraczania szóstego przykaza-
nia. Przypomnijmy więc, że na Wschodzie już nie pierwsze, nie 
drugie, ale trzecie pokolenie było wychowywane bez nauczania 
kościelnego. To wszystko zostawiło ogromne ślady w świadomo-
ści ludzi. Pod tym względem to ubogie społeczeństwo podobne 
jest do bogatych, sytych społeczeństw zachodnich. Zanik poczu-
cia grzechu, zatem zła, wynika zarówno z nędzy, jak i z nadmiaru, 
zwłaszcza gdy w jednym i drugim przypadku odłogiem leży cała 
sfera duchowa człowieka.

Bardzo wielkim problemem jest sprawa cudzej własności. Lu-
dzie przyzwyczaili się do kradzieży. W  wojsku sowieckim było 
tak, że co żołnierz znalazł, wszystko sobie zabierał. A jeśli uznał, 
że mu to niepotrzebne, to od razu po prostu niszczył. Kościół mu-
siał być tu pobłażliwy, bo często kradziono, aby utrzymać rodzinę, 
bo w domu były głodne dzieci. Dlatego duszpasterze za te kra-
dzieże nie bardzo napominali. Teraz, gdy już trochę lepiej zaczy-
na się tam żyć, trzeba ludzi uświadamiać, że kradzież zawsze jest 
grzechem. Zabierać z kołchozu czy z fabryki to też jest kradzież.

Ilustracją niech będzie tu głos pewnego ojca z Ukrainy, przy-
słuchującego się katechezie dzieci. Po zakończeniu lekcji o grze-
chu powiedział on katechetce. 

Dlaczego siostra tego wszystkiego nie mówi na ulicy? Przecież ja 
32 lata przeżyłem i nie wiedziałem, że tyle grzechów popełniłem! 
Mnie nikt nigdy tego wszystkiego nie powiedział i nie wytłuma-
czył! Co ja mam teraz zrobić z moją przeszłością?13.

13 K.  Rynik, Podpolnicy. Rozmowy z  ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, 
Białorusi i Ukrainie 1990-1991, s. 102.
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Ludzie na Wschodzie mają w  sobie jeszcze wiele nieufności 
i  lęku, a  także dużo zwykłego ludzkiego strachu oraz związanej 
z  tym przezorności. Mają ten często już siedemdziesięciolet-
ni strach w  genach. Muszą zyskać pewność, że dokonujące się 
zmiany są rzeczywiście trwałe i idą ku lepszemu. Wtedy dopiero 
zaczną mówić o wielu sprawach. Ciągle tu jeszcze panuje nieuf-
ność i obawa, że zachodzące zmiany okażą się nietrwałe. Jest tam 
też lęk przed złodziejami, bandytami. Ludzie boją się działającej 
skrycie bezwzględnej mafii. Dotychczas wróg był jeden. Dzisiaj 
nie wiadomo, gdzie on jest. Jest bowiem wszędzie. W działalno-
ści Kościoła – brzmi to paradoksalnie – dziś więcej problemów 
niż dawniej. Katechizacja ma pomóc tym ludziom opanowanym 
przez lęk do wyzwalania się z zakorzenionego w nich nieustanne-
go poczucia zagrożenia.

Ludzie przychodzą teraz do Kościoła, bo szukają jakichś głęb-
szych wartości. Chcą wiedzieć, po co i dlaczego żyją. Nie wystar-
cza im już tylko to, co proponował ateizm. Jest zatem coraz więcej 
chrztów, ślubów. Chrzty przyjmuje się tu jeszcze często całymi 
ro dzinami, nie tylko w kościołach katolickich, ale i w cerkwiach 
prawosławnych.

Dawny proboszcz parafii katedralnej w Żytomierzu, ks. Alfred 
Bartecki, wskazywał na niepokojące problemy w  pracy duszpa-
sterskiej w jego środowisku. 

Takich problemów jest kilka. Pierwszy stanowi problem odbu-
dowy kościołów, które w  przeważającej mierze zostały mocno 
zniszczone. Inną sprawą jest zataczająca coraz szersze kręgi de-
moralizacja. Dotyka ona szczególnie młodzieży14.

Ze strachu nie mówiło się tu o wierze i religii całe dziesiątki lat 
nawet w domu. Jeśli czasem w rodzinie była dobra babcia, to jesz-
cze ona nauczyła dziecko pacierza. I na tym najczęściej kończyło 
się nauczanie religijne. W szkole natomiast zaczynała się już od 
pierwszych klas propaganda antyreligijna.

Pracujący w czasach sowieckich wiele lat w takich warunkach 
ks. Władysław Bukowiński pisał, że „katolicy górują nad prawo-

14 Oazy polskości, „Dziennik Lubelski” z 28.07.1993.
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sławnymi, starają się przekazywać wiarę i pobożność swym dzie-
ciom i wnukom”15. Stwierdzał też, że: 

Tak starzy, jak i młodzi dopóki się trzymają wiary katolickiej, są 
Polakami. Jeżeli zaś zaczynają odchodzić od wiary katolickiej, to 
rusyfikują się bardzo szybko16.

Dzisiaj tak wychowana młodzież przychodzi do kościoła. Wi-
dzi, że z księdzem można normalnie rozmawiać. Dowiaduje się, że 
Kościół przez wieki promieniował kulturą. Jest to dla młodzieży 
i dla starszych na terenie dawnego ZSRS wielkie odkrycie. Pierw-
szy kontakt z Kościołem zostawia na nich już jakiś ślad nie do za-
tarcia. Kościół daje młodzieży cel życia, bo ona w tej chwili nie ma 
żadnego celu życiowego. Młodzi pytają, jak ów ewangeliczny mło-
dzieniec: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Łk 18, 18).

Do wprowadzenia katechizacji w  życie szkoły nauczyciele 
i  dyrekcje szkół odnoszą się najczęściej pozytywnie. Na Litwie 
np. małe dzieci uczęszczają na katechizację nierzadko w stu pro-
centach. Gorzej jest natomiast w  starszych klasach, gdzie tylko 
niewielki procent uczniów przychodzi na katechizację17.

Do pracy z młodzieżą potrzebni tu są przede wszystkim mło-
dzi księża, którzy doświadczyli tego wszystkiego, co przeszła mło-
dzież. Ze wzorcami sprzed drugiej wojny światowej byłoby tu już 
chyba bardzo trudno przebić się do świadomości młodzieży, bo 
w jej duszach przez lata sowieckich rządów tak wiele zniszczono. 
Katechizację trzeba najczęściej zaczynać od podstaw, od powie-
dzenia choćby tego, co to jest kościół jako budowla, gdyż wielu 
uczniów sądzi, że w świątyni mieszka ksiądz, że kościół to jego 
mieszkanie (!).

Zarejestrowane tu problemy prowadzą do wniosku, że nie może 
tu być prowadzone duszpasterstwo masowe, choćby na wzór pracy 

15 W. Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, Rzym 1981, s. 35. Taki 
sam pogląd wyraża m.in. Karol Wędzagolski. Tenże, Pamiętniki (Wojna i rewo-
lucja. Bolszewicki przewrót. Kontrrewolucja. Warszawski epilog), Londyn 1972, 
s. 409.

16 W. Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu, s. 28.
17 K.  Rynik, Podpolnicy. Rozmowy z  ludźmi Kościoła na Litwie, Łotwie, 

Białorusi i Ukrainie 1990-1991, s. 63.
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Kościoła w Polsce. Nie może ono odznaczać się też rygoryzmem, 
bo ludzie odejdą od razu, gdyż byli przyzwyczajeni do dużej swo-
body. Niemało z nich zresztą przychodzi do Kościoła przez hin-
duizm czy buddyzm. Trwa tam jakieś wielkie poszukiwanie.

Ci, którzy należeli do partii komunistycznej i organizacji wro-
gich chrześcijaństwu, wracają i mówią często, że była to przyna-
leżność koniunkturalna, tylko zewnętrzna. Kościół musi być wy-
rozumiały dla tych ludzi. Nie może zamknąć przed nimi drzwi. 
Musi przyjąć ich z miłością.

Normalną pracę duszpasterską utrudnia fakt, że duszpasterz 
ma często kilka kościołów do obsługi. Sześć lub siedem nie należy 
do rzadkości. Wszystkie je trzeba remontować, gromadzić mate-
riały budowlane. To zabiera bardzo dużo czasu. Kapłan wieczo-
rem nie ma już sił do pracy duchowej. To odbija się na duszpaster-
stwie. Grozi mu powierzchowność, nieprzygotowanie. Księdzu 
może zabraknąć cierpliwości w relacjach z wiernymi.

Mimo dotychczasowej akcji pomocy Kościoła z różnych kra-
jów zachodnich, zwłaszcza z Polski, na Wschodzie jest nadal duży 
niedobór literatury religijnej, nie tylko w języku rosyjskim. Bisku-
pi biją tu na alarm18.

Przed Kościołem na Wschodzie jest jeszcze ogromnie dużo 
pracy. Właściwie dopiero się ona zaczyna. Myślę, że bardzo wiele 
zależy od doświadczenia i energii tamtejszych biskupów. Od tego, 
czy potrafią zintegrować kapłanów i wiernych. Odbudowa Koś-
cioła po latach prześladowań musi być prowadzona mądrze. Nie 
może być działaniem powierzchownym. Musi nastąpić systema-
tyczne nauczanie od podstaw.

Wszystko ma tu iść w  kierunku budowania Kościoła Po-
wszechnego, a  nie ciągłego podkreślania jego polskości na tych 
terenach. Jest to ważne dla księży przyjeżdżających z Polski do 
pracy na dawnych Kresach i w innych regionach dawnego ZSRS.

W powszechnym mniemaniu Kościół katolicki na Wscho-
dzie stanowią przede wszystkim Polacy, co nie jest w pełni za-
sadne. Stwierdzenie to może odnosić się bardziej do krajobrazu 
kościelnego na Białorusi, na Ukrainie czy w Rosji, ale gdy cho-

18 Zob. T. Kondrusiewicz, Moskauer Oberhirte: Der Staat hält Kirchengüter 
fest, „Deutsche Tagespost” z 8.07.1993.
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dzi o  Litwę czy Łotwę, jest w  wielu wypadkach nieadekwat-
ne. Obecnie członkami Kościoła katolickiego na Wschodzie są 
również Litwini, Łotysze, Niemcy, Ukraińcy i  Rosjanie. Sta-
wianie znaku równości w utartym haśle „Polak-katolik” jest dla  
tych ziem rozwiązaniem niedobrym i nie może być także owoc-
ne na przyszłość19.

Ksiądz cieszy się na Wschodzie wielkim szacunkiem. Na 
Ukrainie jeszcze do niedawna kursowało takie powiedzenie, że 
jeśli powiesi się sutannę na drewnianym kołku, to ludzie będą ten 
kołek całowali. Młodzi księża muszą ten autorytet utrzymać. Ich 
zaangażowanie zdaje się to potwierdzać. To oni robili największe 
trudności władzom sowieckim. Starsi, którzy przeżyli stalinizm 
i łagry, byli ostrożniejsi. Kler młodszy, który przeszedł sowiecką 
szkołę i wojsko oraz sowieckie zakłady pracy, był najbardziej bo-
jowy. To ci księża uczyli starszych, jak łamać niesprawiedliwe na-
kazy prawa, nie słuchać władzy, wojować z nią.

Księżom zsyłanym do łagrów ludzie pomagali znieść tę ge-
hennę. Zbierali dla nich żywność, szyli ubrania i później na róż-
ne sposoby posyłali to do Kazachstanu czy na Syberię. W akcję 
pomocy angażowało się wielu młodych ludzi. Duszpasterstwo na 
Wschodzie ciągle cierpi na brak duszpasterzy20.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na inną bolączkę wystę-
pującą dość sporadycznie na Wschodzie. Do tej pory bardzo czę-
sto koś ciołem rządziły tzw. komitety parafialne. Teraz przychodzi 
ksiądz. Ludzie, którzy byli kimś w komitetach, nagle muszą prze-
kazać władzę w ręce duszpasterza. Na tym tle dochodziło czasem 
do konfliktów.

Społeczeństwo postsowieckie widziane przez konfesjonał bu-
dzi też podziw. Wielu chrześcijan pozbawionych długi czas koś-
ciołów, księży – bez katechizacji, bez modlitewników i prasy kato-
lickiej potrafiło przechować wiarę21. To jest świadectwo, jakie dają 
ludziom wierzącym na Zachodzie.

19 Por. Z. Zieliński, Mit Polak-katolik, w: Polskie mity polityczne XIX i XX 
wieku, Wrocław 1995, s. 107-117.

20 Zob. Ein Gotteshaus für Kasachstan, „Deutsche Tagespost” z 3.07.1993, s. 8.
21 Zob. List Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła na 

Wielki Czwartek 1979 roku, p. 10, s. 31.
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O pełnym odrodzeniu religijnym w byłym ZSRS jeszcze mó-
wić nie można. Wymaga ono dłuższego procesu. Jest to raczej po-
czątek odrodzenia Kościoła, co napawa optymizmem.

Dziś wielu ludzi myślących uważa, że tylko religia jest w sta-
nie podnieść narody dawnego państwa sowieckiego z moralnego 
upadku, do jakiego doprowadziło je imperium zła. W  tej pracy 
„dziś największą aktywność przejawiają katolicy”22.

„Święta Rusi” quo vadis? To pytanie można postawić również 
wszystkim krajom powstałym po rozpadzie dawnego ZSRS. Kto 
pozna warunki życia ludzi na ich terenie, ten całym sercem bę-
dzie popierał wszelką pomoc na rzecz Wschodu. Kto tam był, ten 
podróż do Rosji będzie polecał wszystkim niezadowolonym na 
Zachodzie, podobnie jak to uczynił przed ponad stu laty Francuz 
Astolphe de Custine w swej książce La Russie en 1839, wydanej 
w 1843 r. w Brukseli. De Custine napisał: 

Kiedy Twój syn będzie niezadowolony z Francji, skorzystaj z mo-
jego przepisu i powiedz mu: „Jedź do Rosji”. Jest to podróż uży-
teczna dla każdego cudzoziemca. Kto kolwiek zobaczy ten kraj, 
będzie zadowolony, że żyje gdzie indziej, obojętnie gdzie23.

Summary
Edward Walewander 

(Catholic University of Lublin)

“Religiosity in the Former Borderlands – 
in the Past and Present”

When we consider the care of the Church for people in the 
former Soviet Union, not only Catholics, but everyone who asked 
for help, we must understand the meaning of the Church in this 

22 Z. Szuba, Dziś największą aktywność przejawiają katolicy. Rozmowa z peł-
nomocnikiem Rady ds. Religii przy Radzie Ministrów ZSRR dla Łotewskiej SRR 
Eduardsem Kokars-Tropsem, „Słowo Powszechne” z 25-27.02.1989, s. 2-3.

23 A. de Custine, La Russie en 1839, Bruxelles 1843; wyd. polskie, tenże, 
Listy z Rosji. Rosja w 1839 r., Paryż 1988, s. 240.
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particular case. The Church, as we know it, did not exist at that 
time. It appeared at the beginning of the nineties of the 20th cen-
tury, but we must consider the claim of the Orthodox Church for 
Russia as its own and exclusive “canonical territory.” Ever since the 
Orthodox Church again underwent “nationalization”, missionary 
difficulties for other religious communities multiplied. Therefore 
the care of the Church, the subject of our consideration, is un-
derstood as the activities of individuals, clergymen and laymen, 
participating in the religious life promotion. It does not mean that 
there is no Catholic Church organisation in Russia. However, we 
must be aware of the fact that it functions as a foreign institution. 
This fact must influence the ways and results of its activities.
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Katarzyna Stukus
U n i w e r s y t e t  R z e s z o w s k i

Życie i działalność księdza Prałata  
Józefa Obrembskiego

Dnia 7 czerwca 2011  roku w  podwileńskiej miejscowości 
Mejszagoła zmarł najstarszy kapłan Wileńszczyzny 105-letni  
ksiądz Prałat Józef Obrembski. Choć ostatnie lata spędził na łóż-
ku, gdyż choroba utrudniała mu poruszanie się, cały czas obecny 
był w  życiu miejscowej ludności. Mieszkańcy Mejszagoły mo-
gli posłuchać jego kazań wygłaszanych z  domu przez specjal-
nie zamontowany mikrofon. Choć osoba księdza Prałata Józe-
fa Obrembskiego powszechnie znana jest na Wileńszczyźnie, 
niewiele wiadomo o Nim w Polsce. W swym artykule postaram 
się zatem przybliżyć postać tego niezwykłego Polaka, który na 
trwałe wpisał się w historię polskiej mniejszości zamieszkującej 
Republikę Litewską.

Ksiądz Prałat Józef Obrembski urodził się 19 marca 1906 roku 
we wsi Skarzyn Nowy koło Zambrowa, na ziemi łomżyńskiej, 
jako najstarszy z  pięciorga dzieci Justyna Wincentego Obrem-
bskiego i Anny z Kołczaczkowskich. Rodzice przyszłego kapła-
na byli prostymi ludźmi, którzy od najmłodszych lat uczyli swe 
dzieci miłości do Boga i  Ojczyzny, dbając jednocześnie o  ich 
wykształcenie. Pierwsze nauki pobierał młody Józef w wiejskiej 
szkółce, gdzie miejscowa nauczycielka uczyła dzieci czytać i pi-
sać. Po ukończeniu szkoły podstawowej wraz z kilkoma kolega-
mi kontynuował naukę w gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej. 
Szkolne lata Obrembskiego przypadały na okres kształtowania się 
niepodległego państwa polskiego, charakteryzowały się zatem go-
rącym patriotyzmem, którym przesiąkła ówczesna młodzież.
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W roku 1925 Józef Obrembski wyjechał do Wilna, gdzie po 
zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Stefana Batorego. Zarówno wydział teologiczny, jak 
i seminarium duchowne w Wilnie słynęły wówczas z wybitnych 
profesorów i wykładowców. Filozofia, logika, his toria sztuki, język 
grecki i hebrajski, his toria Kościoła, prawo kanoniczne, psycho-
logia, łacina – to tylko niektóre przedmioty, z którymi podczas 
studiów zetknął się przyszły ksiądz1.

Na uroczystości święceń kapłańskich Józefa Obrembskiego, 
które odbyły się 12 czerwca 1932 roku w kościele św. Jana w Wil-
nie, obecny był ówczesny turgielski proboszcz, ksiądz Dziekan 
Paweł Szepecki, który zabrał świeżo wyświęconego kapłana na 
swoją parafię. W Turgielach ksiądz Józef pracował 18 lat, od 1932 
do 1950 roku2.

Nowa parafia księdza Obrembskiego była duża, liczyła ok. 2 
tyś mieszkańców. Od młodego kapłana oczekiwano nie tylko 
posługi kościelnej, ale przede wszystkim działalności społecz-
nej, oświatowej, kulturalnej i wychowawczej. Wśród okolicznych 
mieszkańców panowała bowiem ciemnota i zaniedbanie. Wszyst-
ko to za sprawą rządów carskich, które pozostawiły na tych tere-
nach niski poziom zamożności i  ogromny analfabetyzm3. Pracy 
jak wspominał ksiądz Józef było sporo. Ówczesny proboszcz ks. 
Paweł Szepecki, był w podeszłym wieku, dlatego też większość 
spraw przekazywał młodemu wikaremu. Ksiądz Obrembski bar-
dzo dbał o swych parafian, zwłaszcza o ludzi młodych. Zakładał 
różnego rodzaju kółka rolnicze, organizował kursy szkoleniowe 
i praktyki zawodowe. Uczono tam młodzież wielu praktycznych 
umiejętności takich jak m.in. siania i uprawiania nasion czy za-
rządzania ziemią. Wszystko to okazało się niezwykle przydatne, 
bowiem po ukończeniu takich kursów młodzi ludzie często za-
kładali własne gospodarstwa, na których wykorzystywali zdobyte 
informacje. Dodatkowo dzięki pomocy księdza Józefa wielu mło-
dych wyjechało do Wilna na dalszą naukę, a po powrocie dzieli się 

1 J. Sienkiewicz, Żywot jak słońce, Wilno 1996, s. 19-21.
2 Tamże, s. 23-24.
3 H.  Ostrowska, Z  Bogiem w  sercu, z  uśmiechem na twarzy, „Magazyn 

Wileński” 2006, nr 3, s. 27.
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z innymi swą wiedzą. Następnie zakładali własne sklepy, zakłady 
czy zlewnie mleka, przyczyniając się tym samym do rozwoju ro-
dzinnych Turgieli4.

Ksiądz Prałat był społecznikiem i  chętnie angażował się 
w działalność wielu organizacji nie tylko kościelnych, ale i gmin-
nych. Był m.in. prezesem Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwpo-
żarowej, Towarzystwa Przeciwgruźliczego czy Ligii Kolonialnej. 
Prowadził pracę oświatową wśród nauczycieli, przy kościele zor-
ganizował kółka – Żywego Różańca, Eucharystyczne, Francisz-
kanów i inne. Co więcej został także mianowany koordynatorem 
Akcji Katolickiej w całym dekanacie.

Sporą zasługą księdza Obrembskiego było wybudowanie 
w  Turgielach gobelinowego domu ludowego, który szybko stał 
się miejscem spotkań lokalnej społeczności. Kwitło w nim życie 
towarzyskie, organizowano zebrania, zabawy taneczne, rekolek-
cje oraz wiele innych przedsięwzięć. Ksiądz Obrembski osobiście 
nadzorował całą budowę, która trwała zaledwie 4 tygodnie. Dom 
zbudowany był z  gliny i  przekładany gałęziami jodły. Materia-
ły na budowę dostarczyli mieszkańcy. Wydawać by się mogło, że 
dom wyglądał mało solidnie, tak naprawdę jednak istnieje do dziś. 
W ten sposób powstanie domu ludowego wspominała mieszkan-
ka Turgieli – pani Władysława Szyłobryt5.

Podczas pobytu w Turgielach ksiądz Obrembski poznał wielu 
wybitnych i  zasłużonych dla Polski ludzi. Do turgielskiej para-
fii należał gen. Lucjan Żeligowski, który bardzo często odwie-
dzał plebanię, biorąc jednocześnie aktywny udział w życiu parafii. 
Obecność generała sprawiła, że w Turgielach gościli m.in. Prezy-
dent RP Ignacy Mościcki wraz z ministrami, generałowie: Kazi-
mierz Sosnkowski i  Wieniawa-Długoszowski oraz żona Józefa 
Piłsudskiego, Aleksandra wraz z  córkami. Dzięki temu, że gen. 
Żeligowski darzył księdza Obrembskiego dużą sympatią, kapłan 
był zapraszany na wszystkie spotkania.

Wszelkie plany i zamierzenia turgielskiego wikarego przerwał 
wybuch II wojny światowej. Wraz z nią spadły na mieszkańców 

4 J. Sienkiewicz, Żywot jak słońce, s. 36.
5 Wywiad z Władysławą Szyłobryt z dnia 3 grudnia 2009 r. (w posiadaniu 

autorki)
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Wileńszczyzny okupacje. Urodzona i wychowana w niepodległym 
kraju ludność nie zgadzała się z narzuconą im siłą obcą ideologią. 
Dodatkowo rozpoczęły się masowe wywózki osób świeckich i du-
chownych. Potrzebny był zatem ktoś, kto swą postawą i przykła-
dem zmobilizuje innych do pozostania na swej ziemi i przeciw-
stawienia się obcej władzy. Mimo obawy przed aresztowaniem 
ksiądz Obrembski pozostał na parafii, dając tym samym miesz-
kańcom Turgieli dowód ogromnej odwagi. Idąc za przykładem 
swego kapłana, mało kto z parafii wyjechał.

Szczególnie trudne były lata 1939-1940, kiedy to władzę ob-
jęli Litwini. Szybko przystąpili oni do lituanizacji społeczeństwa 
poprzez zmianę nazwisk miejscowych Polaków oraz ich narodo-
wości na litewską, którą wbrew woli zainteresowanych wpisywali 
w dowodach osobistych. Sytuacja nie zmieniła się kiedy władzę 
przejęli Sowieci, bowiem antypolskie i  antykatolickie akcje nie 
ustały. Kontynuowano szykany, poniżanie i wywózki6. Towarzy-
szący ludziom ciągły strach sprawił, że plebania stała się miej-
scem, gdzie można było spokojnie porozmawiać o  tym, co jest 
i co będzie dalej. Mimo rozbudowanego systemu donosicielstwa, 
ksiądz Prałat ufał ludziom i to właśnie ta wiara niejednokrotnie 
uratowała mu życie, bowiem zawsze informowano go o wszelkich 
nadchodzących kontrolach.

Zaufanie, jakim darzyli mieszkańcy swego kapłana, nie uszło 
uwadze Sowietów, którzy po wojnie ponownie przejęli władzę na 
tych terenach. Zaniepokojeni takim stanem rzeczy zajęli plebanię, 
a księdza Obremskiego zmusili do zmiany parafii. I  tak w roku 
1950 ksiądz Prałat trafił do Mejszagoły, gdzie pozostał do końca 
swych dni. Po przybyciu na nową parafię, ksiądz Józef zamiesz-
kał w niewielkim domu, który żartobliwie nazwał „pałacykiem”. 
Plebanię bowiem Sowieci przekształcili w dom kultury. Służył on 
m.in. jako sala kinowa, w której wyświetlano różnego rodzaju fil-
my propagandowe. Znajdowała się tam również sowiecka biblio-
teka oraz salka, w której urządzano potańcówki, po których pijani 
uczestnicy często rzucali w kościół kamieniami.

6 T. Czernik, Turgiele i ks. prałat Józef Obrembski, tekst dostępny na: 
http://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/09/02/turgiele-i-ks-pralat-

-jozef-obrembski/ (dostęp: 02.09.2011).
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Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej NMP, do którego 
trafił ksiądz Józef, był jednym z siedmiu najstarszych kościołów 
katolickich na Litwie, założonych przez Władysława Jagiełłę 
w pierwszych latach chrystianizacji państwa. Świątynia początko-
wo była drewniana, co sprzyjało częstym pożarom. Niestety wła-
dze niechętnie dawały pieniądze na kolejne remonty, w związku 
z tym mieszkańcy postanowili zbudować nową, murowaną świą-
tynię. Pracę nad nią zakończono na początku XX wieku7.

Poważnych zniszczeń doznał mejszagolski kościół w wyniku 
działań wojennych prowadzonych podczas I wojny światowej. Re-
montu wymagał m.in. podziurawiony pociskami dach oraz znisz-
czone ławki, konfesjonały i  ołtarze. W  roku 1929 z  inicjatywy 
proboszcza ks. Wacława Grabowskiego założony został Komitet 
Remontu Kościoła Mejszagolskiego8.

W remontowaniu i upiększaniu kościoła uczestniczyły wszyst-
kie warstwy społeczne. Małorolni chłopi ze swych skromnych 
składek ufundowali i ułożyli w kościele piękną terakotę. W ten 
sposób uczcili oni 250. rocznicę zwycięstwa króla Jana Sobieskiego 
pod Wiedniem. Dzięki hojności mieszkańców wyposażono świą-
tynię w piękny baldachim procesyjny, wyhaftowany przez polskie 
zakonnice. Dalsze prace przerwał wybuch II wojny światowej9.

Likwidacji zniszczeń wojennych i  odnowienie kościoła pod-
jął się po objęciu funkcji proboszcza, ksiądz Józef Obrembski. Po 
przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych, kapłan zajął 
się upiększaniem świątyni. Dzięki jego staraniom w  1958 roku 
udało się wybudować w kościele dwa boczne ołtarze. Wykonał je 
mieszkaniec Wilna Piotr Siergijewicz. Do wzbogacenia wnętrza 
świątyni przyczyniła się również dominikanka s. Imelda-Maria 
Neugebauer z Krakowa, która odnowiła kilka obrazów oraz na-
malowała nowe10.

Kolejny remont kościoła miał miejsce w latach 80. XX wieku. 
Wtedy to zdarto m.in. tynk na suficie i  położono tam trwałe 

7 M. Gajewski, Kościół parafialny w Mejszagole, „Czas” 2001, nr 57, s. 10
8 Tamże. 
9 T.  Szynkowski, To wszystko Ojczyzna. Sześć wieków kościoła i  parafii 

w Mejszagole. Od ks. kanonika Mikołaja do ks. prałata Józefa, Wilno 2006, s. 70. 
10 Tamże, s. 71.
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drewno. Dodatkowo odnowiono cały budynek, zainstalowano 
oświetlenie elektryczne, doprowadzono wodę i centralne ogrze-
wanie. Prace prowadzono również na zewnątrz świątyni. Z ini-
cjatywy księdza proboszcza wyasfaltowano drogi wokół kościo-
ła, postawiono pomniki dla spoczywających tam kapłanów oraz 
wykonano wiele innych przedsięwzięć remontowych. Wykona-
nie wszystkich tych prac wymagało od księdza Józefa wielkiej 
odwagi, bowiem na wszystko konieczne było pozwolenie władz, 
które nie zawsze posiadał11.

Podobnie jak i w Turgielach, również i w Mejszagole, ksiądz 
Obrembski szybko zdobył sympatię i zaufanie miejscowych. Po-
święcał im sporo czasu, starał się bowiem poznawać swych para-
fian nie „od ołtarza”, ale w ich codziennym życiu. Stąd też corocz-
na kolęda, w czasie której odwiedzał każdą rodzinę. Szczególnie 
znaczenia miała dla niego praca z dziećmi i młodzieżą. Nie było 
to jednak łatwe, gdyż władze sowieckie wprowadziły liczne za-
kazy zabraniające prowadzenia katechizacji wśród najmłodszych, 
przygotowywania do pierwszej komunii, bądź innych sakramen-
tów. Wszystkie te zakazy ksiądz Obrembski nauczył się umie-
jętnie omijać. Przekazywał zatem główne prawdy wiary, siedząc 
w konfesjonale lub przy ołtarzu w czasie nabożeństw, podkreślając 
jednak za każdym razem, że nauki nie będzie bo jest zabroniona12. 
Ogromnej odwagi wymagało od księdza udzielenie sakramentu 
małżeństwa, w czasach kiedy ślub kościelny był niedopuszczalny. 
Wydarzenie to opisała jedna z mieszkanek Wilna, której kuzyn-
ce ksiądz Obrembski udzielił tego sakramentu. Wcześniej jednak 
młoda para pobierała u kapłana nauki przedmałżeńskie, zaś przy-
szły małżonek przygotowywał się jednocześnie do sakramentu 
chrztu, spowiedzi i pierwszej komunii świętej. Zaślubiny odbyły 
się podczas niedzielnej sumy w mejszagolskim kościele. Najpierw 
jednak odbył się chrzest pana młodego, potem uroczysta suma 
z pięknym kazaniem. Następnie Komunia Święta, po czym ksiądz 
Józef udzielił młodym sakrament małżeństwa. Po Mszy św., ka-
płan zaprosił nowożeńców do siebie, gdzie czekał na nich syto za-

11 J. Surwiłło, W Mejszagole – prawie półwiecze, „Kurier Wileński” 1994, 
nr 131, s. 7.

12 J. Sienkiewicz, Żywot jak słońce, s. 85-86.
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stawiony stół. Długie lata nikt głośno nie mówił o tym wydarze-
niu, nie pokazywano także ślubnych fotografii. Dopiero po jakimś 
czasie to niezwykłe świadectwo wiary i  odwagi księdza Prałata 
zostało ujawnione13.

Równie przebiegle omijał ksiądz Józef wydany przez władze 
zakaz organizowania pielgrzymek do miejsc kultu. Tak mówił: 
„Nie miałem prawa ogłaszać pielgrzymek do Kalwarii ani prowa-
dzić na Mszę do Ostrej Bramy. Więc tylko ogłaszałem, że następ-
nej soboty mnie w Mejszagole nie będzie, mam odprawiać Mszę 
w Ostrej Bramie, a później będę przy Wieczerniku w Kalwarii. 
Nikogo nie namawiałem, mówiłem tylko, że mnie nie będzie. Czy 
to moja wina, że w Ostrej Bramie spotkałem się z moimi parafia-
nami – czterysta osób?”14. Czyniąc tak, nikogo nie namawiał ani 
nie zachęcał do modlitwy, a i tak dane miejsce pełne było jego pa-
rafian. W ten sposób zorganizował na przełomie lat 50. i 60. trzy 
spotkania, w których uczestniczyło kilkaset osób15.

Należy również wspomnieć o  miłosierdziu, jakie okazywał 
ksiądz Obrembski starszym ludziom, zarówno kapłanom, jak 
i  świeckim. W  Turgielach zakończył przy nim żywot ksiądz 
dziekan Paweł Szepecki, jakiś czas na plebanii przebywał ks. 
Leonard Rodziewicz z Szumska, były poseł do cesarskiej Dumy, 
oraz księża Bolesław Janowicz i  Jerzy Januszewicz. Ukrywał 
się tam również późniejszy biskup Ignacy Świrski. Ponadto na 
plebanii stworzono przytułek dla co najmniej kilkunastu żebra-
ków. Podobnie sytuacja wyglądała w Mejszagole, do której trafił 
ksiądz Józef w  latach 50. Przez jego niewielki domek przewi-
nęło się wielu znakomitych kapłanów, którzy u niego dożywali 
swych ostatnich dni. Wszyscy oni trafili do „pałacyku” w  wy-
niku antykatolickiej polityki władzy sowieckiej, która dążyła 

13 J. Gierszewska, Człowiek o wielkim sercu i otwartym umyśle, „Magazyn 
Wileński” 2006, nr 3, s. 4-5. 

14 Życiorys Księdza Prałata Józefa Obremskiego, tekst dostępny na:
http://www.awpl.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=18

7%3Ayciorys-ksidza-praata-jozefa-obrembskiego&catid=42%3Aaktualia&Ite
mid=59&lang=pl (02.09.2011).

15 A. Bobryk, Odrodzenie narodowe Polaków w Republice Litewskiej 1987- 
-1997, Toruń 2006, s. 81.
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do całkowitego wyeliminowania katolickiego duchowieństwa, 
zwłaszcza polskiego pochodzenia. U  księdza Obrembskiego 
gościli m.in. ks. prof. Stefan Gulbinowicz, ks. Leon Ławcewicz, 
ks. prof. Bronisław Jeleński, ks. dr Sylwester Małachowski oraz 
ks. prałat Lucjan Chalecki i  ks. prałat Leon Żebrowski, dwaj 
ostatni kapłani po śmierci zostali pochowani na przykościelnym 
cmentarzu w Mejszagole16. Schronienie w murach domku zna-
leźli również mejszagolscy parafianie m.in. Maria Stajgis, która 
prowadziła turgielską plebanię, a później wraz z księdzem prze-
niosła się do Mejszagoły17.

Początek pontyfikatu Jana Pawła II i rozwój wydarzeń w Pol-
sce w latach 80. sprawił, że na Litwie coraz bardziej uwidocznił 
się sprzeciw wobec ucisku ze strony władzy radzieckiej. Uwa-
ga komunistów zwróciła się przede wszystkim na polskich du-
chownych, którzy dzięki kontaktom w archidiecezji wileńskiej 
chcieli oddziaływać na katolików nie tylko na Litwie, ale rów-
nież na Białorusi i Łotwie. Pracowników KGB szczególnie nie-
pokoiło to, że polscy hierarchowie uważali za celowe puszczenie 
w niepamięć wszelkich historycznych polsko-litewskich niepo-
rozumień i zjednoczenie się w konflikcie przeciwko wspólnemu 
przeciwnikowi18.

Na terenie archidiecezji wileńskiej wśród księży polskiej na-
rodowości najwięcej problemu KGB miało z księdzem Józefem 
Obrembskim. Jeden z agentów KGB „Adamonis” przedstawił opis 
uroczystego obiadu u mejszagolskiego proboszcza, na którym wy-
raźnie widać, jak wielką rolę odegrał ów kapłan w jednoczeniu ka-
tolików różnych narodowości dla sprawy wolności religijnej. Przy 
wspólnym stole zasiedli wówczas: nieznany z nazwiska zakonnik 
z  Warszawy, ks. Władysław Zawalniuk z  Łotwy, ks. Kazimiera 
Vaičionis więzień łagrów, Zinovij Bandrowicz unicki duchow-
ny oraz dwie młode kobiety, które były pracownicami biblioteki, 

16 T.  Szynkowski, To wszystko Ojczyzna. Sześć wieków kościoła i  parafii 
w Mejszagole. Od ks. kanonika Mikołaja do ks. prałata Józefa, s. 104-107.

17 H.  Jotkiałło, Z  albumu księdza prałata, „Magazyn Wileński” 2003,  
nr 5, s. 18. 

18 A. Streikus, Antykościelna polityka władzy sowieckiej na Litwie (1944-
1990), Kraków 2010, s. 202-203.
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rozpowszechniającymi za granicą katolicką literaturę wydawaną 
w języku rosyjskim19.

KGB bardzo interesowało się działalnością księdza Obrem-
bskiego. Szczególnie po Jego wizycie w Polsce, gdzie przebywał 
w listopadzie i grudniu 1978 roku. Tuż po niej szefowie resortów 
KGB w Wilnie i w Mińsku otrzymali tajny telegram z Moskwy, 
w którym informowano o wizycie dwóch księży z Litwy i Biało-
rusi u biskupa białostockiego. Wiadomo było, że ksiądz z Litwy 
był Polakiem. Szybko ustalono, że był to ksiądz Obrembski. Od 
tej pory KGB kontrolowało korespondencję księdza, zbierano 
materiały na temat jego działalności oraz zaproszono do współ-
pracy osoby, mające bezpośredni kontakt z kapłanem. Obserwację 
wzmocniono po wyborze papieża Polaka, bowiem obawiano się, 
iż ksiądz Józef może otrzymywać wytyczne od goszczących na 
plebanii księży z Polski20.

Pod koniec lat 80. wraz ze spadkiem znaczenia Związku Ra-
dzieckiego powstały warunki bardziej sprzyjające odbudowywaniu 
i umacnianiu wiary. W kościele pojawiało się coraz więcej osób. 
Ludzie zaczęli ponownie dbać o cmentarze, pomniki, przydrożne 
krzyże czy kapliczki. W tym czasie dzięki staraniom księdza Józe-
fa został odbudowany w Mejszagole cmentarzyk legionistów. Na-
tomiast w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej mejszagolscy 
parafianie udali się do Katynia na groby polskich oficerów, skąd 
przywieźli ziemię, którą potem złożono w symbolicznym „Grobie 
Katyńskim”21.

Wraz z odzyskaniem przez Litwę niepodległości rozpoczął się 
nowy rozdział w życiu księdza Prałata. Przeszedł on w latach 90. 
na zasłużoną emeryturę. Cały czas pozostał jednak w swym „pała-
cyku” gdzie, mimo sędziwego wieku i nienajlepszego już zdrowia, 
z radością i prawdziwą staropolską gościnnością przyjmował każ-
dego, kto zapukał do jego drzwi. A przybywało do Mejszagoły co-
raz więcej turystów z kraju i z zagranicy. Chcieli oni dowiedzieć się 

19 Tamże, s. 203.
20 I.  Mikłaszewicz, Świadkowie wiary Ksiądz Prałat Józef Obrembski, 

w: J. Sienkiewicz, Żywot jak słońce, Wilno 2004, s. 106-107.
21 T.  Szynkowski, To wszystko Ojczyzna. Sześć wieków kościoła i  parafii 

w Mejszagole. Od ks. kanonika Mikołaja do ks. prałata Józefa, s. 112.
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jak najwięcej o historii Kościoła na Wileńszczyźnie, o latach wojny 
i władzy radzieckiej oraz poznać poglądy kapłana na temat aktu-
alnej sytuacji. Ksiądz Obrembski chętnie dzielił się życiowym do-
świadczeniem, otwarcie i z wielką prostotą mówi o problemach tego 
świata, konieczności powrotu do wartości chrześcijańskich, tradycji, 
dobrych obyczajów. Wielokrotnie podkreślał, jak wielkie znaczenie 
dla kultywowania polskiej kultury i wiary katolickiej miało wycho-
wanie religijne w  rodzinach. Osłabiło ono znacznie przymusową 
ateizację, a także wiele negatywnych wzorców bezkrytycznie czer-
panych zwłaszcza od państw zachodnich. Wielka mądrość tego 
kapłana, życzliwość, pogoda ducha a także niezwykła umiejętność 
przekazania najważniejszych prawd w prostych słowach sprawiały, 
iż spotkanie z nim głęboko zapadało w pamięć i serca22.

Mimo tego, iż ksiądz Prałat przeszedł na emeryturę, a jego obo-
wiązki przejął obecny proboszcz Mejszagoły, ksiądz Józef Aszkie-
łowicz, nadal żył on problemami swych parafian. Choć stan zdro-
wia nie pozwolił księdzu Obrembskiemu udzielać się publicznie, 
to w dalszym ciągu kapłan poświęcał się swemu ulubionemu za-
jęciu, jakim było spotykanie się z ludźmi. Chętnie go odwiedzano, 
rozmawiano z nim i wysłuchiwano mądrych rad. Owa bliskość 
i zaufanie, jakim darzono księdza Józefa, sprawiły, że informacje 
o jego działalność docierały do coraz większej rzeszy ludzi, którzy 
chcieli osobiście poznać niezwykłego kapłana. Systematycznie ro-
sła więc liczba wiernych odwiedzających niewielki domek w Mej-
szagole. Był to również czas, w którym ogromne zasługi kapłana 
doceniły władze państwowe zarówno w Polsce, jak i na Litwie. 
Wyrazem uznania stały się liczne wyróżnienia i odznaczenia, któ-
rymi nagrodzono czcigodnego duszpasterza. Do najważniejszych 
możemy zaliczyć:

• Tytuł Prałata – 1979 r.
• Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – 1994 r.
• Złotą Odznakę Orderu Zasługi RP i Order Virtuti Militari
• „Wyróżniającemu się za zasługi dla Kościoła i Narodu” – 1999 r.
• Odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej – 2001 r.
• Honorowe Obywatelstwo Rejonu Wileńskiego – 2002 r.
22 A. Maternia, Król Polaków na Litwie, tekst dostępny na: http://www.

polskiekresy.pl/index.html?act=nowoscifulldb&id=148 (02.09.2011).

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



249Życie i działalność księdza Prałata Józefa Obrembskiego 

• Nagrodę im. ks. dra Bolesława Domańskiego – 2003 r.
• Honorowy Obywatel m. Siedlec – 2007 r.
• Kartę Polaka (którą otrzymał jako pierwszy Polak na 

Litwie) – 2008 r.
• Krzyż Wielki Orderu Zasługi RP – 2011 r.
Patriarcha Wileńszczyzny był postacią znaną kilku pokole-

niom miejscowych Polaków. Mimo tego iż nigdy nie zabiegał on 
o rozgłos dwa razy w roku (w marcu i w czerwcu) do niewielkiego 
domku w Mejszagole ściągały tłumy. Dzień św. Józefa, w który 
przypadały urodziny Prałata, uważany był za doskonałą okazję 
do złożenia życzeń wieloletniemu duszpasterzowi. Tego dnia do 
Mejszagoły przybywali nie tylko delegaci władz i  mieszkańcy 
Wileńszczyzny, ale również przedstawiciele wielu miast z Polski. 
Kolejne święto lokalnej społeczności miało miejsce w  czerwcu, 
w dniu, w którym ksiądz Obrembski otrzymał święcenia kapłań-
skie. Szczególnie uroczyście świętowano: 100-lecie urodzin oraz 
75-lecie święceń.

Dnia 19 marca 2006 roku ksiądz Prałat Józef Obrembski ob-
chodził swoje 100. urodziny. O jubileuszu tym było bardzo głoś-
no, bowiem niecodziennie zdarza się, aby ktoś dożył tak pięknego 
wieku. Pierwsze życzenia złożyli kapłanowi ówcześni prezydenci 
Polski – Lech Kaczyński i Litwy – Valdas Adamkus, którzy od-
wiedzili czcigodnego Jubilata 14 marca. Było to wydarzenie nie-
zwykle doniosłe, bowiem kapłan całe życie zabiegał o zacieśnienie 
polsko-litewskiej współpracy. Prezydent Lech Kaczyński wspo-
minał spotkanie z księdzem Obrembskim jako bardzo wzruszają-
cy moment. Ksiądz Prałat odbierając życzenia i urodzinowe pre-
zenty, żartował – mówiąc, że Litwa na słownego prezydenta, jak 
obiecał przed kilkoma laty przybył na 100-lecie mejszagolskiego 
prałata. Prezydenci mieli także okazję podziwiać znakomitą pa-
mięć Jubliata, który opowiadał im o niezwykłych wydarzeniach 
z odległych czasów, jakich był świadkiem23.

Wspomniane uroczystości rozpoczęły się Mszą św. odprawioną 
w  mejszagolskim kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Ma-

23 T. Andrzejewski, Mniejszości są kluczem do rozwiązywania problemów, 
„Tygodnik Wileńszczyzny” 2006, nr 11 (wydanie internetowe nr 288). Artykuł 
dostępny na: http://www.tygodnik.lt/200611/ (02.09.2011).
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ryi Panny w intencji Jubilata. Obecne były na niej władze lokalne 
i samorządowe z Litwy i Polski, najwyżsi dostojnicy Kościoła oraz 
rzesza wiernych. Przybyły także liczne chóry, które swym śpiewem 
uświetniały uroczystości. Stan zdrowia księdza Józefa nie pozwolił 
mu być w kościele, jednak dzięki specjalnym łączom uczestniczył 
w liturgii w swoim pokoju. Po Mszy św. uczestnicy udali się pod 
drewniany domek, by osobiście złożyć życzenia Jubilatowi24.

O tym, jak wielkie znaczenie dla mieszkańców Mejszagoły 
miała osoba księdza Prałata Józefa Obrembskiego, świadczy fakt 
nazwania miejscowej szkoły Jego imieniem. Jest to o  tyle waż-
ne, że placówka oświatowa otrzymała imię osoby żyjącej. Mimo 
iż zdarzyły się delikatne sugestie, że żywym pomników się nie 
stawia, nikt nie miał wątpliwości, że wybór szkolnego bohatera 
jest właściwy. Tym bardziej, że ksiądz Prałat był niezwykle szano-
waną osobą na całej Wileńszczyźnie, a więc postacią godną na-
śladowania. Wiele lat bowiem malutki domek kapłana przyciągał 
rzesze wiernych – ludzi biednych i bogatych, różnej narodowości, 
w różnym wieku i z różnym wykształceniem. Bywali u niego bi-
skupi, księża, prezydenci, aktorzy, pisarze, malarze i wielu, wielu 
innych. Chodząc wraz z nauczycielami i uczniami po mejszagol-
skiej szkole, ksiądz Prałat mówił tak: „Jeszcze teraz nie wierzę, 
chce się siebie uszczypnąć, czy nie jest to jakiś sen czy inne nie-
samowite zjawisko, przecież tak wszystko zmieniło się – ksiądz 
razem z nauczycielami chodzi po szkole, prosto nie do wiary”25. 
Najmniejszych wątpliwości co do wyboru patrona nie miała rów-
nież dyrektorka szkoły, pani Alfreda Jankowska. Jej zadaniem ha-
sło „Bóg, wiara, ojczyzna” było dla księdza Józefa bardzo ważne. 
Był wielkim patriotą i  ogromnym autorytetem dla młodzieży. 
Gdyby nie on, wielu rodziców nie posyłałoby dzieci do polskich 
szkół. Wielu nie znałoby historii Polski26. W związku z tym de-
cyzją Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dnia 16 listopada 

24 Por. Cz. Paczkowska, Za dar życia poświęconego Bogu i ludziom, „Magazyn 
Wileński” 2006, nr 4, s. 22; Cz. Paczkowska, Te Deum laudamus – za wierność 
Bogu i powołaniu, „Tygodnik Wileńszczyzny” 2007, nr 24, s.3.

25 J.  Rusakiewicz, Mejszagolska Szkoła Średnia: jej przeszłość i  teraźniej-
szość, „Kurier Wileński” 1998, nr 61, s. 6.

26 K. Zuchowicz, Ksiądz, który był dla Polaków święty, „Rzeczpospolita” 2011. 
Artykuł dostępny na: http://www.rp.pl/artykul/671067.html (02.09.2011).
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2006 roku polskiej szkole w Mejszagole nadano imię księdza Pra-
łata Józefa Obrembskiego. Po dopełnieniu wszelkich formalności 
w  dniu 101. urodzin księdza Prałata, 19 marca 2007  r. w  mej-
szagolskiej szkole nuncjusz apostolski Peter Stephan Zurbriggen 
dokonał poświęcenia i  odsłonięcia dwujęzycznej, marmurowej 
tablicy informującej o nowym patronie. Umieszczona ona została 
na zewnętrznej ścianie szkoły, przy drzwiach wejściowych.

W tym miejscu warto przyjrzeć się nieco bliżej mejszagolskiej 
placówce. His toria tej szkoły doskonale odzwierciedla wszystkie 
etapy historyczne, zachodzące na Wileńszczyźnie. Ze zbiorowego 
wykazu szkółek parafialnych w biskupstwie wileńskim dowiadu-
jemy się, że w latach 1781 i 1782 w Mejszagole działała szkółka 
przykościelna, w której uczyło się 15 dzieci. Wiele wskazuje na to, 
iż placówka oświatowa działała w  miejscowości już wcześniej27. 
Oficjalnie założona została jednak w roku 1773 jako szkółka pa-
rafialna. W  latach 1803-1832 należała do Okręgu Naukowego 
przy Uniwersytecie Wileńskim. Po zamknięciu uczelni przeszła 
pod nadzór prawosławnego duchowieństwa. W latach 1841-1863 
znowu była pod opieką Wileńskiego Okręgu Naukowego, nato-
miast od 1864-1914 nauczanie odbywało się po rosyjsku, tylko 
religii nauczano po polsku. W okresie międzywojennym nastąpił 
rozkwit polskiej szkoły. W  1940 roku na bardzo krótko wpro-
wadzono język litewski, ale się nie przyjął. Po wojnie utworzono 
szkołę rosyjską i dopiero od roku 1956 zaczęły w niej powstawać 
klasy polskie. Od roku 1957 była to szkoła trójjęzyczna: polsko-
-rosyjsko-litewska. Natomiast od 1992 roku placówka nosi nazwę 
Mejszagolskiej Szkoły Średniej nr 128. Obecnie mieści się ona 
w budynku zbudowanym w 1939 roku, kiedy to rozpoczęto akcję 
budowania szkół ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obecnie 
funkcję dyrektora pełni pani Alfreda Jankowska.

O tym, jak wielkie znaczenie miała postać patrona dla ucz-
niów i grona pedagogicznego mejszagolskiej szkoły, świadczy fakt 
utworzenia w placówce izby pamięci poświęconej księdzu Prała-
towi Józefowi Obrembskiemu. Jest do specjalnie wygospodarowa-

27 His toria szkoły dostępna na: http://www.obrembskio.vilniausr.lm.lt/
pl/?page_id=125 (02.09.2011).

28 http://nasz-czas1.tripod.com/011/mejsza.html (02.09.2011).
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ne pomieszczenie, w którym znajduje się m.in. szkolny sztandar. 
Ponadto można tam znaleźć wiele kronik przygotowanych przez 
uczniów, którzy opisali tam osobiste wspomnienia związane z ka-
płanem. Uczniowie pisali tak: „Nasz kochany ksiądz Prałat jest 
wesoły, dobry i bardzo mądry. Dla mnie jest człowiekiem, który 
całe swoje życie poświęcił innym. Człowiekiem, który w trudnych 
chwilach pomagał ludziom, chronił od zła. Niósł w  każdy dom 
Boże słowo, miłość i nadzieje. Chcę być podobny do księdza Prała-
ta. Chcę jak ksiądz Prałat nie bać się trudności i tak mocno wierzyć 
w Boga, by nigdy nie tracić nadziei i pomagać ludziom” –Dominik .

„Jestem parafianką parafii mejszagolskiej. Ksiądz Prałat jest 
podobny do Papieża Jana Pawła II, ponieważ obaj kochają dzieci 
i młodzież. Jest ojcem dla nas wszystkich, bo wszystkich bardzo 
kocha. Gdy Go odwiedzam, to zawsze przytuli i o coś zapyta (…) 
Otrzymałam obrazek i «Książkę Pamiątkową», która została wy-
dana na 100 rocznicę urodzin Księdza Prałata, ona mi szczególnie 
droga. Zostawił autograf w  tej książce i  złożył życzenia. Prałat 
jest moim Największym Autorytetem wśród ludzi i zawsze będę 
kochała i podziwiała tego Człowieka” – Alicja.

„Jesteś dla nas drogowskazem, który nigdy się nie zachwiał 
a zawsze wskazywał prawdziwą, odpowiednią drogę do Boga. Ze 
łzami wdzięczności w oczach dziękujemy Ci za słowa, które nas 
wzmacniają duchowo. Za uchylenie rąbka historii, która jest świa-
dectwem tego, jak często błądzimy. Dziękuję za udzielenie ślubu 
moim rodzicom, ochrzczenie mnie i mojego brata. Jesteś dla nas 
prawdziwym BRATEM, OJCEM i OPIEKUNEM” – Dh. Gosia. 

„Świat jest pełen tajemnic, a wszystkie zna tylko Bóg. Wiel-
ką tajemnicą Wszechświata pozostaje nadal istota ludzka. Życie 
ludzkie jest wielkim darem Bożym. Nikt z nas nie wie, jakie są wo-
bec nas plany Boże. Drogę w życiu pozwala nam odnaleźć ksiądz 
Prałat Józef Obrembski. Jesteśmy dumni, że żyjemy w czasie, gdy 
mieliśmy Wielkiego Papieża Polaka. Teraz jesteśmy nie mniej 
szczęśliwi, że mamy wśród nas niezwykłego księdza. Dziękujemy 
Bogu, że posłał nam takiego kapłana – prawdziwego nauczyciela 
i głosiciela Słowa Bożego” – Hubert29.

29 Wypowiedzi uczniów pochodzą z  kronik szkolnych znajdujących się 
w mejszagolskiej szkole.
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Ksiądz Prałat Józef Obrembski zmarł 7 czerwca 2011 roku 
w swym maleńkim „pałacyku”, w którym mieszkał od początku 
swej posługi w Mejszagole. W chwili śmierci miał 105 lat i był 
najstarszym kapłanem na Wileńszczyźnie. Pogrzeb odbył się 10 
czerwca w mejszagolskim kościele. Mszy żałobnej przewodniczył 
metropolita wileński kard. Audrys Juozas Bačkis, a wraz z nim 
koncelebrowali ją m.in. nuncjusz apostolski na Litwie abp Luigi 
Bonazzi i biskup ełcki Jerzy Mazur. Kazanie natomiast wygłosił 
ks. prał. Jan Kasiukiewicz z Wilna, a jego głównym wątkiem było 
kapłaństwo. Zmarłego pożegnało też wielu obecnych na pogrze-
bie duchownych i osób świeckich, w tym polscy parlamentarzyści 
i europosłowie oraz przedstawiciele ambasady polskiej w Wilnie30. 
Przybyli m.in. prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin 
Komołowski, ambasador Polski na Litwie Janusz Skolimowski, 
delegacje samorządów Wileńszczyzny oraz kilku polskich miast 
m.in. Ostrowi Mazowieckiej. W  pogrzebie uczestniczyła tak-
że dyrekcja, kadra pedagogiczna i  młodzież ze Szkoły Średniej 
w Mejszagole. Byli harcerze, którzy długie godziny pełnili warty 
przy trumnie zmarłego kapłana. Przybyła także liczna grupa mło-
dzieży niepełnosprawnej z Centrum Dziennego z Niemenczyna31.

Po Mszy żałobnej trumna z  ciałem księdza Prałata Józe-
fa Obrembskiego spoczęła w bardzo symbolicznym miejscu, na 
przykościelnym cmentarzu, twarzą do głównego ołtarza i prawie 
tuż przy ścieżce, którą tyle lat chodził ze swego „pałacyku” do koś-
cioła. Następnie w  imieniu „osieroconej” parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w  Mejszagole, obecny proboszcz ks. 
Józef Aszkiełowicz, następca zmarłego, podziękował wszystkim 
za udział w liturgii żałobnej i modlitwę.

Jak pokazuje powyższy artykuł, wiek XX był bardzo trudnym 
okresem dla polskiej ludności zamieszkującej tereny Wileńszczy-
zny. Stopniowo bowiem Polacy byli pozbawiani swych praw 

30 Pogrzeb ks. Józefa Obremskiego, tekst dostępny na:
http://ekai.pl/wydarzenia/x42864/pogrzeb-ks-jozefa-obrembskiego, 

10.06.2011 r. (02.09.2011).
31 J. Tryk, Wileńszczyzna pożegnała swego Patriarchę, 10 czerwca 2011 r. 

http://kurierwilenski.lt/2011/06/10/wilenszczyzna-pozegnala-swego-patriarche/ 
(02.09.2011).
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i wolności. Kolejni okupanci dążyli do całkowitego wyeliminowa-
nia polskości z tych terenów. Szczególnie wrogo odnosili się oni 
do katolickiego duchowieństwa polskiego pochodzenia. Liczne 
wywózki i szykany nie wystraszyły jednak księdza Prałata Józe-
fa Obrembskiego, który mimo grożącego mu niebezpieczeństwa 
pozostał na Litwie, dając tym samym dowód ogromnej odwagi.

Najtrudniejsze były dla Polaków lata powojenne, kiedy to Li-
twa dostała się pod panowanie Sowietów. Ksiądz Prałat przeby-
wał w tym czasie w Mejszagole, gdzie trafił w 1950 roku, po prze-
niesieniu z Turgieli. Były to lata kiedy na każdym kroku władze 
ograniczały życie religijne. Ksiądz Obrembski nie uległ jednak 
licznym naciskom ze strony władz i umiejętnie starał się omijać 
wszelkie zakazy. O czym świadczą liczne relacje osób, będących 
świadkami tych wydarzeń. Wychowany w miłości do Boga i Oj-
czyzny kapłan tego samego uczył swych parafian, dając im tym 
samym wiarę i nadzieje na lepszą przyszłość. Jego praca duszpa-
sterska w Turgielach i Mejszagole sprawiła, że już za życia wpisał 
się on na trwałe w historię tamtych terenów.

Za wieloletnie zasługi w krzewieniu wiary i polskości ksiądz 
Obrembski został uhonorowany m.in. medalem Zasłużony dla 
Kultury Polskiej i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski, który w 1994 roku wręczył mu prezydent Lech Wałęsa. 
W lutym 2011 roku podczas wizyty na Litwie prezydent Broni-
sław Komorowski osobiście uhonorował duchownego Krzyżem 
Wielkim Orderu Zasługi RP. Niezwykle znamienne było również 
nadanie miejscowej szkole w Mejszagole imienia tego znakomi-
tego kapłana, któremu dzieci i młodzież były szczególnie bliskie.

Maleńki domek w Mejszagole, w którym mieszkał ksiądz Pra-
łat, był chętnie odwiedzany przez gości z Wileńszczyzny i z zagra-
nicy. Było to szczególnie widoczne podczas uroczystości z okazji 
rocznicy kolejnych urodzin i święceń kapłańskich. Każdy bowiem 
przybywał, by osobiście złożyć życzenia dostojnemu Jubilatowi. 
Ważnym wydarzeń w  dziejach parafii był wizyta prezydentów 
Polski – Lecha Kaczyńskiego i Litwy – Valdasa Adamkusa z oka-
zji 100. urodzin Prałata.

Po śmierci kapłana Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego 
podjęła decyzję o utworzeniu, w domku, w którym ksiądz Prałat 
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mieszkał ponad 60 lat i w którym zmarł, muzeum. W swym te-
stamencie ksiądz Obrembski napisał bowiem, iż pragnie by jego 
dom, żartobliwie zwany „pałacykiem” był miejscem propagowania 
wartości chrześcijańskich. Władze Rejonu zamierzają, po doko-
naniu konserwacji drewnianego domku, w pokoju księdza Józe-
fa wyeksponować osobiste rzeczy i meble kapłana. Znajdzie się 
tam również informacja o ludziach, którzy znaleźli tam schronie-
nie w czasach władzy radzieckiej, a byli to m.in. ks. dr Sylwester 
Małachowski, ks. Leon Ławcewicz, ks. prałat Lucjan Chalecki, 
ks. prałat Leon Żebrowski. Inne pokoje zostaną przekształcone 
w centrum spotkań katechetycznych i pielgrzymkowych32.

Postaci Obrembskiego poświęconych zostało kilka książek 
wydanych na Litwie, m.in. Żywot jak słońce autorstwa Jana Sien-
kiewicza i opublikowana w 2011 roku – Józef Obrembski – kapłan 
według Serca Bożego, która zawiera wspomnienia księży z Wileń-
szczyzny o duchownym. Poświęcono mu również wiele artykułów. 
Wszystko to sprawiło, że ksiądz Prałat stał się osobą powszech-
nie znaną i szanowaną na Wileńszczyźnie. Niestety niewiele osób 
w Polsce o nim słyszało. W związku z tym warto jest przybliżać 
sylwetki ludzi, którzy całe swe życie poświęcili miłości do Boga, 
Ojczyzny i bliźnich.

Summary
Katarzyna Stukus 

(University of Rzeszów) 

“The Life and Work of Priest Prelate Joseph Obrembski”

The 20th century was a very difficult time for the Polish in-
habiting the Vilnius Region. The Second World War and the 
post war years were especially hard. Gradually the Polish were 
deprived of their rights and freedom by other authorities. Catho-
lic Church was often persecuted, in particular the priests of the 
Polish descent. 

32 http://gosc.pl/doc/1023228.Muzeum-ksiedza-Obrembskiego 
(02.09.2011).
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The life and work of Father Joseph Obrembski illustrated how 
difficult it was to be a Polish priest in the State of Lithuania, es-
pecially under the Soviet rule. Having done a few years of priestly 
ministry in Turgiele, then in Mejszagole, Father Obrembski will 
be remembered in the history of the Lithuanian nation. 

His entire life Father Obrembski stood guard over the Polish 
culture, tradition and history. He made every effort to preserve 
and maintain the memory of great men and events of the past in 
the hearts and minds of his countrymen. 

Although the figure of priest Obrembski is well known in the 
Vilnius region, it is not equally popular in Poland. It seems worth-
while to write a profile of the priest who devoted his entire life to 
the service of God and others.
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Dec I. 204, 208
Denikin A. 18
Denis-Słoniewski F. 156
Derdacki W. 157
Deszczyńska M. 198
Dębowska M. 200, 203
Didur A. 146, 156
Długoborski W. 143
Dmowski R. 36, 37
Doliszny L. z Podola 107
Domański B. 249
Dorożyńska E. 80
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Drozdowski M.M. 10, 36
Drwal K. 160
Dub-Dubowski I. (bp) 194
Dubowski I. 49
Dunin-Kozicka M. 80
Dutkiewicz A. 150
Dutkiewicz J. 155, 159, 160
Dwornicka M. 163
Dworzak E. 105, 107, 108, 112
Dybowski B. 44
Dziaczek M. 146
Dzierżek S. 66, 67
Dzikowski M. 137
Dzwonkowski R. 195, 196, 226
Dzwonkowski T. 212

Eberhardt P. 106, 108, P. 118, 
122, 123, 124, 168, 169, 170, 
171, 174, 176, 177

Eisenman L. 29
Erba A. 161
Euvé F. 227

Faryś J. 105
Fedorowicz Z. 51
Feldman K. 152
Felicja z Baczyżmalskich 91
Fic M. 144, 145
Filar W. 200
Finze L. 155
Fitio J. 152
Fleischer M. 145, 148
Foch F. (marszałek Francji) 11
Frenkel M. 161

Gadavičius E. 169
Gajewski M. 243
Galuba R. 12

Garlicki M. 161
Gąsowski T. 15, 16, 18, 27, 28 
Geissler M. 160, 161
Gerlich H. 202
German J. 161
Gethardus et Johannes  

de Semenowola 125
Gibson H. 19
Giedroyć J. 216
Gierszewska J. 245
Gil E. 203, 204
Gizbert-Studnicki W. 40, 55
Gloger Z. 219
Głaz S. 192
Głowiński M. 96
Głuchowski J. 27
Gniatkowski J. 150, 162
Goc M. 112
Gołubiew A. 212
Gorbaniuk J. 196
Gorbaniuk O. 196
Goreniowie A. i A. 88
Gorywoda A. 144
Gostkowski R. (prof.) 70
Goszczyński S. 41
Grabowski W. 243
Grabska I. 74
Grabski W. 23
Grochowiak S. 209
Groer F. 160, 161
Grzebień L. 61, 64,
Grzymała-Siedlecki A. 24, 25
Gulbinowicz S. 246
Gutowski B. 109
Guzik A. 112

Hadaczek B. 87
Halbwachs M. 193
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Hałaś M. 148, 162, 164
Handke K. 39
Hanich A. 110, 111, 215
Harald J. 162
Hauser P. 13, 14, 17, 22, 26, 29
Hervieu-Leger D. 191, 192
Hierowski R. 152, 155
Hiolski A. 155
Hirschfelder G. 210
Hitler A. 220
Hlond A. (kardynał) 208
Hold M. 117
Hold-Łukasik M. 117, 139
Hołówko T. 33, 34
Hoppen J. 67
Horaka J. 161
Horzyca W. 151, 152, 161
Hryciuk G. 200
Hryniewicz J.(kpt.) 69
Hrynkiewicz S. 71

Idaszewski K. 157
Isakowicz-Zaleski T. 103, 201
Iwanicki S. 203

Jackowski A. 199
Jakób W. 157
Jałowiecki M. 42, 47
Jan III Sobieski (król) 243
Jan III Sobieski (król) 31, 36
Jan Kazimierz (król) 165
Jan Paweł II (papież) 191
Jan Paweł II 223, 235, 246, 252
Jankowska A. 250, 251
Jankowski Cz. 182
Jankowski M. 160, 161
Janowicz B. 245
Januszewicz J. 245

Januszewska-Jurkiewicz J. 39, 
59, 55, 59

Japa 161
Jarkiewicz K. 191, 199, 210, 

211, 212, 217
Jasiewicz Z. 203, 212
Jasnorzewski R. 151
Jeleński B. 246
Jędrzejewicz W. 23, 24, 25
Jonderko F. 147
Joszt A. 150, 157
Jotkiałlo H. 246
Józewski H. 32, 33
Jóźkowicz S. 161
Juchniewicz M. 128
Jundziłł Z. 182
Jurkiewicz J. 46, 207

Kaczkowski Z. 85
Kaczyński L. (prezydent RP) 

249, 254
Kalczyńska M. 7, 101, 103, 104, 

105, 116
Kalinowski Z. 161
Kapralska Ł. 39
Karczewski D. 199
Kasiukiewicz J. 253
Kasperek G. 198
Kaszuba E. 146, 
Kaufman S. 158
Kazanecki W. 162
Kersten K. 164 
Kiałka S. 66, 67
Kiersnowski R. 40, 49, 50
Kijonka J. 149
Kilar W. 149, 150
Kirwiel E. 200
Kisielow W. 157

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



283Indeks osobowy

Klecel M. 211
Kleszcz K. 112
Kluczycki K. 158
Kłoczowski J. 192
Kłodnicki Z. 202
Kłoskowska A. 184
Knoll R. 29
Kobzdał A. 160
Kobzińska I. 195, 196
Kocięcka W. 203
Koczarski E. 157
Kolbuszewski J. 118, 120
Komański H. 127, 200
Kominek B. (bp)107, 108, 111, 

205, 206, 208
Komołowski L. 253
Komorowski B. (prezydent RP) 

254
Kondrusiewicz T. 234
Kopiec J. 110, 208, 210
Koprowski M. 226
Kornat M. 49
Korzelowa R. 211
Korzeniowska K. 169
Korzeniowski Z. 105
Kosely K. 192
Kossak Z. 21
Kossak-Szczucka Z. 21, 80, 

101, 119
Kościuszko T. 110
Koter M. 57
Kotkowska E. 193
Kowalow J. 104
Kowalski M. 168, 169, 175
Kownacka-Góral K. 109
Kozłowiecki A. (bp) 76
Kraszewski J.I. 146
Krętosz J. 196

Krucina J. 205, 206, 208, 209, 
211

Kruczkowski L. 151, 152
Krzyżanowski A. 28, 69
Krzyżanowski M. 163
Kubac R. 149
Kubis B. 105, 212
Kubsz W. 210
Kuchar W. 143, 162
Kucharska A. (z domu Szmyd) 

61, 
Kucharski J. 61
Kucharski K. 61, 63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78

Kucharz E. 110
Kuczyńska M. 158
Kuczyński A. 104
Kukiz T. 110, 213, 214, 215
Kulak T. 45
Kulawik A. 89
Kulińska L. 34
Kurcz Z. 172, 173
Kurzępa J. 187, 188
Kurzok I.J. 163
Kurzyna M. 89, 91
Kuśmierczyk W. 161
Kwasik J. 208
Kwiatkiewiczowi E. 155
Kwiatkowski E. 16

Lagosz K. 209
Land L. 159
Lechetówna J. 155
Leliwa J. 152, 155
Lemiesz P. (Święcicki J.) 58
Leoncavalla R. 156
Leończuk J. 224
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Leśniański W. 157
Levinas E. 95
Lewandowska S. 67, 69
Lewicki K. 152, 155
Lewowicki T. 202
Lichański S. 85, 88
Linert A. 151, 152, 153
Listowski A. 19
Liszka J. 208
Liszkowicz T. 156
Litwinow M., 33
Lubas R. 83
Lubas-Bartoszyńska R. 86

Łach S. 206
Ławcewicz L. 246, 255
Łobzowski W. 161
Łopuszański Z. 159
Łoziński Z. (bp) 194, 195
Łukasiewicz J. 29

Mackiewicz J. 181
Mackiewicz W. 134
Madurowicz I. i K. 159
Majerski Z. 158
Majewski Z. 157
Makowiecki Cz. 124
Malczewski A. 41
Malewska A. 167, 190
Malinowski L.J. 67
Małachowicz S. (gen.) 25
Małachowski S. 246, 255
Mańkowski P. (bp) 49, 193
Marecka U. 61, 77
Marek R. 205
Mariański J. 192
Markowski M. 153
Martuszewska A. 88

Mascagni P. 156
Matczak A. 135
Maternia A. 248
Matka Teresa z Kalkuty 230
Matuszewski I. 29
Matwijowski K. 204, 208
Mauer A. 143, 162,
Maurer F. 158
Mazur J. (bp) 253
Miarka K. 146
Michalkiewicz K. 63
Michejda K. 160
Michnowska S. 152, 155
Mickiewicz A. 9
Miedziński B. 18
Migocki W. 150, 158, 159
Mikhailik L. 208
Mikłaszewicz I. 247
Miknys R. 183
Milgrom F. 161
Milik K. 206, K. 209
Miluska J. 202
Miłosz Cz. 56
Mirek A. 198, 211
Mironowicz A. 200
Miszczyk S. 156
Miśniakiewicz W. 158
Mituła E. 117
Miziołek Z. 163
Mochocki W. 206
Mond-Kozłowska W. 199, 211, 

213, 217
Morstin L.H. 154
Mościcki I. (prezydent RP) 32, 

242
Mozoński T. 158
Moździerz K. 159
Mróz M. 194, 195
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Muklewicz A. 203, 207, 212
Mulicki T. 159

Nadolski P. 148, 162
Naleźniak P. 9, 38
Napiórkowski S.C. 195
Napoleon Bonaparte 9
Narutowicz G. (prezydent RP) 

184
Narutowicz S. 184
Natanson W. 95
Neugebauer I-M. 243
Neumann J., 54
Nicieja S. (prof.) 105
Niedziałkowski M. 87
Niedzielski Cz. 83
Niemierowski A. 84
Nieświatowska K. 163
Nikitorowicz J. 189
Nitsch K. 178
Nittmann T.M. 54
Nocuń M. 208
Nowakowska-Kempna I. 146, 

157, 161
Nowicki E. (bp) 205, 206
Nowik G. 13, 14, 15, 17, 20, 21
Nowotyński S. 148
Nycz R. 82

Obirek S. 193
Obrembska A. (z Kołczacz-

kowskich) 240
Obrembski J. 240, 241, 242, 

243, 244, 245, 246, 247, 248, 
249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 266

Obrembski J.W. 240
Okopień-Sławińska A. 96

Omelianowicz-Pawlenka M. 28
Opacki I. 161, 162
Opacki z Czortkowa J. 58
Ordyłowski M. 204
Ormicki W. 52, 56, 57
Osękowski Cz. 206
Osiecka A. 114
Osostowicz J. 196
Ossowski S. 181, 204
Ostrowska H. 241
Ostrowski J.K 103, 125

Paczkowska Cz. 250
Paczoska A. 204
Palmrich-Orwid A. 163
Paluszkiewicz F. 62, 63, 64, 68, 

72, 74, 76, 77
Pałysa J. 226
Panas W. 88
Pasek J.CH. 85
Pasierbińska W.M. 199
Patryn Z. 152
Pawlikowski S. 158
Pawłowiczowa M. 213, 216
Pecuch M. 202, 203, 210
Pele-Ichnowski Z. 155
Peremkin B. (gen). 28
Peszkowski Z. 123
Petlura S. 28
Piastowski S. 206
Piaszyk M. 198
Piątkowscy K. i J. 208
Pieprzyńska-Turek M. 196, 200
Pieracki B. 33, 34
Pietkun W. 212
Pigoń S. 82, 83
Piłsudska A. 242
Piłsudski J. 9, 10, 11, 12, 14, 15, 

© Akademia Ignatianum w Krakowie, 2013 
DZIEDZICTWO KRESÓW 
Redakcja naukowa Irena Kozimala, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska



286 Indeks osobowy

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 46, 47, 53, 
104, 110, 120, 121, 176, 183, 
251

Pituła M. 207
Plamitzer A. 157
Podrobinek A. 230
Pokoziak A. 157
Pol W. 40, 41, 
Połoński P. 152, 155
Pomarański A. 207
Popek L. 198, 200
Popiel (król) 110
Popławski J.L. 45
Potoccy 125
Potocki R. 200
Powęska K. 79, 100
Prebendowski S. 158, 161
Preis P. 230
Pronaszko A. 154
Prus B. 84
Prus E. 120, 123
Pruszyński A. 18
Pruszyński M. 28
Przeniosło M. 198, 211, 212
Przeździecki H. (bp) 196
Przybył E. 193
Pszonka J. 197
Ptaszyński S. 159
Puccini G. 156
Puchalik M. 158, 160
Pukas T. 158
Purchla J. 193

Raba M. 156
Rabelais F. 88
Radwan M. 198

Radzimiński A. 199
Rajchel A. 110
Rener S. 156
Rieger J. 179
Rodziewicz L. 245
rodzina Krawców 156
Roja B. (gen.) 11
Romaniuk M.P. 216
Romanowski B. 161
Romer E. 46
Römer M. 13, 36, 43, 182, 183
Romer-Ochenkowska H. 182
Ropp von E. (abp) 194
Rostocka K. 103, 105, 113
Rozwadowski T. 53
Różycki R. 156
Rubinowicz-Liszkowicz W. 

156
Rusakiewicz J. 250
Rusek H. 202
Ruszczyc F. 48
Rutyna L. 109
Rybczyński W. 226
Rynik K. 227, 231, 233
Rzegocki A. 49
Rzemieniuk F. 196
Rzepecki Z. 150, 159
Rzewski S. 85
Rzymska A., 80

Sache de J. 159
Sadliński Cz. 161
Sadowski A. 180, 
Sadowski T. 159
Sadowski W. 201, 202, 207
Santi M. 125
Saper R. 208
Sapieha E. 26
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Sawicki J. 159
Scheller S. 161
Sękowski Cz. 212
Shlechter E. 141
Siekierka Sz. 200
Sienkiewicz H. 41, 85
Sienkiewicz J. 241, 242, 244, 

255
Sierakowska K. 198, 211, 212
Siergijewicz P. 243
Sikorski F. 203, 204, 210, 211
Sikorski W.(gen) 67, 69, 74, 75, 

78
Sitnik T. 111
Sitrutavičius V. 169
Skalska D. 113
Skibniewski A. 114
Skirymutowie K. i R. 182
Skociński A. 163
Skolimowski J. 253
Skrzyński S. (płk) 11
Slopl S. 161
Sławińska I. 197
Sławiński J. 88
Słowacki J. 9, 41, 154
Smerek A. 163
Smith A.D. 171
Snyder T. 32
Sobiescy 58
Socha S. 106
Sokorski w. 220
Soljan I. 199
Sosnkowski K. (gen.) 242
Sowinkow B. 19
Sowiński K. 110
Sowiński W. 163
Sozański J. 163
Sperczyńskiego T. 159

Spett K. 161
Stachl W. 150
Stajgis M. 246
Stalin J. 74
Stankiewiczowa H. (z Zanów) 

197, 200
Stefan Batory (król) 31, 36, 53, 

62, 66, 67, 241Ś
Steusing Z. 160
Stobniak-Smogorzewska J. 205
Stossinger R. 204
Straszyński A. (prof.) 74
Streikus A. 246
Strzelecki M. 161
Studnicki W. 40
Stukus K. 240, 255
Styczeń T. 198
Styś L. 205
Sucharda E. 157
Suchecka T. 152
Sulatycki K. (hr.) 125
Sulik N. 63, 68, 69, 71, 72
Surman B. 155
Surowa T. 152
Surówka B. 150, 155, 161
Surwiłło J. 244
Swastek J. 208
Synder T. 172, 175
Syrek A. 211
Syrokomla W. 85
Szaflarski J. 161
Szajnocha K. 125, 137
Szajnocha W. 125
Szaniawski J. 15, 34, 35
Szczepański M.S. 135, 137
Szczerbiński M. 188
Szczurek-Boruta A. 202
Szczypka J. 85
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Szepecki P. 241, 245
Szeptycki A. 12
Szerląg A. 117
Szlechtyński H. 154
Szuba Z. 236
Szubka A. 110
Szyfman A. 151
Szyłobryt W. 242
Szymanowski W. 84
Szymańska-Tatyga K. 207, 212
Szymański A. 152
Szymborski W. 163
Szynkowski T. 243, 246, 247

Ścieślak M. 58
Ślimakowski T. 159
Śmiałkowski W. 157
św. Jan 241
św. Agata 228
św. Błażej 228
św. Ignacy Loyola 65
św. Jan Chrzciciel 203
św. Józef 249
św. Katarzyna Aleksandryjska 

210
św. Kazimierz 69
św. Mikołaj 203
św. Tekla 203
Świetlikowski P. 69
Święcicki J. 55, 57
Świrski I. (bp) 245
Świtalski K., 53

Tabeński T. 161
Taranienko Z. 89
Tarka K. 182, 184
Tazbir J. 192
Telatycki T. 159

Teodorowicz-Todorowski T. 158
Tęczarowska D. 199
Thum G. 204
Tokarzewski-Karaszewicz M. 

(płk.) 12
Tomaszewki L. 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 76, 77

Tomaszewska I. 152, 155
Topij-Stempińska B. 61, 77
Topp-Wojtowicz I. 202
Traba R. 204
Traugutt R. 9
Trąmpczyński W. 21
Trela-Mazur E. 103, 105, 106, 

114
Troinickij N.A. 171, 
Troszkiewicz Cz. 158
Tryk J. 253
Trzynadlowski J. 82, 83, 86
Tuchaczewski M. 22
Turska H. 178
Turski I. 182
Tyszkowska K. 119, 203, 204, 

210, 211

Uliasz S. 39, 81, 82, 87, 93, 99
Urban W. (bp) 127
Urban W. 110, 201, 209
Ustrzycki M. 41

Vaičionis K. 246
Verdi G. 156

Waleriański D. 147, 162
Walewander E. 219, 225, 226, 

236
Wałęsa L. (prezydent RP) 254
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Wójcicki K.W. 84
Wrangl P. 18
Wrzesiński W. 39, 128
Wydrzyński A. 161, 162
Wysłouch S. 87
Wyspiański S. 151, 152, 153, 

161, 162, 164, 165, 199, 211, 
213, 217

Wyszyński S. (kard.) 109, 211, 
216

Zagajewski T. 145, 148, 150
Zahorski W. 74
Zając F. 110
Zaleski M. 95
Zaleski W. 161
Zaluza B. 179, 180, 184, 185
Zawada E. 126, 127, 128, 139
Zawada-Rogalowa D. 161
Zawadzki A.(gen.) 151, 153, 

160
Zawalniuk W. 246
Zdziechowski M. 26
Zieja J. 208
Zieliński J. 158, 160
Zieliński Z. 201, 235
Zierhoffer A. 52
Ziółkowska-Boehm A. 216
Zoll F. 30
Zuchowicz K. 250
Zurbriggen P.S. 251
Zyglewski Z. 199

Żak T. 104
Żebrowski L. 246, 255
Żegota-Januszajtis J. 197
Żeligowski L. (gen.) 24, 25, 50, 

63, 242

Wańkowicz M. (ze Szwojnickich) 
91

Wańkowicz M. 79, 80, 81, 82, 
84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
216

Wapiński R. 45
Warecki W. 154
Warnecki J. 154
Wars H. 141
Wasilewski J. 195
Wasilewski L. 19, 29, 168, 172
Wasilewski Z., 93
Wasilkowski F. 157
Wat A. 220
Wąs G. 146
Weisflog G. 161
Weryha-Darowski A. 48
Westrych O.F. 163
Weygand M. 22
Wędzagolski K. 233
Wieliczka-Szarek J. 19, 28
Wieniawa-Długoszowski B. 

(gen.) 242
Wierciński A. 105
Wierciński E. 154
Wilk M. 203
Wiśniewski W. 197, 200
Władysław Jagiełlo (król) 243
Wolańczyk M. 160
Woldemaras A. 34
Wolsza T. 188
Wołczański J. 226
Wołkonowski J. 181
Woyniłłowicz E. 49
Woźniak T. 152
Woźniczka Z. 142, 145, 148, 

150, 154
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Żerelik R. 146
Żółkiewscy 58
Żółnowski W. 106, 107
Żurek J. 209
Życzkowska Z. 152
Żytecki E. 152, 155
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Afryka 76
Anglia 24, 68
Augustowskie 23
Austro-Węgry 10, 52 
Azejberdżan 29

Bassano del Grappa koło 
Wenecji (Włochy) 61, 76

Bałtyk 14, 52 
Baranowicze 224
Baworów 106
Belgia 143 
Berdyczów 23, 199
Berezyna 14, 17, 27
Biała Ruś 29
Białoruska RSS 121 
Białoruś 14, 16, 17, 18, 19, 26, 

28, 37, 43, 49, 71, 91, 92, 124, 
164, 182, 226, 227, 228, 229, 
234, 247

Białystok 212, 224
Bielków koło Stargardu 

Szczecińskiego 215 
Biłka Szlachecka 213-214, 214
Bliski Wschód 61, 164
Bogdanowice 110, 214
Bołszowce 213
Bośnia 125 
Bruksela 236
Brzeg 113, 114

Indeks nazw geograficznych

Brześć 10
Brzeżany 105
Brzozów 61
Bug 12, 15, 50, 107, 114, 157, 

204
Buzułuk 74
Bytom 113, 142, 143, 144, 145, 

146, 148, 151, 152, 156, 163, 
165, 166

Bytom-Karb 155

Chełmszczyzna 11, 12, 15
Chocim 21
Chyrów 61, 62
Cieszyn 48
Compiegne 11
Czechosłowacja 16, 34
Częstochowa 212
Czortków 215

Dąbrówka Mała 142 
Doboszowice 131, 132, 133, 136, 

138, 215
Dobrodzień 110 
Dolny Śląsk 127, 128, 129, 130, 

131, 133, 136, 137, 138, 139, 
202

Dniepr 27, 52 
Dniestr 14, 124
Drobobycz 141
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292 Indeks nazw geograficznych

Dyneburg 18, 20, 40
Dźwina 17

Egipt 61
Estonia 37, 52 
Europa 9, 14, 15, 27, 29, 36, 102, 

104, 175
Europa Środkowa 37
Europa Środkowo-Wschodnia 

171
Europa Wschodnia 37, 56

Finlandia 19, 21
Francja 11, 24, 35, 143, 236

Galicja 10, 15, 17, 41, 44, 54, 55, 
185, 227

Galicja Wschodnia 20, 23, 45, 53, 
122, 128, 141

Gądków Wielki 132
Gdańsk 51, 213, 214
Gedera (Palestyna) 75, 
Gliwice 142, 143, 144, 145, 157, 

158, 159, 163, 166, 215
Głęboka Dolina 125
Głubczyce 113, 143, 210
Gopło 44
Gorki 61, 74, 76
Gorzów 205
Górny Śląsk 54, 141, 147, 150, 

156, 159, 161, 164, 165, 166
Grodziec 110, 112, 214
Grodzieńszczyzna 23, 119, 223
Gruzja 29 
Gubernia grodzieńska 41
Gubernia kijowska 41
Gubernia kowieńskiej 41, 44
Gubernia mińskiej 41

Gubernia mohylewska 41
Gubernia podolska 41
Gubernia wileńska 41, 44, 171
Gubernia witebska 41
Gubernia wołyńska 41

Horyń 14

Imperium Rosyjskie 170
Irak 61
Iran 61, 164
Italia 61

Jałta 121, 122
Jaworze 214
Jazłowiec 214
Jerozolima 224
Jodłówka (Doboszowice) 127, 

131
Jodłówka 129 
Jugosławia 143 

Kalisz 214
Kalużyce 90, 91, 93
Kalwaria 245
Kałusz 12
Kamieniec 48, 193
Kamieniec Podolski 26, 40, 48
Karpaty 52
Katowice 142, 145, 151, 152, 153, 

154, 156, 159, 160, 162, 163, 
164, 165, 166

Katyń 221, 247
Kaukaz 29
Kazachstan 164, 235
Kędzierzyn-Koźle 114
Khnaqin (Irak) 75
Kijów 20, 21, 22, 28
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Kluczbork 113
Kołomyja 106, 141
Korona 13, 168, 169
Kowieńszczyzna 90, 91, 92, 95
Kowno 13, 20, 23, 25, 63, 91
Koziatyn 23
Kłajpeda 51, 56
Kraków 11, 46, 48, 53, 56, 61, 62, 

103, 150, 154, 156, 160, 214, 
243

Krasław 227
Kresy 10, 11, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 

26, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 
42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 
54, 57, 58, 59, 79, 80, 82, 83, 86, 
87, 90, 93, 96, 98, 99, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 108, 109, 
114, 115, 117, 118, 119, 120, 
124, 128, 129, 131, 132, 134, 
135, 136, 141, 164, 193, 198, 
200, 203, 204, 207, 211, 214, 
215, 216, 219, 234

Kresy Południowo-Wschodnie 
31, 120, 122, 128, 129

Kresy Wschodnie 9, 30, 57, 79, 
103, 111, 117, 118, 119, 120, 
122, 123

Królestwo 42, 50
Królestwo Kongresowe 10
Królestwo Polskie 41
Krystynopol 213
Kujbyszew 61, 74

Legnica 164
Lewin Brzeski 114 
Libawa 56
Linia Curzona 23, 24, 121, 122
Lipawa 51

Litwa 13, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 
28, 34, 35, 37, 40, 43, 44, 50, 
51, 52, 59, 68, 124, 164, 168, 
171, 172, 173, 174, 175, 176, 
182, 183, 184, 200, 226, 233, 
235, 243, 246, 247, 248, 249, 
250, 253, 254

Litwa Kowieńska 56
Litwa Środkowa 24, 25, 119, 176, 

185
Londyn 61
Lubaczów 213
Lubin 143
Lublin 196
Lubycza 214 
Lwowiany 111 
Lwowska Kolonia 111
Lwów 11, 12, 13, 16, 22, 31, 39, 

40, 41, 44, 45, 46, 48, 53, 54, 
55, 58, 59, 109, 120, 121, 124, 
126, 134, 146, 138, 141, 147, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 
164, 165, 166, 213, 214

Łosiów 114
Łotwa 18, 19, 21, 37, 50, 51, 52, 

124, 226, 235, 246

Marburg 221
Mariampol 213
Małopolska Wschodnia 12, 14, 

17, 22, 30, 31, 33, 34, 142, 164
Mejszagoła 239, 242, 244, 245, 

246, 247, 248, 249, 250, 251, 
253, 254

Miednoje 221
Międzymorze Bałtycko-

Czarnomorskie 52
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Mińsk 17, 20, 25, 28, 49, 224, 247
Mińszczyzna 90, 92
Mohylew 194
Monasterzyska 214 
Morze Czarne 14, 52 
Moskwa 18, 31, 40, 121, 247

Niemcy 14, 15, 16, 43, 71, 221
Niemen 23, 27, 44, 50, 219
Niemenczyn 253
Nieśwież 224
Niewiaża 91 
Niewirków 214 
Nil 219, 
Nowogródczyzna 92 
Nowotrzeby na Kowieńszczyźnie 

91, 93, 94, 95, 96
Nowy Sącz 61, 62
Nysa 113

Okręg wałbrzyski 143
Okręg wileński 181
Oleśnica 127, 131
Opole 105, 110, 112, 113, 114, 

215
Opolszczyzna 112, 150, 164, 205
Orsza 27
Osada Lwowska 111 
Ostrowia Mazowiecka 239, 253
Otynia 213

Palestyna 61 
Paryż 64, 67
Pełtwia 55
Piekary Śląskie 163
Piemont 19
Pińsk 61, 62
Płoskirów 26, 193

Poczdam 121, 122
Potok Złoty 215
Powiat ihumeński 90, 91
Podlasie 13, 180
Podole 48, 52, 106, 109, 122, 164, 

193
Pokucie 52
Polanica-Zdrój 214
Polesie 14, 82, 119, 180, 210
Polska 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 46, 
48, 49, 50, 52, 57, 58, 61, 64, 
66, 71, 72, 77, 84, 87, 90, 103, 
105, 106, 107, 108, 115, 121, 
122, 123, 125, 130, 147, 150, 
152, 154, 156, 164, 165, 169, 
175, 176, 179, 183, 185, 191, 
192, 212, 219, 234, 239, 246, 
247, 248, 249, 250, 253, 255

Połock 194
Pomorze 107, 210
Powiat borszczowski 109 
Powiat czortowski 109
Poznań 48, 159, 213
Prusy Wschodnie 84, 172
Przemków 127 
Przemyśl 11
Pustomyty 124 

Rawa Ruska 214
Republika Litewska 178, 189
Republika Ukraińska 108 
Republika Weimarska 34
Rosja 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 37, 41, 
46, 47, 48, 50, 52, 75, 176, 195, 
196, 226, 227, 230, 234, 236
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Roztocze 124
Rumunia 16, 19, 21, 35, 52
Ruś 50
Ryga 20, 26
Rzeczpospolita 26, 27, 34, 36, 37, 

39, 180, 185, 220
Rzeczpospolita Polska 49, 118, 

178
Rzeczypospolita 9, 10, 11, 15, 

16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 
33, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 
51, 55, 58, 59, 81, 82, 93, 120, 
122, 124, 194, 227

Rzeczypospolita Obojga 
Narodów 40, 49, 169

Rzeczpospolita Obojga Narodów 
182, 184

Rzeczypospolita Polska 21
Rzym 61

San Basilio koło Bari (Włochy) 
75

Sanok 61
Sąsiadowice 215 
Sejny 20
Sejnenszczyzna 23, 173
Sędziszów 214
Siemianówka koło Lwowa 117, 

124, 125, 126, 127, 129, 130, 
131, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 215

Skarzyn Nowy koło Zambrowa 
239

Sławuta 26
Słuck 26
Słucz 14
Smoleńsk 27
Soleczniki 188

Spa 23, 24
Spisz, 11
Stanisławów 109, 214
Stara Wieś koło Brzozowa 61, 62
Stawczanka 124
Stryj 141
Styr 12
Suwalszczyzna 11, 23, 176
Syberia 91, 92, 235
Sybir 73
Szczecin 215
Szczerec 124
Szczerek 124, 126
Szczypiorno 28
Szopienice142 
Szumsk 245
Szymanów 214

Śląsk 105, 107, 108, 109, 112, 
114, 115, 141, 145, 146, 149, 
150, 155, 158, 159, 162, 163, 
164, 166

Śląsk Opolski 101, 105, 111, 112, 
114, 211

Środkowy Wschód 75 
Świątniki 214
Święciany 171, 176, 177
Świteź 44

Taszkient 61
Teheran 121 
Termopile 22
Tarnopol 109 
Tarnów 104
Toruń 112
Trembowla 113
Troja 219 
Troki 171, 176, 177, 188
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Turgiele 240, 241, 242, 244, 245, 
254

Tylmond 153
Twardogóra 214

Ukraina 11, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 37, 41, 52, 108, 120, 124, 
199, 226, 231, 234, 235

Ukraina Zachodnia 107
Ukraińska Republika Ludowa 20, 

21, 26
Ukraińska RSS 121 
Uła 14
USRR 143, 164
Uszyca 14

Warnowicze na Łotwie 227
Warszawa 11, 21, 22, 31, 48, 53, 

55, 112, 121, 162, 213, 215
Watykan 195
Wełnowiec 142 
Wenecja 61
Węgry 16
Wiedeń 243
Wielkie Księstwo Litewskie 9, 

58, 98, 168, 169, 172, 173, 
176, 181, 183, 185, 186

Wieś Świętego Simiona 124
Wileńszczyzna 23, 24, 34, 42, 

50, 51, 52, 58, 64, 70, 92, 164, 
167, 168, 169, 170, 171, 174, 
175, 176, 178, 179, 181, 182, 
184, 185, 186, 187, 189, 223, 
239, 248, 249, 250, 251, 253, 
254, 255

Wilno 11, 13, 14, 16, 17, 23, 25, 
31, 39, 40, 48, 51, 54, 55, 56, 

58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 
68, 69, 70, 73, 119, 120, 141, 
146, 170, 171, 175, 177, 178, 
182, 183, 184, 185, 188, 212, 
213, 217, 240, 243, 244, 247, 
253

Wisła 44
Witebsk 194
Witebszczyzna 82
Województwo dolnośląskie 122
Województwo katowickie 163
Województwo lwowskie 120, 

122, 124
Województwo stanisławowskie 

122 
Województwo śląskie 122 
Województwo wileńskie 177
Wołyń 14, 19, 20, 31, 32, 103, 

104, 119, 122, 164, 194, 200
Wójcice na Opolszczyźnie 215
Włochy 75
Wreskaja 75
Wrocław 112, 127, 133, 134, 138, 

150, 153, 159, 164, 213, 214
Wschodnie Kresy 99

Zabrze 143, 144, 145, 160, 163
Zachodnioukraińska Republika 

Ludowa 12, 20
Zadwórze 22
Zagłębie Dąbrowskie 147
Zasław 28
Zastaw 106
Zbaraż 81
Zbrucz 12, 21, 48, 52
Zielona Góra 150
Ziemia grodzieńska 24
Ziemia lidzka 24
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Ziemia Lwowska 133
Ziemia łomżyńska 239
Ziemia Mazowiecka 69
Ziemia Mińska 90, 91
Ziemia wileńska 24, 25, 34, 51
Ziemie Odzyskane 107, 123, 

135, 137, 201, 204, 208, 211
Ziemie południowo-wschodnie 57
Ziemie północno-wschodnie 53, 

57, 59
Ziemie Ruskie 48
Ziemie Zabrane 43, 48, 51
Ziemie Zachodnie 129 
Ziemie wschodnie 58
Zubrza koło Lwowa 215
Związek Radziecki 32, 37, 50, 

186
Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich 
(ZSRR) 29, 33, 34, 50, 52, 
59, 74, 75, 105, 184, 195, 219, 
222, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 233, 234, 236, 247

Związek Sowiecki 58, 59

Żmudź 171, 173
Żytomierszczyzna 223
Żytomierz 26, 232
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