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Redakcja kwartalnika PRZEGLĄD  W SC H O D N I
ogłasza m iędzyn arodow y konkurs 

na najlepsze p race  m agistersk ie  i  doktorskie  
z  zakresu

historii i współczesności Polaków na Wschodzie i ich 
związków z  innymi narodami tego regionu

Warunki konkursu:
1. W  konkursie mogą wziąć udział niepublikowane prace magisterskie 
i doktorskie obronione w Polsce oraz analogiczne prace obronione na 
uczelniach i w instytutach zagranicznych w latach 1991-92.

2. Przyjmowane będą opracowania w językach: polskim, rosyjskim, litew
skim, białoruskim, ukraińskim i angielskim.

3. Prace mogą dotyczyć różnych dziedzin humanistyki (historii, historii 
sztuki i literatury, geografii, demografii, etnologii, socjologii, sowietologii 
etc.).

4. Zakres chronologiczny prac może obejmować okres od X I V  do X X  w., 
zaś geograficznie obszar od obecnej wschodniej granicy Rzeczypospolitej aż 
po Mandżurię.

5. Redakcja powoła komisję dla rozstrzygnięcia konkursu.

6. Prace będą oceniane pod względem ich wartości naukowej i poznawczej; 
promowane będą tematy dotychczas najmniej opracowane.

7. Zwycięskie prace zostaną uhonorowane publikacją części lub skrótu 
tekstu (do 3 ark.) w specjalnym konkursowym zeszycie P R Z E G L Ą D U  
W SC H O D N IE G O . N ie są wykluczone nagrody pieniężne.

8. Termin nadsyłania prac (na adres redakcji z  dopiskiem „Konkurs”), 
wraz z  załączonym zwięzłym  abstraktem, upływa z  dniem 3 0 I V 1993 r.
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Since Lvov was a multiethnic center, a short summary of the musical life of the Ukrainian and Jewish communities were 
added. The article culminates in a short look at Lvov’s musical life during the first years of the 20th century, up to the World 
War I.
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The paper deals with visions of Ukraine in Polish romantic literature The author opposes a Ukraine of Knights and 
a Ukraine of Cossack rebels and ties to explain why the.two visions were created. The romantic approach to the Ukrainian 
subject is presented not only from the point of view of a historian of literature but also as a political problem, whereby some 
ideological aspects of the Polish description of Ukraine are revealed. This is also a context for dealing with demonism, cruelty, 
and suffering.
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Ukraine fascinated Polish romantic poets. One of them was Seweryn Goszczyński (1801-1870) who created the ’’Ukrainian 
school” in the Polish poetry, together with Antoni Malczewski (1793-1826) and Bohdan Zaleski (1802-1886). Due to an early 
connection with Ukraine, by education and a secret sojourn from 1821 to 1830, he devoted his main works to it, e.g. the 
radically revolutionary poems (written in 1824-25) as well as the epic poem ’’The Castle of Kaniów” (written in 1826-27 and



published in 1829) based upon some episodes of the Humań massacre (1768) and the tragic history of Polish-Ukrainian 
fighting in the 17th and 18th century_ He took part in the uprising of 1830-31 and after the defeat he escaped to Galicia, 
whence he emigrated to France in 1839. In 1842 he joined the religious sect led by Andrzej Towiański (1798 or 1799-1878), 
called the Circle of God’s Cause (he edited ”Xhe Journal of God’s Cause”). Living in extreme poverty, he has worshipped the 
Master for more than 20 years. In 1872, helped by friends of his, he managed to return to his beloved native region. He settled 
in Lvov where the local community let him experience a cult of which but the greates heroes deserve. In 1875 there was 
a sumptuous jubilee to celebrate the fiftieth anniversary of his literary work, honoured by the participation of the most 
prominent personalities from Lvov and Galicia. Goszczyński’* funeral became a great demonstration of patriotism and he 
was buried at one of the most famous Polish cemeteries, the Łyczaków Cemetery. In the poet’s house in Lvova board with his 
bronze medallion has been preserved up to now; before 1945 also a street in Lvov was named after him.
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The outfit of the Lvov Bernardine church, including 16 wooden altars and a gorgeous pulpit, is one fo the few temple outfits in 
the town which still exists in spite of wartime and Soviet destruction. It was before the last war that the names of the mostly 
engaged artists were found out; these were Thomas Hutter, the wood-carver and author of the figures, and Konrad 
Kotschenreiter, the carpenter, Their common work was an alter group, made in 1736-1740, which is a uniform set and differs 
from the remaining outfit as to its formal characteristics. Its designer mihgt have been the same anonymous architect or 
wood-carver whose formal language indicates Viennese art about 1700 as an inspiration source. The main altar seems to be 
a travesty of Johann Bernhard Fischer von Erlach’s unused design of a Mariazell church altar, and the other ones prolong the 
tradition of Matthias Steinl’s Viennose altars. In addition to the Vienna circle ahere he designer of the Lvov altars had been 
educated, an important source of formal solutions was a treatise being also an altar former, by Andrea Pozzo, widespread in 
the first half of the 18th century and popularizing the Roman ’’small architecture” tradition.
The revealed identites of the wood-carvers and the probable educational background of the anonymous designer make us see 
the fact that artists from Catholic parts of the German Empire came to Poland in that earlier century and spread some late 
Baroque patterns, including the Roman ones.
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The author intends to present the origin of the Cossack community, as it was from the end of the 16th century to the early 
thirties o f the next century, and the Cossack’s development and transformations under King Ladislaus IV (1632-1648), An 
important element in the analysis is a description of subsequent Cossack rebellions directed against the Polish-Lithuanian 
Commonwealth. Though, they had no great influence upon Poland’s policy towards the Cossacks: it remained unchanged 
and periods of collaboration alternated with blood fighting. The author shows the social, religious, and economic background 
of the Cossack rbellions, basing upon a large literature and especially upon archive sources. The first half of the 17th century 
was a period when a society of the Cossacks, conscious of their distinction, was initiated. For many reasons this new society 
could not be included in the system of the republic of nobility. At the end of the paper we find an account of what happened in 
the spring of 1648 when the greatest Cossack rebellion under Bohdan Chmielnicki's command broke out. An attempt te 
achieve a general regulation of the Polish-Cossack relations was made but after a lot of heavy fighting and a terrible 
bloodshed.

A Diary o f the Zborów Expediton (ed. Mirosław N A G IE L S K I)............................................  817

The Zborów diary published now was kept by Jakub Michałowski (1612-1663), who bore the coat of arms called Jasieńczyk 
and came from a rich family settled in Mazowsze but owning land in the districts of Cracow and Lublin too. He was a courtier 
of the Polish king Ladislaus IV (1632-1648). Though, his real career began due to having supported the last Vasa king, John 
Casimir (1609-1672). In the campaign against Bohdan Chmielnicki’s (c. 1595-1657) Cossacks he was the standard-bearer of 
the royal court company and took part in the battles of Zborów (1649) and Beresteczko (1651). He remained true to the King 
also during the Swedish invasion of 1655 headed by Charles X Gustavus (1622-1660). In 1658 and 1659 he was elected 
member of the general assembly in Warsaw. His war merits were rewarded by the Titles of Senator and castellan of Biecz 
(1659).



As a graduate of the Zamość Academy and Cracow University he was widely educated and also esteemed as a bibliphile and 
the owner of one o f the largest book collections ever held by the Polish nobility in the 17th century. Before 1939, the collection 
was deposited in Cracow, at the library of the PAU (now PAN; both meaning Polish Academy of Sciences). The diary of John 
Casimir’s Zborów campaign against the Cossacks which has just been published consists o f a detailed account of the 
monarch’s travel from Warsaw to Zborów as well as of many additional materials being an important source necessary for 
any analysis of the Polish-Cossack relations in mid 17th century.

Jerzy JARUZELSKI, From the Archival Materials o f the Ministry o f Foreign Affairs o f the 2nd Polish 
Republic. The Washington „sovietica” collection is being returned after 
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The documents of the Ministry of Foreign Affairs of the 2nd Polish Republic, deposited at Washington National Archives 
since 1949, are to be returned to Poland before the end of 1992. This set of documents, found by American troops in Germany, 
was in 1945 forwarded to the State Department who deposited the documents at the National Archives where nobody has had 
access to them for the past 42 years. In June 1991 the Vice-President of the U.S.A., Mr Dan Quayle, delivered them officially 
to the Polish authorities during a visit to Poland, In April 1992, Prime Minister Jan Olszewski, who visited the United States, 
was shown the first part of the material which is to be published subsequently in several forthcoming issues of ’’Przegląd 
Wschodni” . The other documents are to be sent in parts, back from Wshington to the New Documents Archives in Warsaw. 
The documents concern the years 1918-1940. It is mostly official correspondence from the Warsaw head office to various 
legacies (telegrams, memos, instructions, reports, letters etc.). Some 50 files, out of 427, include material concerning 
Polish-Ukrainian relations during the war of 1918-1920, Polish-Soviet negotiations in Riga (1920-1921), and Delimitation 
Committee work. But the most valuable ones are the sovietica, nearly 200 files coming from the Eastern Section at the 
Political Department of the Ministry.
Most of them concern the twenties. These are chiefly intelligence reports of 1922, sent from Ukraine and dealing with the 
situation of the Catholic Church in Ukraine (1922-1930), with the activity of Metropolitan Andrzej Szeptycki, as well as with 
the Greek-Catholic Church in Poland, but also with the functioning of the administration and the public feeling in Ukrainian 
territories and the Polish-Lithuanian relations in 1^361938.

Roman DZWONKOWSKI SAC, Efforts to Obtain the Registration o f the Parishes and Churches 
in Mukarów Podleśny and Solobkowce (Ukraine) in 1963-1990 ................ 859

The recent great changes affecting many aspects of life in the former USSR have also some influence upon the religious 
practices o f the Polish minority. The problem dealt with in this paper has a long history beginning as early as nearly 25 years 
before the first changes of the former Soviet political system. The two examples selected present a problem of a much larger 
scope: the efforts o f the Polish minority, who stayed on the other side o f the Polish-Soviet frontier as it had been before 1939, 
to restore religious practices among the Catholics. Such activity on Soviet terms may be illustrated by the afforts to obtain the 
registration of the parishes and churches in two villages of the right-bank Ukraine, Mukarów Podleśny and Solobkowce, 
While showing the historical bakcground, i.e. the history of the Catholic Church there since the 18th century up to 1938 when 
the last church in Ukraine was closed down and the clergy and parishioners were sent to Kazakhstan and Siberia, the paper 
also presents various forms of the struggle of the Polish community against the administration and political system in the 
former USSR, Special official letters, usually with several hundred signatures, were addressed to the supreme party and state 
authorities as well as to lower institutions; letters and petitions (both by individuals and groups of people) were written to 
editors of newspapers and weeklies; the Poles did not hesitate to send complaints about the indolence of local officials or the 
lacking reactions of the addressees of their applications. The late eighies secured a success of those efforts which had been 
continued for many years: in Mukarów Podleśny the church was returned to the congregation; in Solobkowce 
a reconstruction was agreed to.

Jerzy STARNAWSKI, Some Portraits o f Historians o f Literature Who Worked in Lvov.
(1) Antoni Małecki (1821-1913) .....................................................................  871

This text is the first one in a series of essays dealing with the personalities of historians of literature who worked at Lvov 
University. Antoni Małecki (1821-1913) specialized in classics and Polish studies; he was a professor of the Polish Language 
and literature at Lvov University in the years 1856-1874, and a medievalist in his last years. As a historian of literature, he was 
the first to introduce university classes. In his research he concentrated on the works of Old Polish writers, e.g. Andrzej 
Frycz-Modrzewski (c. 1503-1572), Jan Andrzej Morsztyn (1621-1693), Zbigniew Morsztyn (1627 or 28-1689), as well as of 
some romantic poets, e.g. Adam Mickiewicz (1798-1855), Zygmunt Krasiński (1812-1859), butespecially o f Juliusz Słowacki 
(1809-1849) whose ’’posthumous writings” he edited, having also written a monograph about this poet.



*

Jan TRYNKOWSKI, Antoni’s Hut. Comment on the Inlaid Work "Antoni Beaupre's Name's
Day Celebration in Nerchinsk in 1855" Published in "Przegląd Wschodni" 1991, 
Year 1, No. 2 ........................................................................................................  877

An interesting historical object is commented on here; this is an inlaid work (published in ’’Przegląd Wschodni” 1991, 
Y. I, No. 2, p. 238) showing a celebrating group of people at a table (kept in the private collection of the Beaupre family in 
Cracow). It was a gift from deportees on the nems’s day of Dr. Józef Antoni Beaupre who lived at Bolshoi Nerchinsky Zavod, 
beyond the Baykal Lake, in 1945-1851.
Dr. Beaupre’s house („Antoni’s hut”, as it was vailed by Juliusz Słowacki, the great romantic poet) was an organizing and 
cultural centre of the Polish deportees who lived in Zabaykalye,
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PRZEMIANY NARODOWOŚCIOWE NA UKRAINIE 
W LATACH 1970-1989*

^N iepodległe państwo ukraińskie ze względu na swoje położenie i potencjał 

demograficzny jest jednym z ważniejszych elementów europejskiego ładu 
geopolitycznego. Już jednak na samym starcie stanęły przed nim trudne i grożące 
komplikacjami problemy narodowościowe. Od właściwego rozwiązania tych 
kwestii zależy nie tylko integralność terytorialna nowopowstałego organizmu 
państwowego, ale i stabilność tej części kontynentu europejskiego. Są to więc 
zagadnienia na tyle ważne i aktualne, że wymagają wielostronnych i wnikliwych 
analiz naukowych.

Po wojnie, w Związku Radzieckim przeprowadzono cztery spisy ludnoś
ciowe: w 1959, 1970, 1979. i w 1989 r. Stanowią one jedyne źródło w miarę 
wiarygodnych materiałów statystycznych, dotyczących układów i stosunków 
etnicznych na U krainie* 1. W celu przedstawienia ogólnej sytuacji narodowoś
ciowej w tym kraju przeprowadzono wstępną analizę porównawczą spisu 
ludności w 1970 i w 1989 r. Badania narodowościowe nad okresem 1970-1989 są 
bardzo istotne, gdyż pokazują przemiany, które występowały stosunkowo 
niedawno, a spis ludności przeprowadzony w 1989 r. prezentuje sytuację 
współczesną. Nie można jednak pomijać faktu, że spis ów oddając rzeczywistość

* Niniejszy artykuł stanowi dalszy ciąg rozpoczętej w zeszycie poprzednim serii opracowań 
dotyczących przemian narodowościowych na obszarach krajów -  wschodnich sąsiadów Polski. Nie 
udało się wszakże, wzorem tekstu o Litwie („Przegląd Wschodni” 1991, t.I, z. 3, s. 450-485), ująć całej 
problematyki przemian ludnościowych na Ukrainie XX w. w jednym artykule, co wynika głównie 
z wielkości kraju. Powstała książka, której niniejsze opracowanie jest fragmentem. Całość ukaże się 
jako drugi tom „Studiów Narodowościowych”, serii poświęconej kwestiom etnicznym i narodowoś
ciowym, której edycję przygotowuje Studium Problemów Narodowościowych Europy Wschodniej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Książka zawiera obszerną dokumentację statystyczną, bogatą 
ilustację kartograficzną oraz wyczerpującą bibliografię przedmiotu (red).

1 Analiza statystyczna niniejszego artykułu została przeprowadzona na podstawie czterech 
oficjalnych źródeł statystyki radzieckiej, dotyczących kwestii narodowościowych, a mianowicie: 
Itogi wsiesojuznoj pieriepisi nasielienija 1959 g., Ukraińska SSR, Kijów 1965; Itogi wsiezojuznoj 
pieriepisi nasielienija 1970 g., Moskwa 1973; Nacjonalnyj sostaw nasielienija SSSR, Moskwa 1991; 
Nasielienije SSSR 1987. Statisticzeskij Sbornik, Moskwa 1988.
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tego okresu był -  z punktu widzenia dnia dzisiejszego -  przeprowadzony w innej 
epoce historycznej -  w czasach dużej liberalizacji i wolności, ale przed 
rewolucyjnymi wydarzeniami roku 1991, które doprowadziły do rozpadu ZSRR 
i powstania na jego gruzach niepodległych państw, w tym suwerennej Ukrainy. 
Należy przypuszczać, że gdyby spis przeprowadzono dwa lata, a nawet rok 
później, w momencie odrodzenia narodowego, nastąpiłyby pewne przesunięcia 
w statystykach narodowościowych.

Liczba ludności Ukraińskiej SSR wzrosła między 1970 a 1979 r. z 47 126,5 
tys. do 49 609,0 tys., aby w 1989 r. osiągnąć poziom -  51 452,0 tys. Przyrost 
w latach 1970-1979 wyniósł 2 482,5 tys., a w następnym dziesięcioleciu, między 
1979 a 1989 r. ludność Ukrainy wzrosła o 1 843,0 tys. mieszkańców. W rezultacie 
obniżenia się przyrostu naturalnego nastąpiło zwolnienie dynamiki demo
graficznej kraju. Niemniej ogólny przyrost rzeczywisty ludności był wysoki 
i wyniósł łącznie -  4 325,5 tys. osób. W rezultacie nierównomiernego tempa 
rozwoju ludnościowego poszczególnych narodowości nastąpiły pewne zmiany 
w liczebności i w składzie etnicznym Ukraińskiej SRR (Tab. 1).

Tab. 1. Zmiany w strukturze narodowościowej Ukraińskiej SRR w okresie 1970—1979—1989

Lp. Narodowości
Liczba ludności (w tys.) Zmiany w okresie 

(w tys.) Udział procentowy

1970 1979 1989 1970-1979 1979-1989 1970 1979 1989
1. Ukraińcy 35283,8 36489,0 37419,1 +1205,2 +  930,1 74,9 73,6 72,7
2. Rosjanie 9126,3 10472,0 11355,6 +  1345,7 +  883,6 19,4 21,1 22,1
3. Żydzi 777,1 634,0 486,3 -43,1 -147,7 1,6 1,3 0,9
4. Białorusini 368,8 406,0 440,0 +  37,2 +  34,0 0,8 0,8 0,9
5. Mołda wianie 265,9 294,0 324,5 +  28,1 +  30,5 0,6 0,6 0,6
6. Bułgarzy 234,4 238,0 233,8 +  3,6 -4 ,2 0,5 0,5 0,4
7. Polacy 295,1 258,0 219,2 -37,1 -38 ,8 0,6 0,5 0,4
8. Węgrzy 157,7 164,4 163,1 +  6,7 -1 ,3 0,3 0,3 0,3
9. Rumuni 112,1 122,0 134,8 +  9,9 +  12,8 0,2 0,2 0,3

10. Grecy 106,9 104,1 98,6 -2 ,8 -5 ,5 0,2 0,2 0,2
11. Tatarzy 76,2 90,5 86,9 +  14,3 -3 ,6 0,2 0,2 0,2
12. Inne narodowości 322,2 337,0 490,1 +  14,8 +  153,1 0,7 0,7 1,0

Ogółem 47126,5 49609,0 51452,0 +  2482,5 +  1843,0 100,0 100,0 100,0

Najważniejszą rolę w zaludnieniu Ukrainy odgrywają dwa narody: Ukraińcy 
i Rosjanie. Łączny ich udział nie uległ większej zmianie i wynosił w 1970 r. 
-  94,3%, zaś w 1989 r. -  94,8% ogólnego zaludnienia Ukrainy. Wystąpiły 
jednak przesunięcia między udziałem procentowym Ukraińców i Rosjan. 
Między 1970 a 1989 r. następował bowiem stały wzrost udziału Rosjan: 
z 19,4% do 22,1% oraz sukcesywne obniżanie się odsetka ludności ukraińskiej
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(z 74,9% do 72,2%). Liczba ludności rosyjskiej wzrosła w ciągu dziewiętnastu lat 
o 2 229,3 tys. i osiągnęła w 1989 r. poziom 11 355 tys.

Pozostałe mniejszości narodowe nie stanowią dla Ukrainy poważniejszego 
problemu. Żadna z nich obecnie już nie przekracza na Ukrainie 1% ogółu 
ludności. N a uwagę zasługuje stały spadek liczebności dwóch narodów, które 
w przeszłości odgrywały istotną rolę, to znaczy Żydów i Polaków. Ludność 
żydowska zmalała między 1970 a 1989 r. o około 290 tys. i obecnie nie osiąga 
nawet granicy 0,5 min mieszkańców. Podobnie w sposób szybki obniża się liczba 
Polaków (w ciągu analizowanego okresu o ponad 75 tys.).

Spis ludności przeprowadzony w 1970 r. w Ukraińskiej SRR wykazywał 
32 257,4 tys. ludności narodowości ukraińskiej, deklarującej język ukraiński jako 
swój język ojczysty. Stanowiła ona 68,4% ogółu mieszkańców republiki. 
Następną wielką społecznością byli etniczni Rosjanie - 19,1 % ogółu zaludnienia. 
Trzecią grupą byli tzw. rosyjskojęzyczni Ukraińcy, obejmujący łącznie 6,4% 
ludności. Wymownym świadectwem istniejących warunków narodowościowych 
była liczebność ludności zakwalifikowanej do grupy Rosjan ukraińskojęzycz- 
nych. Zbiorowość ta była niewielka i pośrednio udowadniała przewagę języka 
rosyjskiego nad ukraińskim. Rosjanie mieszkając na Ukrainie nie podlegali 
ukraińskiej asymilacji językowej. To mniejszość rosyjska, a nie większość 
ukraińska, decydowała o obliczu językowym kraju.

Dane ogólnokrajowe są wypadkową bardzo zróżnicowanej struktury regio
nalnej. D la określenia różnic w skali przestrzennej przedstawiono dane w ujęciu 
26 obwodów, na które podzielona jest Ukraina (Tab. 2).

W czterech obwodach, a mianowicie w krymskim, donieckim, ługańskim 
i odeskim ludność ukraińska o języku ojczystym ukraińskim stanowiła już 
mniejszość zaludnienia, w dwóch kolejnych -  charkowskim i zaporoskim 
przekraczała zaledwie połowę zaludnienia. Podobna sytuacja miała miejsce 
w Kijowie. Do narodowości ukraińskiej i języka ukraińskiego przyznało się 
jedynie 50% mieszkańców miasta stołecznego.

Z drugiej jednak strony, istniały w 1970 r. liczne obwody, w których pozycja 
narodowościowo-językowa Ukraińców była silna. W ośmiu obwodach (chmiel
nickim, czerkaskim, iwanofrankowskim, kijowskim, rówieńskim, tarnopolskim, 
Winnickim i wołyńskim) zdecydowanie przeważała ludność ukraińska, de
klarująca w spisie język ukraiński. Obejmowały te obwody obszary położone po 
zachodniej stronie Dniepru. Z kolei niski udział procentowy Ukraińców wiązał 
się nieodłącznie z poważnym odsetkiem ludności rosyjskiej oraz ukraińskiej 
częściowo lub całkowicie zrusyfikowanej. M ożna tu podać, że na Krymie 
zamieszkiwało 78,1% ludności rosyjskiej z łącznie ujętymi rosyjskojęzycznymi 
Ukraińcami, w obwodzie donieckim udział tej ludności sięgał 55,8%, zaś
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Tab. 2. Struktura narodowościowo-językowa Ukraińskiej SRR w 1970 r.

Lp. Obwody
Liczba 

ludności 
w tys.

w tym
Ukraińcy

ukraińsko-
języczni

Ukraińcy
rosyjsko-
języczni

Rosjanie
rosyjsko-
języczni

Rosjanie
ukraińsko-

języczni
w tys. w % w tys. w % w tys. w % w tys. w %

1. M. Kijów 1631,9 818,3 50,1 238,5 14,6 369,9 22,7 3,5 0,2

2. Charkowski 2826,1 1580,2 55,9 289.1 10,2 816,3 28,9 13,1 0,4

3. Chmielnicki 1615,4 1454,4 90,0 12,4 0,8 65,2 4,0 3,0 0,2

4. Czerkaski 1535,0 1409,7 91,8 15,3 1,0 83,8 5,4 3,8 0,2

5 Chersoński 1030,0 735,8 71,4 71,0 6,9 180,5 17,5 6,0 0,6

6, Czernihowski 1559,9 1381,4 88,5 81,5 5,2 70,9 4,5 2,6 0,2

7. Czerniowiecki 844,9 570,1 67,5 10,3 1,2 52,3 6,2 1,0 0,2

8. Dniepropietrowski 3343,0 2246,1 67,2 245,9 7,3 681,7 20,4 15,5 0,5

9. Doniecki 4892,0 1831,9 37,4 764,8 15,6 1973,1 40,3 14,0 0.3

10. Iwanofrankowski 1249,3 1181,1 94,5 5,7 0,4 45,2 3,6 1,3 0,1

11. Kijowski 1834,0 1671,9 91,2 17,1 0,9 106,0 5,8 5,5 0,2

12. Kirowogradzki 1259,4 1088,6 86,4 21,3 1,7 111,0 8,8 4,7 0,3

13. Krymski 1813,5 282,0 15,5 198,7 10,9 1219,4 67,2 1,0 0,0

14, Lwowski 2428,7 2103,0 86,6 31,1 1,3 196,2 8,1 3,6 0,1

15. Ługański 2750,6 1179,3 42,9 327,2 11,9 1138,0 41,4 10,2 0,3

16. Nikolajewski 1148,1 785,5 68,4 120,1 10,5 179,5 15,6 5,4 0,5

17. Odeski 2389,0 1100,9 46,1 211,9 8,9 572,9 24,0 4,8 0,2

18. Poltawski 1706,2 1533,8 89,9 23,8 1,4 118,1 6,9 5,1 0,3

19. Rówieński 1047,6 973,5 92,9 6,0 0,6 42,5 4,1 2,1 0,2

20. Sumski 1504,7 1208,5 80,3 103,6 6,9 172,7 11,5 3,9 0,2

21. Tarnopolski 1152,7 1104,1 95,8 2,8 0,2 24,9 2,2 1,5 0,1
22. Winnicki 2131,9 1939,7 91,0 21,0 1,0 98,6 4,6 4,2 0,2

23. Wołyński 974,5 919,8 94,4 5,1 0,5 38,0 3,9 1,8 0,2

24. Zakarpacki 1056,8 797,7 75,5 4,9 0,5 34,1 14,2 1,4 0,1
25. Zaporoski 1774,7 1001,5 56,4 163,4 9,2 506,0 28,5 8,3 0,5

26. Żytomierski 1626,6 1358,6 83,5 25,3 1,6 92,7 5,7 8,0 0,5

Ogółem 47126,5 32257,4 68,4 3017,8 6,4 8989,5 19,1 135,3 0,3
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w odeskiej wynosił 32,9%. Przedstawione dane w ujęciu przestrzennym w skali 
obwodów ujawniły zaawansowanie procesów rusyfiakcji ludności ukraińskiej.

Odchodzenie od języka ukraińskiego i przyjmowanie języka rosyjskiego nie 
tylko nie budziło społecznego potępienia, ale ogół Ukraińców podchodził do 
tego jako do rzeczy naturalnej. Działo się to bez potrzeby stosowania przymusu, 
a nawet przy występowaniu teoretycznej równości obu języków. Przyczyny tego 
stanu były bardzo skomplikowane. Miały swoje źródło w przesłankach his
torycznych, ekonomicznych, a nawet psychologicznych. Dla niniejszej analizy 
ważne są jedynie konsekwencje tego procesu ujawniające się w statystyce 
narodowościowej. Były one bardzo jednoznaczne. Asymilacja językowa stano
wiła pierwszy etap odchodzenia od własnej wspólnoty narodowej. Proces ten nie 
był szybki, często rezultaty ujawniały się dopiero w drugim lub trzecim 
pokoleniu. Niemniej liczne społeczności o rodowodzie ukraińskim zamiesz
kujące całe wsie, rejony czy dzielnice miast, żyjąc we własnym kraju zatracały 
ojczysty język, a następnie ukraińską świadomość narodową.

Świadczą o tym zaprezentowane dane statystyczne. Pomimo występowania 
znacznego przyrostu naturalnego, liczba ludności narodowości ukraińskiej o języ
ku ukraińskim nie uległa zmianie. Wzrost w ciągu 19 lat o 1,8% w społeczeństwie 
młodym demograficznie wskazuje bardziej na regres niż na stabilizację. Natomiast 
liczba tzw. rosyjskojęzycznych Ukraińców wzrosła o ponad 50% , co w liczbach 
absolutnych wynosiło ponad 1,5 min osób. Mniejszy przyrost w liczbach 
procentowych odnosi się do ludności czysto rosyjskiej. Populacja ta na Ukrainie 
zwiększyła się o blisko 25% . Ze względu jednak na wysoki potencjał demograficz
ny przyrost w liczbach bezwzględnych znacznie przekroczył poziom 2 min osób. 
Liczba ludności ukraińskiej o rodzimym języku ukraińskim zmalała w 11 
obwodach, czyli w tylu jednostkach administracyjnych było jej mniej w 1989 niż 
w 1970 r. Duży przyrost został odnotowany jedynie w samym Kijowie. Wiązało się 
to z olbrzymim napływem ludności z terenów wiejskich. Do stolicy Ukrainy 
przybyło w tym okresie blisko milion nowych obywateli. Podobnie wysoka 
dynamika miała już miejsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Mimo 
wielkiego napływu migrantów z całej Ukrainy nie zmieniło to w sposób widoczny 
oblicza językowego miasta. Podobnie rzecz się miała ze stosunkowo dużymi 
migracjami Ukraińców na Półwysep Krymski.

W rozpatrywanym okresie 1970-1989 zachodziły procesy o jednoznacznym 
ukierunkowaniu. Stabilizacja, a na wielu obszarach Ukrainy ubytek liczby 
Ukraińców ukraińskojęzycznych wiązał się nieodmiennie z szybkim przyrostem 
ludności rosyjskiej, względnie rosyjskojęzycznej. Występujące tendencje były 
zbieżne z tymi, które zachodziły w poprzednich dziesięcioleciach, tyle że tempo 
tych zmian znacznie wzrosło. Rezultatem zaistniałych przemian narodowoś- 
ciowo-językowych był stan odnotowany przez ostatni spis ludności (Tab. 3).
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Tab. 3. Struktura narodowościowo-językowa Ukraińskiej SRR w 1989 r.3

Lp. Obwody
Liczba 

ludności 
w tys.

w tym
Ukraińcy

ukraińsko-
języczni

Ukraińcy
rosyjsko-
języczni

Rosjanie
rosyjsko-
języczni

Rosjanie
ukraińsko-

języczni
w tys. w % w tys. w % w tys. w % w tys. w %

1. M. Kijów 2572,2 1467,7 57,1 395,5 15,4 529,7 20,6 6,9 0,3

2. Charkowski 3174,7 1585,2 49,9 407,6 12,8 1038,6 32,7 15,6 0,5

3. Chmielnicki 1521,5 1351,6 88,8 23,0 1,5 82,5 5,4 5,4 0,3

4. Czerkaski 1527,4 1352,2 88,5 29,3 1,9 116,7 7,6 5,6 0,3

5 Chersoński 1237,0 821,8 66,4 115,0 9,3 239,8 19,4 9,7 0,8

6, Czernihowski 1412,8 1205,8 85,3 86,1 6,1 93,2 6,6 3,4 0,2

7. Czerniowiecki 940,8 647,8 68,8 17,5 1,8 61,4 6,5 1,6 0,2

8. Dniepropietrowski 3869,9 2347,4 60,6 421,8 10,9 914,6 23,6 20,9 0,5

9. Doniecki 5311,8 1603,3 30,1 1087,5 20,5 2301,2 43,3 13,1 0,2

10. Iwanofrankowski 1413,2 1335,1 94,5 7,8 0,5 54,7 3,9 2,2 0,2

11. Kijowski 1934,4 1694,2 87,5 34,9 1,8 160,0 8,3 7,9 0,3

12. Kirowogradzki 1228,1 1009,4 82,2 37,4 3,0 137,5 11,2 6,5 0,3

13. Krymski 2430,5 328,9 13,5 296,5 12,2 1626,8 66,9 1,2 0,1

14. Lwowski 2727,4 2437,6 89,3 27,0 1,0 189,3 6,9 5,7 0,2

15. Ługański 2857,0 983,0 34,4 499,0 17,5 1269,0 44,4 9,8 0,3

16. Nikolajewski 1328,3 839,5 63,2 163,8 12,3 251,2 18,9 6,6 0,3

17. Odeski 2624,2 1062,6 40,4 368,9 14,1 711,9 27,1 6,6 0,2

18. Poltawski 1748,7 1491,3 85,2 45,0 2,5 171,5 9,8 7,4 0,3

19. Rówieński 1164,2 1076,3 92,5 9,3 0,8 50,4 4,3 3,2 0,3

20. Sumski 1427,5 1107,6 77,6 112,7 7,9 184,8 12,9 5,2 0,3

21. Tarnopolski 1164,0 1123,5 96,5 2,8 0,2 24,6 2,1 2,0 0,3

22, Winnicki 1920,8 1725,8 89,8 31,9 1,7 107,1 5,6 5,4 0,3

23. Wołyński 1058,4 995,0 94,0 6,3 0,6 44,1 4,2 2,7 0,2

24. Zakarpacki 1245,6 961,5 77,2 9,3 0,7 47,4 3,8 1,9 0,1

25. Zaporoski 2074,0 1007,6 48,6 300,1 14,5 652,7 31,5 11,3 0,5

26. Żytomierski 1537,6 1263,7 82,2 42,4 2,8 111,8 7,3 9,7 0,4

Ogółem 51452,0 32825,4 63,8 4578,4 8,9 11172,5 21,7 177,5 0,3
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Mapa 1. Sytuacja narodowościowa Ukrainy, 1989 r.
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Wyniki spisu potwierdziły wysoki udział ludności rosyjskiej i tzw. rosyjs- 
kojęzycznych Ukraińców. N a terytorium Ukrainy te dwie grupy liczyły w 1989 r. 
łącznie 15 750,9 tys. ludzi, czyli ponad 30% zaludnienia republiki. Przeważała 
w skali kraju nadal ludność ukraińska, ale jej przewaga znacznie zmalała, 
a w niektórych obwodach zaczęła dominować ludność rosyjskojęzyczna.

Ukraińcy deklarujący w spisie swój język jako rodzimy spadli do poziomu 
poniżej 2/3 zaludnienia republiki; w liczbach bezwzględnych nie zdołali prze
kroczyć pułapu 33 min osób. Wynika z tego, że dla co trzeciego obywatela 
niepodległego państwa ukraińskiego językiem ojczystym nie jest język ukraiński. 
Porównując tę wielkość z liczbą rdzennych Ukraińców mieszkających na tym 
samym obszarze około 1930 r. można stwierdzić, jaka jest skala strat demo
graficznych wywołanych rusyfikacją i represjami.

Dotychczasowa analiza potwierdziła fakt dużych dysproporcji i zróżnicowań 
narodowościowych w układach regionalnych. Nie wnikając w analizę opisową 
poszczególnych obwodów, kolejno zostanie przedstawiona, a następnie zinter
pretowana sytuacja narodowościowa poszczególnych części Ukrainy. Przykłady 
są wybrane celowo, aby wyjaśnić specyfikę regionalną i lokalną całego wielkiego 
terytorium, znajdującego się w granicach republiki ukraińskiej. Rozpoczęto 
analizę od części zachodniej, która w okresie międzywojennym należała do 
Polski, Rumunii i Czechosłowacji, to znaczy od obwodu wołyńskiego, iwanof- 
rankowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego, rówieńskiego, czerniowieckiego

Tab. 4. Zmiany struktury narodowościowej obwodu wołyńskiego, iwanofrankowskiego, lwows
kiego, tarnopolskiego, rówieńskiego, czerniowieckiego i zakarpackiego w okresie 1970-1989.

Lp. Narodowości
Liczba ludności 

(w tys.)a
Zmiany w okresie 

1950-1970
Udział

procentowy

1970 1989 w tys. w % 1970 1989
1. Ukraińcy 7721,9 8663,8 +  941,9 +  12,2 88,2 89,2

w tym rosyjskojęzyczni 65,9 80,0 +  14,1 +  21,4 0,7 0,8
2. Rosjanie 445,7 491,8 +46,1 +  10,3 5,1 5,1
3. Węgrzy 151,9 155,7 +  3,8 +  2,5 1,7 1,6
4. Rumuni 108,3 129,8 +21,5 +  19,8 1,3 0,3
5. Żydzi 82,2 30,7 -5 1 ,5 -62 ,6 0,9 0,3
6. Mołda wianie 78,4 84,5 -  6,1 +  7,8 0,9 0,9
7. Polacy 71,7 26,9 +  44,8 -62,4 0,8 0,3
8. Inne narodowości 94,6 130,4 -35 ,8 +  37,8 1,1 1,3

Ogółem 8754,7 9713,6 +  958,9 +  10,9 100,0 100,0

a Uwaga: Dane dla Węgrów, Rumunów, Moldawian, Polaków i Żydów są niższe od rzeczywistych. 
Zwłaszcza dotyczy to 1989 r. W materiach spisowych nie podano informacji dla obwodów, w których 
dana grupa narodowościowa jest nieliczna. Na przykład dla 1989 r. liczba Polaków odnosi się tylko 
do obwodu lwowskiego, zaś Żydów jedynie do obwodu lwowskiego i czerniowieckiego itp. Dla tych 
dwóch narodowości dane dla 1989 r. są znacznie zaniżone.
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i zakarpackiego. Zestawiono i określono dla tych siedmiu obwodów strukturę 
narodowościową dla 1970 i 1989 r. (Tab. 4).

W wyznaczonym regionie zarówno w 1970, jak  i w 1989 r. zdecydowanie 
przeważała ludność narodowości ukraińskiej. Pomimo wzrostu zaludnienia 
o blisko jeden milion osób skład narodowościowy nie uległ zmianie. Blisko 90% 
ludności stanowi niezmiennie ludność ukraińska. Liczebność Ukraińców de
klarujących język rosyjski jest znikoma i w zasadzie nie ulega zmianie. Podobną 
stabilizacją cechuje się ludność etnicznie rosyjska. Obejmuje ona zaledwie 5,1% 
ogólnego zaludnienia. Należy więc stwierdzić, że wydzielony region ma charak
ter czysto ukraiński, nie podlegający językowej rusyfikacji. M ożna tu  dodać, że 
jest to jedyny obszar ukraiński, w którym ludność używa języka ukraińskiego nie 
tylko w życiu rodzinnym, ale i publicznym. Duże znaczenie miał fakt, że obszary 
te w okresie międzywojennym nie należały do Ukraińskiej SRR.

Specyficznym regionem Ukrainy jest obszar położony po zachodniej stronie 
Dniepru, tzw. „Prawobrzeże” . Do carskiej Rosji zostało ono włączone dopiero 
pod sam koniec XVIII wieku. Do I wojny światowej należało głównie do trzech 
guberni: kijowskiej, wołyńskiej i podolskiej. Podlegały one mniejszej presji 
rusyfikacyjnej. Wynikało to z ich położenia geograficznego -  oddalenia od 
etnicznych terenów rosyjskich. Przez cały okres władzy radzieckiej tereny te 
zachowały charakter rolniczy, mniej zurbanizowany i uprzemysłowiony, a na
pływ Rosjan był stosunkowo niewielki. Wszystko to spowodowało, że „Praw o
brzeże” było bardziej izolowane, przez co mniej narażone na przemiany 
demograficzno-narodowościowe. Ukraina „prawobrzeżna” znajduje się w ob
rębie pięciu obwodów, a mianowicie: czerkaskiego, Winnickiego, żytomier
skiego, chmielnickiego i kijowskiego (część obwodu kijowskiego leży również po 
wschodniej stronie Dniepru). D la tak wyznaczonego obszaru określono dane 
narodowościowe dla 1970 i 1989 r. (Tab. 5).
Tab. 5. Zmiany struktury narodowościowej obwodu Winnickiego, czerkaskiego, żytomierskiego, 
kijowskiego, chmielnickiego w okresie 1970-1989.

Lp. Narodowości
Liczba ludności 

(w tys.)a
Zmiany w okresie 

1950-1970
Udział

procentowy

1970 1989 w tys. w % 1970 1989

1. Ukraińcy 7925,8 7549,7 -376,1 -  4,7 90,6 89,4
w tym rosyjskojęzyczni 91,2 161,5 +  70,3 +  77,1 1,0 1,9

2. Rosjanie 471,7 611,7 +  140,0 +  29,7 5,4 7,2
3. Polacy 162,6 114,5 -48,1 -2 9 ,6 1,9 1,4
4. Żydzi 117,3 54,9 -6 2 ,4 -53 ,2 1,3 0,7
5. Inne narodowości 65,5 110,9 +  45,4 +  69,3 0,8 1,3

Ogółem 8742,9 8441,7 -301,2 -  3,5 100,0 100,0

a Uwaga: Dane dotyczące liczby Polaków i Żydów są zaniżone. Dla 1989 r. brak informacji 
o Polakach w obwodach czerkaskim i kijowskim, oraz liczby Żydów w obwodach czerkaskim 
i chmielnickim.
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Wydzielony region cechuje się wyraźnymi procesami depopulacyjnymi. 
Liczba ludności zmalała w sposób istotny między analizowanymi przekrojami 
spisowymi. Zmniejszyła się również liczba ludności narodowości ukraińskiej, 
z tym że nastąpił znaczny wzrost procentowy Ukraińców rosyjskojęzycznych. 
Jedyną grupą narodowościową progresywną demograficznie byli Rosjanie, 
których udział wzrósł z 5,4% do 7,2%. W spomniane przemiany nie były w stanie 
zmienić czysto ukraińskiego charakteru regionu. Blisko 90% jego zaludnienia 
stanowi ludność ukraińska. Pomimo destabilizującego wpływu Kijowa żywioł 
ukraiński na prawobrzeżnej Ukrainie zachował swój stan posiadania. Poza 
omówionym regionem zachodnim jest jedynym obszarem, na którym pozycja 
Ukraińców nie jest zagrożona tendencjami odśrodkowymi.

Wszystkie pozostałe obszary należące do Ukrainy, zarówno na Wybrzeżu 
Czarnomorskim, jak  i na „lewobrzeżnej” Ukrainie, a przede wszystkim usytuo
wane na wschodnich peryferiach państwa mają charakter narodowościowo 
mieszany, ukraińsko-rosyjski. Pod względem językowym są bardzo poważnie 
zrusyfikowane, a mieszkająca tam ludność jest obojętnie, a często i niechętnie 
nastawiona do idei odrodzenia narodowej świadomości ukraińskiej. Obszary te 
są rozległe terytorialnie, dlatego też zostanie przedstawiona przykładowo 
struktura narodowościowa trzech wybranych regionów, a mianowicie regionu 
północno-wschodniego, leżącego na styku etnicznych obszarów rosyjskich 
i ukraińskich, obejmującego obwód doniecki, ługański i charkowski, a następnie 
odrębnie regionów krymskiego i odeskiego. Rozpoczęto prezentację od przed
stawienia sytuacji narodowościowej w najbardziej zurbanizowanym i uprzemys
łowionym regionie doniecko-charkowskim (Tab. 6).

Tab. 6. Zmiany struktury narodowościowej obwodów donieckiego, ługańskiego i charkowskiego 
w okresie 1970-1989.

Lp. Narodowości
Liczba ludności 

(w tys.)a
Zmiany w okresie 

1950-1970
Udział

procentowy

1970 1989 w tys. w % 1970 1989
1. Ukraińcy 5972,9 6186,6 +  213,7 +  3,6 57,0 54,5

w tym rosyjskojęzyczni 1381,1 1994,5 +  613,4 +  44,4 13,2 17,6
2. Rosjanie 3964,9 4649,3 +  684,4 +  17,3 37,9 41,0
3. Białorusini 131,4 133,3 +  1,9 +  1,4 1,2 1,2
4. Żydzi 129,0 77,0 -5 2 ,0 -40 ,3 1,2 0,7
5. Tatarzy 44,8 37,8 -  7,0 -15 ,6 0,4 0,3
6. Inne narodowości 255,7 259,5 +  33,8 +  15,0 2,3 2,3

Ogółem 10468,7 11343,5 +  874,8 +  8,4 100,0 100,0

a Uwaga: Dane dla Greków nie uwzględniają obwodów ługańskiego i charkowskiego, dla Żydów 
ługańskiego, a dla Tatarów charkowskiego. Dla tych trzech narodowości dane dla 1989 r. 
nieznacznie zaniżone,
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Pod względem narodowościowym region ten jest bardzo niejednolity. 
Najbardziej na wschodzie położony obwód ługański ma już bardziej oblicze 
rosyjskie niż ukraińskie. W obwodzie tym ludność ukraińska o ukraińskim 
języku ojczystym przekracza jedynie 1/3 zaludnienia, z tym, że również i ona 
używa w życiu codziennym języka rosyjskiego. Obwód doniecki obejmujący 
zagłębie górnicze Donbasu jest również poważnie zrusyfikowany. Duża część 
ludności nie ma tam  charakteru autochtonicznego, napłynęła tu zarówno 
z Ukrainy, jak  i z Rosji -  tworząc łącznie ludność rosyjskojęzyczną. W  ciągu 
minionych dziesięcioleci szkolnictwo rosyjskie zastąpiło ukraińskie, co do
prowadziło do pełnej rusyfikacji dzieci i młodzieży.

Inaczej wygląda sytuacja w położonym bardziej na zachód obwodzie 
charkowskim. Usytuowany jest on na etnicznych obszarach ukraińskich i tereny 
wiejskie nadal zachowały narodową tożsamość ukraińską. Natom iast 1,5 
milionowa aglomeracja charkowska została poważnie zrusyfikowana i zaczęła 
ciążyć bardziej do pobliskiej Rosji niż do Ukrainy.

Ocena narodowościowa tego regionu wymaga dużej ostrożności interpretacyj
nej. Z punktu widzenia statystycznego przeważają Ukraińcy (1970 -  57%, 
1989 -  54,5%), których liczebność w liczbach absolutnych nawet nieznacznie 
wzrosła. Bliższa analiza pokazuje obraz bardziej złożony. Okazuje się, że wśród 
Ukraińców najszybciej rozwija się grupa podająca jako  swój język ojczysty 
rosyjski. Ta zbiorowość demograficzna objęła w 1989 r. prawie 2 min osób. 
W przypadku dodania tej grupy do ludności etnicznie rosyjskiej p ropor
cje narodowościowe regionu ulegają zmianie i ludność o rosyjskiej orien
tacji uzyskuje znaczną przewagę. Ponadto pozostałe mniejszości narodowe 
liczące około 0,5 min ulegały stopniowej rusyfikacji, a nie ukrainizacji. Kolejne 
spisy ujawniły wyraźną tendencję zmierzającą w kierunku przekształcenia 
regionu charkowskiego z ukraińskiego na rosyjski. M ożna przewidywać, że 
gdyby sytuacja polityczna nie uległa zmianie, za kilkadziesiąt lat cały ten duży 
obszar nabrałby charakteru nie tylko językowo, ale i narodowościowo 
rosyjskiego.

Poruszone problemy odnoszą się nie tylko do Donbasu czy Charkowszczyz- 
ny, równie daleko posunięte procesy rusyfikacji objęły historyczne Zaporoże 
i obwód dniepropietrowski. Jedynie nieznacznie lepsza sytuacja jest w obwodzie 
chersońskim. Na pozostałych obszarach lewobrzeżnej Ukrainy zagadnienia 
narodowościowe są podobne i różnice zależą głównie od stopnia uprzemys
łowienia i umiastowienia. Im wyższy stopień urbanizacji, tym bardziej zaawan
sowane są procesy rusyfikacyjne, a udział ludności ukraińskiej niższy. Na 
obszarach typowo rolniczych dominują nadal Ukraińcy.

Ze względu na jego dość skomplikowaną specyfikę narodowościową warto 
przyjrzeć się w sposób bardziej wnikliwy obwodowi odeskiemu (Tab. 7).
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Tab. 7. Zmiany struktury narodowościowej obwodu odeskiego w okresie 1970—1989.

Lp. Narodowości
Liczba ludności 

(w tys.)
Zmiany w okresie 

1950-1970
Udział

procentowy

1970 1989 w tys. w % 1970 1989

1. Ukraińcy 1313,8 1432,7 + 118,9 +  9,0 55,0 54,6
w tym rosyjskojęzyczni 211,9 368,9 +  157,0 +  74,1 8,9 14,1

2. Rosjanie 578,2 719,0 +140,8 + 24,3 24,2 27,4
3. Bułgarzy 166,5 165,8 -  0,7 -  0,4 7,0 6,4
4. Moldawianie 136,0 144,5 +  8,5 +  6,2 5,7 5,5
5. Żydzi 117,2 69,1 -48,1 -41 ,0 4,9 2,6
6. Gaguazi 24,4 27,4 +  3,0 +  12,3 1,0 1,0
7. Białorusini 15,8 21,3 +  5,5 +  34,8 0,7 0,8
8. Inne narodowości 37,1 44,4 +  7,3 +  19,7 1,5 1,7

Ogółem 2389,0 2624,2 +  235,2 +  9,8 100,0 100,0

Na wybrzeżu czarnomorskim, podobnie jak  na lewobrzeżnej Ukrainie, 
wzrastał udział ludności rosyjskiej i rosyjskojęzycznej. Najsilniejszą dynamiką 
odznaczała się ludność pochodzenia ukraińskiego, lecz asymilująca się językowo 
w otoczeniu rosyjskim. Mimo niewielkiej przewagi liczebnej ludność ukraińska 
była jednak w wyraźnej defensywie. Ujawniały to kolejne spisy ludności.

Ze względu na wagę polityczną Krymu w następnej tabeli zaprezentowano 
zachodzące tam przemiany narodowościowe (Tab. 8).

Problem przynależności Krym u budzi obecnie liczne kontrowersje i jest 
punktem zapalnym w stosunkach rosyjsko-ukraińskich. Rosjanie przeważali na

Tab. 8. Zmiany struktury narodowościowej obwodu krymskiego w okresie 1970-1989.

Lp. Narodowości
Liczba ludności 

(w tys.)
Zmiany w okresie 

1950-1970
Udział

procentowy

1970 1989 w tys. w % 1970 1989

1. Rosjanie 1220,5 1629,5 +409,0 +  33,5 67,3 67,1
2. Ukraińcy 480,7 625,9 +  145,2 +  30,2 26,5 25,5

w tym rosyjskojęzyczni 198,7 296,5 +  97,8 +  49,2 11,0 12,2
3. Białorusini 39,7 50,1 +  10,4 +  26,2 2,2 2,1
4. Żydzi 25,6 17,7 -  7,9 -30 ,8 1,4 0,7
5. Tatarzy 6,5 10,8 +  4,3 +  66,1 0,3 0,4
6. Inne narodowości 40,5 96,4 +  56,4 -139,2 2,3 4,0

Ogółem 1813,5 2430,9 +  617,4 +  34,0 100,0 100,0
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Krymie przed I wojną światową i w okresie międzywojennym, a po 
wysiedleniu T atarów  krym skich została utrw alona zdecydowana dom inacja 
liczebna ludności rosyjskiej. Skład narodow ościowy K rym u jest stabilny. 
Pom im o stałego napływu dużej liczby m igrantów  ukraińskich, oblicze 
etniczne półwyspu krymskiego nie ulega zmianie. Ludność rosyjska stale 
wynosi ponad 2/3 zaludnienia. U kraińcy stanow ią około 1/4 ogółu ludności, 
z tym, że blisko połowa z nich deklaruje język rosyjski jako  swój język 
rodzimy. Z faktów tych wynika, że narodow ościow o, a tym bardziej 
językowo, na Krymie przew ażają Rosjanie.

Pomimo zainicjowanej na początku lat 80-ych akcji powrotu Tatarów do 
swoich stron rodzinnych, na początku 1989 r. było na Krymie zaledwie 
kilkadziesiąt tysięcy osób tej narodowości. Powrót rodowitych mieszkańców jest 
sprawą niełatwą, gdyż ich siedziby zostały zajęte, przez co przyjazdy rodzin 
tatarskich wywołują konflikty.

Aktualna sytuacja mniejszości polskiej na Ukrainie jest mało znana. Na 
temat ten niewiele zostało napisane, a wiadomości, jakie nadchodzą, są 
fragmentaryczne. Jedyną informacją, mającą znamiona ścisłości są dane spiso
we. Zgodnie z przyjętą konwencją, podano rozmieszczenie ludności polskiej 
według obwodów (Tab. 9).

Tab. 9. Rozmieszczenie ludności narodowości polskiej w Ukraińskiej SRR w 1989 r.(w tys.)

Lp. Obwody Liczba
ludności

W tym uznają za język ojczysty
Język
polski

Język nie swojej narodowości
ukraiński rosyjski inny

1. Żytomierski 69,4 1,1 62,4 5,8 o,l
2. Chmielnicki 36,7 3,9 30,0 2,7 0,1
3. Lwowski 26,9 12,8 12,1 1,9 0,1
4. m. Kijów 10,4 0,9 4,3 5,1 0,1
5. Winnicki 8,4 0,6 6,6 1,2 0,0
6. Inne obwody 67,4 8,2 30,6 27,7 0,9

Ogółem 219,2 27,5 146,0 44,4 1,3

Publikacja statystyczna prezentująca rezultaty spisu z 1970 r. ujawniła 
liczebność Polaków w kilkunastu obwodach, w materiałach opublikowanych po 
spisie z 1989 r. liczba Polaków została wykazana jedynie w pięciu. Wiąże się to, 
między innymi, z poważnym zmniejszeniem liczby Polaków. Tendencje spad
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kowe są wyraźne: w 1970 -  295,1 tys., 1979 -  258,0 tys. i 1989 -  219,2 tys. 
Polaków. Znajomość języka polskiego też staje się rzadkością (z wyjątkiem 
obwodu lwowskiego). Regres objął wszystkie obwody. Na przykład w obwodzie 
żytomierskim liczba Polaków między 1970 a 1989 r. zmalała z 90,7 tys. do 
69,4 tys., w chmielnickim z 52,6 tys. do 36,7 tys., zaś w lwowskim z 41,5 tys. do 
26,9 tys. osób.

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała występowanie na ziemi 
ukraińskiej niezmiernie złożonych i skomplikowanych układów narodowoś
ciowych. Zróżnicowania przestrzenne są tak duże, iż można nawet powiedzieć, że 
każdy pojedynczy region ma swoją odrębną specyfikę narodowości- 
wo-językową. Prezentując kolejno różne przykłady starano się przedstawić skalę 
dysproporcji i różnic zarówno w skali kraju, jak  i jednostkowych regionów. 
W ramach tej niejednolitości trzeba wyraźnie stwierdzić, że wyłaniają się jednak 
uwarunkowania wynikające z zaszłości historycznych. M ożna wydzielić w spo
sób uproszczony pewne wyodrębniające się obszary, w których wykrystalizowa
ły się specyficzne i nad wyraz ugruntowane postawy psychologiczne społeczeń
stwa. Były one na tyle silne, że odzwierciedliły się w statystyce narodowoś- 
ciowo-językowej.

W ielokrotnie wskazywano na odrębność regionu zachodniego położonego 
przy granicy z Polską. Nie tylko odznacza się on silną dynamiką demograficzną, 
ale zachował w pełni ukraińską tożsamość narodową i kultywuje swój język 
ojczysty. Drugim specyficznym regionem jest tzw. prawobrzeżna Ukraina. 
Obszar ten jest demograficznie mało prężny, o czym świadczy, między innymi, 
regres ludnościowy. Zachował jednak jednolitość narodowościową. Rusyfikacja 
miała tu charakter powierzchowny. Zupełnie inne warunki występowały po 
wschodniej stronie Dniepru. Sytuacja na tych obszarach nie jest jednolita, 
istnieją pewne strefy przejściowe -  na przykład im bardziej na wschód, tym 
rusyfikacja społeczeństwa jest bardziej utrwalona.

Przed nowym niepodległym państwem ukraińskim stoją poważne problemy 
narodowościowo-językowe. Konsekwencją braku suwerenności było zatracenie 
przez miliony rdzennych Ukraińców języka ojczystego. Przywrócenie językowi 
ukraińskiemu jego praw, a następnie jego nobilitacja w odbiorze społecznym, 
która powinna nastąpić przy niedyskryminowaniu innych języków, nie będzie 
zadaniem łatwym. Następna kwestia jest jeszcze trudniejsza. W spadku po 
imperium carskim, a następnie bolszewickim Ukraina zyskała kilkunasto- 
milionową mniejszość rosyjską, która na wielu obszarach ma przewagę. Sprawa 
ta grozi też poważnymi reperkusjami politycznymi. Celem niniejszej analizy było 
pokazanie, że zagadnienia te mają swój niebezpieczny wymiar przede wszystkim
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w układach regionalnych i lokalnych. Badania potwierdziły, że wnioski oparte 
na danych ogólnokrajowych dają wyniki powierzchowne. Dopiero zejście 
przynajmniej do obwodów, dostarcza materiał umożliwiający interpretację 
złożonej i zróżnicowanej terytorialnie sytuacji narodowościowo-językowej 
Ukrainy.
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L eon T adeusz B łaszczyk
Warszawa

ŻYCIE MUZYCZNE LWOWA W XIX WIEKU

]V I im o  iż upływa już osiemdziesiąt lat od chwili, gdy muzykologia zajęła 

należne sobie miejsce w uniwersytetach polskich, badania nad polskim życiem 
muzycznym wciąż jeszcze stanowią niewielki margines zainteresowań polskich 
badaczy. Okres międzywojenny, poza pracami Józefa Władysława Reissa, 
przyniósł w tym zakresie niewiele i chociaż sytuacja po 1945 r. uległa pewnej 
poprawie, wschodnim ziemiom Rzeczypospolitej, wcielonym do ZSRR, nie okaza
no nawet tak skromnego zainteresowania, jak ziemiom centralnym lub zachodnim 
-  i to zarówno w badaniach muzykologicznych, jak i w amatorskiej muzykografii. 
Poza nielicznymi wzmiankami o Lwowie w pracach poświęconych różnym 
aspektom polskiej kultury muzycznej w przeszłości1, poza artykułami w encyk
lopediach1 2, poza omówieniem działalności muzyków, stale lub czasowo związanych 
ze Lwowem w leksykonach oraz słownikach muzycznych i teatralnych3, także 
w ogólnych opracowaniach dziejów muzyki polskiej4, Lwów dotąd nie posiada 
choćby takiego opracowania, jakim dla Wilna jest książka Antoniego Millera5. 
Jeden tylko dział życia muzycznego, a mianowicie opera, doczekał się lepszego

1 T. S t ru m ił ło ,  Szkice o kulturze muzycznej X IX  w. Studia i materiały, Kraków 1954;
K. M ic h a ło w s k i ,  Opery polskie, Kraków 1954. Zob. też przypisy 14 i 16.

2 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allegemeine Enzyklopadie der Musik, hrsgb. F. v o n  
B lu m e, Bd. I-XIV, Kassel 1949-1968; Muzykal’naja enciklopedija, red. J. V. K e ld y ś , t. I-VI, 
Moskva 1973-1982; The New Grove Dictionary o f Music and Musicians, ed. S. S a d ie , t. I-X, 
London 1881.

3 W. S o w iń sk i,  Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych, kompozytorów, wir
tuozów, śpiewaków, Paryż 1874; Polski Słownik Biograficzny, t. I-XIX, Kraków 1935-1991; L. T. 
B ła sz c z y k , Dyrygenci polscy i obcy w Polsce działający w X IX  i X X  w., Kraków 1964; Słownik 
muzyków polskich, red. J. M. C h o m ió s k i ,  t. I-II, Kraków 1964-1967; Słownik biograficzny teatru 
polskiego 1765-1965, Warszawa 1973.

4 J. W. R e i s s, Najpiękniejsza ze wszystkich jest muzyka polska, Kraków 1984; Z  dziejów polskiej 
kultury muzycznej, t. II. Od Oświecenia do Młodej Polski, Kraków 1966.

5 A. M il le r ,  Teatr polski i muzyka na Litwie jako strażnice kultury zachodu (1745-1865). 
Studium z dziejów kultury polskiej, Wilno 1936. Nie spełniają tej roli ani ośmiostronicowy szkic
L. J a w o r s k ie g o ,  Kultura muzyczna Lwowa, w: Lwów dawny i dzisiejszy, red. B. J a n u s z, Lwów
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losu, ponieważ znalazł się w polu widzenia historyków teatru6. Szkic niniejszy 
pragnie zapełnić istniejącą lukę i przedstawić -  głównie korzystając z dostępnych 
źródeł drukowanych7 -  zarys życia muzycznego we Lwowie 
w XIX w. M a on charakter wstępny, gdyż dalsza penetracja archiwów lwowskich 
przyniesie zapewne wiele nowego, dotąd nieznanego materiału.

*

Życie muzyczne rozwijało się we Lwowie bujnie na długo przed początkiem 
XIX w.8 Już w XV w. istniała kapela instrumentalna przy cechu muzyków. 
Bractwo muzyczne założone zostało w 1580 r. i składało się z muzyków świeckich 
grających na różnych instrumentach. Tworzyli oni trzon zespołów w kościołach 
katolickich, wykonywali także muzykę świecką i popularną, uświetniając 
uroczystości, wesela, bankiety. Ponadto działali tu  uzualiści, niewykształceni 
muzycy wędrowni, którzy koncertowali za mniejszym niż muzycy zawodowi

1928, który, mimo obiecującego tytułu, jest garścią publicystycznych rozważań nad życiem 
muzycznym Lwowa lat 20-ych XX w., ani trzydziestosiedmiostronicowy dodatek do książki Z. 
O t ta w a - R o g a l s k ie j ,  Lwy spod ratusza słuchają muzyki. Wspomnienia o Helenie Ottawowej, 
Wrocław 1987, który choć poświęcony zarysowi życia muzycznego we Lwowie, dotyczy głównie lat 
1900-1939; skąpe wiadomości o okresie wcześniejszym nie wykraczają poza obiegową informację 
encyklopedyczną.

6 S. P e p ło w s k i- S c h n i i r ,  Teatr polski we Lwowie, t. I. (1780-1881), t. II. (1881-1890), 
Lwów 1889-1891; K. E s t r e ic h e r ,  Teatra w Polsce, wyd. 2, t. III, Warszawa 1953; H. C e p n ik , 
W. K o z ic k i ,  Scena lwowska (1780-1929), Lwów 1929; F. P a ją c z k o  w sk i, Teatr lwowski pod 
dyrekcją Tadeusza Pawlikowskiego 1900-1906, Kraków 1961; B. L a s o c k a ,  Teatr lwowski w latach 
1800-1842, Warszawa 1967; J. G o t, Na wyspie Guaxari. Wojciech Bogusławski i teatr lwowski 
1789-1799, Kraków 1971; E. W a r z e n ic a -Z a le w s k a ,  Teatr Skarbkowski we Lwowie w latach 
1864-1890, w: Dzieje teatru polskiego, t. III. Teatr polski od 1863 do schyłku X IX  w., Warszawa 1982; 
A .S to la r s k a - Z a c h u t a ,  J. M ic h a l ik ,S .H o lo b u d  a, Teatr lwowski w latach 1890-1918, w: 
Dzieje teatru polskiego, t. IV, cz. 1, Warszawa 1987.

7 M.in. polskie i obce wydawnictwa encyklopedyczne, opracowania dziejów Lwowa i jego 
kultury, materiały do dziejów Kościoła, szkolnictwa, czasopisma społeczno-kulturalne, teatralne 
i muzyczne, kalendarze teatralne i muzyczne, wszelkiego rodzaju wydawnictwa informacyjne, prasę 
codzienną, afisze i programy, pamiętniki. Uwzględniono też źródła rękopiśmienne do dziejów 
muzyki polskiej, dostępne w bibliotekach polskich.

8 J. S k o c z e k , Cech muzyczny lwowski w X V I iX V II  w., „Kwartalnik Muzyczny” 1929, nr 2; J. 
P r o s n a k ,  Staropolskie bractwa muzyczne, „Z dziejów muzyki polskiej”, Bydgoszcz 1969, z. 14; 
Z. C h a n ie c k i ,  Organizacje zawodowe muzyków na ziemiach polskich do końca X V III wieku, 
Kraków 1980; L. M a z e p a , Dokumenty bractw muzycznych we Lwowie z X V I i X V II w., „Muzyka” 
1989, nr 1.
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wynagrodzeniem, stanowiąc aż do 1637 r., kiedy i oni objęci zostali przywilejem 
cechowym, konkurencję dla muzyków-profesjonalistów. W 1586 r. powstało 
bractwo muzyczne związane z cerkwią prawosławną. W XVII w. istniała 
konfraternia muzyków wojskowych, przy kościele Franciszkanów. W XVII 
i XVIII w. muzyka koncentrowała się przede wszystkim w kościołach i klasz
torach oraz na dworach magnackich. Jednym z głównych ośrodków życia 
muzycznego był klasztor oo. Dominikanów, posiadający dobrą kapelę. Utrzy
mywali je w XVIII w. także jezuici i karmelici, przy Archikatedrze istniała kapela 
już w początku XVI w., ale wiadomości o niej brak. W drugiej połowie XVII w. 
tego rodzaju zespoły funkcjonowały także w szkołach przyklasztornych jezui
tów, a w pierwszej połowie XVIII w. -  teatynów.

Wpływ na życie muzyczne Lwowa wywierały ponadto stałe lub czasowo 
goszczące w tym mieście kapele dworskie, a zapewne także te utrzymywane 
w jego okolicach przez zamożniejszą szlachtę. Odbywały się też we Lwowie 
sporadycznie przedstawienia oper i innych widowisk muzycznych, wystawiane 
przez zespoły wędrowne oraz przedstawienia dawane siłami amatorskimi, 
wzmacnianymi przez gościnnie występujących artystów zawodowych. Należy 
także wspomnieć o koncertach przyjezdnych muzyków. Kwitło ponadto muzy
kowanie amatorskie, głównie w domach miejscowej polskiej arystokracji 
-  Potockich, Łączyńskich, Rastawieckich, gdzie wykonywano -  na wysokim 
poziomie -  muzykę kameralną. Wydawnictwa i księgarnie muzyczne upowszech
niały muzykę i wiedzę o niej.

*

Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r., gdy Lwów znalazł się pod zaborem 
austriackim, napłynęło doń wielu Niemców i Austriaków, obok urzędników 
wyższych rang, także wiele zamożnego mieszczaństwa i inteligencji. W rezultacie, 
w 1776 r. powstał ck uprzywilejowany teatr, wystawiający w języku niemieckim 
opery typowe dla ówczesnego repertuaru międzynarodowego, z przewagą opery 
włoskiej. Już wkrótce Lwów doczekał się opery polskiej za sprawą Agnieszki 
i Tadeusza Truskolaskich, którzy zjechali ze swym zespołem z Warszawy w lipcu 
1780 r. i dawali przedstawienia do 1783 r. Po nich odwiedzali Lwów, na dłużej 
lub krócej, inni przedsiębiorcy teatralni: M ateusz Witkowski, Dominik M oraw
ski, Maciej Każyński; przyjeżdżały na gościnne występy zespoły teatrów 
prowincjonalnych, na przykład trzykrotnie teatr lubelski. Ożywienie teatru 
muzycznego we Lwowie przypada na lata 1794-1799, kiedy jego dyrekcję 
sprawował Wojciech Bogusławski. Znany już publiczności lwowskiej z wy
stępów gościnnych w 1789 r., zorganizował w końcu grudnia 1794 r. teatr polski 
w budynku wydzierżawionym od Franciszka Henryka Bulli, antreprenera



698 LEON TADEUSZ BŁASZCZYK

niemieckiego. W latach 1796-1798 był Bogusławski samodzielnym antreprene- 
rem dwóch zespołów -  polskiego i niemieckiego. Nawiązał on współpracę 
z dyrygentem i kompozytorem Józefem Elsnerem, który od wiosny 1792 r. 
pracował w teatrze niemieckim, a związawszy się z Bogusławskim, pełnił 
obowiązki kapelmistrza tak sceny polskiej, jak  i niemieckiej. Latem 1799 r. 
zarówno Bogusławski, jak i Elsner opuścili Lwów przenosząc się do Warszawy. 
W czasie pobytu we Lwowie Bogusławski zrealizował wiele widowisk muzycz
nych, a wśród nich, obok wznowień pozycji repertuaru warszawskiego, kilka 
specjalnie dla sceny lwowskiej napisanych oper Elsnera.

Następne dziesięciolecia było okresem niekorzystnym dla sceny polskiej we 
Lwowie. Teatr polski z trudem tylko wegetował obok teatru niemieckiego, który 
uwzględniał w szerokim zakresie repertuar muzyczny: opery, operetki, Singspiele 
i balety, utrzymując dobrą orkiestrę teatralną pod kierunkiem wytrawnych 
dyrygentów: W ildnera, Hoermanna, Goebla, Mederica, zespół śpiewaków na 
niezłym poziomie, a nierzadko i „celujących” artystów. „Liczna i dobra 
kom pania” grała niemal codziennie, wystawiając wartościowe dzieła ówczes
nego repertuaru europejskiego. W owym czasie, tak zresztą, jak  i w następnych 
dekadach, na widowiska muzyczne w teatrze niemieckim uczęszczała także 
publiczność polska.

Lukę spowodowaną wyjazdem Bogusławskiego, zapełnił po kilku latach Jan 
Nepomucen Kamiński. Już w latach 1800-1803 organizował on przedstawienia 
amatorskie w pałacu Stanisława Wronowskiego, a po sześcioletniej przerwie, 
spowodowanej nakazem władz, powrócił do Lwowa w 1809 r. z doświadczeniem 
w organizowaniu zespołów, zdobytym w czasie występów na prowincji. Mimo 
szykan ze strony władz austriackich, uzyskał on poparcie Bulli oraz ówczesnego 
gubernatora Galicji hrabiego Franza Hauera i rozpoczął organizowanie przed
stawień polskich, których byt ugruntowało w 1817 r. zezwolenie cesarza 
Franciszka I. Zaczął od ośmiu przedstawień polskich miesięcznie, zwiększając 
stopniowo ich liczbę i regularność. Po śmierci Bulli Kamiński prowadził w latach 
1819-1824, jak niegdyś Bogusławski, także teatr niemiecki. Borykając się stale 
z rozmaitymi trudnościami, zwłaszcza finansowymi, pozostawał na stanowisku 
dyrektora teatru lwowskiego do 1842 r., a następnie aż do 1854 r. był z nim 
związany jako dyrektor artystyczny, reżyser i dramaturg. Niezwykle zasłużony 
dla rozwoju dram atu, szczególną opieką otaczał też scenę muzyczną. Lata 
1810-1820 to okres jej szczególnego rozkwitu, kiedy kierownikami muzycznymi 
i dyrygentami widowisk muzycznych byli wybitni artyści -  muzycy Karol 
Lipiński, a po nim Stanisław Serwaczyński. Repertuar obejmował w tym czasie 
głównie dzieła polskie. W śród około 31 premier było 6 oper Józefa Elsnera, 
9 -  Karola Kurpińskiego, 3 -  Karola Lipińskiego, 2 -  Stanisława Serwaczyń- 
skiego oraz 11 komediooper i wodewilów Ludwika Dmuszewskiego i Alojzego
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Żółkowskiego. Wznawiano też kilkakrotnie Krakowiaków i Górali Wojciecha 
Bogusławskiego-Jana Stefaniego. Repertuar obcy przedstawiał się raczej skrom
nie: Franęois-Adrien Boieldieu, Giovanni Paesiello, Valentino Fioravanti, 
Joseph Weigl, Wenzel Muller, co jest zrozumiałe wobec skutecznej konkurencji 
teatru niemieckiego. Nie da się dziś ustalić, kto układał muzykę do komediooper 
i wodewilów Dmuszewskiego i Żółkowskiego, niewykluczone, że muzykę 
różnych kompozytorów, albo też melodie ludowe, dobierali ówcześni kapelmist
rzowie, Lipiński i Serwaczyński. W latach 1820-1842, mimo trudności finan
sowych, Kamiński nie obniżał poziomu artystycznego, kontynuując wystawianie 
widowisk muzycznych. Głównie jednak były to popularne komedioopery 
i wodewile. Obok Elsnera, Kurpińskiego oraz warszawskiego kompozytora 
Adama Tarnowskiego, z których każdy reprezentowany był jedną premierą, 
zdominował repertuar Józef Damse, niezwykle wówczas popularny i płodny 
twórca komediooper, wodewilów i melodramatów. W latach 1824-1842, na 25 
premier dzieł polskich, aż 14 było jego autorstwa. Poza tym sporadycznie 
reprezentowani byli kompozytorzy lwowscy: Miłaczewska, Wacław Rolleczek, 
Józef Baszny i F. Zaremba oraz dwaj krakowianie Józef Wygrzywalski i Walenty 
Kratzer. Mimo że po 1830 r. administracja teatru przeszła w ręce Towarzystwa 
Akcyjnego, a następnie Zrzeszenia Aktorów, indywidualność Kamińskiego 
wywierała nadal wpływ dominujący, który utrzymał się także za dyrekcji 
Stanisława hrabiego Skarbka, fundatora nowego teatru, zwanego odtąd Skarb- 
kowskim.

W latach 1842-1848 prowadził Skarbek dwa zespoły, niemiecki oraz polski, 
który dawał trzy przedstawienia w tygodniu. W ciągu siedmiu lat dyrekcji 
Skarbka skoncentrowano się na repertuarze dramatycznym, głównie współczes
nym. Widowiska muzyczne zeszły na plan dalszy i reprezentowane były jedynie 
pięcioma premierami: trzema wodewilami Damsego, jednym Rolleczka oraz 
jedną operą krakowskiego kompozytora Franciszka Salezego Dutkiewicza. 
Nieco lepiej przedstawiała się sytuacja teatru muzycznego w latach 1849-1854, 
za dyrekcji Juliusza Pfeiffera, który skupił kilku śpiewaków w zespole, ufor
mował balet i położył nacisk na widowiska muzyczne, głównie drugorzędne 
operetki. Także wśród 9 premier dzieł polskich były wyłącznie komedioopery 
i wodewile Józefa Damsego, Adama Tarnowskiego, Ludwika Krawieckiego, 
Walentego Szlagórskiego, Piotra Studzińskiego, Andrzeja Listowskiego i F ran
ciszka Małgockiego. Dyrekcja Tomasza Chełchowskiego w latach 1854-1857 nie 
należała do okresów korzystnych dla teatru lwowskiego, zwłaszcza zaś dla sceny 
muzycznej. Zbyt wygórowane ambicje dyrektora nie znajdowały oparcia 
w miernym zespole solistów, słabej orkiestrze i nielicznym chórze. W repertuarze 
polskim dawano tylko wznowienia, głównie Krakowiaków i Górali. Operę obcą 
reprezentowały raczej nieudolnie wystawiane dzieła Giacomo Meyerbeera,
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Giuseppe Verdiego, Gaetano Donizettiego, które przekraczały skromne moż
liwości zespołu. W latach 1857-1864, za dyrekcji W italisa Smochowskiego 
i Jana Nepomucena Nowakowskiego sytuacja uległa poprawie, m.in. dzięki 
osobistym predylekcjom Nowakowskiego, wykształconego muzyka, który, jako 
współdyrektor teatru, zajmował się głównie repertuarem muzycznym, sam 
przygotowywał śpiewaków, reżyserował i nieraz dyrygował komediooperami 
i wodewilami. Z kompozytorów polskich wystawiał Stanisława Dunieckiego, 
Piotra Studzińskiego, Adama Tarnowskiego, Emanuela Kanię, a także Oskara 
Kolberga, Stanisława M oniuszkę i Franciszka Wojciecha Dopplera, z obcych 
-  Daniela Franęois Aubera, Gioacchino Rossiniego, Gaetano Donizettiego, 
Vincenzo Belliniego.

Repertuar muzyczny zajmował także poważne miejsce w latach 1864—1868, za 
dyrekcji Adam a Miłaszewskiego i Jana Dobrzańskiego, a następnie, w latach 
1868-1872 -  samego Miłaszewskiego. Był to okres rozkwitu europejskiej 
twórczości operetkowej, toteż w pierwszych latach swej dyrekcji Miłaszewski 
i Dobrzański wystawiali głównie operetki, zwłaszcza modnego wówczas Jac- 
quesa Offenbacha, zdopingowani niezwykłym powodzeniem jego utworów 
w teatrze niemieckim, ściągających liczną publiczność polską do tego teatru. 
W latach 1864-1866 zatrudniał Miłaszewski niezależnych nawet od sceny 
niemieckiej kierowników muzycznych: Wojciecha Smaciarzyńskiego, Stanis
ława Dunieckiego oraz Ignacego Feliksa Guniewicza. W krótce jednak zainter
esowanie operetką osłabło -  zapewne nie bez wpływu nieprzychylnie nastawionej 
prasy, wytykającej nadm iar operetek niemieckich, lub wręcz gorszącej się 
„frywolnością” tego gatunku scenicznego -  i nastąpił ponowny regres teatru 
muzycznego. Tym niemniej Miłaszewski wprowadził, zwłaszcza w drugim 
okresie swojej dyrekcji, obok standardowego europejskiego repertuaru opero
wego, wiele wartościowych dzieł kompozytorów polskich -  Stanisława M oniu
szki: Halkę, Jawnutę, Karmaniol, Stanisława Dunieckiego: Paziów królowej 
Marysieńki i Pokusę (wystawioną we Lwowie pt. Chochlik) oraz sielankę 
narodow ą Wiesław, z muzyką Ferdynanda Dulckena. N ad stroną muzyczną 
czuwali dyrygenci sceny niemieckiej: Jakub Hóssly, Józef Schiirer, Karel Śebor. 
Poziom przedstawień muzycznych za Miłaszewskiego nie był wszakże bardzo 
wysoki, gdyż z jednej strony dyrektor nie miał dostatecznego przygotowania do 
tego rodzaju widowisk, z drugiej zaś utrzymanie ambitniejszego repertuaru 
operowego i operetkowego na należytym poziomie znacznie przewyższało jego 
możliwości finansowe, a opera i operetka w teatrze niemieckim nadal skutecznie 
konkurowały z tradycyjnym, w przeważnej mierze polskim, repertuarem  muzy
cznym -  wodewilem, komediooperą i melodramatem.

Dodatkowym  problemem, który decydował o poziomie widowisk muzycz
nych w teatrze polskim, byli wokaliści. W  pierwszych dziesięcioleciach w zespole
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żadnych wokalistów na miarę opery nie było, choć większość aktorów dram aty
cznych, jak  to było wówczas w zwyczaju, dublowała w partiach śpiewanych. 
W śród aktorów dramatycznych, obdarzonych pewnymi walorami głosowymi, 
którzy osiągali powodzenie w komediooperach i wodewilach, wyróżniali się: 
Katarzyna Goebel-Zimmermannowa, Teofila Rutkiewiczowa, T. Marecka, 
M aria Cenecka, Ernestyna Pollak, Jan Nepomucen Nowakowski. W latach 
40-ych i 50-ych sytuacja uległa pewnej poprawie. W 1841 r. zadebiutował 
utalentowany, niestety nie doceniony we Lwowie, młodo zmarły baryton Adolf 
Haganowski, a w 1845 r. -  znakomity baryton, później ozdoba opery warszaws
kiej, Jan Koehler. W latach 1848-1854 był on stałym członkiem zespołu teatru 
polskiego, a w latach 1854—1857, wskutek nieporozumień z ówczesnym dyrek
torem, Chełchowskim, śpiewał w teatrze niemieckim. W 1847 r. debiutował 
dobry tenor, Piotr Selinger, późniejszy Jontek w wileńskiej premierze Halki, 
który jednak we Lwowie śpiewał krótko. Dłużej występowali: soprany Aniela 
Szuszkiewicz-Chomińska, W anda Starzewska, Anna Wygrzywalska oraz bary
ton Jan Szczepański. M onotonię przerywały epizodyczne występy wokalistów 
o ustalonej sławie, jak  Wilhelmina Skibińska, dobry sopran koloraturowy, 
H onorata Hoffman-M ajeranowska oraz znakomity tenor bohaterski Mieczys
ław Kamiński, syn byłego dyrektora sceny polskiej. W 1857 r. miejsce Koehlera, 
który przeniósł się do Warszawy, zajął na długie lata bas-baryton Aleksander 
Koncewicz. W 1860 r. przybył tenor Bronisław Wojnowski, w 1863 r. -  sopran 
Filomena Kwiecińska, a w 1865 r. -  bas Władysław Bąkowski. Wszyscy oni na 
długie lata stali się filarami sceny muzycznej. Oprócz Kwiecińskiej, pozostali 
trzej śpiewacy nie reprezentowali zbyt wysokiego poziomu, choć niewątpliwie 
byli pożyteczni dla sceny polskiej.

Dodatkowym czynnikiem, który stał na przeszkodzie bardziej ambitnym 
realizacjom w dziedzinie opery, była skromna orkiestra i nieliczny chór. 
Orkiestra choć złożona z muzyków wykwalifikowanych -  a nawet wybitnych, 
takich jak  skrzypkowie: Augustyn Tomasz Braun, Wojciech Zimmermann, 
Edward Pleiner, Nikodem Biernacki, Karol Kozłowski, Zygmunt Bruckmann, 
wiolonczeliści: Franciszek Hegenbarth, Józef Goebelt, kontrabasista Alojzy 
Elsznic, fleciści: Michał Jackowski, Józef Frodl, oboista Jan Doppler, klarnecis
ta Franciszek Linka, fagocista Karol Heinrich, trębacz Franciszek Fiiger czy 
waltornista Franciszek Krezek -  w okresie tym tylko wyjątkowo liczyła ponad 30 
osób, a chór utrzymywał się poniżej 8, co przy największych nawet wysiłkach nie 
mogło sprostać wymaganiom, jakie stawiały na przykład opery Giacomo 
Meyerbeera.

Uzyskanie przez Galicję autonomii w 1867 r. przyspieszyło emancypację 
kulturalną Lwowa, lecz w teatrze lwowskim, zwłaszcza w dziedzinie widowisk 
muzycznych, poważne zmiany zachodzić zaczęły dopiero w 1872 r. wraz
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z końcem dyrekcji Miłaszewskiego. Komitet Zarządzający Teatrem Polskim, 
działający w latach 1872-1875, wyrażał ambicje społeczeństwa lwowskiego, aby 
teatr polski dorównał pod każdym względem niemieckiemu i aby przejął jego 
funkcje. Doprowadziło to do wydzielenia administracyjnego opery i zapocząt
kowało odrodzenie teatru muzycznego. Na dyrektora artystycznego opery 
zaproszono w 1872 r. śpiewaka i kompozytora, Stanisława Niedzielskiego. Choć 
jego działalność nie trwała długo, gdyż zrażony atakami prasy, odszedł już po 
kilku miesiącach, niemałą jego zasługą było wprowadzenie do repertuaru 
twórczości Giuseppe Verdiego. N a stanowisku kierownika artystycznego i pier
wszego dyrygenta opery pozostał działający tu  już od 1869 r. długoletni dyrygent 
sceny niemieckiej, Józef Schiirrer. Do pomocy mu przybył w 1872 r. zaproszony 
przez członka Komitetu, Jana Dobrzańskiego, polecony przez swego nauczycie
la Stanisława Moniuszkę, młody muzyk warszawski, Henryk Jarecki i odtąd aż 
do 1900 r., pracował początkowo jako drugi, a od 1876 r. jako pierwszy dyrygent 
i dyrektor artystyczny opery. Przybycie jego związane było ze zjawiskiem 
o szerszym zakresie -  z tendencją warszawskiego środowiska muzycznego do 
wspierania opery lwowskiej, głównie wokalistami, dobrze przygotowanymi 
w warszawskich ośrodkach pedagogiki wokalnej. Lwów był ich w tym czasie 
w praktyce pozbawiony, gdyż ani szkoła przy Galicyjskim Towarzystwie 
Muzycznym, ani efemeryczna szkoła Dramatyczna Towarzystwa Przyjaciół 
Sceny Polskiej, czy Szkoła Dramatyczna przy Teatrze Skarbka, ani też, nieliczni 
zresztą, prywatni nauczyciele śpiewu, roli tej odgrywać nie mogli. Przybyli wtedy 
z Warszawy: sopran M aria Kwiecińska-Dobrzańska, tenor Tytus Mikulski, 
a także baryton Koehler i bas Leon Borkowski, dwaj lwowianie, którzy wiele lat 
spędzili w operze warszawskiej. Na jeden sezon zasiliła zespół opery polskiej 
Teodozja Friderici-Jakowicka, znakomity sopran koloraturowy „z silnym 
odcieniem dramatycznym” . Przyjeżdżali też z Warszawy na gościnne występy: 
soprany M aria Gruszczyńska, Elżbieta Bogusławska, Bronisława Dowiakowska 
i tenor Franciszek Cieślewski. Orkiestrą, powiększoną do 30 osób oraz chórami, 
których liczba wzrosła z 8 do 10, dyrygowali oprócz Jareckiego -  skrzypkowie 
orkiestry teatralnej: Franciszek Słomkowski i Karol Kozłowski. Podlegała im 
muzyka antraktow a, operetka i ilustracja do dram atu. Kozłowski ponadto 
przygotowywał solistów, a przygotowywaniem chóru zajmował się solidnie 
wykształcony muzycznie śpiewak, Bronisław Wojnowski. W ciągu trzech 
pierwszych sezonów dano aż 16 premier oper, w tym po 4 Giuseppe Verdiego 
i Giacomo Meyerbeera, po 2 Vincenzo Belliniego i Friedricha Flotowa i po jednej 
Charlesa Gounoda, Jacquesa Halevy’ego i Daniela Franęois Aubera. Ponadto 
z polskich oper wystawiono Verbum nobile Stanisława Moniuszki i Wandę 
Franciszka Wojciecha Dopplera. W 1873 r. w czasie gościnnych występów 
zespołu włoskiego, publiczność lwowska miała okazję usłyszeć opery: Don
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Pasquale Gaetano Donizettiego i po raz pierwszy we Lwowie, Cyrulika 
Sewilskiego Gioacchino Rossiniego.

Wciąż jednak krytycy narzekali na poziom przedstawień, zwłaszcza meyerbe- 
erowskiej grand opera, który nie tylko daleki był od wiedeńskiego czy 
paryskiego, ale nawet peszteńskiego czy warszawskiego. Gdy po trzech latach 
doszło do bankructwa Spółki Aktorów i Komitetu, dyrekcję objął w 1875 r. 
redaktor „Gazety N arodowej” , Jan Dobrzański. Pod jego kierunkiem nastąpiła 
ogólna poprawa, a opera, którą spółka próbowała zlikwidować i nie uczyniła 
tego jedynie pod naciskiem opinii publicznej, teraz weszła w okres względnej 
stabilizacji. Dobrzański, doprowadziwszy do ostatecznego zniesienia obowiąz
kowych przedstawień w języku niemieckim, zgromadził niezły zespół i starał się 
utrzymać operę na przyzwoitym poziomie, wbrew opinii wielu krytyków, że była 
ona ciągle zbyt kosztowna jak  na „miejscowe warunki” . Dotychczasowy zespół 
solistów wyraźnie się podciągnął, przybyli na dłużej lub krócej nowi, m.in. 
soprany M aria Kwiecińska-Dobrzańska i Elżbieta Skalska, mezzosopran M aria 
Juniewicz, tenorzy Julian Zakrzewski i M arian Alma. Operetkę zasilili: Emilia 
Tańska, Adolfina Zimajer, Anna Bocskay i Marceli Zboiński. Stały zespół 
uzupełniali coraz liczniejsi artyści występujący gościnnie, m.in. W anda Bog- 
dany-Kleczkowska, M aria Chęcińska, W anda Miller-Czechowska, Kaliksta 
Ćwiklińska, Mieczysław Kamiński, Hilary Dyliński, W itold Aleksandrowicz, 
Józef Chodakowski i Władysław Miller, a zwłaszcza bardzo liczni cudzoziemcy, 
z których, niestety, niewielu tylko reprezentowało odpowiedni poziom. W tym 
okresie opera, obok powtórzeń żelaznych pozycji repertuarowych, miała także 
kilka interesujących premier, m.in. w 1878 r. Don Desideria księcia Józefa 
Michała Poniatowskiego, a w rok później, po raz pierwszy we Lwowie, Don 
Juana Wolfganga Amadeusa M ozarta, zaś z dzieł polskich Ducha wojewody 
Ludwika Grossmana, realizacji scenicznej Dziadów (W idm) Moniuszki, Min- 
dowe Henryka Jareckiego. Z wielkim rozmachem rozwijała się operetka. 
Najczęściej grywane były dzieła: Charlesa Lecocqa, Franza von Suppego, 
Jacquesa Offenbacha, Roberta Planquette’a, z polskich zaś Slowiczek Wilhelma 
Czerwińskiego i Kościuszko pod Racławicami Kazimierza Hofmana. Lata 
1872-1879, mimo krótkotrwałego kryzysu, to apogeum opery i operetki, które 
zdominowały repertuar, jako że na 84 sztuki przypadło aż 49 oper i operetek, 
w tym 30 premier oper obcych oraz wiele polskich, m.in. Bolesław Śmiały i Święty 
Stanisław Ludwika M arka, Nocleg w Apeninach i Mazepa Henryka Jareckiego, 
Straszny dwór Stanisława Moniuszki, Skarby i upiory Kazimierza Hofmana. 
Niektóre opery cieszyły się takim powodzeniem, że powtarzano je wielokrotnie, 
na przykład w 1878 r. Aidę Giuseppe Verdiego grano przez 34 wieczory.

Od 1879 r. zaczął się zmierzch widowisk muzycznych. Przez czas pewien 
utrzymywała się jeszcze operetka, ale premiery operowe stawały się coraz
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rzadsze. W 1881 r. Dobrzański ustąpił i na dwa sezony ponownie objął dyrekcję 
Miłaszewski, ale zainteresowanie publiczności nadal malało, „nawet opera 
traciła sympatię i podupadała” . Frekwencja spadła jeszcze bardziej po pożarze 
w wiedeńskim Ringtheater. Ataki w prasie, a następnie petycja do Sejmu 
Galicyjskiego spowodowały odejście Miłaszewskiego. Powrócił Dobrzański 
i kierował teatrem do śmierci w 1886 r. Drugi okres jego dyrekcji nie przyniósł 
w dziedzinie teatru muzycznego żadnej poprawy, Oper wystawiano mało, 
utrzymywała się jedynie operetka. Szczególnie nieudane były dwie następne 
dyrekcje, Władysława Barącza i od końca 1889 r. -  Mieczysława Schmitta. 
Kryzys w teatrze pogłębił się na tyle, że w 1892 r. Wydział Krajowy wstrzymał 
subwencję. W 1894 r. objął teatr na dwa lata Zygmunt Przybylski, dobry 
i energiczny dyrektor, który, aczkolwiek nie zaniedbywał ani opery ani operetki, 
główny nacisk położył na dram at. W latach 1881-1896 premier operowych było 
niewiele: Carmen Georgesa Bizeta, Cavaleria rusticana Pietro Mascagniego, 
Pajace Ruggiero Leoncavalla, Manon Lescaut Giacomo Pucciniego, Mara 
Ferdinanda Hummla, a z polskich Barkarola Jana Galla, Noc Świętojańska 
Kazimierza Hofmana, Konrad Wallenrod Władysława Żeleńskiego, Jadwiga, 
Balladyna i Barbara Radziwiłłówna Henryka Jareckiego, Chata za wsią Zygmun
ta Noskowskiego. Ponadto dawano wyłącznie wznowienia z lat poprzednich, 
niektóre już „ośpiewane do niemożliwości” .

Także i w sprawach obsady pojawiło się kilka niekorzystnych tendencji. 
Zatargi dyrekcji z zespołem powodowały nadmierną płynność kadry, przy
chodzenie i odchodzenie dobrych solistów, którzy często traktowali występy we 
Lwowie jako odskocznię do kariery w Warszawie lub zagranicą. Częste kryzysy 
opery i operetki, czasowa likwidacja jednej lub drugiej, czy choćby nawet jej 
groźba, uniemożliwiały ukształtowanie się stałego zespołu na wysokim pozio
mie. Ponadto niektórzy dyrektorzy, na przykład Przybylski, zbyt często ra to 
wali zagrożony byt opery angażując debiutantów, głównie wychowanków 
miejscowych szkół śpiewu. Niektóre z tych debiutów okazały się szczęśliwe, 
a debiutanci -  artystami rokującymi wielkie nadzieje, żeby poprzestać na tak 
wielkich talentach, jak  Aleksander Myszuga, Aleksander Bandrowski, Teresa 
Arklowa, Salomea Kruszelnicka, Janina Korolewicz. Zbyt duży nacisk kładzio
no też na zapraszanie solistów zagranicznych, głównie włoskich. W sezonie 
1884/85 gościł nawet cały zespół opery włoskiej, ale nie wypadł korzystnie nawet 
na tle stałego zespołu polskiego. Nierzadko wokaliści włoscy, wśród nich nawet, 
jak się wyraził jeden z krytyków, „pożal się Boże prim adonny” , reprezentowali 
poziom tak niski, że niejeden z nich zmuszony był opuścić Lwów po jednym, 
najwyżej dwóch spektaklach. Zdarzali się jednak wśród cudzoziemców także 
artyści wybitni, na przykład Frantiśek Broulik, Ella Russel, Alice Barbi, Elvira 
Colonnese czy Gemma Bellincioni. Pomimo wszystko udawało się w tych latach
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wielce lubownicy opery poważnej...” często protestowali przeciwko „zrazu 
swawolnej tylko, później wyuzdanej muzie...” , rujnującej teatr, bo wymagającej 
olbrzymich nakładów „bez korzyści dla duszy i serca” .

Z objęciem w 1896 r. dyrekcji przez Juliusza Bandrowskiego i Ludwika Hellera 
ogólna sytuacja teatru znacznie się poprawiła. Podniesienie na wysoki poziom 
widowisk muzycznych było zwłaszcza zasługą Hellera, który nie szczędząc 
kosztów, sprowadził z Wiednia nowe dekoracje i kostiumy, zreorganizował 
orkiestrę i chóry, skompletował pierwszorzędny zespół opery i operetki. Do 
dawnego zespołu dołączyli: Irena Bohuss, Janina Korolewicz, W anda Roszkow
ska, Helena Schuppówna, Stanisław Orzelski, Stanisław Sienkiewicz, Julian 
Hoffman, Józef Prohaska, Stanisław Jaroński. Wspierali operetkę także nie
którzy aktorzy z dram atu. Za wspólnej dyrekcji Bandrowskiego i Hellera do 
1899 r„ a następnie samego Hellera do 1900 r., dano aż 14 premier oper, w tym 
Jasia i Małgosię Engelberta Humperdincka, Eugeniusza Onegina Piotra Czaj
kowskiego, Córkę pułku Gaetano Donizettiego, Wesołe kumoszki z  Windsoru 
Otto Nicolaia, Rienzi, Lohengrina i Tannhausera Richarda Wagnera, Otella 
Giuseppe Verdiego, Sprzedaną narzeczoną Bedricha Smetany, a z dzieł polskich 
Powrót taty Henryka Jareckiego, Werbowników Jana Jakescha, Goplanę W łady
sława Żeleńskiego, Szklaną górę Seweryna Bersona, Livię Quintillę Zygmunta 
Noskowskiego. Szczególną opieką otoczył Heller operetkę. Aby wzmocnić jej 
dotychczasowy zespól, zaangażował 40-osobowe Towarzystwo Operetkowe 
Juliana Myszkowskiego, byłego solisty operetki lwowskiej i jednego z najlep
szych dyrektorów prowincjonalnych, mianując go jednocześnie reżyserem. 
Dwukrotnie latem, w 1897 i 1898 r., gdy zespół opery bawił w Krakowie, zespół 
operetki występował w cyrku warszawskim. Miał on w swoim repertuarze 
kilkadziesiąt operetek najpopularniejszych twórców tego gatunku: Jacquesa 
Offenbacha, Edm onda Audrana, Roberta Planquette’a, Charlesa Lecocqa, 
Karla Millóckera, Johanna Straussa, Carla Zellera, Franza von Suppego, 
Rudolfa Dellingera, Jarom ira Weinbergera, Richarda Heubergera, Victora 
Herberta, Sidneya Jonesa.

Orkiestra, która w minionych latach miewała swoje wzloty, a także i upadki, 
kiedy redukowana była do najszczuplejszych możliwych rozmiarów, uległa teraz 
zwiększeniu z 28 do 42 instrumentalistów, połączone zaś chóry operetki i zespołu 
Myszkowskiego z 26 do 50 śpiewaków, zamieniając się w zespół profesjonalny, 
w razie potrzeby zasilany przez członków towarzystw śpiewaczych: „Lutni” , 
„Echa” i Chóru Akademickiego. W orkiestrze wzmocniono zwłaszcza słabą 
obsadę skrzypiec i wiolonczel, uzupełniono brak fagotów i harfy. Zrezygnowano 
z doraźnego uzupełniania zespołu muzykami ze stacjonujących we Lwowie 
pułków armii austriackiej i zaproszono doświadczonych muzyków z konser
watorium, wzmocniono także zespół dyrygentów. Do pomocy Jareckiemu
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pozyskać okresowo wiele dobrych polskich sił wokalnych, które potrafiły 
zapewnić operze lwowskiej wcale wysoki poziom. Należeli do nich: M ira Heller, 
Michalina Frenkiel, M aria Pawlików, Eugenia Strassern, Aleksander Myszuga, 
Aleksander Bandrowski, Mieczysław Kamiński, Julian Jeromin, M ateusz 
Schlaffenberg, Julian Chodakowski. Sytuację finansową ratowali wybitni artyści 
polscy na gościnnych występach, na przykład Adelina Paschalis, Justyna 
Machwic, Marcelina Sembrich-Kochańska, Aleksandra Klamrzyńska, Zofia 
Brajnin, Józefina Zapałkiewicz, Jadwiga Camillowa, Salomea Kruszelnicka. 
W szarzyźnie codzienności rzadko rozbłyskały gwiazdy pierwszej wielkości, 
wprawiając bywalców opery w zachwyt graniczący z ekstazą. Tak było w 1883 r. 
w czasie występów w roli Carmen Heleny Herman, która zachwycała wspania
łym głosem, tańcem, grą aktorską oraz urodą, do tej roli jakby wymarzoną. 
Spektakl ten powtórzono 11 razy w ciągu jednego miesiąca, a za każdym razem, 
mimo znacznie podwyższonej ceny za bilety, dla przepełnionej po brzegi 
widowni. W związku z tym recenzent pisał: „Cała indywidualność artystki 
nadaje się do tej roli tak wybornie, iż zda się... jakoby Bizet [dla niej] stworzył 
dzieło swoje... ” . Ale zupełnie już „oszalał” Lwów, gdy w 1885 r. przyjechał „król 
tenorów” Władysław Mierzwiński. Oprócz stałych bywalców napłynęła wów
czas licznie także elita towarzyska z prowincji. Nie mniejszy entuzjazm 
wzbudziły następne dwa występy wielkiego tenora w 1890 i 1896 r. Polityce 
zapraszania „gwiazd” zawdzięczali melomani lwowscy takie sezony, które 
otwierał na przykład występ Mierzwińskiego, a kończył Sembrich-Kochańskiej. 
Przez cały ten okres na trzon zespołu składali się artyści „średniej użyteczności” , 
którzy zapewniali operze względną ciągłość, na przykład Elżbieta Skalska, 
Amelia Kasprowiczowa, Aleksander Koncewicz, Teodor Borkowski, Józef 
Chudkowski, Henryk Zegarkowski, Józef Szymański.

W lepszej sytuacji znajdowała się operetka. W przeciwieństwie do opery, 
której sezon był często ograniczony tylko do trzech miesięcy, grała przez cały 
rok. Toteż mogła przynosić deficyt tylko przy wyjątkowo nieudolnej dyrekcji. 
Tym niemniej, w 1893 r., po dwóch latach „suchotniczego żywota” , uległa nawet 
likwidacji, ustępując miejsca „niesmacznym tingl-tanglowskim «possom»” . 
N a ogół jednak operetka nie narzekała na frekwencję, a do jej sukcesów 
przyczyniał się dobry zespół, którego, jak  twierdził jeden z krytyków, zazdrościć 
mogła nawet Warszawa. Filarami tego zespołu byli: Elżbieta Skalska, Anna 
Bocskay, Emilia Tańska, A ntonina Radwan, Karolina Kliszewska, Marceli 
Zboiński, Stanisław Bogucki, Julian Myszkowski, Ksawery Laskowski, Adolf 
Kiczman, Edmund Gasiński Władysław Łomiński, Andrzej Lelewicz, a zwłasz
cza znakomita Adolfina Zimajer. Okresowo występowali w operetce także 
i soliści opery, na przykład Kasprowiczowa, Alma, Floriański, Bandrowski. 
Mimo że część publiczności wydawała się na ogół ukontentowana, „zgorszeni
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i Słomkowskiemu dodano w 1886 r. trzeciego dyrygenta, wytrawnego muzyka 
i kompozytora, Adama Wrońskiego, dyrygującego głównie wodewilami oraz 
muzyką antraktową.

Obraz teatru muzycznego nie byłby pełny, gdyby nie uwzględnić jego 
działalności usługowej na rzecz Krakow a9. W latach 1875-1900 niemal corocznie 
latem, zespół opery i operetki lwowskiej dawał wiele przedstawień na scenie 
Starego Teatru w Krakowie. Repertuar obejmował zarówno operę, jak i operet
kę. Mimo iż „Kraków walczył o operę” , jego głód operowy zaspokajały zespoły 
lwowskie. Przedstawienia odbywały się przez lipiec i sierpień, głównie pod 
kierunkiem Jareckiego. Kraków miał okazję zaznajomienia się z repertuarem 
włoskim od Gioacchino Rossiniego do Ruggiero Leoncavalla, Pietro Mascag- 
niego i Amilcare Ponchielliego oraz z repertuarem francuskim: Georgesem 
Bizetem, Charlesem Gounodem, Jacquesem Halevym, Julesem Massenetem, 
a także z Wolfgangiem Amadeusem M ozartem i Friedrichem Flotowem, 
a z kompozytorów polskich z dziełami Stanisława Moniuszki, Zygmunta 
Noskowskiego, Henryka Jareckiego oraz Władysława Żeleńskiego, którego 
Goplana w Krakowie właśnie, w wykonaniu zespołu lwowskiego, miała p ra
premierę na pół roku przed premierą lwowską. Zdarzały się też „wypady” 
lwowskiego teatru muzycznego do innych miast Galicji, a nawet do Wiednia. 
Rok 1900 był datą przełomową dla teatru lwowskiego. Był to koniec Teatru 
Skarbka. Teatr przeniósł się teraz do nowo wybudowanego gmachu przy placu 
Gołuchowskich, przeszedł pod zarząd miasta i rozpoczął nową epokę swojego 
rozwoju pod nazwą Teatru Wielkiego.

*

Teatr muzyczny nie był bynajmniej jedyną dziedziną bujnego życia muzycz
nego Lwowa.

Kontynuując tradycje wieków ubiegłych, na wysokim poziomie stała muzyka 
kościelna. W Bazylice Archikatedralnej obrządku łacińskiego istniała okresami 
dobra orkiestra i dobre chóry, na których czele stali „dyrektorzy muzyki” , m.in.: 
Jacek Kocipiński, Józef Baszny, a po jego śmierci w 1844 r„ Jan Piotrowski, 
Henryk Jarecki, Piotr Smolski i inni. Z katedrą obrządku greckiego, pod 
wezwaniem Świętego Jura, przez wiele lat związany był kapelmistrz i kom 
pozytor Wacław Rolleczek, zaś z katedrą ormiańską -  Józef Frodl i Jakub 
Hóssly. N a wysokim poziomie stała także muzyka w kościele Bożego Ciała oo. 
Dominikanów. Przewodzili jej m.in. tak poważni muzycy, jak Szczepan Jabloń-

9 J. W. R e i ss, Jak Kraków walczył o operę, Kraków 1934; Idem , Almanach muzyczny Krakowa 
1780-1914, t. I-II, Kraków 1939.
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ski, Stanisław Serwaczyński, Augustyn Tomasz Braun, Józef Frodl i Władysław 
Bogdański. Kościoły lwowskie były ponadto miejscem muzykowania zarówno 
muzycznie wykształconych amatorów, ’’szlachetnych dyletantów” , jak  ich 
wówczas nazywano, jak  i muzyków profesjonalnych. Wielu z nich przygotowy
wało i wykonywało z orkiestrą i chórami wybitne dzieła muzyki religijnej. 
Staraniem Karola Lipińskiego oraz Franciszka Ksawerego M ozarta, już w la
tach 1808-1818 chór liczący 80-100 osób wykonywał muzykę oratoryjną 
w kościołach. Także założone przez M ozarta w 1826 r. Towarzystwo Św. Cecylii 
krzewiło zamiłowanie do dobrej muzyki kościelnej. Corocznie, zwłaszcza 
w Wielkim Tygodniu, odbywały się w kościołach koncerty muzyki religijnej, 
organizowane i dyrygowane przez poważnych muzyków, m. in. kapelmistrzów 
Augustyna Tomasza Brauna, Wojciecha Smaciarzyńskiego, pedagogów i kom 
pozytorów Mieczysława Rudkowskiego i Jana Urbana. Także Galicyjskie 
Towarzystwo Muzyczne przyczyniło się do wysokiego poziomu muzyki kościel
nej, której pielęgnowanie było jego statutowym zadaniem.

*

Obok obu scen operowych oraz muzyki w kościołach, na obraz życia 
muzycznego Lwowa składały się też: działalność towarzystw muzycznych, ruch 
koncertowy, ruch śpiewaczy, muzyka wojskowa, nauczanie muzyki, a także ruch 
wydawniczy i publicystyka muzyczna.

Pierwsze próby instytucjonalizacji życia muzycznego pod koniec XVIII w. 
podjął Józef Elsner. Z jego inicjatywy powstała w 1796 r. Akademia Muzyczna, 
rodzaj resursy towarzysko-koncertowej, której głównym zadaniem stało się 
organizowanie publicznych koncertów. Organizacją koncertów zajmował się 
także przebywający we Lwowie za dwoma nawrotami, w latach 1803-1812 
i 1817-1835, dyrygent i kompozytor austriacki, Jan Gallus Mederić. Działalność 
swą rozpoczął wykonaniem w 1803 r. oratorium  Cztery pory roku Josepha 
Haydna. Karol Lipiński organizował wespół z pianistą Hoermannem w latach 
1811-1813 w Ogrodzie Hóchtowskim, podczas kontraktów majowych, pierwsze 
publiczne koncerty symfoniczne, z udziałem orkiestry teatralnej oraz amatorów, 
których wówczas we Lwowie nie brakło. Lipiński był też jednym z pionierów 
muzyki kameralnej i od 1818 r. urządzał stałe, abonamentowe koncerty 
kameralne, stając się jednym z pionierów kwartetu smyczkowego w tym mieście. 
Podobną rolę odegrał znakomity skrzypek Ignacy Schuppanzigh, który przeby
wał we Lwowie w początku lat 20-ych, a w 1824 r. organizował koncerty 
abonamentowe muzyki kwartetowej. Zasługą jego było zwłaszcza zapoznanie 
Lwowa z kwartetami smyczkowymi klasyków wiedeńskich. Niemała rola 
w życiu muzycznym Lwowa przypada salonom ówczesnej arystokracji i bogate
go mieszczaństwa, gdzie odbywały się zebrania muzyczne, niektóre ze szczegół-
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nym rozmachem, na przykład w pałacu Baronich, w którym co tydzień odbywały 
się koncerty. Wykonywano na nich oratoria, dzieła muzyki symfonicznej 
i kameralnej. Często występował na nich Franciszek Ksawery M ozart, syn 
wielkiego kompozytora, Wolfganga Amadeusa, działający od 1807 r. we 
Lwowie, początkowo jako nauczyciel w okolicznych domach arystokracji, 
u Baworowskich w Podkamieniu, u Janiszewskich w Sarkach. W 1810 r. 
a następnie w latach 1813-1819 czynny był we Lwowie jako wirtuoz, pedagog 
i organizator życia muzycznego. Po trzyletnim tournee po Europie, powrócił do 
Lwowa i poświęcił się głównie działalności pedagogicznej. Już w 1822 r. starał się 
o stworzenie oficjalnej instytucji muzycznej10 pod protektoratem  namiestnika 
hrabiego Hauera, a choć starania te nie dały rezultatu, kontynuował opiekę nad 
muzyką wokalną. Od maja 1824 r. co tydzień zbierali się muzycy i amatorzy na 
’’ćwiczeniach wokalnych” pod jego kierunkiem, ale zebrania te nie miały 
charakteru publicznego, o czym świadczą zachowane w archiwach Lwowskiego 
Towarzystwa Muzycznego, podpisane przez M ozarta, zaproszenia do udziału 
w zebraniach. W 1826 r. muzykująca grupa zorganizowała się formalnie jako 
Towarzystwo Św. Cecylii. Do współpracy przystąpił kapelmistrz Bazyliki 
Archikatedralnej, Józef Baszny. Orkiestra i chóry tego Towarzystwa przez kilka 
lat uprawiały pod batutą M ozarta muzykę kościelną, a także świecką muzykę 
klasyczną. Działalność jego zamarła około 1833 r., gdy wielu jego członków 
opuściło Lwów. Lecz starania o uzyskanie koncesji rządowej na utworzenie 
towarzystwa muzycznego o szerszym zasięgu nie ustawały, trwały też wspólne 
ćwiczenia, zarówno w muzyce instrumentalnej, jak  i wokalnej, a udział w nich, 
obok melomanów, także muzyków zawodowych, głównie z kręgu teatru, 
pozwalał na utrzymywanie produkcji koncertowych na wysokim poziomie. Gdy 
M ozart w 1838 r. opuścił Lwów udając się na dłuższe studia do Wiednia, miejsce 
jego w powołanym oficjalnie do życia Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym 
zajął pianista i pedagog Jan Ruckgaber, który już od 1836 r. organizował sam, 
a od 1838 r. z pomocą Basznego, koncerty, na których realizował program  
muzyki symfonicznej i operowej z orkiestrą i chórami, złożonymi głównie 
z amatorów. Urządzał także występy solistów -  artystów miejscowych i przy
jezdnych oraz amatorów.

Od 1841 r. dyrekcję koncertów Towarzystwa przejął adwokat lwowski 
Franciszek Ksawery Piątkowski, am ator, ale gruntownie wykształcony skrzypek 
i dyrygent. Był on członkiem czynnym Towarzystwa już od 1838 r. współpra
cując zwłaszcza w drugiej połowie lat 40-ych, z innymi, równie zamiłowanymi 
i wytrawnymi dyrygentami amatorami, jak  urzędnik M agistratu, Józef Promiń-

10 [K. E s t r e ic h e r ]  R. B o h d a n , Raptularzyk podróżny, „Ruch Muzyczny” 1857, nr 16, nr 18; 
Dzieje założenia Towarzystwa Muzycznego we Lwowie, „Echo Muzyczne” 1880, nr 3.
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ski czy profesor Akademii Technicznej, Karol Hunglinger. W śród członków 
czynnych byli ponadto muzycy zawodowi, jak skrzypek i kompozytor Feliks 
Lipiński, młodszy brat i uczeń Karola, pianista, pedagog i kompozytor, Jan 
Milan, a przede wszystkim wybitny pianista i kompozytor, Józef Krzysztof 
Kessler, Niemiec, który ponad 35 lat przeżył w Polsce, z tego ponad 25 we 
Lwowie i jako wirtuoz, akom paniator i pedagog szczególnie zasłużył się przy 
organizacji koncertów symfonicznych i kameralnych Towarzystwa, na których 
występował jako dyrygent, kierując wykonaniem własnych i czudzych kom 
pozycji. Pod batutą głównie Piątkowskiego, ale także i innych członków 
Towarzystwa, orkiestra i chóry wykonały oratoria m.in. Stworzenie Świata 
Josepha Haydna, Święty Paweł Felixa Mendelssohna, Zburzenie Jerozolimy 
Ferdinanda Hillera, Pustynię Feliciena Cesara Davida, Zmartwychwstanie 
Pańskie Sigismunda Neukomma, oraz wiele dzieł symfonicznych, m.in. Sym 
fonię Pastoralną Ludwiga van Beethovena. Około 1845 r. zaczął się zmierzch 
Towarzystwa, głównie z powodu niepowodzeń materialnych. Dopełniła miary 
klęska 1848 r., kiedy na rozkaz generała Hammersteina artyleria austriacka 
otworzyła ogień na miasto, burząc wiele zabytków kultury, spalił się także gmach 
Towarzystwa, a wraz z nim komplet instrumentów oraz biblioteka. G arstka 
pozostałych po pogromie miłośników muzyki z Janem Ruckgaberem na czele 
doprowadziła do wskrzeszenia Towarzystwa w 1851 r., tym razem pod nazwą 
Towarzystwa dla Upowszechniania Muzyki w Galicji, co umożliwiła jedno
razowa dotacja przyznana przez cesarza Franciszka Józefa I. W śród członków 
aktywnych znaleźli się teraz głównie wykształceni muzycznie amatorzy, sek
retarz Towarzystwa Edward Polletin oraz Edward Bauer i Adolf Pfeiffer, 
wszyscy trzej występujący jako dyrygenci koncertów symfonicznych. Z działaczy 
okresu poprzedniego pozostał zastępca Ruckgabera od 1848 r., Promiński, 
który, począwszy od inauguracyjnego koncertu w Teatrze Skarbka w grudniu 
1853 r., często dyrygował koncertami symfonicznymi Towarzystwa. Po Promiń- 
skim zastępcą dyrektora artystycznego został organista i pedagog, Gorgon, 
często dyrygujący koncertami oratoryjnymi i symfonicznymi. W 1856 r. na 
wielkim koncercie w stulecie urodzin M ozarta, wykonał on z połączonymi 
orkiestrami i chórami Towarzystwa i Teatru Skarbka wiele dzieł tego kom 
pozytora. Repertuar poranków muzycznych i koncertów symfonicznych obej
mował m. in. utwory Ludwiga van Beethovena, Felixa Mendelssohna, Hectora 
Berlioza, Fryderyka Chopina, Jana Vaclava Kalivody, Gioacchino Rossiniego, 
Siegmunda Thalberga. Na specjalnych koncertach muzyki kościelnej wykonano 
m.in. Miserere Gregorio Allegriego, M szę F. S. Wiethe, oraz Siedem Słów 
Zbawiciela Josepha Haydna.

Intensywność muzykowania, zwłaszcza amatorskiego, podlegała fluktuac
jom, związanym ze zmianami sytuacji politycznej, a także z przypływem
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i odpływem żywiołu niemieckiego. Mimo że w tym okresie przeważali cudzozie
mcy, działalność ich miała duże znaczenie dla rozwoju życia muzycznego miasta, 
przede wszystkim dlatego, że na wszystkie imprezy publiczne uczęszczała także 
publiczność polska, że wielu z tych cudzoziemców, Austriaków, Niemców, 
a zwłaszcza Czechów, szybko zżywało się ze społeczeństwem polskim i że 
w różnych inicjatywach tych „obcych żywiołów” , związanych z organizacją 
życia muzycznego brali, aż do czasu autonomii, żywy udział Polacy, głównie 
arystokracja i inteligencja urzędnicza.

Po usunięciu się Ruckgabera, ze względu na stan zdrowia, od kierownictwa 
artystycznego w Towarzystwie i po krótkim  okresie pełnienia tych obowiązków 
przez dotychczasowego zastępcę -  Gorgona, na stanowisko dyrektora artystycz
nego i dyrygenta zespołów powołano w 1858 r. pianistę-wirtuoza, rodem 
z Bukowiny, K arola Mikulego. Odtąd działalność Towarzystwa zyskała na 
intensywności, a w program ach zaczęło się pojawiać więcej muzyki polskiej. 
W 1858 r., z okazji nadania Stanisławowi Moniuszce członkostwa honorowego, 
wykonana została jego kantata Widma (pt. Dziady), w latach następnych 
oratorium  Święty Wojciech Wojciecha Sowińskiego, Psalmy M ikołaja Gomółki, 
Requiem Józefa Piotrowskiego, Hymn do Bogurodzicy Karola Kozłowskiego, 
O salutaris Hostia Karola Mikulego, framgenty symfonii Władysława Żeleńs
kiego, utwory Józefa Nowakowskiego, Karola Lipińskiego, Kazimierza Lubo
mirskiego, Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego i innych. Sam Mikuli oraz jego 
uczniowie z wyższej klasy fortepianu, którą prowadził w szkole Towarzystwa, 
wykonywali z towarzyszeniem orkiestry lub solo utwory Fryderyka Chopina. 
Objęcie przez Mikulego dyrekcji Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, bo tę 
nazwę Towarzystwo w 1860 r. z powrotem przybrało, zapoczątkowało na lat 
blisko 30 okres względnej stabilizacji, a osoba dyrektora, chociaż z pochodzenia 
nie Polaka, ale ucznia, wielbiciela Chopina i żarliwego propagatora jego muzyki, 
spowodowała, że z chwilą uzyskania przez Galicję autonomii nie dokonał się 
w życiu koncertowym taki przełom, jaki miał miejsce w dziejach teatru 
muzycznego. Tradycja regularnych koncertów i wieczorów muzycznych Towa
rzystwa, solidnie ugruntowana już przed przybyciem Mikulego, utrzymała się 
przez całą drugą połowę XIX w. Towarzystwo organizowało rocznie 10 
„wieczorów muzykalnych” , poświęconych głównie muzyce kameralnej i wy
stępom solistów, a także 4—7 koncertów, w których uczestniczyli soliści, chór 
i orkiestra. Dysponując dobrą, am atorską orkiestrą symfoniczną, złożoną 
przeważnie z profesorów i uczniów Konserwatorium oraz amatorów i zasilaną 
członkami orkiestry teatralnej, a także dobrymi amatorskimi chórami -  męskim, 
żeńskim i mieszanym -  potrafił Mikuli wykonać wiele ambitnych dzieł oratoryj
nych i symfonicznych, m.in. Stabat M ater Giovanniego Battisty Pergolesego 
i Emanuela d ’Astorgi, Requiem Luigi Cherubiniego, Niccola Zingarellego,
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Johannesa Verhulsta, Giuseppe Verdiego, M szę B-dur Wolfganga Amadeusa 
M ozarta, Atalie i Lauda Sion Felixa Mendelssohna. Trzonem repertuaru 
w zakresie muzyki symfonicznej i kameralnej były, jak  dawniej, wybitne dzieła 
kompozytorów europejskich, m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Georga Fried
richa Haendla, Josepha Haydna, Wolfganga Amadeusa M ozarta, Ludwiga van 
Beethovena, Franza Schuberta, Roberta Schumanna, Johanna Nepom uka 
Hummla, Felixa Mendelssohna, Ferdinanda Hillera, Napoleona-Henri Rebera, 
Antona G. Rubinsteina i innych. Od 1878 r. wspomagał Mikulego, jako zastępca 
dyrektora artystycznego, jego uczeń, Rudolf Schwarz, organista i pedagog, 
długoletni członek Towarzystwa, który od 1869 r. prowadził jego chóry, urządzał 
poranki muzyczne i pomagał Mikulemu jako dyrygent, przygotowując na 
przykład wspólnie z nim ponowne wykonanie Atalii Felixa Mendelssohna.

Choć wielu krytyków muzycznych we Lwowie i poza Lwowem podkreślało 
ogromne zasługi Mikulego dla lwowskiego życia muzycznego, często atmosfera 
wokół Towarzystwa nie sprzyjała spokojnej i owocnej pracy. Mimo starań nie 
zaskarbił sobie Mikuli w pełni lwowskiej opinii publicznej. Był ostro krytykowa
ny przez część prasy za konserwatyzm w polityce repertuarowej i zbyt małe 
zainteresowanie muzyką polską, zwłaszcza odkąd zaczęło się współzawodnictwo 
między nim a jego uczniem, Ludwikiem Markiem, który po długich studiach 
zagranicznych, m.in. u Ferenca Liszta i Hansa Bulowa, osiadł we Lwowie 
i rozpoczął intensywną i wielostronną działalność muzyczną. Jako wirtuoz 
reprezentował odmienny od Mikulego styl wykonawczy, zyskując sobie szerokie 
kręgi zwolenników. Konkurował też z działalnością agencyjną, jaką prowadził 
Mikuli w ramach Towarzystwa, sprowadzając jako prywatny impresario 
najwybitniejszych ówczesnych artystów. Ich rywalizacja jeszcze się bardziej 
nasiliła, gdy M arek objął dyrekcję artystyczną Lwowskiego Towarzystwa 
Muzycznego „H arm onia” , próbując uczynić z niego, nawiasem mówiąc bez
skutecznie, konkurencję dla Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Nagonki 
prasowe spowodowały, że Mikuli oddał w 1884 r. organizację koncertów 
publicznych Towarzystwa młodemu krakowianinowi, świeżo przybyłemu z Nie
miec dyrygentowi i kompozytorowi, Janowi Karolowi Gallowi, zachowując dla 
siebie stanowisko dyrektora artystycznego Towarzystwa oraz kierownika K on
serwatorium. Gall nie wytrzymał jednak długo na swoim stanowisku. N a skutek 
nieporozumień z Mikulim odszedł w 1886 r., pozostawiając po sobie, dzięki kilku 
ambitnie pomyślanym koncertom, pamięć gruntownie wykształconego muzyka 
i utalentowanego dyrygenta. Mikuli, zmęczony waśniami i intrygami, a także 
walką konkurencyjną na rynku koncertowym, rozstał się ostatecznie z Towarzy
stwem w 1887 r. Stanowisko dyrektora artystycznego oraz dyrygenta objął po 
nim na 12 lat dotychczasowy jego współpracownik, Rudolf Schwarz. Pod jego 
batutą przygotowane zostały m.in.: Pasja wg św. Mateusza Johanna Sebastiana
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Bacha, Mesjasz Georga Friedricha Haendla, Stworzenie Świata Josepha Hay
dna, Raj i Peri Roberta Schumanna, Św. Elżbieta Ferenca Liszta, Olaf 
Trygwason Edvarda Griega. W realizacjach tych udział brali wybitni soliści, 
m.in. Salomea Kruszelnicka i Eugenia Strassern. Schwarz przygotował też 
w 1895 r. prapremierę oratorium  Śluby Królewskie Mieczysława Sołtysa, także 
ucznia Mikulego i następcy Schwarza na stanowisku dyrektora Galicyjskiego 
Towarzystwa Muzycznego oraz dyrygenta jego zespołów. Z Sołtysem, który 
w 1899 r., po ostrej walce w łonie Towarzystwa, zwyciężył swego kontrkan
dydata, wybitnego pianistę Henryka Melcera, weszło Towarzystwo w XX wiek.

W ciągu blisko półwiekowej działalności Galicyjskiego Towarzystwa Muzycz
nego za dyrekcji Mikulego, Schwarza i Sołtysa, publiczność lwowska miała 
możność nie tylko zapoznania się, ale także zżycia z twórczością najwybitniej
szych kompozytorów europejskich, w tym także polskich. Koncerty poświęcone 
były głównie muzyce oratoryjnej i symfonicznej, składały się na nie oratoria 
i kantaty, czasem większe fragmenty operowe w wykonaniu estradowym, 
większe dzieła chóralne -  bądź a cappella, bądź z towarzyszeniem fortepianu lub 
organów -  a także dzieła symfoniczne, głównie symfonie i koncerty instrumen
talne. N a wieczorach muzycznych, czasem także porankach, prezentowano 
poważne i starannie dobrane programy, na które składały się głównie muzyka 
kameralna oraz produkcje solowe, zwłaszcza fortepianowe i wokalne. Tria, 
kwartety smyczkowe i fortepianowe, kwintety fortepianowe wykonywane były 
przez stałe zespoły kwartetowe Towarzystwa, w których w ciągu półwiecza 
uczestniczyli m.in. w pierwszych i drugich skrzypcach: Edward Pleiner, Zygmunt 
Bruckmann, Franciszek Słomkowski, Maurycy Wolfstahl, Franciszek Jackl, na 
altówce grali Karol Kozłowski i Schwabl, a na wiolonczeli -  Jan W ollman i Alois 
Sladek. W razie potrzeby dopraszano i innych wykonawców, często spośród 
amatorów. Partie fortepianowe najczęściej wykonywał sam Mikuli. Pewien 
konserwatyzm w programach układanych przez Mikulego kompensowały 
organizowane przez M arka koncerty „nowości muzycznych” , które zaznajamia
ły publiczność z twórczością czołowych kompozytorów ostatniej doby, na 
przykład Johannesa Brahmsa, A ntona Dvoraka, Piotra I. Czajkowskiego. 
Większa wszechstronność cechowała programy układane przez Galla, Schwarza 
i Sołtysa. Liczbę koncertów uzupełniały imprezy okolicznościowe, głównie na 
cele dobroczynne, organizowane często pod patronatem  przedstawicieli miejs
cowej arystokracji, na przykład hrabiego Józefa Starzyńskiego, księżnej Sapieży- 
ny, czy też namiestnikowej, hrabiny Potockiej. Do organizacji koncertów 
włączały się także stowarzyszenia zajmujące się w zasadzie innymi dziedzinami 
kultury, na przykład Koło Literacko-Artystyczne pod przewodnictwem Lud
wika Kubali. Okazje do organizowania koncertów dawały m.in. rocznice 
koryfeuszów kultury polskiej, M ikołaja Kopernika, Jana Kochanowskiego,
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Fryderyka Chopina. Obok koncertów Towarzystwa o urozmaiconym zazwyczaj 
programie, zdarzały się też monograficzne, poświęcone twórczości wielkich 
kompozytorów, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusa M ozarta, 
Ludviga van Beethovena, Fryderyka Chopina, a także koncerty kompozytorskie 
twórców współczesnych, obcych i polskich, na przykład Johannesa Brahmsa, 
Cecile Chaminade, Aleksandra Zarzyckiego, Zygmunta Noskowskiego, czy 
kilkakrotnie powtarzane koncerty kompozytorskie Władysława Żeleńskiego. 
W sumie działalność koncertowa Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego oraz 
M arka stanowiła istotny czynnik umuzykalniania i wyrabiania dobrego smaku 
w zainteresowanych muzyką poważną kręgach społeczeństwa.

*

Dużą rolę w szerzeniu kultury muzycznej we Lwowie odgrywały od początku 
stulecia koncerty solistów miejscowych oraz przyjezdnych, zarówno polskich jak 
i obcych. Koncerty te -  organizowane przez dyrekcję teatru, Galicyjskie 
Towarzystwo Muzyczne, Ludwika M arka, Towarzystwo Śpiewacze ’’Lutnia” , 
a także inne instytucje i osoby -  odbywały się najczęściej w teatrze, w antraktach 
lub samodzielnie, albo w salach redutowych, w siedzibie Galicyjskiego Towarzy
stwa Muzycznego, a latem w teatrze letnim w Ogrodzie Pojezuickim. Z biegiem 
czasu liczba sal koncertowych rosła. Koncerty odbywały się też w sali Ratusza, 
Dom u Narodowego, Kasyna Miejskiego, w wielkiej sali Ossolineum, w sali 
„Sokoła” , Towarzystwa „Gwiazda” , Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” , 
kasyna niemieckiego „Frohsinn” oraz Stowarzyszenia „Ćeska Beseda” . Jak na 
miasto niewielkich rozmiarów, była to liczba imponująca, przewyższająca nawet 
Warszawę. Koncerty wybitnych artystów odbywały się głównie w teatrze, choć 
pod względem akustycznym warunki nie były tam najlepsze. Prestiżowe 
koncerty organizowano także w sali Ratusza i Galicyjskiego Towarzystwa 
Muzycznego.

Mimo niemal nieprzerwanej działalności teatru muzycznego -  aż po lata 70-te 
zarówno niemieckiego, jak i polskiego -  niezbyt częste były koncerty miejs
cowych wokalistów, gdyż dobrych głosów aż po lata 50-te we Lwowie prawie nie 
było, aż do lat 80-ych nie funkcjonowała też właściwie żadna stała instytucja, 
kształcąca profesjonalnych śpiewaków. Wokalistów, występujących w operze 
gościnnie, raczej rzadko można było usłyszeć na estradzie koncertowej. Z  sił 
miejscowych koncertowała „ozdoba sceny lwowskiej” Katarzyna Goebel-Zim- 
mermannowa, Teresa Nawrocka, Adolf Haganowski, Gustaw Walter. Od 
początku lat 70-ych liczba ich rosła: W anda Bogdani-Kleczkowska, Teresa 
Arklowa, Michalina Frenkel, M aria Pawlików, Irena Bohuss, Walery Wysocki, 
Aleksander Bandrowski, Władysław Floriański, Aleksander Myszuga. Z innych 
wybitnych wokalistów polskich występowali na koncertach: Joanna i Jan
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Nepomucen Szczurowscy, Antonina Miklaszewicz-Campi, Wilhelmina Skibińs- 
ka-Brodowiczowa, Ludwika Rywacka, H onorata Majeranowska, Klotylda 
Bogdanowicz-Croisse, a w drugiej połowie wieku Józefa Szlezyger, Kamila 
Morzkowska, Justyna M ach wic, Helena Weychert, Stanisław Niedzielski. 
Poczet wybitnych wokalistów zagranicznych rozpoczęła w 1820 r. legendarna 
Angelina Catalani, która objechała niemal cały świat, uzyskując za swe występy 
bajeczne honoraria. Na jej dwóch koncertach sala redutowa wypełniona była po 
brzegi, a zwykłe grono melomanów powiększyli okoliczni obywatele ziemscy. 
Mimo raczej przeciętnego repertuaru, zachwycony sprawozdawca gazety lwows
kiej podkreślał, że wdziękiem głosu i sztuką osiągnęła ona najwyższy stopień 
doskonałości. Wyrazem entuzjazmu dla tej „niezrównanej” artystki były wiersze 
na jej cześć, drukowane w lwowskich „Rozmaitościach” . Podobną sensację 
wzbudziła swoim występem dopiero kilkadziesiąt lat później, w 1867 r. inna 
znakomita śpiewaczka włoska, C arlotta Patti. W następnych latach żaden 
wokalista nie zdołał już wzbudzić takiego zainteresowania i uznania. A dało się 
słyszeć jeszcze wiele głosów wybitnych: znakomita śpiewaczka koloraturowa 
Desiree A rtót z mężem M arianem Padilla, wybitna śpiewaczka amerykańska 
Luisa Nikita-Nicholson, baryton francuski, solista nowojorskiej M etropolitan 
Opera, Jean Lassale, soprany o sławie międzynarodowej, Paulina Lucca, Alice 
Barbi i Gemma Ballincioni. Podziwiano też „chłodny ale wzorowy śpiew” 
Amerykanki Evangeliny Florence. Wszystkie te występy ściągały liczną publicz
ność, budziły zachwyt melomanów i uznanie krytyków. Czasem jednak szumnie 
zapowiedziany solista nie spełniał oczekiwań, jak  to miało miejsce w przypadku 
wybitnego niegdyś śpiewaka francuskiego, Victora M aurela, którego „były 
głos” nie zadowolił nikogo.

W śród występujących instrumentalistów w pierwszej połowie XIX w. przodo
wali skrzypkowie, w drugiej zaś połowie stulecia, częściowo ze względu na 
faworyzowanie fortepianu przez Mikulego, co nawet miała m u za złe opinia 
publiczna, na pierwszy plan wysunęli się pianiści, choć nie brakowało ich także 
w okresie poprzednim. Z wirtuozów miejscowych wysoko ponad przeciętność 
wybijali się wspomniani już przy innej okazji Kessler i Ruckgaber, obaj też 
popularni jako akompaniatorzy. Do pianistów lwowskich występujących naj
częściej w drugiej połowie XIX w. należeli, obok Mikulego, Ludwik M arek, 
Tytus Ernesti, M aks Konopasek, Wilhelm Czerwiński, Władysław Wszelaczyń- 
ski, Teodor Pollak, utalentowany amator, Aleksander Tchórznicki, czy też przez 
kilka lat ze Lwowem związany Henryk Melcer. Lwowianinem był także 
Maurycy Rosenthal, który wystąpił w rodzinnym mieście dwukrotnie u progu 
swej międzynarodowej kariery.

Z licznych pianistów polskich, którzy przewinęli się przez Lwów, do najwybit
niejszych należała, poprzedzona rozgłośną sławą, M aria Agata Wołow
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ska-Szymanowska, świeżo, po występach w Petersburgu, mianowana nadworną 
pianistką cesarzowych rosyjskich. Wielkie zainteresowanie wzbudził młody 
Teodor Leszetycki z Łańcuta, później jeden z najznakomitszych europejskich 
pedagogów fortepianu. W ielokrotnie występowała we Lwowie niezwykle tam 
ceniona księżna Marcelina Czartoryska, uczennica Chopina i żarliwa propaga
torka jego muzyki, poświęcająca swe koncerty głównie muzyce polskiej. 
W 1870 r., na rok przed śmiercią, wystąpił we Lwowie fenomenalny pianista 
polski Karol Tausig, o którym jego nauczyciel, Ferenc Liszt twierdził, że 
przewyższał on techniką gry jego samego. Z innych wybitnych polskich artystów 
tego czasu występowali z dużym powodzeniem: Emil Śmietański, Józef Wieniaw
ski, Aleksander Michałowski. Ale żaden z nich nie był tak entuzjastycznie 
przyjmowany i tak podziwiany, jak  Ignacy Jan Paderewski. Bardzo też łubiany 
był występujący niemal corocznie znakomity szopenista, Józef Śliwiński, który 
miał we Lwowie „swoją niezawodną publiczność” . Także i z pozostałych 
pianistów polskich, którzy na przestrzeni wieku dali się słyszeć we Lwowie, wielu 
reprezentowało solidny poziom wykonawstwa: Józef Lubowski, Józef Dulęba, 
Zofia Siegenfeld, Piotr Szostakowski, Jadwiga Iwanowska, M aria Wąsowska, 
Helena Krzyżanowska i Antonina Szumowska. Specjalną pozycję zajmował 
wirtuoz i kompozytor rodem ze Lwowa, Aleksander Zarzycki, którego pierwsze 
występy przypadły na lata 60-te i który, po blisko trzydziestoletniej przerwie, na 
krótko przed śmiercią, dał koncert, głównie poświęcony własnej twórczości 
kompozytorskiej.

Z największym jednak zapałem witano poprzedzonych rozgłośną sławą 
europejskich „tytanów fortepianu” . Pierwszym z nich był Ignaz Amadeus 
Tedesco, którego Lwów miał okazję słyszeć dwukrotnie w odstępie lat kilkunas
tu. Po nim koncertował legendarny, porównywany z Chopinem wirtuoz, 
Siegmund Thalberg, budząc sensację także wysokością swoich honorariów. 
Ważnym wydarzeniem był występ świetnego pianisty angielskiego, Charlesa 
Seymoura Shiffa. Lecz żaden inny pianista nie odniósł takiego sukcesu, jak  „król 
wszystkich żyjących i umarłych już pianistów” , Ferenc Liszt. N a dwóch 
koncertach, które odbyły się w sali Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego 
„wypełnionej jak  nigdy” , wielki artysta grał utwory zarówno innych kom 
pozytorów, jak  i swoje własne, w których, zdaniem recenzenta, osiągnął 
najwyższy stopień doskonałości. Wyrazem niebywałego entuzjazmu, jaki wzbu
dziła jego gra, był wiersz Wincentego Pola, zaczynający się od słów: „Rzadki 
gościu na tej ziemi” .

Od końca lat 60-ych wizyty wybitnych pianistów stają się coraz częstsze. 
Poczet ich otwiera „królowa ówczesnych pianistek” , uczennica Liszta i Tausiga, 
Sofia Menter, którą Anton Rubinstein nazwał „samowładczynią serc i klawi
szów” . Z wielkim uznaniem spotkały się też występy pianisty austriackiego,
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Rudolfa Willmersa oraz dwojga pianistów rosyjskich, żony Leszetyckiego, 
Annetty Essipow oraz jednego z największych wirtuozów drugiej połowy 
XIX w., A ntona Rubinsteina. Kilkakrotnie powracał do Lwowa ceniony 
pianista Alfred Griinfeld. „Istną ucztę bogów” zgotował swoją grą znakomity 
pianista Eugen D ’Albert, głębokie wrażenie wywarł Emil Sauer.

W śród występujących wirtuozów poczesne miejsce zajmowali skrzypkowie. 
Z solistów miejscowych, bądź też czasowo ze Lwowem związanych, pierwsze 
miejsce bezsprzecznie zajmował największy skrzypek polski pierwszej połowy 
XIX w., Karol Lipiński. Każdy występ tego mistrza stawał się sensacją, choć 
przecież Lwów zdążył się już z nim oswoić, w czasie gdy pracował jako dyrygent 
w teatrze. Później Lwów stał się dlań na długo bazą wypadową, skąd wyruszał na 
wędrówki koncertowe po całej Europie. Tu też koncertował w latach 1831-1840 
aż siedmiokrotnie. Kilka lat później, już jako koncertmistrz orkiestry jednego 
z teatrów wiedeńskich, opromieniony sławą wielkiego artysty, rywala Paganinie
go, przybył w 1844 r. do Lwowa i dał dwa koncerty w Teatrze Skarbka, 
wykonując z towarzyszeniem orkiestry oraz Kesslera przy fortepienie, wiele 
własnych kompozycji z Koncertem Wojskowym D-dur na czele. Przy organizacji 
obu koncertów współdziałało Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne, z którym 
łączyły Lipińskiego silne więzy, o czym świadczyć może spory zapis na jego rzecz 
w testamencie artysty. Choć na występy Lipińskiego teatr znacznie podwyższał 
ceny biletów wstępu, widownia za każdym razem była przepełniona a „...publicz
ność przysłuchiwała się w największej ciszy zachwycającym tonom  wychodzą
cym z pod ręki tego mistrza” . Pod urokiem jego gry kilku poetów opublikowało 
w prasie lwowskiej wiersze, sławiące wielkiego artystę, m.in. Stanisław Jaszow- 
ski, Jan Nepomucen Kamiński, Rafał Wężyk. Wielkim powodzeniem cieszyły się 
także występy drugiego wybitnego skrzypka polskiego, podobnie jak  Lipiński 
-  dyrygenta orkiestry teatralnej Stanisława Serwaczyńskiego. We Lwowie 
rozpoczął on swą karierę wirtuozowską już w 1819 r. Chętnie go słuchano, gdy 
w 1832 r. przyjechał tu z Wiednia, czy też później, gdy jeszcze dwukrotnie 
przyjeżdżał z Lublina, gdzie od 1842 r. czynny był jako pedagog. Z innych 
skrzypków miejscowych, obok wspomnianego poprzednio Schuppanzigha, 
występowali często: koncertmistrz orkiestry teatralnej, Augustyn Tomasz 
Braun, Feliks Lipiński, zdolni amatorzy, Leon Herz i Tytus Jachimowski, 
a także miejscowi członkowie orkiestry teatralnej i nauczyciele gry skrzypcowej, 
Edward Pleiner i Franciszek Szipek, a później Karol Kozłowski, Marceli Tyberg, 
Zygmunt Bruckmann, Michał Drucker i chyba najlepszy z nich, Maurycy 
Wolfstahl, wychowanek Konserwatorium Wiedeńskiego, przez krytyków chwa
lony za piękny i pełny ton, nieskazitelną czystość intonacji, wielką muzykalność 
i poczucie smaku. Ze szczególną uwagą i życzliwością śledziła opinia publicz
na postępy w grze młodocianego skrzypka z Tarnowa, Mieczysława
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Starzewskiego, który studiował w Konserwatorium Wiedeńskim jako stypen
dysta „stanów galicyjskich” . W śród innych występujących we Lwowie skrzyp
ków polskich, wielu było poważnych muzyków, a wśród nich dwaj warszawianie, 
Józef Bielawski i Joachim Kaczkowski oraz Antoni Parys, Stanisław Taborow- 
ski, Ludwik Dietz, a zwłaszcza głośny w swoim czasie Nikodem Biernacki, przez 
pewien czas koncertmistrz lwowskiej orkiestry teatralnej, który w latach 
1847-1862 wystąpił aż pięciokrotnie, spotykając się niezmiennie z uznaniem 
publiczności i krytyki. Wcześnie pojawił się we Lwowie największy skrzypek 
polski drugiej połowy XIX w., Henryk Wieniawski, który w 1853 r. przybył tu 
wraz ze swym młodszym bratem, pianistą, Józefem. Mimo młodego wieku mieli 
już obaj za sobą występy we Francji i w Rosji, a także w Warszawie i w wielu 
prowincjonalnych miastach polskich. Ich drugi, wielce udany występ w cztery 
lata później, poprzedziły już niebywałe sukcesy w wielu miastach europejskich. 
Lecz największy entuzjazm wzbudził Henryk Wieniawski, gdy po dwudziestolet
niej nieobecności, będąc u szczytu sławy, wystąpił z dwoma koncertami w 1877 r. 
Spośród skrzypków, którzy choć młodzi, reprezentowali już solidny poziom 
wykonawczy, dwukrotnie dal się słyszeć Mikołaj Szpakowski, trzykrotnie 
-  Gustaw Friemann, dwukrotnie -  Władysław Górski, przyjaciel Ignacego Jana 
Paderewskiego, który towarzyszył Górskiemu podczas jego drugiego występu. 
Z dużym zadowoleniem słuchano młodego lwowianina, Rafała Maszkowskiego, 
który kilkatrotnie występował na koncertach Galicyjskiego Towarzystwa Muzy
cznego, a po studiach zagranicznych stał się cenionym, zwłaszcza w Niemczech, 
dyrygentem. Z wybitnych skrzypków polskich największą popularnością cieszył 
się Stanisław Barcewicz, który już za swej pierwszej bytności w 1879 r. dał aż pięć 
koncertów w wypełnionej za każdym razem sali Teatru Skarbka, a następnie 
wracał do Lwowa jeszcze kilkakrotnie, występując z niezmiennym powodze
niem.

Z wielkich, światowej sławy wirtuozów obcych, występowali skrzypkowie 
i kompozytorzy francuscy Jacques F. Mazas i Henri Vieuxtemps oraz nie mniej 
popularny od nich skrzypek i kompozytor niemiecki, Heinrich Wilhelm Ernst. 
Ze znakomitych skrzypków drugiej połowy XIX w. Lwów miał okazję usłyszeć 
Leopolda Auera, Edwarda Remenyi, Augusta Wilhelmiego, Camilla Sivoriego, 
Emila Saureta i Fritza Kreislera. Gorąco przyjmowano też koncerty „czeskiego 
Paganiniego” , Frantiśka Ondrićka, z początku zwłaszcza wśród licznej kolonii 
czeskiej. Niebywałe wręcz powodzenie miała „nieporównana” gra występujące
go dwukrotnie „króla skrzypków” , Josepha Joachima, z pochodzenia Węgra, 
ucznia Serwaczyńskiego w Peszcie. Lecz z największym bezsprzecznie entuzjaz
mem powitano we Lwowie legendarnego Pabla Sarasate. Dał on w 1884 r. aż trzy 
koncerty i za każdym razem ogromna sala Teatru Skarbka wyprzedana była do 
ostatniego miejsca. Mistrzowskie wykonanie bogatego programu, w tym także
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wielu własnych kompozycji, m.in. Fantazji na tematy z  ,,Fausta” C. Gounoda 
i słynnych Tańców hiszpańskich, wywoływało takie huragany oklasków, że 
zachodziła obawa, że „mury skarbkowskie runąć mogą, jak  ongi mury biblijnego 
Jerycha” . Z takim przyjęciem nie spotkał się żaden inny ze skrzypków, choć był 
wśród nich niejeden doskonały muzyk, na przykład młody Brazylijczyk Maurice 
Dengremont, młody skrzypek włoski, Marcello Rossi, czy też Gerard Brassin, 
znakomity interpretator, zwłaszcza Bacha.

Z wiolonczelistów produkowali się często członkowie miejscowej orkiestry 
teatralnej: Józef Goebelt, Daniel de Lange i Jan Wollman, a z solistów polskich 
spoza Lwowa, członek warszawskiej orkiestry teatralnej Józef W agner oraz 
Samuel Kossowski, który w latach 1842-1848 przyjeżdżał bardzo często, dając 
za każdym razem po kilka koncertów. Mimo że w innych miastach nie zawsze 
spotykał się z uznaniem, we Lwowie grę jego ceniono wysoko, choć zastrzeżenia 
budził jego repertuar, złożony głównie z własnych, raczej miernych kompozycji. 
Jedynym wiolonczelistą polskim, który odwiedził Lwów w drugiej połowie 
XIX w. był młody, ale już wysoko ceniony wirtuoz i pedagog, Józef Adamowski. 
Poczet wielkich wiolonczelistów europejskich otworzył Bernhard Romberg. 
Wywarł we Lwowie wrażenie tak wielkie, że jeszcze w wiele lat później pisano 
o nim w prasie lwowskiej, przytaczając anegdoty z jego życia. W  latach 50-ych 
Lwów miał okazję usłyszeć nadwornego wiolonczelistę króla duńskiego, Chris
tiana Kellermana oraz wirtuoza i kom pozytora belgijskiego, Adriana Franęois 
Servaisa. W latach 70-ych wystąpił Zygmunt Burger, który, zwłaszcza za drugim 
pobytem, ugruntował swą opinię znakomitego wirtuoza. Popularny i po
dziwiany był także wiolonczelista angielski David Popper, mąż pianistki 
Sofii M enter, z którą raz wystąpił wspólnie. Artysta ten, uważany za „spad
kobiercę Servaise’a” , lubił odwiedzać Lwów, który delektował się nie tylko jego 
grą, ale także jego własnymi utworami, pełnymi wdzięku i uczucia. Z innych 
wiolonczelistów wysoką klasę reprezentował Henryk Griinfeld, b rat pianisty 
Alfreda, z którym wystąpił razem, wykonując ogromny i wartościowy program.

W śród solistów bywali także reprezentanci innych instrumentów, na przykład 
flecista lwowski, Michał Jackowski, którego Karol Lipiński uważał za najlep
szego współczesnego wirtuoza tego instrumentu w skali światowej, a z obcych, 
flecista Joseph W olfram oraz trębacz i waltornista Frantiśek Kohout. N a 
czekanie koncertowali dwaj Polacy, Olszewski i Skrzyński, na drumli -  Józef 
Baszny. Mimo popularności harfy, odnotować można tylko trzech wirtuozów 
tego instrumentu na całe stulecie, Karla Schultza, Antonia Zamarę oraz Karela 
Kovarovica. Gitarę, której popularność od lat 20-ych stale u nas rosła, 
reprezentowali dwaj znakomici polscy wirtuozi o sławie europejskiej, Stanisław 
Szczepanowski i M arek Konrad Sokołowski. Wielką sensację wzbudził w 1836 r. 
występ rosyjskiego Żyda, Michała Józefa Guzikowa, cymbalisty, który zdobył
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sobie sławę w całej Europie grą na „harmonice słomianej” własnego wynalazku. 
W czasie swego kilkuletniego pobytu we Lwowie Ignacy Franciszek Guniewicz, 
pianista, pedagog, dyrygent i kompozytor, wielokrotnie popisywał się grą na 
fisharmonii. Instrumentem, który często uczestniczył w koncertach Galicyjs
kiego Towarzystwa Muzycznego, były organy, na których grywali: z artystów 
miejscowych R udolf Schwarz i Józef Pribik, a z gości -  wybitny kompozytor 
Władysław Żeleński.

Do niecodziennych wydarzeń w życiu muzycznym należały bezsprzecznie 
występy „cudownych dzieci” . Jednymi z pierwszych były koncerty osławionej 
rodziny Kątskich, śpiewaczki Eugenii, pianistów Antoniego i Stanisława oraz 
skrzypków Karola i Apolinarego. Najmłodszy z nich, Apolinary miał w czasie 
występów we Lwowie w 1831 r. lat 6, a najstarszy, Karol -  16. Z rodzeństwa 
tylko Antoni, już jako dojrzały wirtuoz, powrócił do Lwowa w 1852 r. Z  innych 
młodocianych artystów wspomnieć należy utalentowaną śpiewaczkę, lwowian- 
kę, Renę Abendroth, która już w wieku lat 9 dała swój pierwszy koncert. Duże 
zainteresowanie wzbudził występ 11-letniego utalentowanego pianisty z T ar
nowa, Józefa Krogulskiego. W wieku lat 13 zachwycała swą grą uczennica 
M arka i Liszta, M aria Majewska. W latach 90-ych pojawiły się na lwowskiej 
estradzie dwa niezwykłe talenty pianistyczne, lwowianie, 10-letni Raul Koczal- 
ski, który wzbudził sensację swoim występem w 1895 r., a w rok później 
obchodził już jubileusz swego tysięcznego koncertu, oraz w 1899 r. -  6-letni 
wirtuoz i kompozytor, Mieczysław Horszowski, który do dziś zachwyca swą grą 
publiczność na obu półkulach. Zaledwie 12 lat miał skrzypek Bronisław 
Huberman, kiedy po studiach w Berlinie i wielu sukcesach w Europie, 
zaprezentował we Lwowie swoją dojrzałą pod każdym względem grę.

Oprócz wymienionych wybitniejszych solistów, przewinęły się oczywiście przez 
sale koncertowe Lwowa dziesiątki innych wykonawców, na ogół drugorzęd
nych, zarówno zagranicznych, jak  i polskich, których nazwiska ani w chwili 
występów ani też później w dziejach polskiego ruchu koncertowego mocniej się 
nie zaznaczyły. Zwłaszcza na koncertach organizowanych przez Galicyjskie 
Towarzystwo Muzyczne oraz przez M arka występowało wielu, tak nauczycieli, 
jak  i zdolniejszych uczniów i uczennic, głównie Mikulego i M arka. Najczęściej, 
po debiucie, znikali oni z afiszów koncertowych na zawsze, poświęcając się 
nauczaniu. Tylko nieliczni z tych debiutantów, na przykład Arklowa, Rosenthal 
czy Maszkowski, zdołali później zabłysnąć nie tylko w kraju, ale i na arenie 
międzynarodowej. Zdarzały się też, na szczęście rzadko, występy postaci wysoce 
kontrowersyjnych. Do nich należał uważany za „plagę koncertową” , zamożny 
ziemianin z Podola, Władysław Iżycki, którego produkcje w istocie bliższe 
były cyrku niż estrady, czy też Kazimierz Łada, o którym, chyba nie całkiem 
zasłużenie, krążyło złośliwe powiedzonko: „Przyjechał Łada, o biada!”
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Obok występów solistów zdarzały się też, aczkolwiek rzadko, występy całych 
zespołów. W 1874 r. przybył do Lwowa i koncertował z powodzeniem sławny 
Kw artet Florentyński pod kierunkiem Jeana Beckera. Dwukrotnie wystąpił 
w 1882 r. i w zmienionym składzie po raz drugi w 1883 r., Kwartet Wiedeński pod 
kierunkiem Josepha Hellmesbergera jr., złożony z członków orkiestry opery 
wiedeńskiej. Zwłaszcza drugi ich występ był, zdaniem jednego z recenzentów, 
„prawdziwą biesiadą artystyczną” . W  1895 r. wystąpił świetny Kwartet Czeski. 
Ostatnim był w 1897 r. występ Tria Scharwenki.

*

Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne nie było jedyną organizacją służącą 
kulturze muzycznej Lwowa. W drugiej połowie XIX w. powstały inne jeszcze 
ogniska życia muzycznego, promieniujące zwłaszcza na te środowiska, które 
w mniejszym stopniu partycypowały w życiu Galicyjskiego Towarzystwa 
Muzycznego. W raz z procesem demokratyzacji kultury, także muzykowanie 
amatorskie zataczało szersze kręgi. Zrodziła się potrzeba tworzenia organizacji 
muzycznych, zwłaszcza orkiestrowych, które mogłyby, choć częściowo, zastąpić 
w życiu społeczno-towarzyskim środowiska polskiego austriackie orkiestry 
wojskowe. Taki charakter miało założone w 1874 r. Towarzystwo Muzyczne 
„H arm onia” 11, będące w istocie subwencjonowaną przez m agistrat orkiestrą 
miejską. Orkiestra ta występowała w dwóch zespołach, dętym i mieszanym, 
a instrumentaliści rekrutowali się głównie ze sfer rzemieślniczych. Przy towarzys
twie istniała szkoła gry na instrumentach orkiestrowych. Pierwszymi jej dyrygen
tami byli Józef Schurer i Józef Pistl, kierownikiem artystycznym -  Ludwik 
M arek. Ambicją M arka było podniesienie „Harm onii” na taki poziom, aby 
mogła stać się konkurencją dla Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Udało 
mu się nawet zorganizować w latach 1877-1878 dwa koncerty, wkrótce jednak 
wycofał się. Po nim funkcje kierowników artystycznych pełnili: Emanuel 
Kaczkowski, Jan Gall, Stanisław Niewiadomski i Władysław Wszelaczyński. 
Mimo to, w rozwoju tej orkiestry aż do 1887 r. nie wydarzyło się nic 
spektakularnego. Pewne ożywienie nastąpiło w związku z przyjazdem do Lwowa 
arcyksięcia Rudolfa. Sprawiono wtedy orkiestrze nowe m undury i instrumenty 
oraz powiększono liczbę instrumentalistów do 28, a nauczycieli do 4. Punktem 
zwrotnym w dziejach Towarzystwa było dopiero zaproszenie na stanowisko 
dyrygenta, popularnego od 1880 r. we Lwowie Maurycego Falla, byłego 
dyrygenta dobrej orkiestry symfonicznej 9 p.p. Zespół, powiększony do 42 osób, 
dał pierwszy koncert pod jego batutą w 1890 r. Od początku swego istnienia, 
niezależnie od grywania za wynagrodzeniem, orkiestra dawała w święta 
narodowe koncerty w miejscach publicznych, głównie przed gmachem sejmu,

11 „Echo Muzyczne Teatralne i Artystyczne” 1891, nr 420.
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przed Ratuszem, na Wysokim Zamku. O jej ruchliwości świadczyć może aż 205 
występów w 1887 r. Od 1890 r. „H arm onia” brała jeszcze żywszy udział w życiu 
miasta, partycypując m.in. w koncertach Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” . 
Grywała też w Teatrze Żydowskim na Górze Zamkowej, eliminując pełniące 
dotąd te funkcje orkiestry wojskowe. W 1890 r. „H arm onia” wzięła udział 
w uroczystym pogrzebie Adam a Mickiewicza w Krakowie. Fall w 1893 r. opuścił 
Lwów i krótki okres świetności tego zespołu zakończył się, choć istniał on nadal, 
jako orkiestra miejska, aż do I wojny światowej.

*

Poważną rolę w życiu muzycznym Lwowa odgrywał też amatorski śpiew 
chóralny. Jego tradycja sięga początku XIX w., zarówno w swej odmianie 
kościelnej, jak  i świeckiej. Amatorski charakter miały chóry Towarzystwa Św. 
Cecylii, które okresowo zamierało i znowu się odradzało, ostatni raz w 1883 r„ 
z inicjatywy księdza Leonarda Soleckiego, z ambitnym celem krzewienia muzyki 
kościelnej przez zakładanie szkół śpiewu chóralnego. Amatorskie chóry, upra
wiające muzykę świecką, sięgają początków muzykowania zespołowego, z które
go zrodziło się później Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne. Już w latach 40-ych 
istniał przy Towarzystwie chór mieszany, zdolny do wykonywania trudnych 
dzieł muzyki kantatowo-oratoryjnej. W drugiej połowie XIX w. chór ten miewał 
swoje lepsze i gorsze okresy. W 1880 r. nastąpił w chórze rozłam, a następnie 
secesja grupy śpiewaków, która założyła Stowarzyszenie Śpiewacze „Lutnia” 12. 
Jej dyrektorem artystycznym i dyrygentem został muzyk am ator, sekretarz 
M agistratu lwowskiego, Stanisław Cetwiński, uprzednio członek chóru Towa
rzystwa, już od 1873 r. współpracujący z Mikulim jako dyrygent chóru męskiego, 
zastępcami dyrygenta -  lekarz, śpiewak i pedagog śpiewu, dr Władysław 
Bogdański oraz Jan Gall, Władysław Wszelaczyński, Stanisław Niewiadomski 
i Mieczysław Sołtys. „Lutnia” , pierwotnie potrójny kwartet męski, szybko się 
rozrastała i wzbogacona o głosy żeńskie, wkrótce już liczyła 40-60 śpiewaków 
i potrafiła wykonywać z wielką precyzją wartościowe utwory wybitnych 
kompozytorów. W 1886 r. powstała przy „Lutni” szkoła muzyczna, w której 
Emanuel Kaczkowski, Władysław Bogdański i Stanisław Niewiadomski prowa
dzili lekcje śpiewu solowego i chóralnego, a także wieczorowe wykłady 
z harmonii, kontrapunktu, form muzycznych i historii muzyki. Po kilku latach 
„Lutnia” uzyskała własny lokal, umożliwiający pracę w dogodnych warunkach. 
W krótce zespół stał się ulubioną instytucją muzyczną miasta. Śpiewali oni 
chętnie i dużo, uzyskując zadziwiające rezultaty artystyczne dzięki dyscyplinie 
i zamiłowaniu do sztuki, przypominając najlepsze niemieckie Gesangvereiny.

12 K. C z e rn y , Ćwierćwiekowaprzeszłość Lwowskiego Towarzystwa Śpiewackiego ,,Lutnia", jej 
dążenia, ideaiy i działalność 1880(82)-1907, Lwów 1907-1908.
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Obok tradycyjnego repertuaru pieśni chóralnej, „Lutnia” , a później, po 
powstaniu na wzór lwowskiej, analogicznych towarzystw w Warszawie i K rako
wie, „Lutnia Macierz” , potrafiła się zdobyć na wykonanie takich dzieł, jak  
Miserere Gregorio Allegriego, Stabat M ater Giovaniego Battisty Pergolesego, 
Requiem Wolfganga Amadeusa M ozarta i Luigi Cherubiniego, Siedem Słów 
Chrystusa na Krzyżu Theodore’a Dubois, Eliasz, Chrystus i Noc w Walpurgii 
Felixa Mendelssohna, Mors et Vita i Super flumina Babylonis Charlesa 
Gounoda, M sze Karola Kurpińskiego, Sonety Krymskie Stanisława Moniuszki, 
a także prawykonanie w 1895 r. Ślubów Jana Kazimierza Mieczysława Sołtysa. 
Wcześnie zaczęła „Lutnia” współpracować z Galicyjskim Towarzystwem M uzy
cznym w przygotowaniu bardziej ambitnych dzieł chóralnych. Udawała się też 
na gościnne występy do innych miast polskich, m.in. w 1885 r. do Warszawy, 
a także za granicę, m.in. dwukrotnie do Pragi.

Drugim ambitnym i bardzo zasłużonym dla kultury muzycznej Lwowa 
zespołem amatorskim był chór męski Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” , 
zwanego później w odróżnieniu od wielu innych polskich towarzystw śpiewa
czych o tej nazwie, „Echem-Macierzą” 13. Założone zostało w 1886 r. z inicjatywy 
prawnika lwowskiego i śpiewaka Marii Juliana Fontany, który przez 10 lat był 
jego prezesem. W latach 1886-1888 kierownikiem artystycznym i dyrygentem 
był Mieczysław Sołtys, w latach 1888-1891 -  kom pozytor Wilhelm Czerwiński, 
w latach 1891-1892 i 1895 -  członek chóru, nauczyciel śpiewu w gimnazjach 
lwowskich, Franciszek Domiszewski, zaś w latach 1892-1895 kompozytor, 
z zawodu urzędnik pocztowy, Aleksander Orłowski. Na wyżyny podniósł 
poziom wykonawczy tego zespołu dopiero Jan Gall, który po ponad 10-letniej 
nieobecności we Lwowie, na zaproszenie zarządu „Echa” objął w końcu 1896 r. 
stanowisko jego kierownika artystycznego i dyrygenta, i choć wkrótce potem 
dotknięty został paraliżem, nie przerwał swej pracy z zespołem aż do śmierci 
w 1912 r. „Echo” dawało liczne koncerty i to nie tylko we Lwowie. Często 
wyjeżdżało do innych miast Małopolski, a zmniejszony zespół w sezonach letnich 
objeżdżał z koncertami uzdrowiska galicyjskie. „Echo” przyczyniło się też do 
wzbogacenia polskiej literatury chóralnej, ogłaszając konkursy na utwory 
przeznaczone na chór męski i wydając drukiem nagrodzone pozycje.

Pod koniec XIX w. ruch śpiewaczy nasilił się. Obok zespołów dawniejszych, 
jak  na przykład chór przy Stowarzyszeniu „Gwiazda” , założonym jeszcze 
w 1868 r., a skupiającym głównie młodzież rzemieślniczą, czy też Chór 
Akademicki, zorganizowany w 1889 r., większość chórów lwowskich powstała 
dopiero u progu XX w. Niektóre z nich zyskały wcale wysoki poziom

13 Pól wieku pracy Polskiego Towarzystwa Śpiewaczego ,,Echo-Macierz" we Lwowie 1886-1936, 
Lwów 1936.
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artystyczny, jak na przykład „Chór Technicki” . Ruch amatorski objął także 
muzykę instrumentalną. Przed 1900 r„ obok orkiestry wspomnianego Stowarzy
szenia „Gwiazda” , istniała am atorska orkiestra Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” oraz Orkiestra Rzemieślników.

Niemałą rolę w życiu muzycznym Lwowa odgrywały także austriackie 
orkiestry wojskowe, głównie dzięki znakomitym czeskim instrumentalistom 
i kapelmistrzom. Ze względu na częste dyslokacje wojsk, w różnych okresach 
stacjonowały we Lwowie rozmaite pułki. Najdłużej związane były z tym 
miastem: 9 p.p., 15 p.p., 30 p.p. oraz 80 p.p. Orkiestra 9 p.p., stacjonująca we 
Lwowie od 1880 r„ pozostawała pod dyrekcją doskonałego kapelmistrza, 
Maurycego Falla. Złożona głównie z Czechów, pod kierunkiem Czecha, 
ożenionego z lwowianką, udzielała się w życiu muzycznym miasta, dając 
koncerty symfoniczne, m.in. w 1884 r. koncert w Teatrze Skarbka, który 
wywołał podziw sprawozdawcy precyzją wykonania i artystycznym wykoń
czeniem szczegółów. „Wierzyć się prawie nie chce -  pisał -  że to grali żołnierze 
w m undurach...” . Przez lat kilkadziesiąt koncertowała we Lwowie orkiestra 30 
p.p. pod batutą kapelmistrza Antona Panhansa, a po nim przez 30 lat, 
kapelmistrza i kompozytora, Karola Rolla, który ze swą orkiestrą brał 
wielokrotnie udział w koncertach „Lutni” . Prawie pół wieku czynna była we 
Lwowie i uczestniczyła w polskim życiu muzycznym orkiestra 80 p.p. pod 
dyrekcją Achillesa Rosenkranza, a następnie przez ponad ćwierć wieku -  Fran
ciszka Friedricha. Ponadto pewną rolę odegrały orkiestry stacjonujących 
okresowo innych pułków, a z nich najdłużej -  15 p.p., 34 p.p. i 95 p.p. Orkiestry 
wojskowe koncertowały w miejscach publicznych, m.in. w Ogrodzie Pojezuic- 
kim, ciesząc się ogromnym powodzeniem. Muzycy wojskowi zasilali przez lata 
orkiestrę teatralną, z nich też M arek kompletował często zespoły symfoniczne, 
którymi dyrygował na organizowanych przez siebie koncertach; na przykład 
w 1881 r. ze wszystkich koncertów największym powodzeniem cieszył się koncert 
olbrzymiej, z trzech orkiestr wojskowych złożonej orkiestry symfonicznej, która 
znakomicie wykonała pod batutą M arka dzieła Franza Lachnera, Hectora 
Berlioza, Richarda W agnera oraz jego własną Legendę o Bolesławie Śmiałym  
i Świętym Stanisławie.

Wielkim ewenementem w życiu Lwowa, a zarazem okazją do przeglądu 
różnych form jego życia muzycznego była powszechna Wystawa Krajowa 
w 1894 r. Oprócz występujących na terenach wystawowych orkiestr wojs
kowych, zorganizowano wówczas wiele koncertów w specjalnie na ten cel 
zbudowanej hali muzycznej. Udział wzięły orkiestra i chór Galicyjskiego 
Towarzystwa Muzycznego oraz polskie i ukraińskie towarzystwa śpiewacze 
„Lutnia” , „Echo” i „Bojan” . Program obejmował dawniejszą i współczesną 
polską muzykę symfoniczną i kameralną, a zwłaszcza polską i ukraińską muzykę
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wokalną, solową i chóralną, z towarzyszeniem orkiestry, jednego lub dwóch 
fortepianów oraz a cappella. W koncertach wzięło udział wielu wybitnych 
solistów polskich. Z okazji wystawy zjechało do Lwowa kilku kompozytorów 
polskich, których dzieła prezentowane były na koncertach: Władysław Żeleński, 
Aleksander Zarzycki, Jan Gall i Seweryn Berson. Koncertami dyrygowali: 
Rudolf Schwarz, Jan Gall, Stanisław Cetwiński, Antoni Orłowski oraz dr Stefan 
Fedak. Wystawę uświetnił swą obecnością cesarz Franciszek Józef I. N a jego 
cześć wykonano kantaty Stanisława Niewiadomskiego i Anatola W achnjanyna 
z udziałem przeszło 300 śpiewaków. Ważnym wydarzeniem, które poprzedziło 
wystawę, było ukonstytuowanie się, na wspólnym zjeździe śpiewaczym pol
sko-ukraińskim, Związku Towarzystw Muzycznych i Śpiewaczych, w celu 
koordynacji działalności amatorskiego ruchu artystycznego.

*

Poziom życia muzycznego, jeśli nie ma się ono opierać wyłącznie na siłach 
zagranicznych, uzależniony jest w dużej mierze od stanu edukacji muzycznej14. 
Dotyczy to zarówno kształcenia muzyków zawodowych, solistów dla opery 
i operetki, instrumentalistów dla zawodowych orkiestr, jak  i amatorów, 
instrumentalistów i wokalistów dla zespołów kościelnych, świeckiego ruchu 
śpiewaczego i instrumentalnego. Odpowiedni poziom nauczania muzyki w szkol
nictwie wszystkich typów oraz nauczanie prywatne na odpowiednim poziomie 
gwarantuje także kształtowanie się kręgu odbiorców muzyki, budząc nie tylko 
zamiłowanie do niej, ale też przygotowując do jej pełniejszego odbioru.

W latach 1800-1826 najbardziej rozpowszechnioną formą nauczania muzyki 
były lekcje prywatne. Wiek XIX odziedziczył po XVIII w. przekonanie, że 
znajomość podstaw gry na instrumencie czy też śpiewu stanowić powinna część 
wykształcenia ogólnego warstw wyższych. Stąd rola „metrów muzyki” naucza
jących w domach arystokracji, a później także w domach zamożnego mieszczań
stwa i inteligencji, kształcących wielu miłośników muzyki, animatorów kultury 
muzycznej miasta. Ci nauczyciele, po kilkuletnim pobycie w domach Potockich, 
Baworowskich, Czartoryskich, Poniatowskich, Rastawieckich, Sapiehów, Sta
rzyńskich, Łączyńskich, osiadali często we Lwowie jako niezależni nauczyciele 
muzyki. Nauczali głównie gry na fortepianie, znanym jeszcze wówczas pod 
nazwą klawikordu, który stał się wówczas instrumentem salonów, szczególnie 
przydatnym w nauczaniu muzyki. O rozpowszechnieniu klawikordu, poprze
dnika fortepianu, świadczy ukazanie się we Lwowie w 1798 r. publikacji pt. 
Zasady i prawidła praktycznej m uzyki na klawikorcie [j i<? Z], pierwszej na ziemiach

14 J. P ro s n ą k ,  Polihymnia ucząca. Wychowanie muzyczne w Polsce od średniowiecza do dni 
dzisiejszych, Warszawa 1976.
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polskich szkoły gry na tym instrumencie. Ponadto w domach arystokracji do 
akompaniam entu w śpiewie służyła jeszcze harfa, zaś w domach mieszczaństwa 
zadomowiły się skrzypce, flet, a także gitara, odkąd sława jej dotarła do Polski 
dzięki koncertom wybitnych wirtuozów. W śród licznych prywatnych nauczycieli 
muzyki, Polaków i cudzoziemców, wielu było gruntownie wykształconych 
i poważnych muzyków. Obok Feliksa i Karola Lipińskich, Kesslera, Brauna, 
Basznego i Ruckgabera, wyróżniali się jeszcze pianiści Szczepan Jabłoński, 
Wincenty Lemoch, Jan Milan, Stefan Wiethe, i Teodozja Papara, skrzypek 
Stanisław Serwaczyński, wiolonczelista Ferdynand Kremes. Kom pozytor Karol 
Kurpiński lata 1808-1810 spędził jako nauczyciel muzyki w dom u Edwarda 
barona Rastawieckiego we Lwowie. Upowszechnienie nauczania muzyki do
prowadziło we wszystkich sferach społeczeństwa do rozkwitu muzykowania 
domowego. Sprzyjała temu niezwykle obfita twórczość muzyczna nauczycieli, 
głównie na fortepian, mniej liczna na inne instrumenty i głos solo z towarzysze
niem fortepianu. Były to w przeważnej mierze drobne, na niezbyt wysokim 
poziomie technicznym utwory, przeznaczone raczej dla miłośników muzyki bez 
gruntownego przygotowania, zazwyczaj dedykowane uczennicom i uczniom 
z „wyższych sfer” .

Wcześnie też zaczęły się we Lwowie bardziej zorganizowane formy nauczania 
muzyki, przede wszystkim związane z potrzebami śpiewu chóralnego. Już 
Baszny prowadził przy Bazylice Archikatedralnej Rzymsko-Katolickiej szkołę 
śpiewu chóralnego, podobny charakter miał istniejący w latach 1826-1829 
Instytut Śpiewu przy Towarzystwie Św. Cecylii. W 1839 r., już w rok po 
założeniu Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego, powstała przy nim szkoła 
muzyczna15, w której uczyli Jan Ruckgaber, Józef Baszny, Henryk Ruff oraz 
młody pisarz i kompozytor Ludvik Ritter de Rittersberg. Także ta szkoła 
nastawiona była w początkach głównie na przygotowywanie wokalistów dla 
chórów amatorskich. Po kryzysie Towarzystwa i jego odrodzeniu, od 1853 r. 
ruszyła też na nowo szkoła, początkowo pod kierunkiem Ruckgabera, następnie 
Gorgona, od 1858 r. -  Mikulego, od 1887 r. -  Schwarza, od 1899 r. -  Sołtysa. 
Nauczano w niej początkowo niewielu przedmiotów, głównie, jak  i poprzednio, 
zasad muzyki, gry na fortepianie oraz śpiewu solowego i chóralnego. Z biegiem 
czasu zakres nauki się rozszerzał, obejmując od 1859 r. już pełny wachlarz 
przedmiotów: teorię muzyki, harmonię, śpiew solowy i chóralny, grę na 
organach, fortepianie oraz instrumentach smyczkowych. Natomiast, mimo 
ponawianych prób, długo nie udawało się zorganizować klas instrumentów 
dętych. Uczyli w szkole: Gorgon, Smaciarzyński i Mikuli -  teorii i harmonii, 
Ruckgaber, a następnie Mikuli -  gry na fortepianie, Braun i Pleiner -  gry na

15 Zob. pozycje dotyczące Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego.
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skrzypcach, Goebelt -  gry na wiolonczeli. Nauczycielami śpiewu solowego 
i chóralnego byli: Henryka La Roche, Julia Ambros de Rechtenberg, Gustaw 
Pfink, Georg Seiler, Luigi Dalia Casa, Samuel de Lange, Jakub Hóssly, 
Mieczysław Rudkowski i Franciszek Gerbicz. Klasy gry organowej prowadzili 
Gorgon i Smaciarzyński. Nie były one pierwszą w dziejach Lwowa instytucją 
kształcącą organistów. Już Baszny przy Bazylice Archikatedralnej szkolił 
orgnistów, a w latach 1841-1854 działała Lwowska Szkoła Organistowska 
założona przez Franciszka Bema, a po nim prowadzona przez Jana Piotrow
skiego, oferująca 2-letni kurs nauki 15-20 uczniom. Po 1854 r. wcielona została 
do miejskiej szkoły głównej. W drugiej połowie XIX w. szkoła Galicyjskiego 
Towarzystwa Muzycznego rozrastała się coraz bardziej, uzyskując w 1880 r., 
decyzją Ministerstwa Oświaty, status Konserwatorium i stając się wiodącym 
ośrodkiem wychowania muzycznego, przygotowującym rzesze solidnie wy
kształconych muzycznie amatorów, animatorów życia muzycznego, a także 
nauczycieli muzyki. W mniejszym natom iast stopniu kształciła ona muzyków 
profesjonalnych, bo choć mogła się poszczycić kompozytorami, wokalistami 
i wirtuozami wysokiej klasy, osiągnięcia w zakresie kształcenia muzyków 
grających na instrumentach orkiestrowych musiały być raczej skromne, skoro aż 
po I wojnę światową jedyny zespół zawodowy, orkiestra teatralna, uzupełniał 
swoje szeregi głównie siłami napływowymi, Czechami i Austriakami. Duszą 
szkoły był Mikuli, znakomity pedagog, który na wiele lat zapewnił należyty 
poziom kształcenia pianistów. Uczył on także okresowo śpiewu, prowadził chór 
oraz specjalną klasę dla nauczycieli. Niższe kursy fortepianu prowadzili: 
Wilhelm Stengel, Karol Kozłowski, Antoni Ostrowski, Wincenty Sierosławski, 
Władysław Wszelaczyński, Wilhelmina Malisz, Stanisław Niewiadomski, F ran
ciszek Neuhauser. Gry na skrzypcach po Braunie i Pleinerze uczyli Mieczysław 
Starzewski, Karol Kozłowski i Zygmunt Bruckmann, a od 1883 r. wytrawny 
pedagog, wychowawca pokoleń skrzypków lwowskich, Maurycy Wolfsthal, pod 
koniec stulecia z pomocą Franciszka Jackla. Po Goebelcie gry na wiolonczeli 
uczyli Daniel de Lange, Jan W ollman i Alois Sladek. Klasę gry na organach 
prowadzili Schwarz, Pribik, i Sołtys, natom iast kurs teorii po Gorgonie 
i Smaciarzyńskim -  Rudkowski, Schwarz, Sołtys, Neuhauser i Niewiadomski, 
niższy kurs harmonii po Gorgonie -  Słomkowski, wyższy -  Mikuli, a po nim 
Schwarz i Sołtys. Najsłabiej przedstawiało się nauczanie śpiewu solowego, co nie 
bez wpływu pozostało na losy teatru muzycznego, który aż po lata 80-te, 
odczuwał brak dopływu młodych talentów wokalnych. Nauczyciele śpiewu 
zmieniali się zbyt szybko, aby móc osiągnąć godne uwagi rezultaty. W małym 
stopniu ratowały sytuację okresowo powoływane do życia przy teatrze szkoły 
dramatyczne, w których także nauczano śpiewu, na przykład szkoła działająca 
w latach 1869-1871, z której wyszło trzech zaledwie solistów. W znawiana
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i później, na dziejach teatru nie zaważyła. Lepsze rezultaty osiągali prywatni 
nauczyciele śpiewu, wśród których było kilka poważnych sil: F lora Bogdani, Jan 
Nepomucen Nowakowski, Ludwika Rywacka, M aria Gruszczyńska. Sytuacja 
pedagogiki wokalnej poprawiła się jednak radykalnie dopiero w 1885 r., gdy 
objął w Konserwatorium klasę śpiewu świetny pedagog, twórca własnej 
oryginalnej metody nauczania, Walery Wysocki, który aż do śmierci w 1907 r. 
wykształcił cały zastęp znakomitych wokalistów. Zasilili oni operę lwowską, 
a reprezentowali ich m.in.: Eugenia Strassern, Irena Bohuss, Salomea Kruszel- 
nicka, Jan Korolewicz, Aleksander Myszuga, Mikołaj Lewicki, Gabriel Górski. 
Śpiewu chóralnego nauczali początkowo głównie nauczyciele śpiewu solowego, 
później Sierosławski, Cetwiński, Stanisław Bursa oraz Niewiadomski, który 
wykładał także historię muzyki. Nauczanie gry na instrumentach dętych, 
wprowadzone około 1880 r. powierzano głównie instrumentalistom orkiestry 
teatralnej.

Oprócz Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego i wspo
mnianych szkół śpiewu przy teatrze lwowskim -  także szkół dla organistów 
oraz szkół śpiewu przy Towarzystwie Śpiewaczym „Lutnia” i gry na instrumen
tach orkiestrowych -  przy Towarzystwie Muzycznym „H arm onia” istniały 
jeszcze, aczkolwiek nieliczne, prywatne szkoły muzyczne. Najwcześniej powstała 
szkoła muzyczna Letycji Wilczopolskiej. Lecz największy rozgłos miała, kon
kurująca z Konserwatorium, szkoła muzyczna Ludwika M arka, w której od 
1870 r. kształciły się rzesze pianistów, i w której, obok dyrektora, uczyli także 
Niewiadomski i Teodor Pollak, którzy po śmierci M arka szkołą kierowali. Od 
1887 r. po wycofaniu się z dyrekcji towarzystwa, Mikuli otworzył prywatną 
szkołę gry na fortepianie, którą aż do śmierci w 1897 r. prowadził z pomocą 
Neuhausera i Antoniego Uruskiego. Przez wiele lat kierował własną szkołą 
muzyczną Karol Kozłowski. Pod koniec XIX w. otworzył szkołę gry na 
skrzypcach Maksymilian M arkus. W latach 1868-1885 prowadził własną szkołę 
śpiewu Wysocki, zanim objął klasę w Konserwatorium. W latach 1885-1893 
istniała szkoła śpiewu Adeliny Paschalis i Augusta Souvestre’ow i choć 
działalność ich trwała zaledwie kilka lat, zdołali wykształcić wielu wybitnych 
wokalistów: Jadwigę Camillową, Mirę Heller, Marię Pawlików, Michalinę 
Frenkiel, Władysława Floriańskiego, Adama Okońskiego. Cenioną szkołę 
śpiewu prowadziła także Paulina Stróżecka. Mimo wszystko, aż do końca 
stulecia, stale doniosłą rolę w lwowskiej pedagogice muzycznej odgrywali 
nauczyciele prywatni. Z nauczycieli fortepianu czynni byli w drugiej połowie 
XIX w. Franciszek Ksawery Turowicz, W alerian Bogucki. Ignacy Franciszek 
Guniewicz, Władysław Madurowicz, Albin Korytyński, Józef Fiala, M ak
symilian Konopasek, Wilhelm Czerwiński, Barbara Gastlener, Joanna Laurec- 
ka, a ponadto dziesiątki innych, zasłużonych pedagogów, których nie sposób 
wymienić nawet z nazwiska. Pedagogikę skrzypcową reprezentowali głównie
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Mieczysław Starzewski, Franciszek Szypek, Marceli Tyberg, Robert Posselt 
i Julian Pulikowski. Gry na wiolonczeli uczył Arnold Wolfsthal. W śród 
nauczycieli śpiewu wybijali się Henryk Jarecki, Władysław Bogdański, Adolf 
Peter, M aria Lederer, Tytus Tyc, Józefa Szlezygier.

W ażną rolę w umuzykalnianiu społeczeństwa odgrywało też nauczanie śpiewu 
i muzyki w szkolnictwie wszystkich stopni: elementarnym, średnim, a zwłaszcza 
w seminariach nauczycielskich. W szkołach elementarnych pięcioklasowych 
uczono od 1855 r. śpiewu we wszystkich klasach. Pomocą w nauczaniu były 
śpiewniki. Dwa takie wydane zostały przez nauczycieli lwowskich: Jana 
Czubskiego w 1880 r. i Edm unda U rbanka w 1895 r. Śpiewu uczono też jako 
przedmiotu obowiązkowego w gimnazjach i szkołach realnych, zarówno w kla
sach niższych, jak  i wyższych. Środowisko nauczycieli reprezentowali: Józef 
Wygrzywalski, Wojciech Smaciarzyński, Gustaw Pfink, Wacław Gallat, W in
centy Danek, Adolf Walter, Bronisław Wojnowski, Jan Lewicki, Feliks Szum- 
lański, M arian Signio, Władysław Zbierzchowski, Antoni Uruski. Muzyki 
uczono także na pensjach żeńskich, które często miały poważne grono nauczy
cielskie, np. „pensjonat” Barbary Zinkowskiej, w którym uczyli tej miary 
pedagogowie co Ruckgaber, M ilan i Marek. Szczególną pozycję zajmowało 
wykształcenie muzyczne w utworzonych w 1871 r. seminariach nauczcielskich, 
męskim i żeńskim. N auka muzyki była w nich obowiązkowa, obejmowała 
zarówno śpiew, jak  i muzykę instrumentalną, a pierwszeństwo w przyjęciu do 
nich mieli kandydaci obdarzeni zdolnościami muzycznymi. Z instrumentów 
nauczano gry na organach, fortepianie i skrzypcach . W śród nauczycieli byli: 
Adolf Peter, Henryk Slawiczek, Jan Czubski, Karol Stohl, Jan Ostrowski, Ostap 
Nyżankiwskyj -  w seminarium męskim, Mieczysław Sołtys -  w żeńskim.

*

Od początku XIX w. wytwórnie i składy instrumentów muzycznych16, 
wydawnictwa i księgarnie muzyczne17, wreszcie prasa ówczesna, upowszech
niały muzykę i wiedzę o niej. Sporadycznie zdarzały się też prelekcje o muzyce. 
Od samego początku XIX w. działała wytwórnia fortepianów Walentego Refsa, 
która nie tylko zaspokajała potrzeby lokalne, ale także zaopatrywała w in
strumenty inne miasta, nawet Warszawę. W drugiej połowie XIX w. budował 
fortepiany Marecki. Liczba składów fortepianów rosła szybko, około połowy

16 Z. S zu lc , Słownik lutników polskich, Poznań 1953; J. G o ło s , Polskie organy i muzyka 
organowa, Warszawa 1972; B. V o g e l, Budownictwo fortepianów na ziemiach polskich do II  wojny 
światowej, Warszawa 1988.

17 Słownik pracowników książki polskiej, red. I. T re ic h e l ,  t. I-II, Warszawa 1972-1986.
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XIX w. było ich już kilka, m.in. Jana Balko, Karola Gromadzińskiego, Józefa 
Niemirowskiego, Józefa Smutnego i Stefana Wiethego. Przybył do nich w latach 
70-ych dobrze prosperujący skład Ludwika M arka. Organy i fisharmonie 
budowali Roman Ducheński, Aleksander i Ignacy Żebrowscy, Jan Śliwiński 
oraz Alojzy Konieczny. W pierwszej połowie XIX w. pracowali dwaj lutnicy: Jan 
Kuczyński i Jakub Kostrzewski. Zasłużoną firmą produkującą instrumenty 
smyczkowe był też warsztat wybitnego lutnika Karola Ferdynanda Lange. 
„Krajową wytwórnię instrumentów muzycznych” prowadził Franciszek Niew- 
czyk. W 1894 r. otworzył pracownię i skład instrumentów muzycznych lutnik 
Juliusz Berger-Kapralik. Pierwszą pracownię instrumentów dętych oraz warsz
tat reperacyjny założył i przez wiele lat prowadził Franciszek Szebek.

Z drukarzy, księgarzy i wydawców najwcześniej rozwinął działalność Karol 
Bogusław Pfaff. W ykazał on dużą przedsiębiorczość, sprowadzając już u progu 
wieku z Lipska edycję dzieł wszystkich Wolfganga Amadeusa M ozarta i roz
prowadzając ją  w formie prenumeraty w całym kraju, a nawet w Warszawie, 
gdzie otworzył filię swego przedsiębiorstwa. Od samego początku wieku działało 
też we Lwowie przedsiębiorstwo rodzinne Pillerów. Założone jeszcze w 1773 r., 
przez Teodora, prowadzone następnie przez jego synów, pod kierunkiem wnuka 
Kornela obchodziło stulecie działalności drukarskiej, nakładowej i księgarskiej, 
w której muzykalia zajmowały poczesne miejsce. Drugim wybitnym rodem 
księgarzy i nakładców, uwzględniających w szerokim zakresie muzykalia, byli 
Wildowie. Firmę założył w 1796 r. Karol, a po nim, aż do 1881 r., prowadzili ją 
jego synowie, a następnie wnuk, także Karol. Od 1803 r. istniała firma Jana 
Milikowskiego, który w spółce z Ignacym Kuhnem założył najpierw księgarnię, 
a od końca lat 20-ych rozpoczął również intensywną działalność nakładową. 
Sukcesorowie jego prowadzili firmę do 1883 r. Drukowaniem nut zajmowali się 
ponadto Józef Schnayder i Marcin Jabłoński, który obok odziedziczonej po ojcu 
Bartłomieju, księgarni, prowadził od 1848 r. warsztat litograficzny. Drukarzem, 
księgarzem nakładcą i handlarzem muzykaliów był także Franciszek Galiński. 
Od 1842 r. kierował on nowoczesną drukarnią, gdzie tłoczył głównie nuty. 
W 1846 r. założył świetnie zaopatrzoną księgarnię Henryk Wilhelm Kallenbach 
i przy niej rozwinął ożywioną działalność nakładową, ale już w 1858 r. opuścił 
Lwów, a firma jego przeszła w ręce Władysława Gubrynowicza, który wespół 
z Władysławem Schmidtem prowadził wydawnictwo i księgarnię jeszcze w XX w. 
Do tych firm przybywają w drugiej połowie XIX w. nowe, ruchliwe wydawnict
wa i księgarnie, od 1868 r. Gustawa Seyfertha i Damiana Czajkowskiego, a od 
1892 r. Kazimierza S. Jakubowskiego i Władysława Zadurowicza; obie bardzo 
zasłużone w dziedzinie wydawania i rozprowadzania literatury muzycznej.

W prasie lwowskiej -  w „Gazecie Lwowskiej” , „Dzienniku M ód Paryskich” , 
i „Tygodniku Polskim” , „Dzienniku Literackim” , „Nowinach” , „Przyjacielu
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Domowym” , a zwłaszcza w „Rozmaitościach Lwowskich” , będących tygod
niowym dodatkiem do „Gazety Lwowskiej” , w „Gazecie Narodowej” , „Kurie
rze Lwowskim”, „Gazecie Porannej” , „Dzienniku Polskim” ,,,Przeglądzie” , 
„Słowie Polskim” -  zamieszczano informacje o życiu muzycznym w kraju i za 
granicą, omawiano życie wybitnych kompozytorów oraz wykonawców. Sys
tematycznie zajmowano się także działalnością teatru, w tym i muzycznego, 
zamieszczano recenzje z koncertów. Dziennikarze, literaci oraz publicyści 
teatralni i muzyczni nie posiadali początkowo, z małymi wyjątkami, głębszego 
wykształcenia muzycznego, toteż ich recenzje miały często charakter dyletancki, 
malując głównie przeżycia emocjonalne słuchacza. Do odzywających się częściej 
i podpisujących nazwiskiem swoje recenzje należeli: Stanisław Przyłęcki, Julius 
Starkel, a także znani skądinąd we Lwowie pisarze: Józef Dzierzkowski, Jan 
Zachariasiewicz i Leszek Dunin-Borkowski. Żywo interesowali się muzyką poeci 
Stanisław Jaszowski, Wincenty Pol i Kornel Ujejski. O muzyce ludowej pisali 
Wacław Dunder i Karol Szajnocha. Recenzje teatralne pisywali m.in. Wacław 
Zaleski, Jan Dobrzański, a w sprawach polityki repertuarowej teatru, także 
muzycznego, zabierali głos Jan Lam oraz Bronisław i Władysław Łozińscy. 
Krytycy lwowscy pisywali korespondencje o życiu muzycznym Lwowa do 
czasopism warszawskich, m.in. Władysław Zawadzki i Kazimierz Czapelski do 
„Tygodnika Ilustrowanego” . Sytuacja krytyki muzycznej w drugiej połowie 
XIX w. znacznie się poprawiła. Pisać zaczęli ludzie posiadający gruntowną 
wiedzę muzyczną, a wśród nich Władysław Bogdański, Walery Wysocki, 
Bolesław Czerwieński, Maurycy Sieber, Stanisław Niewiadomski, Jan Gall, 
Seweryn Berson, Edmund Walter, Franciszek Neuhauser. Wychodziły też, choć 
krótko, pisma poświęcone głównie muzyce: „Przegląd Muzyczny” w 1877 r. pod 
redakcją Rudolfa Schwarza, „Muzyka Kościelna” wydawana w latach 1881-1883 
przez księdza Leonarda Soleckiego, oraz pismo o szerszym zasięgu, ale uwzględ
niające w dużym stopniu muzykę, „Wiadomości Artystyczne”, wydawane w la
tach 1897-1900 przez Mieczysława Sołtysa, a następnie Stanisława Bursę. Poeta 
Wincenty Pol, znawca muzyki kościelnej, wnioskodawca w 1860 r. założenia sekcji 
muzyki kościelnej przy Galicyjskim Towarzystwie Muzycznym, wygłosił w,1865 r. 
sześć prelekcji o muzyce religijnej, wspomagany ilustracją muzyczną w wykonaniu 
orkiestry, chórów i solistów Towarzystwa pod dyrekcją Mikulego.

*

Równolegle do polskiego życie muzycznego we Lwowie, wcześnie toczyć się 
zaczęło życie muzyczne Ukraińców18,zwanych wówczas Rusinami, nasilając się

18 F. S te ś k o , Ćesti hudebnici v ukrajinske cirkevni hudbe (z dejin ludićsko-ukrajinske-cirk tni 
hudby), Praha 1935; Z. Ły s ’ko, Poćatki muzyćnoho mistectva v Halicyni, „Nasza Kultura” 1936, 
nr 8-9; Encyklopedija ukrajinoznavstva. Stovnykova ćastyna, red. W. K u b y jo v y c ,  t. I, Paris-New 
York 1955.
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zwłaszcza po 1848 r. Od 1864 r. działał teatr w ramach działalności Towarzystwa 
„Ruska Besida” , które zajmowało się także popularyzacją muzyki. Teatr ten 
zorganizowany przez Emiliana Baczyńskiego, a następnie prowadzony przez 
innych dyrektorów galicyjskich zespołów ukraińskich, posiadał swoją scenę 
muzyczną, wystawiał opery i operetki, a stroną muzyczną kierowali m.in. 
dyrygenci sceny polskiej, Smaciarzyński i Guniewicz, kilku kapelmistrzów 
wojskowych i wreszcie Frantiśek Doliśta i Mychajło Kossak. Wcześnie też 
rozwinął się ukraiński ruch śpiewaczy. Oprócz chórów w Archikatedrze 
Świętego Jura, w Seminarium Duchownym Grecko-Katolickim i w Instytucie 
Stauropigiańskim, już w 1870 r. powstało świeckie Towarzystwo Śpiewacze 
„Teorban” , którego założycielem i długoletnim dyrygentem był kompozytor 
Anatol Wachnjanyn. Z jego też inicjatywy powstało w 1890 r. Towarzystwo 
Śpiewacze „Lwowski Bojan” , które pozostawało później pod dyrekcją 
dr. Stefana Fedaka i Ostapa Nyżankiwskiego. Chóry te wykonywały głównie 
muzykę ludową, czerpiąc z istniejących już zbiorów ukraińskiego folkloru 
muzycznego Omeliana i M odesta Mencinskich i Josypa Maksymowycza. Dla 
teatru oraz zespołów kościelnych i świeckich dostarczało repertuaru wielu 
poważnych kompozytorów, wśród nich obok W achnjanyna, autora opery 
Kupała, Iwan Ławrywskyj, Mychajło Werbyckyj, Denis Siczynskyj. Z  innych 
działaczy muzycznych, dyrygentów i pedagogów czynni byli: Helena Jasenycka, 
Hryćko Szaszkewycz, Ostap Bereżnyckyj, Filaret Kołessa, Josyp Witoszynskyj, 
Mychajło Wołoszyn. N a pograniczu polskiego i ukraińskiego życia muzycznego 
stało wielu wybitnych lwowskich muzyków, obok wymienionych Smaciarzyńs- 
kiego i Guniewicza, także Rudkowski, Kruszelnicka, Myszuga, Męciński, Gall.

*

Życie muzyczne mniejszości żydowskiej19 we Lwowie było w XIX w. słabo 
rozwinięte. Obok śpiewów liturgicznych w synagogach, wykonywanych często 
przez kantorów reprezentujących wysoki poziom sztuki wokalnej -  jak na 
przykład kantorzy lwowskiej synagogi postępowej „Templum” : Ozjasz Abras, 
Oswald Weiss, Jakub Bachman czy Edward Darewski, odprawiający nabożeńst
wa przy akompaniamencie chłopięcego i męskiego chóru oraz organów -  wiele 
widowisk muzycznych wystawiano w Teatrze Żydowskim, założonym przez 
Jakuba Bera Gimpla. W teatrze tym przez wiele lat grały orkiestry wojskowe, 
a następnie orkiestra Towarzystwa „H arm onia” . Dyrygowali: kompozytor 
Chuna W olfsthal oraz Arnold Perlmuter i Adolf Gimpel. Świecki ruch śpiewaczy 
w środowisku żydowskim w XIX w. nie istniał.

19 M. B a ła b a n , Historia lwowskiej synagogi postępowej (Templum), Lwów 1937; A. P lo h n , 
Muzyka we Lwowie a Żydzi, Lwów 1937.
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*

Sytuacja Lwowa po rozbiorach nie sprzyjała twórczości kompozytorskiej. 
Niewiele było do niej impulsów w dziedzinie opery, ze względu na nikle 
możliwości realizacji ambitniejszych dzieł tego rodzaju na lokalnej scenie. Opera, 
odgrywająca rolę zdecydowanie drugorzędną, zdominowana była przez ówczes
ne wielkości, Józefa Elsnera, Karola Kurpińskiego, Stanisława Moniuszkę, 
a podadto grywano głównie bardziej kasowe formy lżejsze, w których panował 
niepodzielnie Józef Damse i kilku innych kompozytorów, głównie warszaw
skich, zostawiając niewielki margines dla twórczości lokalnej. Tę ostatnią 
reprezentowali w pierwszej połowie XIX w. Karol Lipiński, Stanisław Ser- 
waczyński, Józef Baszny, Wacław Rolleczek, a w drugiej połowie XIX w. 
Stanisław Duniecki, którego operę komiczną wystawiono w 1864 r., Henryk 
Jarecki, który dzięki pozycji kapelmistrza teatralnego ujrzał większość swych 
dzieł na scenie w latach 1876-1897, oraz Mieczysław Sołtys, kompozytor dwóch 
oper komicznych przed 1900 r.; żadna z nich w tym czasie nie została jednak 
zrealizowana. Jedyna opera Ludwika M arka, choć wystawiona w 1876 r., nie 
zyskała powodzenia, jedyna opera Wilhelma Czerwińskiego nigdy nie doczekała 
się wystawienia. Więcej szczęścia miał bezpretensjonalny obrazek dramatyczny 
Jana Galla, wystawiony w 1884 r. Komponowali też opery Ignacy Franciszek 
Guniewicz, Adolf Peter i Karol Fryderyk Stohl, ale pozostały one w rękopisie.

W dziedzinie operetki zapisało się tylko czterech kompozytorów: Stanisław 
Duniecki, Wilhelm Czerwiński, Maurycy Fali i Seweryn Berson. Ilustrację 
muzyczną do dram atu układali: Augustyn Tomasz Braun, Jan Nepomucen 
Nowakowski, Stanisław Duniecki, Henryk Jarecki, Henryk Melcer i Seweryn 
Berson.

Muzykę kościelną uprawiało wielu kompozytorów, m.in. Szczepan Jabłoński, 
Józef Baszny, Wacław Rolleczek, Mieczysław Rudkowski, Stefan Wiethe, Karol 
Mikuli, Henryk Jarecki i Mieczysław Sołtys.

W dziedzinie muzyki kantatowo-oratoryjnej powstały we Lwowie oratoria 
Ignacego Franciszka Guniewicza Niewola babilońska, Mieczysława Sołtysa 
Śluby Jana Kazimierza i oratorium  ludowe Jasełka Wilhelma Czerwińskiego. 
Twórczość kantatową uprawiali Jan Czubski, Wilhelm Czerwiński, M arian 
Signio, Edmund U rbanek i najwybitniejsi z nich, Jan Gall i Stanisław Niewiado
mski. W dziedzinie pieśni solowej oraz chóralnej, bujnie uprawianej dla potrzeb 
krzewiącego się śpiewu chóralnego, tworzyli: Stanisław Duniecki, Mieczysław 
Rudkowski, Karol Mikuli, Marceli Madejski, Ignacy Franciszek Guniewicz, 
Tytus Tyc, Władysław Bogdański, Jan Czubski, Henryk Jarecki, Karol Fryderyk 
Stohl, Władysław Wszelaczyński, Mieczysław Sołtys, Stanisław Cetwiński, 
Franciszek Neuhauser oraz Adolf i Edmund Walterowie. Najwybitniejszymi 
twórcami w tej dziedzinie byli Jan Gall i Stanisław Niewiadomski.
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Do muzyki symfonicznej kompozytorzy lwowscy wnieśli niewiele. Do nielicz
nych jej przedstawicieli należeli: Jan Ruckgaber, Stanisław Duniecki, Mieczys
ław Sołtys, Seweryn Berson, Edmund Walter. Koncerty instrumentalne tworzyli 
Karol Lipiński, Wilhelm Czerwiński, Edmund W alter i Mieczysław Sołtys. 
W dziedzinie muzyki kameralnej pracowali: Jan Ruckgaber, Karol Mikuli, 
Henryk Jarecki, Wilhelm Czerwiński, Aleksander Bogucki i Stanisław Kucz- 
kiewicz. Utwory na skrzypce komponowali: Karol i Feliks Lipińscy, Stanisław 
Serwaczyński oraz Tytus Jachimowski, na wiolonczelę -  Wilhelm Czerwiński. 
Lecz najbogatsza była twórczość na fortepian. Obok Jana Ruckgabera, Karola 
Mikulego, Ignacego Franciszka Guniewicza, Ludwika M arka, Wilhelma Czer
wińskiego, Władysława Wszelaczyńskiego, Stanisława Niewiadomskiego i Sewe
ryna Bersona, niemal każdy nauczyciel muzyki, a także wielu amatorów 
komponowało miniatury fortepianowe, głównie tańce, żeby wspomnieć choćby 
o Julii Baroni, Janie Nepomucenie Nowakowskim, Antonim Herzbergu, 
Aleksandrze i Walerianie Boguckich, Tytusie Ernestim, Antonim Lipińskim, 
Janie Milanie, Władysławie Madurowiczu, Teodozji Paparze, Wincentym 
Danku, Franciszku Ksawerym Turowiczu, Adamie Gnatkowskim, Karolu 
Rollu, Maurycym Fallu, Teodorze Pollaku, Franciszku Neuhauserze, niezwykle 
płodnym Fabianie Tymolskim i wielu innych.

*

Choć zazwyczaj koniec stulecia nie stanowi specjalnej cezury w życiu 
społeczeństwa, tak się składa, że rok 1900 był datą zwrotną w życiu muzycznym 
Lwowa. W  1900 r. nie tylko teatr przeniósł się do nowo wybudowanego, 
pięknego gmachu przy placu Gołuchowskich, ale jednocześnie objął jego 
dyrekcję Tadeusz Pawlikowski, a wraz z nim nastała dla teatru nowa era. Opera 
także przeżywała swój rozkwit, jeszcze może bardziej za jego następcy, Ludwika 
Hellera, w latach 1906-1914. W ciągu 14 lat dano ponad 30 premier, w tym 10 
prapremier i jedną lwowską premierę dzieł polskich, m.in. w 1901 r., na rok przed 
Warszawą, z ogromnym sukcesem Manru Ignacego Jana Paderewskiego. Wiele 
wysiłku włożono zwłaszcza w zapoznanie Lwowa z twórczością Richarda 
Wagnera, wystawiając aż 6 jego dramatów, w tym cały cykl Pierścień Nibelun- 
gów, w którym triumfy święcił Aleksander Bandrowski. W ybitni wokaliści: 
Helena Zboińska-Ruszkowska, M atylda Polińska-Lewicka, Ada Sari, Adam 
Didur, Zygmunt Mossoczy, Józef M ann, Henryk Drzewiecki, Adam Dobosz, 
M odest Męciński, Władysław Grąbczewski, dołączali na dłużej lub krócej do, 
i tak dobrej, obsady okresu poprzedniego. Występowało też wielu znakomitych 
gości zagranicznych, m.in. Sigrid Arnoldson, Emma Bellincioni, M attia Battis- 
tini. Nad stroną muzyczną czuwali wytrawni dyrygenci operowi, głównie 
cudzoziemcy, Ludvik Vitezslav Ćelansky, Francesco Spettrino, Filippo Brunet-
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to, Vittorio Podesti, Antonio Ribera, Piotr Stermicz, Milan Zuna. Obok nich 
stawiali pierwsze kroki dyrygenci polscy, Ludomir Różycki, Bronislaw Wolfst- 
hal, Jarosław Leszczyński. Kwitła także operetka pod kierunkiem muzycznym 
Wacława Elszyka, Franciszka Słomkowskiego i Józefa Lehrera, z dobrym 
zespołem i z prim adonną Heleną Miłowską na czele. Orkiestra opery powięk
szona została do pięćdziesięciu, a w przedstawieniach wagnerowskich do 
sześćdziesięciu osób, zaangażowano wielu dobrych instrumentalistów, głównie 
Czechów, z których kilku zasiliło Konserwatorium, zwłaszcza klasy instrumen
tów dętych. Chociaż chwilami scena muzyczna nieco obniżała swój lot, 
zachowała w sumie dobry poziom, realizując różnorodny, wartościowy reper
tuar, wprowadzając dużo nowości i kontynuując, aż do 1914 r., swą działalność 
usługową dla Krakowa.

Nieprzerwaną działalność prowadziło Galicyjskie Towarzystwo Muzyczne 
pod kierunkiem Mieczysława Sołtysa, przygotowując takie dzieła, jak M sza 
h-moll, Pasja wg św. Mateusza i Pasja wg św. Jana Johanna Sebastiana Bacha, 
Cztery pory roku Josepha Haydna, Requiem Wolfganga Amadeusa M ozarta, 
Chrystus na Górze Oliwnej i Missa Solemnis Ludwiga van Beethovena, Potępienie 
Fausta Hectora Berlioza, Eliasza Felixa Mendelssohna, Znalezienie Św. Krzyża 
i Quo vadis Feliksa Nowowiejskiego, estradowe wykonania Orfeusza i Eurydyki 
Christopha Willibalda Glucka, Fidelia Ludwiga van Beethovena, Tristana 
i Izoldy Richarda W agnera oraz balladę na chór i orkiestrę Hugo Henryka 
Jareckiego, a także wiele dobrej muzyki symfonicznej, w tym również polskiej. 
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” wykonało m.in. oratoria: Samson Georga 
Friedricha Haendla, Siedem słów Giuseppe M ercadantego i Św. Paweł Felixa 
Mendelssohna oraz Stabat Mater Antonina Dvoraka. Kontynuowało swą 
działalność Towarzystwo Śpiewacze „Echo” , ale powstało także wiele nowych, 
amatorskich zespołów chóralnych i orkiestralnych: „Chór Robotniczy” , „Chór 
Drukarzy” , „Hejnał” , „Gędźba” , „Bard” , Miejskie Towarzystwo Muzyczne 
z orkiestrą Czwartaków im. J. Kilińskiego, Kapela Narodowa Weteranów. 
Przybył też ukraiński chór „Bandurist” oraz żydowski chór akademicki 
„K inor” . Konserwatorium wzbogaciło się o kilku wybitnych nauczycieli, na 
przykład Jerzego Lalewicza, Vilema Kurza, Ludomira Różyckiego do for
tepianu, Augusta Dianni, Oktawiusza Lapere’a do śpiewu, Juliana Pulikow- 
skiego do skrzypiec, Jana Rangla do organów. Przybyło wiele szkół muzycznych: 
Lwowski Instytut Muzyczny Anny Niementowskiej, Lwowskie Liceum Muzycz
ne, szkoły muzyczne Sabiny Kasparek, Malwiny Reiss, Heleny Ottawowej 
i Marii Wełeszczuk, szkoła śpiewu Marii Kozłowskiej i szkoła operowa Czesława 
Zaremby. Od 1903 r. działał ukraiński Wyższy Instytut Muzyczny, od 1912 r. 
-  Konserwatorium im. M. Łysenki. W 1902 r. powstała i kilka lat działała 
Filharmonia Lwowska w gmachu Skarbkowskim, kierowana przez Hellera,
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a następnie Lepolda Lityńskiego, w której dyrygowali Henryk Jarecki, Ludvik 
Vitezslav Ćelansky, Henryk Melcer, a także występujący gościnnie dyrygenci tej 
miary, co Gustav M ahler i Richard Strauss. Odwiedziła też Lwów cała plejada 
znakomitych solistów, jak  śpiewacy: Selma Kurz, Hedwig Francillo-Kaufmann, 
K onrad Zawiłowski, Leo Ślęzak, pianiści: Ernest Dohnanyi, Teresa Carreno, 
Raoul Pugno z obcych, Józef Śliwiński, Józef Hofman, Ignacy Jan Paderewski, 
A rtur Rubinstein, Ignacy Friedmann, Jerzy Lalewicz, W anda Landowska, 
Leopold Godowski z polskich, skrzypkowie: Jan Kubelik, Jacques Thibaud, 
Cesar Thomson, Willy Burmester, Henri M arteau, Eugene Ysaye, Juan Manen, 
Bronisław Huberman, wiolonczelista Pablo Cassals, aby się ograniczyć tylko do 
najwybitniejszych. Koncertowały zespoły kameralne, w tym aż trzy kwartety 
czeskie, z których jeden, później słynny w Europie, zawiązał się we Lwowie 
z solistów opery. Występowały też zespoły symfoniczne: Tonk'imstlerverein 
z Wiednia pod dyrekcją Oskara Nedbala, Orkiestra M onachijska pod dyrekcją 
Jose Lassale’a oraz Filharm onia W arszawska. Z  wybitnych kompozytorów 
odwiedzili Lwów ksiądz Lorenzo Perosi, Ruggiero Leoncavallo, M aurice Ravel, 
Bela Bartok, a z polskich -  Władysław Żeleński, Mieczysław Karłowicz i Karol 
Szymanowski. W ten sposób Lwów wysunął się na drugie po Warszawie miejsce 
jako wybitne centrum życia muzycznego na ziemiach polskich.
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D anuta S osnowska 
Warszawa

PRZESŁANIE WERNYHORY 
O romantycznej fascynacji Ukrainą

U k r a i n a  jest, jak o tym pisała M aria Janion1, jednym z ulubionych 

mitycznych obszarów polskiej wyobraźni. Jej literackie wizje osiągają czasami 
stopień niezwykłego artyzmu, sugestywność tak wielką, że krytycy widzą w nich 
•już nie opis, a wręcz malarskie przedstawienie, które wciąga czytelnika w swój 
świat, opanowuje jego imaginację z siłą tak wielką, iż nie może się on oprzeć 
władzy rzeczywistości przedstawionej.

Podkreślał to jeden z najbystrzejszych krytyków romantyzmu, Maurycy 
M ochnacki, zwracając uwagę na niezrównaną plastyczność życiowego dzieła 
Seweryna Goszczyńskiego; utworu, którego akcja działa się na Ukrainie 
w okresie buntu chłopskiego zwanego koliszczyzną. Jak  twierdził autor A r
tykułu, do którego powodem b y ł ,.Zamek kaniowski” Seweryna Goszczyńskiego 
twórca poematu wprost „rzeźbił” swój tekst biorąc we władanie wyobraźnię 
czytelnika1 2.

Do sugestywnych wizji Ukraina pobudzała nie tylko pisarzy romantycznych. 
O współczesnej powieści Włodzimierza Odojewskiego Zasypie wszystko, zawie
je... krytyk Zbigniew Bieńkowski pisał, że jej zdania są jak  długi, ciemny loch, 
pełen mazi, która zasysa, pochłania czytelnika niczym nocny koszmar, nie dając 
mu szans wyrwania się z tych majaków3. Znamienne, że ta wspaniała i wstrząsa
jąco plastyczna książka dotyczyła, podobnie jak  Zam ek kaniowski jednego 
z najbardziej tragicznych etapów polsko-ukraińskiej historii. Jeśli więc pozwolić 
sobie na generalizowanie skłonności „polskiej wyobraźni” , to przywołane tu 
przykłady literackie potwierdzają jej niebywały rozkwit w zetknięciu z tematem 
ukraińskim. Ale tematem szczególnym -  pełnym ognia, cierpienia i krwi. 
Sielankowe obrazy Ukrainy, których nasza literatura również nie poskąpiła, są 
w porównaniu z jej „demonicznym” portretem  mdłe i literacko słabsze.

1 Por. M. J a n io n ,  Cierń i róża Ukrainy w: E a d e m , Wobec zla, Chotomów 1989, s. 175.
2 M. M o c h n a c k i,  Artykuł, do którego był powodem ,.Zamek kaniowski” Goszczyńskiego, w: 

Id em , Pisma wybrane, Warszawa 1957, s. 184.
3 Z. B ie ń k o w s k i, Ten raj jest piekłem, w: Id em , Modelunki, Warszawa 1966, s. 193, 200.



738 DANUTA SOSNOWSKA

Wprawdzie nawet Dante nakreślił obraz piekła bardziej wyrazisty i przej
mujący niż nieba, potwierdzając siłę inspiracji, z jaką infernum porusza ludzką 
wyobraźnię, jednak w przypadku „demonicznych” utworów, wyrosłych z szero
ko rozumianej „szkoły ukraińskiej” , źródła ich ciążenia ku tem atom  „piekiel
nym” wydają się bardziej złożone. I fakt, że w tym kręgu literatury nie powstał 
tekst dający się choćby zestawić z pełnym harmonii i ładu światem Pana 
Tadeusza, jaki wydała „szkoła litewska” , prowokuje do namysłu4.

Kłopoty z Ukrainą

Jednym z najistotniejszych powodów romantycznej fascynacji Ukrainą była 
chęć uczynienia z tego obszaru „polskiej Szkocji” , odnalezienia tam źródła 
inspiracji, które zaowocowałoby dziełami na miarę Pieśni Osjana, czy Eddy 
poetyckiej. Wyrosłe z folkloru ukraińskiego teksty miały potwierdzić potencję 
kulturową słowiańskiego świata, świadczyć o estetycznej specyfice „krajów 
północy” , które śmiało przeciwstawiały swą, pełną młodej siły, wyobraźnię 
zblazowanym już, postarzałym „krajom  południa” .

Znużoną mieszczańską cywilizacją Europę ciągnęło ku kulturom  pierwotnym, 
barbarzyńskim, ale dzięki temu pełnym prawdy i potęgi uczuć5. Zaś polscy 
literaci, którzy wraz z pisarzami ościennych narodów z entuzjazmem przyjęli 
zapowiedź kulturowej misji Słowian, pragnęli jej spełnienia, między innymi przez 
wniesienie do literatury utworów świeżych i nowych.

Tę szansę stwarzał temat ukraiński. Oczywiście wymagał on od pisarzy 
odpowiednich zabiegów mitologizujących i stylizatorskich. Krajobraz tego kraju 
nosił cechy raczej „południa” i należało go stosownie wypreparować nim zaczął 
spełniać wymogi estetyki, która tak wysoko oceniła melancholię północnego 
wichru, jednostajnego szumu skutego lodem morza, podnoszących się zewsząd 
tumanów mgły, co zacierają realne kształty, rozmywają ostrość kolorów 
pozwalając bez końca marzyć i śnić.

Podobnie poszukiwanie w kulturze ukraińskiej pierwiastków barbarzyńskich, 
czy pogańskich, które wytrwale tropili polscy romantycy, prowadziło ich 
bardziej w kierunku tworów własnej wyobraźni, niż realistycznych opowieści 
o kraju ochrzczonym ledwie 22 lata po Polsce, gdzie nawet na Siczy Kozacy 
wznieśli cerkiew pod wezwaniem M atki Boskiej Opiekunki, a lud powszechnie 
chadzał do cerkwi. Nie o realizm jednak toczył romantyzm boje, a o prawo

4 O podziale kresów, w których Litwa reprezentować miała krainę arkadyjską, a Ukraina 
piekielną pisali m.in. J. B ło ń sk i,  Polski raj, „Miesięcznik Małopolski” 1988, nr 19, oraz M. 
J a  n i on, op. cit.

5 Por. M. J a n  i on, Estetyka średniowiecznej północy, w: Problemy polskiego romantyzmu, red. 
M. Ż m ig r o d z k a ,  Wrocław 1981.
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wyobraźni, ta zaś w barwnej kulturze ludowej tamtych terenów, w folklorze 
wyposażonym w bardziej fantastyczne i bogate wątki demonologiczne niż 
folklor polski, znajdowała nieprzebrane skarby.

Literacki portret Ukrainy był więc obrazem kraju zrebarbaryzowanego, 
wróconego do pogańskich źródeł, nasyconego ludową obrzędowością i kultami 
wiar ojców. Tendencja ta wynikała z ówczesnych poszukiwań i tęsknot, 
o których pisała cała Europa, warto jednak uświadomić sobie, że ukraińska 
literatura romantyczna, kiedy już zaczęła powstawać, nie poszła za tą modą. Jej 
główny nurt związany był z chrześcijaństwem i bez tego kontekstu nie sposób 
zrozumieć pewnych utworów Tarasa Szewczenki, Mykoły Kostomarowa, 
Pantelejmona Kulisza, a także zjawiska kulturowego, jakie tworzyło założone 
przez nich Bractwo Cyrylo-M etodiańskie6.

Literatura miała jednak własną licentia poetica, własne prawo do mitu 
i kreacji, która zaspokoi żądania wyobraźni, odpowie na romantyczne pytania 
i niepokoje.

Czy było to zagadnienie wyłącznie literatury? Czy powstałe pod jej wpływem 
portrety Ukrainy wystarczy rozpatrzyć z punktu widzenia estetycznych upodo
bań epoki, jej metafizycznych skłonności i fantazmatycznych upodobań? Otóż 
nie.

Cyprian Kamil Norwid pisał, że w sytuacji, gdy naród pozbawiony jest 
niezawisłego bytu państwowego „słowo musi zastąpić akt polityczny” 7. Nim 
odsłonimy również ten wymiar w literackich „słowach o Ukrainie” odwołajmy 
się najpierw do politycznych wypowiedzi sensu stricto.

Na rok przed wybuchem drugiej wojny światowej, która w stosunkach 
polsko-ukraińskich pozostawiła tak traumatyczne ślady, Stanisław Pigoń pisał 
o wyobrażeniach Polski, jakie rysowały się w publicystyce wielkiej, romantycznej 
emigracji. „Programem dla wszystkich jednakowo bezspornym było odzyskanie 
granic co najmniej z roku 1772 [...]” 8, a to, dowodził uczony, pociągało za sobą 
zasadnicze pytanie, jaka ma być w przyszłej Polsce sytuacja ziem obcych 
etnicznie? Czy obszary zamieszkane przez ludność litewską i ruską mają zostać 
włączone w obręb Rzeczypospolitej na zasadzie inkorporacji, federacji, czy 
autonomii regionalnej? Otóż, pisał Pigoń, „zgodnie opowiadano się za integraliz- 
mem tych ziem, a przeciwko federacji” 9. Jednak łańcuch przyczyn i skutków,

6 Wiele prac poświęci! temu zagadnieniu W. M o k ry . Reprezentatywny jest wśród nich artykuł: 
Nurt chrześcijański w literaturze ukraińskiej X I-XX w. Od „Słowa” Ilariona do „Soboru" Olesia 
Honczara, w: Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej, pod red. R. L u ź n e g o , Lublin 1988.

7 Cyt. za: W. K a r p iń s k i ,  M. K ró l ,  Sylwetki polityczne X IX  wieku, Kraków 1974, s. 37.
8 S. P ig o ń , Zręby nowej Polski w publicystyce wielkiej emigracji, Warszawa 1938, s. 8.
9 Ibidem, s. 9. Warto może dodać, że w tym czasie ukraińscy pisarze zgrupowani w Bractwie 

Cyrylo-Metodiańskim wysuwali nieśmiałe jeszcze propozycje federacyjnego połączenia Polski
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wynikłych z takiego rozstrzygnięcia zagadnienia ciągnął się dalej. Bo skoro 
integracja, to na jakiej podstawie, jak ją  uzasadnić i jak  jej dokonać? Jak 
przekonać ludność ruską, która tyle razy objawiała swą wrogość, buntowała się 
przeciwko panowaniu „Lachów” , że jej miejsce, jej ojczyzna to Rzeczpospolita? 
N a to pytanie nie udzielono wystarczającej odpowiedzi. Byli tacy, zwłaszcza 
wśród demokratów, którzy zakładali, iż poczucie narodowej łączności już 
istnieje. „M imo różnic pochodzenia, religii, języka, jest silny węzeł, który ściśle 
łączy wszystek lud polski [...] Węzłem tym -  wspólna wszystkim miłość 
ojczyzny” 10 11. Objawem patriotycznych uczuć miała być pieśń gminna, a także 
poparcie polskich zrywów narodowych. Stopień zmitologizowania tego myś
lenia łatwo ocenić uświadamiając sobie, że w ukraińskiej pieśni ludowej dwa 
najważniejsze tematy historyczne to, z jednej strony powstanie Bohdana 
Chmielnickiego, który w optyce kresowego chłopstwa walczył o „wolność 
i prawosławną wiarę” , a z drugiej wspomniany już bunt -  koliszczyzna, która 
w pamięci polskiej pozostawiła złowrogie wspomnienie rzezi humańskiej. Zaś co 
do polskich zrywów narodowowyzwoleńczych -  o ile ludność Litwy brała udział 
jeszcze w powstaniu styczniowym, o tyle Ukraińcy czasami przyłączający się do 
rewolucji listopadowej, po jej upadku stracili zainteresowanie dla „polskiej 
sprawy” . W Galicji polska propaganda wolnościowa, która milczała o in
teresach Rusinów, przyczyniła się wręcz do rozbudzenia ukraińskiej świadomo
ści narodowej. Jeszcze w warstwie nielicznej, jeszcze nie dość pewnej swych 
pragnień, lecz był to proces niemożliwy już do zatrzym ania11.

Szesnaście lat później, w roku 1848, gdy cała Europa wrzała hasłami Wiosny 
Ludów, braterstwa i wspólnoty interesów, na zjeździe słowiańskim w Pradze 
doszło do strasznej awantury pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Prysły mity 
słowiańskiej jedności, a na pierwszy plan wysunęły się egoizmy i interesy 
narodowe. Był to koniec politycznego romantyzmu, a zarazem oficjalnie 
uznawany początek ukraińskiej świadomości narodowej. A kiedy władze 
austriackie wprowadziły powszechne uwłaszczenie chłopów doznały porażki 
najbardziej trzeźwe z romantycznych koncepcji rozwiązania „sprawy ukraiń
skiej” . Wedle polityków z Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego bunty 
przeciwko Polsce miały charakter społeczny, a nie narodowy. Toteż wyzwolenie 
Rusinów z niewoli pańszczyzny, danie im ziemi miało przywiązać ich do 
Rzeczypospolitej. Tak się jednak nie stało, a nieśmiałych i nieudolnych polskich

i Ukrainy. Całkowite zignorowanie tego faktu, a w Galicji, po upadku powstania listopadowego, 
nieumiejętnie prowadzona polska propaganda patriotyczna, przyczyniły się do zobojętnienia 
Rusinów wobec polskiej walki narodowowyzwoleńczej.

10 S. P ig o ń , op. cit., s. 10.
11 Pisze o tym J. K o z ik , Ukraiński ruch narodowy w Galicji w latach 1830-1848, Kraków 1973, 

s. 51-68.
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prób rozwiązania kwestii pańszczyźnianej strona ukraińska nie zauważała, lub 
nie dowierzała ich rzetelności.

Najbardziej intensywne zainteresowania polskiej literatury kulturą Rusinów 
miały miejsce wówczas, gdy te dramatyczne problemy nie objawiły się jeszcze 
z taką wyrazistością, gdy fascynacji folklorem ukraińskim nie towarzyszyła 
świadomość jego odrębności. Nie zdawano sobie jeszcze sprawy z różnic 
narodowych. Jeden z pierwszych zbieraczy dumek i ukraińskich pieśni ludowych 
Wacław Zaleski zwany Wacławem z Oleska (1799-1849) pomieszał w swoim 
zbiorze utwory polskie z ukraińskimi, najwyraźniej nie dostrzegając tego, że są 
one produktem  rozmaitych kultur.

Romantyczna fascynacja Ukrainą, która wyniosła ten kraj do godności 
„polskiej Szkocji” i zbudowała pomnik kozackim rycerzom powstała w znacznej 
swej części i budziła największe zainteresowanie wówczas, gdy jeszcze nie doszły 
do głosu drapieżne spory polityczne, gdy konflikt dwu narodów nie zarysował się 
z taką oczywistością. Zarazem właśnie ta literatura poprzez dobór tematów, ich 
interpretację, opis polsko-ukraińskiej przeszłości i przyszłości, formowanie 
wzorów, którym miały być wierne oba społeczeństwa, słowem swoją wizję 
Ukrainy oderwaną od tego, co wówczas nurtować poczynało samych U kraiń
ców, nadchodzący konflikt zwiastowała.

Prawy Kozak-rycerz był przyjacielem Polaków

W historii literackich stosunków polsko-ukraińskich jest jeden przypadek, 
którego dziwactwo potwierdza stopień powikłania związków obu narodów. 
Mamy tu na myśli twórczość Tomasza, czy jeśli ktoś woli, Tymka Padurry. Ten, 
mierny zresztą poeta, został -  rzec by można -  literatem niechcianym, do którego 
nie przyznają się od dawna ani Polacy, ani Ukraińcy. Miał on jednak swój czas 
wielkiej popularności, prorokowania mu kariery człowieka, na jakim  spocznie 
zasługa odrodzenia literatury ukraińskiej.

Pod adresem Padurry „Dziennik M ód Paryskich” pisał w roku 1844: „To, 
czym wszystkich przewyższa jest estetyczne ukształcenie i pewne poczucie 
świętości w dotykaniu minionego życia przodków. Rubaszne i obrzydliwe żarty, 
obrazy spaczone przesadą, w powierzchowności ostrość i dzikość a wewnątrz 
ubóstwo myśli i wynalezienie [?], takie cechy zalatywały nas ze wszystkich 
piosenek i poematów w tym dialekcie składanych, lub naśladowanych niezgrab
nie. Nie będą one nigdy poezją, choćby się sława ich autorów po słownikach 
konwersacyjnych lub innych pismach zagranicznych rozlegała” 12. Nie bardzo 
wiadomo, choć domysły w tej mierze nie schlebiają obiektywizmowi krytyka,

12 „Dziennik Mód Paryskich” 1844, nr 18, s. 143-144.
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jakie to utwory nieprzyjemnie mu „zalatywały” . A skoro już jesteśmy przy tej 
recenzji, to warto poświęcić chwilę uwagi użytemu w niej określeniu „dialekt 
ukraiński” . Nie było ono w tym momencie bynajmniej obojętne. Od lat 30-ych 
XIX wieku nabierała w Galicji znaczenia „wojna językowa” , w której zmaga
no się o nadanie językowi ukraińskiemu nowoczesnego kształtu, o jego osta
teczną kodyfikację. Wysiłki te zmierzały do udowodnienia, że język ten nie 
jest ani dialektem polskim, ani rosyjskim, jak chcieli zwolennicy koncepcji 
panslawistycznych. Dowód miał znaczenie fundamentalne, bowiem stawał się 
podstawą określenia kulturowej odrębności Ukraińców. Zaś wypracowanie 
kulturowej koncepcji narodu, mogło, czego słusznie się obawiano, pociągnąć 
w przyszłości żądania polityczne.

Tymek Padurra pisał w języku ukraińskim, ale pisał utwory przesycone 
polskim patriotyzmem. Tworzył wyidealizowany obraz przeszłości, głosząc 
chwałę Rzeczypospolitej i sprzymierzonej z nią Kozaczyzny. Jego mity historycz
ne miłe były Polakom, mogły zostać uznane za wzorcowe postawienie ukraińs
kiego tematu, ale samym Rusinom od początku stały się „ideologicznie obce” . 
Gdy po 1848 roku zanikły zainteresowania słowiańskie nikt nie chciał uznać 
Tymka za swego. Polakom obcy był jego język, a Ukraińców raziła ideologia. 
Ani niebo, ani ziemia, ani woda nie chciały przyjąć dzieła literackiego 
samobójcy.

Przypadek Padurry, przede wszystkim ze względu na lichotę jego tekstów, nie 
wart byłby wspomnienia, gdyby nie ujawniał w sposób spektakularny p ro 
blemów związanych z tematem Kozaczyzny.

W iadomo, że Kozacy i fenomen stworzonej przez nich kultury były jednym 
z zasadniczych powodów polskiej fascynacji Ukrainą. Założona przez stepo
wych rycerzy republika wydawała się doskonałą realizacją m arzeń o wolności, 
a ta ostatnia, jako najcenniejsza wartość zaporoskiego wojownika, czyniła 
z niego postać owianą legendą, promieniującą przykładem moralnym. Rom an
tycy kreowali mit Kozaka, który z chłopa bezwzględnie gnębionego przez 
tatarskiego najeźdźcę przeistoczył się w rycerza własną determinacją pokonują
cego haniebny los. Kozak nie mógł znieść niewoli, nie mógł w niej żyć, i to, wraz 
z namiętnym umiłowaniem ojczystej ziemi, tworzyło przekaz etyczny, jaki 
romantyczni literaci pragnęli zaszczepić polskiemu społeczeństwu.

Toteż „przesławną Hetmańszczyznę” , opiewającą dzieje kozackich przywód
ców, traktowano jako zbiór tematów nasyconych, tak bliskim romantyzmowi, 
heroizmem tragicznej walki o wolność. Polscy pisarze sławili kozacką odwagę 
i determinację w bojach z Rosją, czy Turcją, a szczególnie chętnie przypominali 
wydarzenia dziejowe, dotyczące wspólnych zmagań Zaporożców i Lachów 
przeciwko jednemu wrogowi. To przymierze wydawało się zjednoczeniem 
„synów wolności” , którzy stawili opór ciemnym siłom niewoli i despotyzmu.
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W zorcową postacią najdoskonalej realizującą mit prawego Kozaka był 
hetman Piotr Konaszewicz Sahajdaczny. Istotnie należał on do najpotężniej
szych i najkonsekwentniejszych rzeczników ugody z Polską. Zaś jego śmierć 
stanowiła wręcz wymarzony materiał dla legendy. Sahajdaczny zmarł w wyniku 
trudów i ran odniesionych na wyprawie przeciwko Turkom, w czasie której 
wspomagał wojska polskie i walnie przyczynił się do ich zwycięstwa.

Jednak osobą o równie potężnej indywidualności, co Piotr Konaszewicz był 
Bohdan Zenobi Chmielnicki. Jego powstanie, które z zapałem opiewała ukraińska 
pieśń gminna, w historiografii tego narodu jest traktowane, jako kamień milowy 
na drodze Rusinów do narodowej odrębności i tożsamości. Dla Polaków jego zryw 
to jedna z najpotężniejszych katastrof, jakie dotknęły Rzeczpospolitą i wpłynęły na 
jej upadek. Bohdan Chmielnicki był wrogiem, wrogiem straszliwym, ale zarazem 
wpisywał się w poczet „przesławnych Kozaków,” obok których polska literatura 
romantyczna nie mogła przejść obojętnie.

Michał Czajkowski, wielbiciel Zaporożców i ich kultury, autor powieści 
kozackich, przedstawiał Chmielnickiego, jako człowieka, który potargał trady
cję wielkiego Sahajdacznego. Niepohamowane ambicje Bohdana, a zarazem 
obce intrygi odpowiadały za to tragiczne w skutkach powstanie. Czajkowski nie 
usprawiedliwiał strony polskiej. Między innymi negatywną opinię wystawił 
gloryfikowanemu przez naszą tradycję patriotyczną Stefanowi Czarnieckiemu. 
Imię tego męża, którego miłość do ojczyzny stała się przysłowiowa, pozostanie, 
jak  pisał, w pohańbieniu na Ukrainie. Za bezprawia, nadużycia i okrucieństwa. 
Ta informacja znalazła się jednak wyłącznie w przypisach utw oru13, a sam 
Czajkowski pomimo takich komentarzy nie uznał polskich działań na kresach za 
główną przyczynę powstania.

Największe zrozumienie dla postaci Chmielnickiego wykazał, całkowicie i od 
wielu lat zapomniany, poeta Tymon Zaborowski. W jego ujęciu kozacki hetman 
stawał się „biczem bożym” na dumę lackich panów, mścicielem ich buty 
i zbrodni urągających niebu. Ale nawet w tym, podkreślamy, najodważniejszym 
przedstawieniu, samą postać Bohdana cechowała ambiwalencja. Nieobca była 
ona również ukraińskiej historiografii, która nie kwestionując roli Chmielnic
kiego, obwiniała go niekiedy o oddanie Ukrainy w niewolę Rosji, o zamach na 
wolność Kozaczyzny w imię namiętnego dążenia do stworzenia państwa.

13 Postać Stefana Czarnieckiego cechowała, wedle Czajkowskiego, poważna ambiwalencja. 
Z jednej strony pisarz nazywał go „znamienitym bohaterem Polski”, z drugiej zarzucał mu nie tylko 
zbyt okrutne stłumienie ukraińskiego powstania, ale nieopanowaną wrogość do Kozaczyzny. 
Czarniecki był jej największym przeciwnikiem, a jego intrygi, wynikłe z osobistej zawiści miały 
doprowadzić do śmierci Jana Wyhowskiego. Zamordowanie tego hetmana, który zdaniem 
Czajkowskiego mógł doprowadzić do ugody Kozaczyzny z Rzeczpospolitą, zadecydowało o „od- 
strychnięciu się Ukrainy od Polski” . Por. M. C z a jk o w s k i ,  Hetman Ukrainy, w: Pisma Michała 
Czajkowskiego, t. VI, Lipsk 1863, s. 209.
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Wymowę dram atu Zaborowskiego, który jako jeden z nielicznych dotknął 
drażliwego zagadnienia „Chmielnicczyzny” osłabiały słowianofdskie przeko
nania autora. Wydawało się, że na ich gruncie można przezwyciężyć tragedię 
przeszłości, można złagodzić m orał wynikający z działania Chmielnickiego.

Ostrożność wobec problemu Zaporożców, którzy nie chcieli służyć Polsce, lecz 
przeciw niej zwracali swe spisy, widać nie tylko w oryginalnych utworach. 
Romantyczna fascynacja ukraińskim folklorem owocowała namiętnym zbiera
niem tamtejszych pieśni ludowych. Kolekcje Lucjana Siemieńskiego i Augusta 
Bielowskiego, po części zapożyczone u innych zbieraczy, należą do najbardziej 
znanych. Ale dobór m ateriału przez autorów jest znamienny. Rzadko pojawiają 
się tam pieśni mówiące o konfliktach narodowych, a jeszcze rzadziej dotyczące 
społecznych przyczyn zamieszek na U krainie14. Spośród liryki historycznej 
Siemieński z Bielowskim wybierali przede wszystkim dumki sławiące śmierć za 
wiarę, walkę z Tatarami, czy Turkami. Jedyna pieśń poświęcona Bohdanowi 
Chmielnickiemu opiewała neutralną dla Polaków wyprawę hetm ana na Mul- 
tany.

W ten jednak sposób ogromny obszar ukraińskiej liryki ludowej pozostawał 
nietknięty i nie przyswojony. Cenzura ostrych, antypolskich pieśni sprzyjała 
złudzeniom, iż pomimo różnic języka, pochodzenia, wiary cały lud łączy miłość 
do ojczyzny, to jest Polski. Co więcej -  wskutek cenzorskich cięć zastosowanych 
w tematach kozackich, pomimo szerokiego zainteresowania dla kultury ukraińs
kiej, zagubiona została przez romantyków niesłychanie istotna tradycja, do 
której w przyszłości odwoływać się będą ukraińscy politycy i pisarze, świadomi 
już, że walczą o niezawisłość swego kraju. Kiedy Iwan Franko pisał, iż „Ludowa 
twórczość Ukraińców stanowi klucz do zrozumienia nie tylko literatury i kultury 
Ukraińców, lecz też charakteru narodowego, historii, umysłowości, duchowo
ści” 15 to miał na myśli w znacznej mierze te pieśni, które znalazły się poza polem 
zainteresowania romantycznych zbieraczy i literatów.

Istniała jednak przyczyna złagodzenia antypolskiej wymowy, jaka cechowała 
część kozackich historii opiewanych przez literaturę ludową. Otóż dawne gniewy 
i nienawiści wydawały się pogrzebane w poniekąd wspólnej mogile. Pisarze 
zwróceni ku tradycji Kozaczyzny sądzili, że należy ona do bezpowrotnej 
przeszłości. Tak, jak zaginął świat sławiony w Pieśniach Osjana, tak też 
przepadła stworzona przez Zaporożców republika. Z jej upadku wiało melan
cholią, smutkiem, ale przynależność do czasu minionego pozbawiała najbardziej 
dramatyczne problemy drastyczności, jaką niesie ich aktualność.

14 A. B ie lo w sk i,  L. S ie m ie ń s k i ,  Dumki, Praga 1838. Zbiorek ten mieści dwie dumki 
wspominające o kozackich powstaniach przeciwko Polsce: Narzeczony oraz Czerniawa.

15 Cyt. za: S. K o z a k, U źródeł romantyzmu i nowożytnej myśli społecznej na Ukrainie, Wrocław 
1978, s. 34.



ROMANTYCZNA FASCYNACJA UKRAINĄ 745

O śmierci Kozaczyzny romantycy pisali wiele i często. Poniekąd tak kazała 
estetyka „północy” lubująca się w temacie umarłego ludu. A ten naprawdę 
wydawał się stracony. Caryca Katarzyna rozgramiając Sicz unicestwiła zalążek 
ruskiej państwowości. Pozostały zaledwie pieśni o narodzie, który „starał się 
ugruntować swoją niepodległość, walczył o nią i upadł” 16. N a kościach 
spędzonych do niewolniczej pracy Kozaków wyrósł Petersburg, zaś kończąc 
dzieło zniszczenia zainicjowane przez Piotra I, „Semiramida Północy” , ostat
niego koszowego Siczy -  Kałnyszewskiego -  trzymała w klatce tak długo, aż 
wyrosły mu szpony, jak  u dzikiego zwierzęcia. W Stanicy hulajpolskiej Michał 
Grabowski opisywał formalne polowania urządzane na niedobitków Kozaczyz
ny. Brali w nich udział, na rozkaz imperatorowej, ale nierzadko wetując własne 
urazy i krzywdy także polscy żołnierze. Tak kończył się sen o wolności.

Pozostawała legenda i jej przekaz moralny, że wolności należy bronić nawet za 
cenę śmierci. Z unicestwienia Kozaczyzny, które zbiegło się w czasie z upadkiem 
Rzeczypospolitej, romantycy wyciągali „przesłanie dla wnuka” . Głosiło ono 
konieczność pojednania, bo tylko razem oba narody mogły obronić się przed 
moskiewską zaborczością. Przesłanie skądinąd słuszne, pytanie jednak, jaką 
formę miała owa zgoda przybrać. Nie zwiastowała jej bowiem nadzieja 
wyrażona przez jednego z największych wielbicieli kozackiej legendy, Bohdana 
Zaleskiego. A utor niezwykle swego czasu cenionych dumek, pompatycznie 
zwany „dziecięciem stepów” napisał, iż ufa, że „[...] samym jarzmem jeno prawdy 
katoliczeje ludzkość a Słowiańszczyzna spolszczy się” 17.

Kraj demonów

Ukraina Kozaków była w romantycznym przedstawieniu Ukrainą zarazem 
rycerską i tragiczną. W jej opisie unikano poetyki frenezji; nawet śmierci 
towarzyszył nastrój melancholii lub patetycznej wzniosłości.

Obok tego portretu istniał inny, określony jako  demoniczny. Jego głównym 
bohaterem był nie Kozak, ale hajdam aka, zbuntowany chłop.

W ludowej pieśni ukraińskiej te dwa tematy tworzyły ideową i estetyczną 
całość. Hajdamaczyzna była dla Rusinów kulminacyjnym momentem Hetmań- 
szczyzny. Walki Kozaków i walki zbuntowanych chłopów tworzyły ciągłą 
tradycję i w przyszłości razem ukonstytuowały narodową i społeczną świado
mość Ukraińców. W ich historii wspominana koliszczyzna i likwidacja Siczy to 
najważniejsze wydarzenia XVIII-wiecznych dziejów. Równie tragiczne i równie 
wzniosłe, opiewane w pieśniach bez różnicy. Z tego punktu widzenia Iwan Gonta

16 M. G ra b o w s k i ,  Co znaczy Kozaczyzna, w: Id em , Literatura i krytyka, t. I, Wilno 1837, 
s. 28.

17 J. B. Z a le s k i ,  Pisma, Lwów 1877, s. 100.
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i Maksym Żeleźniak -  przywódcy chłopskiego buntu -  byli bohaterami, którzy 
dopełniali szeregu wielkich kozackich hetmanów.

Tymczasem w polskiej literaturze romantycznej Hetmańszczyzna i Haj- 
damaczyzna to zjawiska zupełnie różne, o odmiennej wymowie, ocenie, które 
legły u podstaw dwu rozmaitych portretów Ukrainy. Ten, którego tłem były 
opowieści o chłopskich zrywach i buntach, posługiwał się estetyką nasyconą 
elementami brutalności, okrucieństwa i gwałtu. Jego bohatera nie cechowała 
wzniosłość Kozaka. Prowokował on raczej do analizy ludzkiego bestialstwa, 
penetracji tematu ciemnych, zwierzęcych stron duszy człowieka. Towarzyszyło 
temu drążenie fenomenu opętania przez krew, roztrząsanie tematu cierpienia 
i śmierci.

Doskonałym przykładem może być tu Zam ek kaniowski Seweryna Goszczyńs
kiego, w którego opisach umieranie nabiera wręcz fizjologicznego charakteru, 
a czytelnikowi nie zostają oszczędzone najbardziej drastyczne detale męczeńs
kiego zgonu.

Goszczyński musiał się zresztą tłumaczyć ze swej nasyconej frenezją poetyki. 
Bowiem Zam ek kaniowski choć zdobył niekwestionowane uznanie, zarazem 
spotykał się często z zarzutami „zbytniego rozświetlenia okropnych szczegó
łów” , „zbytniego ich zbliżenia do oczu czytelnika” 18. Poeta we wstępie 
załączonym do swego dzieła, w którym powołuje się na prawdę historii, 
przytoczył garść okropności związanych z buntem Gonty i Żeleźniaka, a następ
nie z równie straszliwymi, barbarzyńskimi „karam i” , jakich pod dowództwem 
Piotra Stempkowskiego, dopuściły się wojska polskie pacyfikując zbuntowane 
wsie. Z takich to dziejów, pisał Goszczyński, wywiódł on swój poemat i pytał jaki 
więc jego duch być powinien?19

A „duch” dzieła był straszliwy, nie tylko ze względu na przytoczenie zbrodni 
ludzkiej namiętności, ale także w związku z pesymizmem myślenia o przyszłych 
dziejach. Chłopski bunt nazywał Goszczyński „ucztą długo tłumionej swobo
dy” , straszliwą odpłatą za doznane okrucieństwa. Ale, że taka była istota 
koliszczyzny, w to współrodacy poety nie będą, jak  pisał, chcieli uwierzyć. I tak 
w świecie, gdzie chwilowo przygasł pożar znów zapanuje ten sam, pozorny 
pokój, znów będą miały miejsce te same zbrodnie.

Wydawało się więc, że dla Ukrainy oglądanej przez pryzmat Hajdamaczyzny 
nie ma nadziei i nie ma pokoju. Jest to świat, który bez końca musi tonąć 
w nienawiści i krwi.

18 Tak oceniał Zamek kaniowski m.in. M. Grabowski. Por. M .G ra b o w s k i ,O  elemencie poezji 
ukraińskiej w poezji polskiej, w: Id em , op. cit., t. I, s. 106-107.

19 S. G o s z c z y ń s k i ,  Kilka słów o Ukrainie i rzezi humańskiej, w: I d e m, Dzieła zbiorowe, pod 
red. Z. W a s ile w s k ie g o , t. III, Lwów, s. 384-387.
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Konstatacjom  Goszczyńskiego dramatyzmu dodawał fakt, że w czasie, gdy 
pisał swój Zam ek kaniowski w okolicznych wsiach wybuchło chłopskie po
wstanie. Nie przybrało ono rozmiarów rebelii Gonty, ale i tak wzbudziło 
niesłychany popłoch tamtejszych obywateli.

Hajdamaczyzna nie była więc tematem przebrzmiałym, nie dawało się jej 
zatrzasnąć w przeszłości, tak jak  „dawno przebrzmiałą Kozaczyznę” . Zresztą 
i z Kozakami, pisał Goszczyński, rzecz przedstawiała się inaczej, niż tego chcieli 
polscy lirycy. Bohdanowi Zaleskiemu, najbardziej uznanemu twórcy kozackiej 
legendy, a swemu wieloletniemu przyjacielowi, zarzucał poeta zbytnie „wymus
kanie” postaci Zaporożców, uczynienie z nich dworaków, którymi nie byli20.

W demonicznej wizji życie na Ukrainie osadzone było na beczce z prochem. 
W ydawało się nieustannie zagrożone zniszczeniem, apokaliptyczną klęską, 
z której odradzało się po to, by unicestwiła je kolejna fala śmierci. Szukając 
źródeł wszechobecnej zagłady romantycy nadawali tym obszarom rysy ziemi 
przeklętej, dotkniętej „gniewem bożym” . Powołując się na etymologię słowa 
„ukraina” sugerowali, że jej skrajność ma sens nie tylko geograficzny, ale także 
metafizyczny. Po prostu tego kresu ludzkiego świata nie sięgała już łaska Boga. 
W jednym z opowiadań Michała Grabowskiego bohaterka pyta przybysza, czy 
i on uważa ich „za lud osiadły po piekielnej już stronie Styksu” 21. W innym 
miejscu mówi się o tym, że w Polsce „każdy kawałek ziemi święty i poświęcony, 
a krynice i studnie zwyczajne błogosławieństwo boskie zamieszkuje” 22. Tym
czasem na Ukrainie są obszary, gdzie od stworzenia świata nie padła kropla 
święconej wody, tereny wrogie człowiekowi i złe.

W tym ujęciu U kraina traciła swój chrześcijański charakter, a jej lud 
ukazywano pogrążony w pierwotnym, magicznym obrzędzie, a nie w cerkiew
nym nabożeństwie. Było to zgodne z romantycznym pragnieniem odrodzenia 
wiary w pierwotnych źródłach, nadania jej energii, którą utraciła zastygając 
w dogmatach i zinstytucjonalizowanych gestach wiary. Zarazem jednak tak 
ukazana religijność wprowadzała do portretu Ukrainy elementy grozy. Przeraże
nie wiało nie tylko z tajemnicy pierwotnego rytuału, ale przede wszystkim z sił 
dobra i zła bardziej wyzwolonych, niepodporządkowanych człowiekowi, niż 
gdziekolwiek indziej.

Ukraina wydawała się obszarem „otwarcia metafizycznego” -  w każdym 
miejscu człowiek mógł napotkać na nadprzyrodzoną moc najczęściej czyhającą 
na jego zgubę. W literackiej wizji zrebarbaryzowanych obszarów duchy czaiły się 
na gościńcach, rozdrożach, w stepie, we mgle i wichurze. Cała natura nabierała

20 Ibidem, s. 204.
21 M. G ra b o w s k i ,  Zamieć w stepach, Petersburg 1862, s. 71.
22 Ibidem.



748 DANUTA SOSNOWSKA

piekielnego charakteru. W jej opisie nie pozostało nawet wspomnienie po 
zielonej, bujnej, wesołej Ukrainie, którą tak chętnie sławił Zaleski.

Zamiast niej pojawiał się kraj straszny, gdzie „człowiekowi na każdym kroku 
niebezpieczno, gdzie po stepach obłęd i wszelkie tumany się wodzą” 23. Ten 
infernalny krajobraz nie cechował całej Ukrainy. Wedle romantyków granica, 
która rozdzielała część piekielną, od bardziej przychylnej człowiekowi przebiega
ła na rzece Boh. Ale nawet żyzne regiony nabierały w tym opisie chorobliwego 
nadmiaru, bujności nieposkromionej, która nasuwała skojarzenia ze śmiercią. 
Przywoływany już Grabowski porównywał ukraińskie pola do stołów wiecznie 
nakrytych, wiecznie zastawionych, do których jednak nikt nigdy nie siada. Ich 
płodność wydawała się stworzona „niepomiarkowaną dumą, lub chciwością” 24.

Groza wiała z ukraińskiej przyrody. Okrutne mrozy i zamiecie groziły śmiercią 
zbłąkanemu wędrowcy, a wichry nieraz wśród lata buszowały tak gwałtownie, 
i takie podnosiły z ziemi kurzawy, że ćmiły dzień najjaśniejszy. „Wtedy 
w obłokach pyłu pędzące nie wiedzieć gdzie nastraszone konie, łamią karki ze 
stromych obrywów jarów, albo ze skał wpadają w morze. Całe nawet stada owiec 
często tak giną. Kiedy wiatr pędzi do morza, oprzeć się jego sile nie mogą tumany 
burzy i piany odmętów, ukrywają granicę między morzem a lądem; rozhukane 
fale wybiegają, aż na step przeciw oślepionemu stadu, a kiedy tylko jedną 
owieczkę ze sobą do morza zabiorą, to i reszta w nie wchodzi, tak że nieraz 
i przeciwiący temu czaban wepchnięty został razem w morskie czeluście”25.

Fascynacja śmiercią i obłęd -  to były dwa uczucia, jakie przenikały naturę 
i człowieka w demonicznym portrecie Ukrainy. Ulegały im nawet bydlęta, które 
podobnie jak  człowiek dążyły do samozagłady.

Z tego punktu widzenia charakterystycznie przedstawiały się opisy stepu, 
którego nieograniczona przestrzeń groziła człowiekowi szaleństwem. Na tym 
bezkresnym obszarze, gdzie nielitościwe słońce wypaliło wszelkie objawy życia, 
człowiek nie mógł znieść myśli, że na „taką pustynię jest sam jeden” 26, zdawało 
mu się, iż w suchej ziemi się utopił, że w tej beznadziejnej pustce istnieje jako 
pierwszy i jedyny byt stworzony przez Boga. Jak zwierzę usiłował uciec za jakieś 
ogrodzenie, schronić się przed tą napierającą zewsząd przestrzenią, która gniotła 
jego kruchą postać.

Step był jednym z przymiotów Ukrainy, dla których osiedleni tam  Polacy 
obdarzali ten kraj nie dającą się ostudzić miłością, a ich fascynacja okazywała się 
trwalsza niż pożogi, nieszczęścia, wygnania. W literaturze polskiej, a zwłaszcza 
romantycznej, istnieje wiele porywających opisów tych pól, na których człowiek,

23 Ibidem.
24 Por. M. G ra b o w s k i ,  Stanica hulajpolska, t. I, Wilno 1840, s. 17.
25 M. G r a b o w s k i ,  Zamieć w stepach..., s. 53-54.
26 M. G r a b o w s k i ,  Opowiadanie kurennego, Żytomierz 1860, s. 92.
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rozpędziwszy konia bez miary, tracił poczucie granic, a raczej rozpaczliwie 
pragnął ich przekroczenia. Pożądał przebicia się przez wszystkie bariery ludzkiej 
kondycji. Pozostały po tym doświadczeniu mnogie świadectwa, które mówią 
o tym, że pęd po stepie upajał, jak  kilka dobrych miar wódki.

Istnieje też wiele zapisów dowodzących, iż pomimo fascynacji stepem dusza 
polska czuła się w nim nieswojo. Przynajmniej ta, która występowała w demoni
cznym portrecie Ukrainy, doświadczała na tym niezmierzonym obszarze 
granicznego przeżycia egzystencjalnego. Wychodziła z niego zbłąkana, przerażo
na, chora, często dotknięta obłędem.

To, co uderzało w stepie -  wszechobejmująca śmierć potwierdzana przez 
nieskończony ciąg mogił i kurhanów, stawało się głównym tematem demonicz
nych opisów Ukrainy. Ślady ludzkiego życia przemijały rozdmuchane przez 
wiatr. Grabowski zwracał uwagę, że tyle bajecznych fortun, jakie zrodziła żyzna 
gleba ukraińska nie pozostawiło po sobie znaku. „N ikt tu  -  pisał -  nie myślał 
o czymś poważnym i stałym, nikt nie pragnął pozostawić śladów stóp swoich na 
ziemi, po której stąpał. Toteż do ostatnich lat, może dziś nawet w części, te stepy 
po których się tyle zdarzeń przeniosło, tyle pokoleń odżyło, pozostały zawsze 
odbiciem pierwotnej dzikości” 27.

Życiu na Ukrainie, a zwłaszcza życiu polskiemu nieustannie zagrażała 
kozacka spisa lub nóż zbuntowanego chłopa. Tę momentalność istnienia, które 
niszczone, uparcie powracało fenomenalnie odbijał czasownik „pustować” , nie 
znany na innych obszarach. „Pustowały” tereny, gdzie wojna lub bunt wygubiły 
mieszkańców, zniszczyły ich domostwa. Pozostawała nazwa po wiosce, komplet
nie puste i zdziczałe miejsce obdarzone jednak imieniem, które czekało. Czasem 
lat kilkanaście, lub kilkadziesiąt, nim nowi osadnicy obdarzą je gwarem życia. 
Do chwili kolejnej katastrofy.

Katastrofy zaś zdarzały sie często i zmiatały z powierzchni całe rodziny. 
A jednak krewni, powinowaci pomordowanych powracali w miejsce familijnej 
zagłady, z większą tylko, jak  pisał Grabowski, „nienawiścią do imienia 
ruskiego” 28.

Temat ukraiński sprzyjał penetracji zagadnienia śmierci i cierpienia. Ta 
pierwsza przybierała często postać tak wymyślną, że stawała się elementem 
perwersyjnego teatru, do doskonałości artystycznej doprowadzonego w Śnie 
srebrnym Salomei. Ale i w innych utworach, których akcja toczyła się na 
Ukrainie przedstawieniom umierania towarzyszyło wyrafinowane okrucieńst
wo. Słynna odwaga Gonty, który stoicko zniósł najbardziej wyrafinowane

27 M. G ra b o w s k i ,  Pan starosta Kaniowski, Warszawa 1856, s. 146-147.
28 M. G ra b o w s k i ,  Stanica hulajpolska..., t. I, s. 3.
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tortury, jakie zadano mu po stłumieniu powstania, na wiele sposobów została 
opisana przez romantyków. M ożna stworzyć katalog perwersyjnych zgonów, 
które rzadko występowały poza tematyką ukraińską: wbijanie na pal, odzieranie 
ze skóry, wyrywanie żywcem serca, zamienianie płodu ciężarnych kobiet na 
szczenięta. L iteratura obu narodów licytowała się w okrucieństwie tych opisów, 
oczywiście najokropniejsze wyczyny przypisując przeciwnikom.

Wojny na kresach cechował terror i brutalność właściwe walkom, w których 
gra rolę czynnik narodowy, społeczny i religijny, ale w demonicznym obrazie 
Ukrainy to okrucieństwo było jeszcze podrysowane. Nierzadko teksty nawet 
oparte na oryginalnych utworach ludowych akcentowały lub eskalowały ich 
krwawość. Tak było w przypadku tłumaczonej przez Bielowskiego Dumy 
o Sawie.

W skutek tych zabiegów wpisujących zarówno człowieka, jak i świat, w którym 
żyje, w piekielne błędne koło, U kraina zmieniała się w przerażający obszar, gdzie 
w ciemnościach stepu siostry morowe zmagają się o prawo zabijania bydła lub 
ludzi, w oknach domów staje dżuma i liczy śpiących, pola przebiega rozszalały 
koń wróżąc wojnę, z nieba spadają żmije-latawce opętujące kobiety, w niedo
stępnych skałach Dniestru gnieżdżą się gigantyczne węże położy, upiory wyją 
z żalu za straconym życiem tak strasznie, że blednie księżyc, wilkołaki skarżą się 
na swój los, wiedźmy warzą trój-ziele i gwiezdną rosą spryskują zboża, by 
sprowadzić pomór, nieszczęśliwi znikają w złym wietrze, upiory wypijają krew 
dzieci, a tej infernalnej, czyhającej zewsząd zagładzie towarzyszą złowrogie 
puchacze, stada wron krążące nad zabitymi i wycie wilków rozciągających ich 
kości.

Przesłanie Wernyhory

Demoniczny obraz Ukrainy wypływał z szekspirowskiego zauroczenia grozą, 
tajemnicą, zbrodnią i innymi okropnościami. Był też odpowiedzią na romantycz
ny niepokój metafizyczny, wynikający z pytania o istotę zła, człowieka i świata. 
Tragiczna historia polsko-ukraińskiego współistnienia dostarczała wiele przera
żającego materiału do rozważania tego zagadnienia, a jednocześnie sama w sobie 
nie pozwalała na obojętność. Zarazem jednak demonizm, traktowany jako 
wyjaśnienie dram atu Ukrainy związany był z bezradnością wobec rzeczywisto
ści.

Najbardziej sugestywne, piekielne wizje krajobrazu Ukrainy znaleźliśmy 
w późnych i prawie całkiem zapomnianych powieściach Grabowskiego: Zamieci 
w stepach (1862), Stanicy hulajpolskiej (1841), Panu staroście Kaniowskim 
(1856). Ich autor, ideolog skrajnego szlacheckiego konserwatyzmu, piszący
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o „rozpieszczonym chłopstwie ukraińskim ” 29,które nigdy „ucisku, ani krzywdy 
nie doznało” 30, narzekający na wyzyskiwanie szlachty, poprzez negowanie jej 
prawa do ziemi ukraińskiej stworzył przejmujący obraz natury tego kraju jako 
piekielnego młyna śmierci. Ale ten obraz w kontekście wiedzy, którą musiała 
uprzytomnić W iosna Ludów, nosił znamię podświadomego lęku, projekcji 
strachu i obsesji, wyrazu zagrożenia, a może nawet przeczucie przyszłego losu. 
Kontynuacją, a zarazem domknięciem demonicznego przedstawienia Ukrainy 
jest Zasypie wszystko, zawieje... Odojewskiego, opowiadające o wyniszczeniu 
polskiego świata w najtragiczniejszym czasie wojny dwu narodów i akcji 
depolonizacyjnej.

Koszmar ciągnących się od wieków konfliktów wysuwał na plan pierwszy, 
centralne w demonicznej wizji, pytanie o cierpienie. Ukraina była ziemią męki 
-  powszechnej i wszechobejmującej. Tomasz August Olizarowski mówił, że jest 
ona „grobem w kolebce i kolebką w grobie” , „drzewem nieustannie dartym 
z kory” 31. Cierpienie i śmierć, jakie kształtowały historię tego kraju, dotykając 
jego mieszkańców niezależnie od pochodzenia, języka i wiary, w polskiej 
perspektywie były niepojęte, wydawały się zrządzeniem fatum, niezrozumiałą 
igraszką dziejów.

Romantyczna literatura ukraińska znalazła wytłumaczenie tej męki, sięgając 
do podobnych rozwiązań, jakie wykorzystano poszukując dramatycznie sensu 
rozbiorów Polski i jej późniejszej martyrologii. W powstałym 14 lat po 
Mickiewiczowskich Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego dziele 
Mykoły Kostomarowa zatytułowanym Księgi istnienia narodu ukraińskiego, 
autor przedstawił wyidealizowany obraz kozackiej Ukrainy, k tóra chroniąc 
ideały wolności stała się solą w oku zawistnych panów. Doprowadzili oni do jej 
upadku i tak wina za ukrzyżowanie Ukrainy spadła pospołu na Rosję i Polskę.

Kostomarow nie potępiał całej polskiej historii. Konstytucja 3 M aja była dla 
niego wielkim dziełem, w którym Rzeczpospolita przemówiła swym praw
dziwym, słowiańskim głosem. Było już jednak za późno i w rozbiorach wyraziła 
się nie tylko nienawiść sąsiadów, którzy nie chcieli znać wolności, ale i kara za 
wcześniejsze zniewolenie Ukrainy.

Republika kozacka Kostomarowa była, podobnie jak  Polska mesjaniczna, 
kreacją idealną; nie odzwierciedleniem rzeczywistości, bo ta znajdowała swoich 
surowych krytyków, lecz tworem spirytualnym, w którym chodziło o wskazanie 
drogi rozwoju duchowego i najcenniejszych wartości człowieka. Jednak te dwa

29 M. G ra b o w s k i ,  Zamieć w stepach..., s. 24.
30 Ibidem, s. 81.
31 T. O l iz a r o w s k i ,  Dzieła, Wroclaw 1852, s. 55, 56.
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idealne konstrukty, jakie stworzyli Mickiewicz i Kostomarow wykluczały się 
wzajemnie. Cierpienie Ukrainy oskarżało Chrystusową Polskę, a demoniczny 
obraz „przeklętego kraju” , jaki dzięki literaturze zaistniał w polskiej świadomo
ści, czynił wizje Kostomarowa groteskowym nieporozumieniem. To nieporozu
mienie istotne jest nie tyle dla romantyzmu, ile dla czasów późniejszych. Bowiem, 
wedle określenia Mochnackiego, oba narody rozpoznawały siebie, swoje 
jestestwo w romantycznych kreacjach literatury. A te, zwłaszcza uproszczone, 
poddane ideologizacji, na którą, jak pisał Andrzej Walicki, romantyzm był 
niepokojąco nieodporny32,mogły służyć licytowaniu win i krzywd.

W tej beznadziejnej sytuacji dwu narodów skazanych na wzajemną rzeź, 
której błędnego koła nie sposób było przerwać, źródłem nadziei stawała się 
osoba Wernyhory. Zazwyczaj romantycy korzystali z apokryfów jego przepo
wiedni, by uzasadnić konieczność pojednania Ukrainy i Polski, a zarazem 
podtrzymać wiarę w możliwość przyszłej zgody. Te interpretacje, utrzymane 
w tonie „kochajmy się” nie wnosiły specjalnie nowych treści. Inaczej stało się, 
gdy w Śnie srebrnym Salomei legendę Wernyhory ożywił Juliusz Słowacki. 
W jego ujęciu stosunek proroka do polskości był niesłychanie złożony. Stary 
lirnik sam właściwie nie wie, dlaczego nie ciska na Polaków klątwy, choć nie 
szczędzi im przekleństw, za wspólnie jedzony, a przemieszany ze łzami chleb. 
Odpłatę za krzywdy Ukrainy pozostawia Bogu, a sam zawarowuje sobie tylko 
prawo do pogardy i zniszczenia liry, która tak długo snuła dumki o wielkiej 
przeszłości obu narodów. W świecie zgrzybiałych duchem, strupiałych polskich 
panów i owładniętego durem pomsty ukraińskiego ludu dla Wernyhory, 
rzecznika pojednania, nie ma miejsca. W tym świetle pozytywne zakończenie 
dram atu, w którym biorące udział postacie, w większości zostały wcześniej 
skompromitowane, nabiera cech straszliwej ironii. Świat pozornie wraca do 
normy, będą śluby, narodziny, praca, ale normalność to tylko złudna. Przecież 
klucz do duchowego sensu, a zarazem do pojednania nienawidzących się 
narodów i wyzwolenia Polski ma W ernyhora. A on odchodzi. Pozostaje pytanie, 
drążące, pełne niepokoju, nawet zniecierpliwienia: kiedy powróci? W ernyhora 
odpowiada na nie tajemniczym językiem proroctwa: ,,[...] gdy z was pa- 
nów/Budut’ trupy -  budut’ hłazy/Taj gdy się wasz trup trzy razy/Pod mogiłą, 
rwąc do sławy,/Znów przewróci na bok krwawy;/I pomyśli, nędzarz Boży,/Że 
i piorun nie otworzy/I nie zdejmie wieka z truny;/Taj świat przeklnie i pioruny: 
-/To jak  stanę ja  [...]” 33.

32 A. W a lic k i,  Mesjaniczne koncepcje narodu i późniejsze losy tej tradycji, w: Id em , Idee 
i koncepcje narodu w polskiej myśli politycznej czasów porozbiorowych, Warszawa 1977, s. 103.

33 J. S ło w a c k i, Sen srebrny Salomei, w: Id  em, Dzieła, pod red. E. S a w ry m o  w ież a , t. VIII, 
Wrocław 1949, s. 262.
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Rozwikłanie tej zagadki za każdym razem będzie indywidualnym nadaniem jej 
znaczenia. Niech więc tym razem ma ona sens taki: rzeczywistość, w której mogą 
odżyć rycerze i hetmani -  wielkie figury z historii Polski i Ukrainy, których 
powrót wieści W ernyhora, nie w sensie dosłownym, lecz jako określone jakości 
duchowe, wymaga pokonania w Polakach ich „sobiepaństwa” , tych cech, które 
winne są ich duchowej degrengoladzie i miernocie.

Potem muszą przejść Polacy przez zwątpienie i rozpacz, a zatem doświadczyć 
tego, o czym w imieniu swego ludu mówi W ernyhora. Bo on odchodzi w dniu 
klęski -  w chwili kaźni swojego narodu, w chwili utraty nadziei na odrodzenie 
Kozaczyzny przez Sawę, którego oddaje Polakom, w chwili zabicia pieśni. 
Podobny dzień żałoby ma stać się udziałem Lachów. I dopiero tak podwójnie 
oczyszczeni, przez osiągnięcie duchowej dojrzałości i rozpacz, będą gotowi na 
przyjście W ernyhory i przyjęcie jego obietnicy.
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SEWERYN GOSZCZYŃSKI 
Piewca Ukrainy i jego kult we Lwowie

T_Jkraina fascynowała polskich romantyków. Pociągała wyobraźnię nie

zmierzoną przestrzenią dzikich pól i stepów, kusiła nieokiełznaną kozacką 
swobodą i fantazją, wnosiła elementy grozy jako miejsce nie ukaranych 
samosądów, krwawych rzezi i unicestwiających pożóg. Romantycy za Polskę 
uważali kraj w granicach z 1772 r. i właściwie nie dostrzegali narodowej 
odrębności Ukrainy. Pierwszymi, którzy do poezji polskiej wprowadzili świat 
ukraiński, pragnąc go nobilitować, byli Seweryn Goszczyński, Antoni Malczew
ski i Bohdan Zaleski, tworząc z czasem tzw. szkołę ukraińską. Pełno w ich poezji 
czajek, porohów, stepów, skłóconych w namiętnych sporach Lachów, Kozaków 
i siczowych hajdamaków, rozlewnych rzek, starych wiekowych dębów oraz 
rzewnych ukraińskich dumek. Jest to poezja głęboko zanurzona w świecie 
zabobonu i wierzeń ukraińskiego ludu1.

Najwybitniejszym przedstawicielem szkoły ukraińskiej, którego osobowość 
i temperament ukształtowały południowo-wschodnie kresy dawnej Rzeczypos
politej, nazwanym przez Adama Mickiewicza w Panu Tadeuszu wieszczem 
kozackim, był Seweryn Goszczyński (1801-1876). Ten poeta, spiskowiec, mistyk 
i działacz społeczny urodził się w Ilińcach, siedem mil od Hum ania, na Ukrainie. 
Był synem oficera kościuszkowskiego, który u schyłku XVIII w. osiadł na 
Wołyniu i pełnił tam  rozmaite funkcje w m ajątkach zamożnej polskiej rodziny 
magnackiej Sanguszków. Częste zmiany miejsca zamieszkania, które wypływały 
z racji obowiązków ojca, powodowały, iż Seweryn Goszczyński swe lata 
chłopięce i młodzieńcze przeżył w różnych miejscowościach, m.in. w Sławucie, 
Zasławiu, Międzyrzeczu Koreckim, Winnicy i Humaniu.

Od najmłodszych lat Goszczyński wyróżniał się niezwykle żywym, gwałtow
nym temperamentem. Jego liczni biografowie1 2 dla udokumentowania tej opinii

1 P o r .  M . G r a b o w s k i ,  O szkole ukraińskiej poezji, w: Id em , Literatura i krytyka, 1.1, 
Wilno 1840, s. 129-136.

2 Szerzej zob. W . B e łza , O Goszczyńskim, „Tydzień”, Lwów 1876, nr 10; Z . W a s ile w s k i,
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często przypominają incydent z jego lat chłopięcych, gdy w przypływie gniewu 
omal nie strącił z wysokiej skarpy do Horynia o dwa lata starszej od siebie 
krewnej, z którą się na co dzień bawił. Ten nieokiełznany temperament tak się 
uzewnętrzniał w jego ruchach i zachowaniu, iż książę Hieronim Sanguszko 
ujrzawszy go pewnego razu w Sławucie nadał mu przydomek hajdamaki. 
Natom iast ze wspomnień jednego z przyjaciół wynika, „iż Goszczyński, ostry 
w obejściu z kolegami, otrzymał w szkole nazwę N erona za to, że ich czubił bez 
ustanku” . Mimo to był łubiany przez kompanów. Imponował im siłą fizyczną 
i zręcznością, a to wystarczyło, by go szanowano i szukano z nim przyjaźni.

Z lat chłopięcych spędzonych na wsi wśród służby folwarcznej i chłopów 
ukraińskich, wyniósł Seweryn niechęć do magnaterii, znajomość obyczajów 
i niedoli biedoty pańszczyźnianej. Rzutowało to na radykalne poglądy tak 
charakterystyczne w jego późniejszej twórczości. Częste przenosiny do różnych 
miejscowości nie sprzyjały regularnej nauce. Odbije się to później na ogólnej 
kulturze literackiej Goszczyńskiego. Braki w wykształceniu ogólnohumanistycz- 
nym nie zawsze będzie umiał przysłonić swym wyjątkowym talentem poetyckim.

Najwięcej Goszczyński wyniósł z trzyletniego (1816-1819) pobytu w gimnaz
jum  w Humaniu. W tej świetnej szkole, prowadzonej przez bazylianów, będącej 
tym dla południowej Ukrainy, czym Liceum w Krzemieńcu dla Wołynia 
i Podola, spotkał wielu znakomitych kolegów, m.in. wybitnego później poetę 
Bohdana Zaleskiego, krytyka Michała Grabowskiego, przyszłego rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego Józefa Mianowskiego i sybiraka Piusa Grozę. 
W śród kolegów Seweryn wspólnie z Zaleskim zasłynęli jako poeci3. W atm o
sferze szkoły humańskiej powstał jeden z pierwszych wierszy Goszczyńskiego pt. 
Duma na gruzach ojczyzny, w którym przebija czysty, płomienny patriotyzm, 
będący odtąd nie wysychającym źródłem natchnienia. Duma nie została 
wydrukowana, ale w licznych odpisach krążyła wśród gimnazjalistów. Wreszcie 
wpadła w ręce policji, ściągając na autora niebezpieczeństwo usunięcia ze szkoły.

Pierwszym samodzielnym próbom  poetyckim Goszczyńskiego towarzyszy 
zainteresowanie toczącym się sporem między romantykami a pseudoklasykami, 
pojawia się też fascynacja twórczością Byrona. W piątej klasie gimnazjum 
humańskiego na tle wspólnych zainteresowań literackich i podobnego typu 
wrażliwości pomiędzy Zaleskim, Goszczyńskim i Grabowskim rodzi się przy
jaźń, manifestowana na zewnątrz w formie tryumwiratu, znanego w szkole pod 
nazwą Z A -G O -G R A . Trójka przyjaciół rozczytywała się wówczas w czasopis

Seweryn Goszczyński. Życie literackie, Poznań 1923; B. S u c h o d o l s k i ,  Seweryn Goszczyński. 
Życie i dzieło 1801-1830, Warszawa 1927; J. R o s n o w s k a ,  Goszczyński. Opowieść biograficzna, 
Warszawa 1977.

3 A . G i 11 e r, Seweryn Goszczyński. Szkic biograficzny, w: Sobótka. Księga zbiorowa na uczczenie 
50-lecia jubileuszu S. Goszczyńskiego, Lwów 1875.



SEWERYN GOSZCZYŃSKI. PIEWCA UKRAINY 757

mach literackich, pasjonowały ją  zwłaszcza wieści płynące z dwóch ówczesnych 
ognisk polskiego życia umysłowego -  W ilna i Warszawy. Szczególną emocję 
i niegasnące dyskusje wzbudziła opublikowana w styczniowym numerze z 1819 r. 
„ Pamiętnika Warszawskiego” ostra krytyka, autorstwa Mickiewicza, popular
nego wówczas poematu rycerskiego Dyzmy Bończy Tomaszewskiego Jagiel- 
lonida. Była to dla Z A -G O -G R Y  prawdziwa lekcja nowoczesnej poetyki. Od 
tego m omentu -  jak  stwierdził później Goszczyński -  „zaczęliśmy być surowsi 
w zapatrywaniu się na poezję” 4 5.

Poruszenie młodych umysłów zagadnieniami literackimi, a w ich odbiciu 
polityczno-społecznymi, prowadziło do konfliktów z władzami szkoły. W poło
wie 1819 r. na znak protestu przeciw rygorom stosowanym przez prefekta szkoły 
Zaleski i Goszczyński opuścili gimnazjum humańskie. Dla Seweryna oznaczało 
to koniec systematycznej nauki. Swoje wykształcenie od tego m omentu pogłębiał 
już wyłącznie drogą samouctwa i to przez nie zawsze logiczny dobór lektur.

W 1820 r. Goszczyński udaje się do Warszawy, a rozbudzone uczucia 
patriotyczne kierują go do szeregów Związku Wolnych Braci Polaków. Wchodzi 
w krąg poetów i przyszłych rewolucjonistów. Zaczyna publikować pierwsze swe 
utwory, początkowo tłumaczenia z Horacego, a następnie własne wiersze, m.in. 
Dumę o Stefanie Czarnieckim. W 1821 r. wybuch powstania w Grecji i młodzień
cza fascynacja Byronem gnają go w kierunku Bałkanów z zamiarem włączenia 
się w szeregi powstańcze. W drogę wyrusza pieszo, bez pieniędzy. Wyprawa 
kończy się fiaskiem. Udaje mu się dotrzeć jedynie na Ukrainę, gdzie -  tropiony 
przez carską policję za rozpowszechnianie po dworach polskich wierszy 
patriotycznych-zm ieniając ciągle miejsce kwaterunku, wiedzie przez siedem lat 
żywot osaczonego konspiratora. Narażony na niebezpieczeństwo więzienia, 
w kryjówkach, najczęściej w dworkach swych przyjaciół, pisze wiersze rewolucyj
ne o niespotykanym dotąd w literaturze polskiej radykalizmie społecznym, 
piętnuje w nich szczególnie kler i arystokrację jako sprawców „nieszczęść ludu 
i ojczyzny” . Najgłośniejsze z nich to Modlitwa wolnego, Larwa niewoli i Uczta 
zemsty. Krążyły one w odpisach nie tylko po Ukrainie. Ostro osądzane przez 
ówczesną krytykę, utwory te usytuowały Goszczyńskiego w historii literatury 
polskiej na pozycji „skrajnie postępowego rom antyka” . Agaton Giller proroko
wał natomiast w połowie ubiegłego wieku, że przyjdzie czas, kiedy Goszczyński 
będzie „najlepiej rozumianym przez masy ukraińskie, śpiew bowiem jego surowy 
nieraz jak  zgrzyt surowej stali, twardy jak głos uderzającej pięści, grzmi potężną 
siłą wydobytą z piersi tego ludu, do którego całym sercem zbliżył się w swoich 
wędrówkach” s.

4 Cyt. za: J. R o s n o w s k a, op. cit., s. 44.
5 A. G i 11 e r, op. cit., s. 7.
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Najwybitniejszym utworem powstałym w okresie siedmioletniego ukrywania 
się na Ukrainie, utworem, który wprowadził poetę na trwałe na karty historii 
polskiej literatury, sytuując w gronie najwybitniejszych polskich romantyków, 
jest powieść poetycka Zam ek kaniowski.

Wspaniałe zamku kaniowskiego wieże 
Wznoszą się w chmury jak  olbrzyma ramię 
A dzielnej ziemi powiewa z nich znamię,
A wielkich granic twarda ich pierś strzeże.
Kaniów, po jarach, górach rozpierzchnięty 
Igra, jak dzieci pod piastunki okiem,
Dumne, że płyną pod olbrzyma bokiem6.

Oto pierwsze wersy tego poematu, który powstał na kanwie opowieści 
zasłyszanych w latach, gdy ich autor uczęszczał do gimnazjum w Humaniu. 
W mieście tym ciągle żywa była pamięć rebelii hajdamackiej z roku 1768, kiedy to 
na wezwanie jednego z popów, domagającego się „wyczyszczenia pszenicy 
z kąkolu” , co miało oznaczać wytępienie szlachty, księży i Żydów, ziemie 
ukraińskie, znajdujące się wówczas w granicach Rzeczypospolitej, zamieniły się 
w miejsce niesłychanych mordów. Ogromne masy chłopów przepojone nienawiś
cią pod wodzą zaporoskiego kozaka, Maksyma Żeleźniaka, uderzyły na zamki 
i dwory szlacheckie oraz klasztory, wycinając w pień pojmanych dziedziców, 
oficjalistów, żydowskich handlarzy i mnichów. Centralnym miejscem starcia stał 
się Humań, gdzie przed masami rebeliantów idących z okrzykami: „O tak, Lasze, 
po Słucz nasze”, schroniło się kilkanaście tysięcy polskich uciekinierów. Humań 
nie wytrzymał natarcia i padł. Zwycięzcy nie znali pardonu. Przez trzy dni trwały 
upiorne mordy, w czasie których różnymi okrutnymi metodami unicestwiano 
zbiegów, broniącą się załogę wojskową i ludność miasta. Po kilku miesiącach 
współdziałające wojska polskie i rosyjskie stłumiły bunt hajdamacki, karząc w nie 
mniej okrutny sposób jego inicjatorów. Tak na przykład jednego z przywódców, 
Iwana Gontę, poćwiartowano żywcem, a wcześniej obdarto ze skóry.

W gimnazjum humańskim, do którego uczęszczał Goszczyński, na korytarzu 
wisiał obraz przedstawiający śmierć przełożonego klasztoru i jednocześnie rektora 
szkoły Herakliusza Kosteckiego. N a obrazie ksiądz Herakliusz stał na dwóch 
skrwawionych włóczniach, trzymając w jednej ręce uniesiony krucyfiks, a w dru
giej święty sakrament. Ciało jego pokrywały rany, a obok hajdamacy mordowali 
klęczących zakonników i studentów, wrzucając ich ciała do studni miejskiej7.

6 Cyt. za: S. G o s z c z y ń s k i, Zamek kaniowski, Brody 1906, s. 31.
7 W. D o b r z y ń s k i ,  Geneza i tło historyczne poematu, w: S .G o s z c z y ń s k i ,  Zamek kaniowski, 

Tarnów 1928, s. 11-13.
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Obraz ten głęboko wrył się w pamięć Goszczyńskiego. W tamtych latach czytał 
on też poemat autorstwa Stanisława Darowskiego, którem u w owe tragiczne 
godziny szczęśliwym trafem udało się schronić w kopule kościoła farnego 
i stam tąd obserwować mrożące krew w żyłach wypadki. M łody Goszczyński 
poznał także w podhumańskich wioskach, pełnych glinianych, krytych słomą 
chat-lepianek, przekazy ludowe o rebelii hajdamackiej, w których zgoła inaczej 
interpretowano genezę i bieg wypadków, niż w opowieściach upowszechnianych 
w dworach szlacheckich i w szkole. Fakty i interpretacje czerpane z różnych 
źródeł zdecydowały o fabule i wyborze bohaterów w jego poemacie. Inną optykę 
opisowi krwawego starcia dwóch zantagonizowanych żywiołów nadało również 
zafascynowanie poezją Byrona. Podobnie jak  w twórczości genialnego Brytyj
czyka, bohater Zam ku kaniowskiego, Kozak Nebaba, posiada nieokiełznany 
temperament i odwagę wyrosłą na krzywdzie osobistej, gardzącą wszelkim 
niebezpieczeństwem, zanurzoną w niepoczytalnej chęci zemsty. Jest dumny, 
nieugięty, odważny, a zarazem porażony zazdrością i miłością do pięknej Orliki, 
którą utracił na skutek szantażu zarządcy kaniowskiego zamku.

Poemat Goszczyńskiego, przedstawiający w metaforycznym ujęciu długolet
nie zmagania między żywiołem szlacheckim a hajdamackim na Ukrainie w ich 
kulminacyjnym momencie, jakim  były czasy rzezi humańskiej, należy do 
najbardziej krwawych w polskiej literaturze. Jest w tym poemacie niebywała 
erupcja namiętności, gwałtów i paraliżującej wyobraźnię grozy, a przy tym 
zadziwiający obiektywizm w ukazywaniu racji i kwalifikowaniu czynów, czego 
nie umiało zrozumieć wielu współczesnych Goszczyńskiemu, z Mickiewiczem 
włącznie. To Goszczyński jako pierwszy w tak wybitnej formie artystycznej 
ukazał całą złożoność dram atu wiekowego sąsiedztwa polsko-ukraińskiego. 
Prawdy, które znał już na początku XIX w. autor Zam ku kaniowskiego, długo 
torowały sobie drogę do naszej świadomości8.

Po latach Paweł Jasienica, zastanawiając się nad dram atem  powstania 
hajdamackiego z 1768 r., stwierdza: „Nie wiadomo doprawdy, czyje okrucieńst
wo sprawia bardziej odstręczające wrażenie -  hajdamaków, co wyrżnęli ludność 
Humania, czy też współdziałających z oddziałami carskimi polskich wojsk 
koronnych, które zabrały się do tłumienia rozruchu straszliwymi represjami. 
Tamci zaczęli pierwsi, to prawda. Lecz ostatecznie inaczej wyglądać powinna 
ocena działań ludzi prymitywnych i ciemnych, a zaś inaczej takich jak  generał 
Piotr Kreczetnikow, Ksawery Branicki, oboźny koronny Stanisław Stempowski, 
którzy reprezentowali rządy państw bądź co bądź europejskich” 9.

8 Zob. H. K r u k o w s k a ,  Noc romantyczna, Białystok 1985, s. 91-139; M. J a n i o n, Gorączka 
romantyczna, Warszawa 1975, s. 336-338.

9 P. J a s i e n i c a ,  Rzeczpospolita Obojga Narodów, t. III. Dzieje agonii, Warszawa 1982, s. 329.
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W 1830 r. Goszczyński bierze udział w powstaniu listopadowym. Był wśród 19 
zamachowców, tzw. belwederczyków, którzy mieli za zadanie ująć w Belwederze 
Wielkiego Księcia Konstantego. Po upadku powstania poeta schronił się na 
Podhalu i tam  dzięki pomocy swego przyjaciela Józefa Tetmajera zakonspirował 
się na kilka lat10 11. Pobyt na Podhalu spowodował zainteresowanie Goszczyńs
kiego Tatrami i problematyką góralską. Rozpoczyna wówczas pracę nad nie 
dokończoną epopeją Kościelisko i czyni szkice do wydanego dopiero w 1853 r. 
Dziennika podróży do Tatrów. W jego poezji ciągle powraca nuta straconej szansy 
powstańczej i wspomnienie zesłanych na Sybir i wtrąconych do więzień 
„męczenników świętej sprawy niepodległości” .

Ilekroć, bracia, dumać o was pocznę,
Tyle się razy całe wnętrze moje 
Zmienia w więzienie posępne i mroczne,
A myśl w m ar waszych rozrasta się roje.
I żyję śród was i cierpię wraz z wami 
I wciąż was widzę, męczeńskie ofiary11.

W Galicji Goszczyński zajął się, obok twórczości poetyckiej, również publicys
tyką i krytyką literacką. W spółpracował z lwowską „Ziewonią” -  organem 
słowianofilów oraz z pismami krakowskimi. Z  tego okresu najgłośniejszą stała 
się rozprawa, w której autor Zam ku kaniowskiego wyraził ujemny sąd o Aleksan
drze Fredrze, co dość pochopnie uznano za główny powód zamilknięcia na 
kilkanaście lat najsłynniejszego polskiego komediopisarza.

Nie zaniechał też Goszczyński działalności konspiracyjnej. Był współor
ganizatorem i ideologiem kilku ugrupowań politycznych o programach demo
kratycznych, m.in. Związku Dwudziestu Jeden i Stowarzyszenia Ludu Pol
skiego. W 1839 r. opuścił kraj i udał się na emigrację do Francji. Tęsknił tam 
jednak za Ukrainą. W jednym ze swych paryskich wierszy z 1839 r., pt. Posianie 
Ukraince pisał:

Ukrainko, wdzięczność tobie 
Wdzięczność dla twojej piosenki 
Jak żebym w kochanym grobie 
Znajome posłyszał jęki.

10 Zob. szerzej Seweryn Goszczyński w Galicji, oprać. Z. W a s i l e w s k i ,  Lwów 1910.
11 Fragment wiersza Do uwięzionych napisanego w Galicji w 1834 r., cyt. za: Dzieła zbiorowe 

S. Goszczyńskiego, wyd. Z. W a s i 1 e w s k i, t. I, Lwów 1910, s. 148.
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Ale bolesna pieśń twoja 
Jest ona więźnia jęczeniem.
A więc Ukrainko moja 
Odśpiewam ci pocieszeniem.

Jak to ciężko, kogo pchnięto 
Więdnąć między obcą rzeszą.
Kom u od serca odjęto 
Wszystko, czem się ludzie cieszą12.

W Paryżu poznał osobiście Mickiewicza i Słowackiego, z którym przez kilka 
miesięcy dzielił nawet wspólnie mieszkanie w Paryżu. W tym czasie powstał jeden 
z najważniejszych emigracyjnych utworów Goszczyńskiego, powieść Król zam
czyska. Zdaniem Józefa Tretiaka spełniła ona niebagatelną rolę inspiratorską 
w twórczości historyczno-patriotycznej Jana Matejki. Powieść ta  stanowi jedną 
wielką metaforę o Polsce i jej świetnej przeszłości, zakrzepłej w kamiennym 
zwalisku starego zamczyska. Wiarę, iż można tę budowlę wskrzesić, noszą 
w sercach tylko ludzie, których otoczenie uważa za szalonych.

W roku 1842 następuje gwałtowny zwrot w życiu Goszczyńskiego. Ten 
ateizujący dotychczas poeta, piszący o „zużytych formach rzymskiego katolicyz
m u” , ten głosiciel radykalnych haseł i chwalca rewolucyjnych czynów, wstępuje 
do sekty Andrzeja Towiańskiego i bezkrytycznie przyjmuje całą naukę mistrza, iż 
droga do odkupienia ojczyzny wiedzie przez pokutę i wewnętrzną ofiarę13.Przez 
ponad dwadzieścia lat był wierny Towiańskiemu. Pozostał w jego kole nawet, 
gdy wszyscy wybitniejsi, z Mickiewiczem i Słowackim, zerwali z nim. Wprawdzie 
przeżywał co pewien czas chwile zwątpienia w sens mistycyzmu, ale charyzmat 
mistrza Andrzeja był dla niego nadal wszechpotężny. Żył wówczas w trudnej do 
wysłowienia nędzy. N otatki w rodzaju zacytowanej niżej nie należą do rzadkości 
w jego raptularzu:

„Od kilku dni żyję znowu chlebem i wodą. Wczoraj wydałem ostatnie trzy 
grosze, dziś jestem bez grosza, bez nadziei pożyczenia gdziekolwiek. Nie wiem, co 
dzisiaj będę jadł i czy będę jadł. U  Braci żadnego ratunku, jedni nie mogą, inni 
niechętni. Oto wielka część mojego życia we Francji, największa od czasu, kiedy 
wszedłem do Sprawy Bożej, kiedym zrobił rozbrat ze światem. Nie mam siły do 
pracy, mogę tylko modlić się, tylko prosić Boga, aby mi ulżył tego krzyża” 14.

W okresie wojny francusko-pruskiej Goszczyński omal nie um arł z głodu. 
W czasie zmasowanego bom bardowania Paryża przez Niemców 19 października

12 Ibidem, s. 161.
13 A. G i 11 e r, op. cit., s. 30-43.
14 Cyt. za: J. R o s n o w s k a, op. cit., s. 374.
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1870 r. zapisał: „Nie boję się bomby pruskiej. Dla mnie każdy dzień jest jak 
bomba -  może mnie zabić głodem” 1S. W takiej sytuacji przyjaciele postanowili 
sprowadzić go do Galicji, która uzyskała w tym czasie autonomię od rządu 
austriackiego. Dzięki wysiłkom i funduszom zebranym głównie staraniem 
Agatona Gillera, 12 maja 1872 r. Goszczyński przybył do Lwowa witany owa
cyjnie na Dworcu Głównym przez kwiat ówczesnej inteligencji miejscowej i mło
dzież uniwersytecką. W zgromadzonym tłumie byli m.in. Giller, Franciszek Smolka, 
Kornel Ujejski, August Bielowski, Władysław Bełza, Julian Konstanty Ordon.

We Lwowie zamieszkał w wygodnym lokalu oddanym mu do dyspozycji przez 
inżynierostwo Sulimierskich. Społeczność miasta otoczyła go niezwykłym 
szacunkiem. W tym czasie we Lwowie obchodzono smutną, setną rocznicę 
pierwszego rozbioru Polski. Belwederczyk Goszczyński był traktowany jako 
żywy symbol tradycji walk o niepodległość. On sam po latach zaczadzenia 
atmosferą towianizmu powoli zacząć wychodzić z narzuconej sobie świadomie 
samoizolacji i jakby po przeżyciu szoku niepewnie rozglądał się po nowym 
otaczającym go świecie, w którym tryskały coraz to nowe źródła patriotycznych 
inicjatyw.

Prasa lwowska zaczęła pisać o Goszczyńskim jako  o „wielkim i żywym 
symbolu” walk o niepodległość Polski. D o jego mieszkania na rogu ulicy 
Batorego wysyłano setki listów i adresów hołdowniczych. Reagował na te 
objawy sympatii ze skrom nością i powściągliwością. Czuł się we Lwowie 
dobrze. Zapraszano go na obiady do najlepszych domów lwowskich: do 
Gołuchowskich, Sapiehów, Dzieduszyckich, na premiery do teatrów i koncerty 
do filharmonii. Proszono, by trzymał do chrztu dzieci, aby był świadkiem 
zaręczyn i ślubów. Bardzo przeżywał spotkania z dawnymi swymi współ
towarzyszami. „Augusta Bielowskiego [w tym czasie kustosza Ossolineum 
-  S.S.N.] znalazłem -  pisał -  takim  samym dla mnie, jakim  go pożegnałem 
przed 35-laty [...] Nasz Jaś Krechowiecki nic a nic się nie zmienił, to samo czucie 
głębokie poetyckie, ta sama poczciwość, dobroć. Jesteśmy z nim we Lwowie, 
jak  byliśmy lat temu czterdzieści w jego Leszczynówce [tam Goszczyński pisał 
Zam ek kaniowski -  S.S.N.] [...] Nie możemy się dość nagadać o naszych 
wspólnych czasach na U krainie” 16.

W 1875 r. urządzono we Lwowie huczny jubileusz 50-lecia działalności 
literackiej Goszczyńskiego. Dnia 7 marca w salach ratuszowych odbyło się 
wielkie zgromadzenie, na które przybyli, by oddać hołd poecie, weterani 
powstań, profesorowie uniwersytetów galicyjskich, członkowie Akademii Umie
jętności, literaci, artyści i dziennikarze. Przygotowano specjalną księgę pam iąt

15 Dzieła zbiorowe S. Goszczyńskiego..., t. I, s. XLVI.
16 Cyt. za: J. R o s n o w s k a, op. cit., s. 403.
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kową z biografią Goszczyńskiego, napisaną przez Agatona Gillera i zawierającą 
utwory dedykowane specjalnie jubilatowi, m.in. przez Władysława Bełzę, 
Augusta Bielowskiego, Bolesława Czerwieńskiego, Teodora Tomasza Jeża, 
Wojciecha Kętrzyńskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Teofila Lenar
towicza, Karola Libelta, Bolesława Limanowskiego, Jana Stellę-Sawickiego, 
Kornela Ujejskiego i Jana Zacharjasiewicza.

Kornel Ujejski, wręczając Goszczyńskiemu tę księgę z pięknym medalionem, 
powiedział: „Wiele dałeś ojczyźnie, więcej poniesiesz do Boga [...] Wiem, do kogo 
mówię. Mówię do jednego z czystych i wysokich, i to ułatwia mi moje zadanie. 
Nie błahych pochwał ty żądasz” 17.Po ukraińsku przemówił dziennikarz i poeta 
Platon Kostecki, natom iast po litewsku wzniósł toast Bolesław Limanowski.

Po jubileuszu rozpoczął się renesans twórczości autora Króla zamczyska. 
Jedna po drugiej oficyny poczęły wznawiać jego utwory. W grudniu tego roku 
podczas pobytu w górach Goszczyński przeziębił się. Choroba miała przebieg 
ciężki, ale początkowo nie zwiastujący najgorszego. Kryzys nastąpił 25 lutego 
1876 r. W nocy pod wpływem gorączki chory stracił przytomność. Skonał 
o 8 rano w obecności swego sąsiada, autora Katechizmu dziecka polskiego, 
Władysława Bełzy.

Wieść o śmierci Goszczyńskiego lotem błyskawicy obiegła Lwów. Kilka 
godzin później utworzono komitet pogrzebowy pod przewodnictwem Alfreda 
Młockiego -  uczestnika powstania listopadowego, publicysty, wielkiego filant
ropa. Skromny pokój przy ulicy Fredry, gdzie zmarł Goszczyński, został 
zamieniony na kaplicę żałobną. Ściany obito kirem, a na katafalku w metalowej 
trumnie ułożono zwłoki zabalsamowane przez dra Weigla. Ponad trum ną 
ustawiono ołtarz z obrazem M atki Boskiej Częstochowskiej.

W dzień pogrzebu 27 lutego 1876 r. przed kamienicą, w której zmarł 
Goszczyński, zgromadziło się kilka tysięcy osób. Trumnę wynoszono przy 
śpiewie połączonych kilku chórów pod dyrekcją ucznia Chopina, Karola 
Mikulego. Początkowo nieśli ją  Tadeusz i Józef Żulińscy, Mieczysław Darowski, 
prof. Bronisław Radziszewski, Włodzimierz Milowicz i Platon Kostecki, a póź
niej członkowie Rady Miejskiej i lwowscy literaci. Pogrzeb odbył się na 
cmentarzu Łyczakowskim.

„Była to -  wspominał Agaton Giller -  wielka manifestacja żalu i czci dla 
Goszczyńskiego, jakiej jeszcze Lwów nie widział. W pogrzebie wzięło udział 
50 tysięcy ludzi, to jest połowa ludności całego miasta [...] Orszak był długi na 
trzy kilometry. Okna na ulicach miały czarne zasłony z orłami” . N ad otwartym 
grobem przemawiał świetny kaznodzieja Antoni Krechowiecki i Tadeusz

17 Ibidem, s. 405.
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Romanowicz. Kornel Ujejski, rzucając grudę ziemi na trumnę, powiedział: „Oto 
dom cichy, wąski, dom ostatni. Pokój temu domowi -  a nam dalszy bój” 18.

Tego typu uroczystości, jak  pogrzeb Goszczyńskiego, bardzo mocno od
działywały na uczucia patriotyczne, były źródłem niezapomnianych przeżyć, 
zwłaszcza dla młodzieży, a nawet dzieci. Świadczy o tym piękny wiersz Maryli 
Wolskiej Poznanie, w którym autorka, mająca w chwili pogrzebu Goszczyńs
kiego trzy lata, u schyłku swego życia przywołuje obraz widzianego w dziecińst
wie wydarzenia.

A jednak -  ten dźwięk nazwiska 
I ta rabata świec,
Ta długa w kwiatach kołyska 
Umarły żołnierz -  Moskale -  wiersze 
To było ze śmiercią i Polską 
Moje poznanie pierwsze 
Nie zapomniałam nic19.

Tuż po pogrzebie ogłoszono konkurs na pomnik nagrobny Goszczyńskiego. 
Zwycięzca otrzymał prawo realizacji projektu za wynagrodzeniem 3 tysięcy 
guldenów. Konkurs ten wygrał lwowski rzeźbiarz Julian M arkowski, tworząc 
jedno z najpiękniejszych dzieł swojego życia. Zdaniem recenzenta „Dziennika 
Polskiego” z 11 sierpnia 1876 r„  „pomnik ten będzie najpiękniejszym na naszym 
cmentarzu” . Do dziś wznosi się wśród drzew po lewej stronie od głównego 
wejścia na łyczakowską nekropolię. Przedstawia on naturalnych rozmiarów 
postać autora Zam ku kaniowskiego, siedzącego w zadumie na wysokim, 
trzymetrowym cokole, na którym umieszczono marmurowe płyty z tytułami 
głównych utworów poety oraz fragment poematu mistycznego Posianie do 
Polski, głoszący:

Polsko, [...]
Ty masz wyższy zakon Boski 
Odbyć przed świata obliczem.
Nie przez martwe pisma głoski,
Ale życiem ofiarniczem.

18 Opis pogrzebu na podstawie broszury Pogrzeb śp. Seweryna Goszczyńskiego, wydanej we 
Lwowie w 1876 r. (zbiory Ossolineum); por. S. S. N i c i e j a, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie, 
Wrocław 1989, s. 151, 241-242.

19 M. W o 1 s k a, Poezje wybrane, Warszawa 1974, s. 92-95.
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U podnóża pomnika leżą dużych rozmiarów płyty kamienne z wyrzeźbionymi 
na nich znakami herbowymi Polski, Litwy i Rusi. N a dom u przy ulicy Fredry, 
w którym zmarł Goszczyński, do dziś jest tablica z jego brązowym medalionem 
dłuta Juliusza Bełtowskiego. Była też we Lwowie ulica Goszczyńskiego, którą 
w 1945 r. bolszewicy przemianowali na Traktoristiw (Traktorzystów). Wielkim 
propagatorem  twórczości Goszczyńskiego, odkrywcą jego ukraińskich juwenilii 
we Lwowie był wybitny publicysta, narodowiec, redaktor „Słowa Polskiego” 
Zygmunt Wasilewski. Seweryn Goszczyński, który uległ fascynacji krajobrazem 
Ukrainy i poświęcił tej ziemi wiele pięknych strof, jest szanowany i ceniony także 
u naszych pobratymców znad Dniestru i Dniepru.
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PÓŹNOBAROKOWE WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA 
BERNARDYNÓW WE LWOWIE 

Uwagi o rzymsko-wiedeńskich źródłach inspiracji*

W z ra s ta ją c e  w ostatnim czasie zainteresowanie badaczy dawną sztuką 

wschodnich terenów Rzeczypospolitej obejmuje także zagadnienia związane 
z wyposażeniem kościołów, zarówno w odniesieniu do rzeźby figuralnej, jak  
i tzw. małej architektury. Zachętę do badań stanowią zwłaszcza, wciąż jeszcze 
licznie zachowane, mniej lub bardziej kompletne wyposażenia powstałe w kręgu 
tzw. lwowskiej szkoły rokokowej, o wysokiej, a w wielu wypadkach wybitnej 
klasie w skali europejskiej. Okres wielkiego rozwoju lwowskiej rzeźby rokokowej 
i towarzyszącej jej architektury, zapoczątkowany około 1740 r., poprzedzony był 
interesującą, choć krótkotrwałą, bardzo słabo zbadaną fazą późnobarokową. Jej 
niezwykle cennym exemplum jest zachowane niemal w pełni do dziś, bogate 
wyposażenie kościoła Bernardynów we Lwowie1 (il. 1).

Przed sześćdziesięciu bez mała laty Zbigniew Hornung opublikował ważny 
artykuł zawierający istotne informacje o twórcach i okolicznościach powstania 
zespołu ołtarzy bernardyńskich, poruszając tym samym po raz pierwszy 
zagadnienie przedrokokowej plastyki lwowskiej XVIII wieku* 1 2. Dzięki od
nalezieniu kontraktów i właściwych zapisów kronikarskich w aktach pobernar- 
dyńskich, autor ten ustalił nazwiska artystów pracujących przy ośmiu z ogólnej

* Niniejszy artykuł w dużym stopniu zawdzięcza swoje powstanie pobytowi naukowemu autora 
w Monachium na stypendium Deutscher Akademischer Austauschdienst.

1 Literatura omawiająca to zagadnienie ogranicza się przeważnie do przewodników, pozycji 
popularnych, drobnych wzmianek w pracach na temat sztuki lwowskiej. Wyjątek stanowią tu trzy 
opracowania naukowe: Z. H o r n u n g, Pierwsi rzeźbiarze lwowscy z okresu rokoka, Lwów 1936; 
T. M a ń k o w s k i ,  Kościół bernardynów we Lwowie, „Dawna Sztuka” 1938, t. I, s. 305-323; 
Z. H o r n u n g, Majster Pinsel snycerz. Karta z dziejów polskiej rzeźby rokokowej, Wrocław 1976, 
s. 7-37.

2 Z. H o r n u n g ,  Pierwsi rzeźbiarze..., s. 4—16.
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liczby szesnastu ołtarzy -  Tomasza Huttera, osiadłego w Jarosławiu rzeźbiarza 
„statuariusa” i K onrada Kutschenreitera, snycerza, a przede wszystkim wyko
nawcy struktur ołtarzowych. W 1736 r. zawarli oni umowę z gwardianem Janem 
Kapistranem Wdziekońskim na wystawienie ołtarza głównego i dwóch przytę- 
czowych -  M atki Boskiej i Świętego Antoniego3. Kolejna informacja pochodzi 
z roku 1737, kiedy to H utter został odnotowany w kronice jako wykonawca 
„Osób” do pary ołtarzy o wezwaniach Trzech Króli i Świętego Andrzeja4. Wedle 
kontraktu zawartego w 1739 r. miał z kolei Kutschenreiter wykonać ołtarze 
zamykające ciągi naw bocznych -  Świętej Anny i Świętego Michała Archanioła5. 
Pierwszy z nich, jak  wynika z umowy, jest w całości samodzielnym dziełem 
Kutschenreitera, wraz z rzeźbą figuralną, w drugim przypadku artysta dostar
czył jedynie strukturę adaptując do niej rzeźby dekorujące poprzednio istniejący, 
rozebrany ołtarz. Ostatnią informację przekazuje notatka kronikarska o ufun
dowaniu przez Anielę Granowską ołtarza Świętego Krzyża, który w 1740 r. 
sprowadzono z Jarosławia6. Należy sądzić, że wykonawcą rzeźb był tu  jaro- 
sławianin Hutter. Wyniki tych badań, w nieco rozszerzonym zakresie, opub
likował Hornung raz jeszcze w 1976 r., w jednym z rozdziałów rozprawy 
o rzeźbiarzu Pinslu7. Od tego czasu znacznie więcej wiadomo już o osobie 
głównego wykonawcy lwowskiego zespołu -  Tomaszu Hutterze. Okazało się 
bowiem, że jest on tożsamy z rzeźbiarzem jezuitą o tym samym imieniu 
i nazwisku działającym w latach 20-ych XVIII w. w kilku domach zakonnych 
Korony, a urodzonym w 1696 r. w Bawarii. Po opuszczeniu zakonu w 1727 r. 
rozpoczął on działalność jako rzeźbiarz świecki przenosząc się jednocześnie do 
Jarosławia8. Sprawdziły się zatem wcześniejsze przypuszczenia Hornunga co do 
południowoniemieckiego pochodzenia mistrza. Podobnie sądzić można, że 
z któregoś z krajów niemieckojęzycznych pochodził Konrad, kilkakrotnie 
nazywany w źródłach Niemcem9.

W tym czasie, to jest w latach około 1730-1740 do Lwowa napływa znaczna 
liczba artystów pochodzenia niemieckiego, tworzących pod koniec tej dekady

3 Ibidem, s. 5.
4 Ibidem, s. 6.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
1 Z. H o r n u n g ,  Majster Pinsel..., s. 7-37.
8 Dwie najważniejsze pozycje uzupełniające biografię rzeźbiarza to: J. P a s z e n d a, 

J. P o p 1 a t e k, Słownik jezuitów artystów, Kraków 1972, s. 125; Słownik artystów polskich i obcych 
w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. III, Warszawa 1979, s. 130 (tu zgromadzona 
pełna literatura).

9 Centralne Archiwum Historyczne we Lwowie, f. 52, op. 2, spr. 1031, Księga kasowa cechu 
stolarzy lwowskich (strony nlb.), wpisy za rok 1736.
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II. 1. Lwów, kościół Bernardynów, widok wnętrza ku prezbiterium (stan sprzed 1939). ISPAN 
Warszawa.



770 JAKUB SITO

silną kolonię skupioną zwłaszcza na terenie jurydyki Świętego Jana10 11. W in
teresującym nas okresie, jak  też i później, wśród nich zdecydowany prym wiedli 
rzeźbiarze. W czwartym dziesięcioleciu działali tu  m.in. Jakub M arquard, 
Kacper Kollert, Chrystian Seyner, czy pojawiający się już około 1740 r. 
Sebastian Fesinger11.

Problem obecności w Rzeczypospolitej, w dobie baroku artystów z terenu 
Cesarstwa jest wyjątkowo słabo zbadany. Co gorsza publikacje Zbigniewa 
Hornunga, jednego z niewielu zajmujących się tym problemem badaczy, 
wprowadziły wiele nieporozumień i fałszywych tropów. Przypomnieć tu  należy 
całkowicie nielogiczną propozycję wiązania twórczości rzeźbiarzy lwowskiego 
rokoka z równolegle powstającą, czy wręcz późniejszą -  czasowo sztuką kilku 
artystów czeskich i południowoniemieckich12. Niefortunne okazało się także 
podniesienie rzekomej roli Drezna w kształtowaniu późnobarokowej rzeźby 
polskiej13. W tym wypadku nakreślenie zgoła fałszywej perspektywy wynikało 
z przecenienia roli dworu saskiego w rozwoju kultury artystycznej i asymilacji 
artystów europejskich w Polsce. W interesującym,nas zakresie snycerstwa (czy 
szerzej rozumianej sztuki wyposażenia wnętrz) imigracja i szybki awans 
w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVIII w. Niemców, Austriaków czy 
Tyrolczyków odbywały się innymi drogami, przeważnie niezależnymi od faktu 
rządów Wettinów. Swego rodzaju „nadprodukcja” w krajach niemieckich 
w wielu zawodach artystycznych około 1700 r. z jednej strony, z drugiej zaś 
sięgające średniowiecza więzi z polskimi miastami (Kraków, Lwów) i intensyw
nie uczęszczane tradycyjne szlaki handlowo-rzemieślnicze, a zarazem powiąza
nia środkowoeuropejskich zleceniodawców (w tym także zakonów) były czyn
nikami o istotnym znaczeniu. Niestety, niewystarczająco przebadane archiwalia, 
brak monografii poszczególnych artystów, a także brak opracowań socjohis- 
torycznych ukazujących procesy mobilności mieszczaństwa środkowoeuropejs
kiego (w tym artystów i rzemieślników) w XV II-X V III w. uniemożliwiają na 
obecnym etapie dokonanie charakterystyki tego fascynującego i niezwykle 
ważnego problem u14.

10 Z. H o rn u n g ,  Pierwsi rzeźbiarze..., s. 9,17-20,24—25; por. także T. M a ń k o w s k i ,  Lwowska 
rzeźba rokokowa, Lwów 1937, passim.

11 Ostatnio Muzeum Narodowe w Warszawie zakupiło plakietę alabastrową przedstawiającą św. 
Mariannę, a sygnowaną przez Sebastiana Fesingera, z datą 1741 r. Jest to najwcześniejsze ze znanych 
dotąd dzieł rzeźbiarzy lwowskiego rokoka.

12 Z. H o r n u n g, Majster Pinsel..., s. 140-160.
13 I d e m, Wpływy drezdeńskie w rzeźbie polskiej XVIII w., „Teka Komisji Historii Sztuki. 

Towarzystwo Naukowe w Toruniu,, -  „Prace Wydziału Filologiczno -  Filozoficznego” 1965, t. XV, 
z. 3, s. 223-311.

14 Por. znakomity, jedyny na gruncie polskim artykuł omawiający drogi i mechanizmy migracji 
artystycznej XVII-XVIII w. na przykładzie rzeźbiarzy związanych z Gdańskiem: J .P a łu b ic k i ,  Die
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W procesie powszechnej barokizacji artystycznego krajobrazu Środkowej 
Europy szczególną pozycję miał w pierwszej połowie XVIII w. Wiedeń. Z jednej 
strony pośredniczył on w rozprzestrzenianiu się wzorów włoskich, wciąż jeszcze 
w znacznej mierze decydujących o charakterze sztuki Austrii, Czech, M oraw czy 
Polski, z drugiej zaś strony był obok Pragi jednym z centrów zupełnie nowej, 
wstępującej formacji środkowoeuropejskiego późnego baroku. Czołowa pozycja 
Wiednia jako ośrodka dostarczającego modeli późnobarokowej architektury, 
rzeźby czy rzemiosła artystycznego stała się zresztą w ostatnim czasie tematem 
intensywnych studiów15, w niewielkim, niestety, zakresie podjętych przez 
polskich badaczy16. W dużej mierze przyczynia się do tego przesadny pogląd 
o niemal wyłącznej roli Śląska w przyswajaniu w Polsce artystycznych osiągnięć 
krajów habsburskich17. A przecież na obrazie sztuki Rzeczypospolitej XVIII w. 
zaważyli w znaczący sposób choćby dwaj tak prominentni, przybyli z Austrii 
architekci, jak Jan Zygmunt Deybel czy Bernard M erderer18.

Ten ostatni działał od około 1738 r. we Lwowie, w mieście, którego 
artystyczna kultura późnego baroku była, jak  się wydaje, szczególnie nasycona 
pierwiastkami wiedeńskimi. Przypomnieć w tym miejscu należy choćby lwowski 
kościół Dominikanów, który w 1744 r. zaprojektował Jan de W itte na wzór 
wiedeńskiego kościoła Świętego Karola Boromeusza, autorstw a Fischera von 
Erlach19.

Także w zakresie rzeźby i wyposażeń kościelnych rola Wiednia jako „kuźni 
pomysłów” , czy miejsca wykształcenia artystów i rzemieślników wydaje się

Danziger Bildhauer im 17. undl8. Jahrhundert. Herkunft, Wanderschaft, Wirkung, w: Barockskulptur 
in Mittel- und Osteuropa, red. K. K a l i n o w s k i ,  Poznań 1981, s. 159-165.

15 Problem znaczenia barokowego Wiednia dla sztuki krajów środkowoeuropejskich już 
w okresie międzywojennym był sporadycznie poruszany w opracowaniach syntetycznych, jednak 
dopiero ostatnio potraktowany został jako osobne zagadnienie: Wien und das Europaische Barock. 
Akten des XXV. Inłernationalen Kongresses fur Kunstgeschichte, Wien 4-10 IX  1983, Band 7, 
W ien-Kóln-Graz 1986.

16 Por. A. M i ł o b ę d z k i ,  Viennese Church Models in the Late Baroque Architekturę o f Eastern 
Europe, w: Wien..., s. 91-97; K. K a l i n o w s k i ,  Kunstzentrum und die Provinz: ein Beitrag zum 
Funktionieren der Kunst in der Habsburger Monarchie im 17. und 18. Jahrhunderts, w: Wien..., 
s. 103-110.

17 K. K a l i n o w s k i ,  Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977; I d e m ,  Związki 
artystyczne Śląska i Polski w X V III w., w: Sztuka Ipołowy XVIII w. Materiały Sesji SHS-Rzeszów  
1978, Warszawa 1981, s. 321-344; I d e m ,  Rzeźba barokowa na Śląsku, Warszawa 1986.

18 Jan Zygmunt Deybel pochodził z Salzburga, por. M. K a r p o w ic z ,  Sztuka polska X V III w., 
Warszawa 1985, s. 113, natomiast Bernard Merderer (vel Meretyn) przybył do Lwowa zapewne 
z Wiednia, por. T. M a ń k o w s k i ,  Lwowskie kościoły barokowe, „Prace Sekcyi Historyi Sztuki 
i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie” 1932, t. II, z. 2, s. 84-138.

19 W. Ż y ł a, Kościół i klasztor Dominikanów we Lwowie, Lwów 1923; T. M a ń k o w s k i, op. cit., 
s. 48-76.
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II. 2. Lwów, kościół Bernardynów, ołtarz główny (obraz w głębi przesłonięty rusztowaniami). 
Fot. autor 1989.



WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA BERNARDYNÓW WE LWOWIE 773

znacząca. Problem próbował podnieść na łamach omawianych publikacji 
Zbigniew Hornung, traktując go jednak zbyt ogólnikowo i nie wskazując na 
żadne konkretne przykłady związków ze sztuką wiedeńską20.

Przykładów takich dostarcza właśnie bogate wyposażenie świątyni lwowskiej, 
zwłaszcza jego strona projektowa. W tym przypadku można mówić o konkret
nych pierwowzorach i źródłach inspiracji, przebadanie których pozwala do
wieść, że dla bernardynów pracował w latach 1736-1740 artysta wykształcony 
nad Dunajem i doskonale obeznany z architekturą Wiednia początku XVIII w. 
Jest on autorem  wyróżniającego się na gruncie lwowskim, jednolitego formalnie 
zespołu: ołtarza głównego, przytęczowych, pary ołtarzy nawowych -  Trzech 
Króli i Świętego Andrzeja oraz ołtarza Świętego Krzyża. Jak widać chodzi 
o zespół ołtarzy, przy powstaniu którego czynni byli K onrad Kutschenreiter 
i Tomasz Hutter. Czy, i w jaki sposób autorstwo projektów owych ołtarzy wiązać 
można z tymi snycerzami trudno w chwili obecnej powiedzieć. Być może 
projektowaniem ołtarzy parał się Tomasz Hutter, snycerz zdecydowanie od 
Kutschenreitera ambitniejszy21. Niewykluczone jednak, że obok tych dwóch 
artystów pracował równolegle dla lwowskich bernardynów trzeci, tym razem 
architekt. Wobec braku odpowiednich źródeł sprawę należy pozostawić otwartą, 
podkreślając jednocześnie związki owego tajemniczego projektanta z architek
turą wiedeńską.

Drugim, wykształconym zapewne w Wiedniu, artystą był twórca ambony dla 
bernardynów lwowskich, prawdopodobnie w jednej osobie projektant i wykona
wca.

1. Zespół ołtarzy kościoła Bernardynów a projekty Pozza 
i architektów wiedeńskich

Dokonując modernizacji lwowskiego kościoła, jej inicjator, gwardian kon
wentu bernardynów Jan K apistran Wdziekoński zamierzał uświetnić beatyfika
cję Jana z Dukli dokonaną w 1735 r.22 Bernardyn Jan z Dukli przebywający 
w lwowskim dom u w latach 1480-1484 zmarł we Lwowie w opinii świętości i na 
długo przed beatyfikacją otaczany był, zwłaszcza w środowisku bernardynów, 
lokalnym kultem 23.Z chwilą wyniesienia na ołtarze stał się on także, obok M atki

20 Z. H o r n u n g ,  Pierwsi rzeźbiarze..., s. 16; I d e m, Majster Pinsel..., s. 157-160.
21 Byłoby to zgodne z praktyką obserwowaną w Niemczech Południowych (z których nota bene 

Hutter pochodził), gdzie rzeźbiarze w zdecydowanej większości sami projektowali ołtarze, ambony, 
chrzcielnice itp.

22 F. B o s t e 1, Kolumna bl. Jana z Dukli we Lwowie. Księga pamiątkowa ku czci Oswalda Balzera, 
Lwów 1925.

23 Ibidem', K. K a n t a k, Bernardyni Polscy, t. I, Lwów 1933, s. 167.
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Boskiej Niepokalanie Poczętej, drugim patronem  ruskiej prowincji bernar
dynów, których głównym kościołem i siedzibą władz była właśnie świątynia 
i konwent lwowski. Otaczany szczególnym kultem, nabierającym zwłaszcza 
w XVII w. wielkiego znaczenia, otrzymał Jan z Dukli w 1608 r. marmurowy 
pomnik nagrobny, który do czasu przedsięwzięcia Wdziekońskiego znajdował 
się przy bocznej ścianie prezbiterium24. Nowa, późnobarokowa koncepcja 
urządzenia chóru i prezbiterium oraz związana z tym aranżacja ołtarza głównego 
wynikła z przemieszczenia pom nika bł. Jana na środek przestrzeni chórowej. 
Lokalizacja ta, nawiązująca do tradycji umieszczanych pośrodku „przestrzeni 
sakralnej” (np. krzyża kościoła, przestrzeni podkopułowej bądź prezbiterium) 
grobowców świętych (zwłaszcza męczenników) wymagała dla tak wyniesionego 
pomnika oprawy w postaci wolno stojącego ołtarza -  konfesji25. A utor 
architektury ołtarza głównego (il. 2) otrzymał za zadanie takie urządzenie 
przestrzeni i takie zaprojektowanie struktury ołtarza, by zostały spełnione trzy 
warunki: optyczne zaakcentowanie miejsca uświęconego relikwiami i nagrob
kiem bł. Jana, wydzielenie strefy prezbiterium od właściwego chóru zakonnego 
i zaadaptowanie siedemnastowiecznego obrazu Ukrzyżowania z dawnego 
ołtarza głównego. Rozwiązanie znalazł projektant w koncepcji przestrzennej 
ołtarza rozdzielonego na dwa człony. Wzniesiona nad grobem błogosławionego 
część główna składa się z dwóch usytuowanych po bokach zespołów kolumn 
i filarów, ugrupowanych w dwóch rzędach, połączonych wspólnym belkowa
niem dźwigającym bogate architektoniczno-figuralne zwieńczenie. Pośrodku tej 
konstrukcji zaprojektowany został wielki prześwit otwarty na drugą część 
ołtarza -  zawieszony na ścianie szczytowej chóru, ujęty w profilowaną ramę 
obraz Ukrzyżowania. Część przednia otrzymała dekorację figuralną z rzeźbami 
przedstawiającymi świętych zakonu w pierwszej kondygnacji i apoteozę bł. Jana 
z Dukli w otoczeniu grup alegorycznych w drugiej kondygnacji26.

Jednoczesne z pracami w prezbiterium wystawienie dwóch ołtarzy przytęczo- 
wych, ukośnych wobec osi głównej kościoła stało się optycznym dopełnieniem 
kompozycji ołtarza wielkiego, a owe ołtarze -  jego trzecim planem (ii. 3). 
Optyczna więź podkreślona została użyciem identycznego języka form (m.in. 
zastosowaniem kolumn po bokach) i przyjęciem wspólnego modułu. Ołtarze

24 T. M a ń k o w s k i ,  Kościół bernardynów..., s. 317.
25 Literatura na temat ideowej funkcji konfesji jest olbrzymia. Jej obszerny zestaw opublikował 

Irwing Lavin w związku z monografią Berniniego konfesji św. Piotra w Rzymie: I. L a v i n, Bernini 
and the Crossing o f Saint Peter, New York 1968. Por. także bibliografię w: Bernini in Vaticano. 
Catalogo della Mostra, Roma 1981.

26 Skomplikowany program ideowy ołtarza wielkiego powiązany z całym wystrojem i wyposa
żeniem kościoła Bernardynów jest przedmiotem osobnego opracowania przygotowywanego przez 
autora niniejszego artykułu.
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II. 3. Lwów, kościół Bernardynów, widok na ołtarz główny i ołtarze przytęczowe. Fot. autor 1980.

przytęczowe są przy tym na tyle wysokie, że całość wydaje się być jednym ciągiem 
architektonicznym perspektywicznie zbiegającym się w obrazie Ukrzyżowania. 
W ten sposób złagodzony został niekorzystny efekt stosunków przestrzennych 
siedemnastowiecznego kościoła, tzn. obszernej nawy głównej i niskiego, tunelo
wego prezbiterium.

Wydaje się, że ta kulisowa koncepcja związana niewątpliwie z procesem 
teatralizacji późnobarokowych wnętrz sakralnych bardzo wiele zawdzięcza 
jednemu z projektów Andrea Pozzo związanych z ideą Theatrum Sacrum. 
Chodzi tu o rycinę oznaczoną numerem 47 z drugiej części traktatu  Perspectiva 
Pictorum et Architectorum... przedstawiającą oprawę scenograficzną nabożeńst
wa czterdziestogodzinnego, zaprojektowaną dla kościoła II Gesu w Rzymie27 
(il. 4). Bliskie jest tu nie tylko ogólne założenie z trójstrefowym układem kulis,

27 A. P o z z o, Perspectiva Pictorum et Architectorum Andreae Putei e Societate Jezu. Pars 
Secunda. In qua docetur modis expeditissimis delineandi optice omnia quae pertinent ad Architecturam, 
Roma MDCC, ryc. 47. Rycina publikowana m.in. w: B. K e r b e r, Andrea Pozzo, Berlin-New York 
1971iwP. B j u s t r ó m ,  Baroque Theater and the Jesuits, w: Baroque Art. The Jesuits Contribution, 
Princeton-New York 1970, s. 99—110. Zasadnicza w polskiej literaturze publikacja Jerzego
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II. 4. Andrea Pozzo, projekt scenografii „Nabożeństwa 40-godzinnego dla kościoła II Gesu 
w Rzymie” . Ryc. 47 traktatu Perspectiva..., część II. Reprod. autor wg: B. Kerber, Andrea Pozzo, 

Berlin -  New York 1971.
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z ukośnym ustawieniem ich pierwszej pary i wklęsłym rzutem przeprutej 
prześwitem kulisy środkowej, nie tylko wzajemne proporcje elementów składo
wych, ale także kompozycja architektoniczna poszczególnych części. Projekty 
lwowskich ołtarzy M atki Boskiej i Świętego Antoniego wydają się wprost oparte 
na pierwszej parze kulis z ryciny Pozza, z zastosowaniem po bokach par kolumn 
(środkowych wysuniętych, skrajnych cofniętych) na wysokich cokołach, z silnie 
wypiętrzonymi odcinkami belkowania. Miejsce arkadowych loggi zajęły we 
Lwowie obrazy ołtarzowe, a w zwieńczeniach zamiast attyki użyto glorii 
promienistej. Analogicznie do pozzowskiego projektu, choć w mniejszej liczbie, 
zastosowano także kolumny w części środkowej zespołu -  czyli w ołtarzu 
głównym. Uzyskał on jednak inny rodzaj zwieńczenia i prostokątny, nie zaś 
półkoliście zamknięty jak  w rycinie Pozza, prześwit środkowy* 28. Odwołując się 
do pozzowskiego wcielenia idei Theatrum Sacrum, lwowski projektant uzyskał 
wrażenie tak silnej jednolitości kompozycyjnej i jednoczesnej przestronności, że 
zespół trzech ołtarzy staje się konkurencyjny wobec zastanego wnętrza, będąc 
niejako „architekturą w architekturze” 29.

Doskonale obeznany z ryciną Pozza autor ołtarzy bernardyńskich czerpał 
jednak pomysły nie tylko z dzieła jezuity. Uwadze badaczy uszedł pierwowzór 
ołtarza głównego o znacznie większym dla naszych rozważań znaczeniu niż 
trak tat Perspectiva..., świadczący, jak  się wydaje, o europejskim obyciu lwows
kiego projektanta i znakomitych, europejskich korzeniach jego sztuki. Kom 
pozycja lwowskiego ołtarza wykazuje mianowicie uderzające podobieństwo do 
nie zrealizowanego projektu ołtarza głównego dla kościoła pielgrzymkowego

Kowalczyka na temat recepcji sztuki Pozza w Polsce nie odnotowuje oddziaływania tej ryciny, por. J. 
K o w a l c z y k ,  Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, cz. I. Traktat i ołtarze, „Biuletyn Historii 
Sztuki” 1975, t. XXXVII, z. 2, s. 162-178. Rycina ta została natomiast opublikowana przez Marię 
Kałamajską-Saeed jako ilustracja idei „Theatrum Sacrum” Pozza, do której nawiązał projektant 
ołtarzy kościoła Reformatów w Boćkach, por. M. K a ł a m a j s k a - S a e e d ,  Modelowy wystrój 
kościoła reformatów w Boćkach, „Biuletyn Historii Sztuki” 1980, t. XLII, z. 2, s. 145-158.

28 Do pewnego stopnia można wielki ołtarz lwowski wiązać z typem ołtarza, jaki Pozzo 
propagował na łamach Perspectiva..., a jaki zrealizował w wiedeńskim kościele Jezuitów (1705-1709). 
Chodzi o ołtarz z rozwiązaniem pola głównego jako „okno-obraz” (termin za J. K o w a 1 c z y k, op. 
cit.). Pozzo projektował w takim wypadku za ścianą absydy niewielkie pomieszczenie z silnym bocznym 
oświetleniem, w którym umieszczano cofnięty w stosunku do nastawy ołtarzowej obraz. Zarówno 
w traktacie (ryc. 73), w realizacji wiedeńskiej, jak też w późniejszych ich refleksach (w Polsce ołtarz 
główny w Imbramowicach 1711-1718 i w kościele Pijarów w Krakowie 1727, oba projektu Kacpra 
Bażanki) ołtarz nie jest wolno stojącą konstrukcją, jak we Lwowie, a „wpisany” jest w ścianę szczytową 
prezbiterium. Por. J. K o w a 1 c z y k, op. cit., s. 168.

29 Takie określenie relacji wyposażenia do zastanego wnętrza przejęto za Elżbietą Gieysz- 
tor-Miłobędzką, omawiającą zagadnienie stosunku wyposażenia do architektury kościoła w dobie 
baroku: E. G ie y s z to r - M i ło b ę d z k a ,  Wnętrze sakralne w I  połowie X V III w., „Biuletyn Historii 
Sztuki” 1980, t. XLII, z. 2, s. 159-172.
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II. 5. Johann Bernhard Fischer von Erlach, Projekt I ołtarza głównego dla kościoła w Mariazell, 
Wiedeń, Albertina. Reprod. autor wg: H. Sedlmayr, Johann Bernhard Fischer von Erlach, Wien 1976, 

il. 45.
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II. 6. Johann Bernhard Fischer von Erlach, projekt II (zrealizowany) ołtarza głównego dla kościoła 
w Mariazell, sztych C. Engelbrecht i J. A. Pfeffel. Reprod. autor wg: H. Sedlmayr, Johann Bernhard 

Fischer von Erlach, Wien 1976, il. 15.
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w Mariazell w Austrii, autorstwa Johanna Bernharda Fischera von Erlach30 
(il. 5). Powstały w 1692 r. rysunek projektowy przewidywał oparcie struktury na 
zgrupowanych po bokach wiązkach kolumn i filarów rozmieszczonych na rzucie 
wklęsłym, niemal identycznie jak  w rozwiązaniu lwowskim. Dokładnie tak, jak 
w projekcie Fischera von Erlach, urzutowano we Lwowie idące w dwóch 
rzędach, wsparte na cokołach podpory o tej samej liczbie, proporcjach i, co 
równie ważne, o wspólnym kompozytowym porządku. Cztery kolumny przed
niego rzędu poprzedzają zespół czworokątnych filarów i kolumn -  zestawionych 
w drugim szeregu w taki sposób, że widać je przez frontowe interkolumnia. 
W obu ołtarzach powoduje to identyczny efekt przestrzennej komplikacji 
i większego jeszcze bogactwa architektury. Kolumny skrajne sąsiadujące ze 
ścianami prezbiterium nie uczestniczą w budowaniu wklęsłego rzutu ołtarza, 
a odpowiadające im odcinki belkowania obierają kierunek przeciwny. We 
Lwowie nadaje to całości efekt „ondulacji” , bowiem narożne odcinki bel
kowania uzyskały wybrzuszony kształt. Bardzo bliskie są sobie także strefy 
podwójnych cokołów o skomplikowanej linii rzutu, uskokowo wysuniętych, 
bądź silnie cofniętych. Główna różnica, przy innym naturalnie programie 
figuralnym, polega na rozwiązaniu pola głównego, w obu wypadkach zresztą 
zaplanowanego jako  prześwit. Fischer w części środkowej przerwał linię 
belkowania, by pomieścić grupę rzeźbiarską Tronu Łaski, którą zamyka 
spinająca ołtarz arkada. We Lwowie, przy rozwiązaniu dwuplanowym, nie było 
powodu przerywać belkowania tworzącego wraz ze środkową parą kolumn 
obramienie dla obrazu, którego półkoliste zamknięcie w pewnym stopniu 
odpowiada kompozycyjnie arkadzie z Mariazell. Pewne różnice widoczne są 
także w potraktowaniu zwieńczenia, w którego strefie zabrakło we Lwowie 
attyki, a zaprojektowane przez Fischera narożne filary zostały, z uwagi na 
szczupłość miejsca, przesunięte ku centrum kompozycji. W obu ołtarzach 
uderzają bardzo bliskie proporcje, także w rozpiętości interkolumniów i prze
świtów. Zaskakujące, jak  wiernie lwowski projektant potraktował rzecz tak 
zdawałoby się drugorzędną, jak zabieg gęstego „wyklejenia” powierzchni 
cokołów i belkowań płycinami z dekoracją ornam entalną (we Lwowie już 
naturalnie regencyjną).

Jest bardzo prawdopodobne, że twórca „abrysu” ołtarza bernardyńskiego 
zetknął się bądź z rysunkiem Fischera von Erlach, bądź z jakimś jego 
odwzorowaniem (grafika, cudze przerysy). Jak wiadomo, w Mariazell zrealizo
wano ostatecznie inny, skromniejszy wariant fischerowskiego ołtarza w latach 
1700-170231 (il. 6). Była to prestiżowa inwestycja, niezwykle bogato uposażona

30 H. S e d 1 m a y r, Johann Bernhard Fischer von Erlach, Wien 1976, s. 66-67, także katalog 
i il. 45; Mariazeller Hochaltar Johann Bernhard Fischer von Erlach, Mariazell 1979.

31 H. S e d 1 m a y r, op. cit., s. 67.
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II. 7. Johann Bernhard Fischer von Erlach, kościół szpitalny w Salzburgu, widok na ołtarz główny. 
Reprod. autor wg: H. Sedlmayr, Johann Bernhard Fischer von Erlach, Wien 1976, il. 92.
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przez opata Franza von Kaltenhausen i ciesząca się w Wiedniu i w całej Austrii 
wielkim zainteresowaniem. Kościół pielgrzymkowy w Mariazell stanowił w cza
sach Leopolda I narodowe sanktuarium  Austrii, a inicjatywa wzniesienia 
nowego ołtarza była ze strony opata von Kaltenhausen traktowana jako prezent 
dla cesarza32. Jako dzieło o znaczeniu ogólnonarodowym, drugi obok wiedeńs
kiej Pestsaule obiekt religijny o „państwowej” randze, musiał ołtarz z Mariazell 
budzić zainteresowanie środowiska artystycznego Wiednia we wszystkich swo
ich fazach projektowych; także ze względu na osobę architekta. Toteż, przypusz
czalnie, również i przyszły lwowski projektant mógł się z ową pierwotną wersją 
ołtarza zapoznać.

Wiedeński rodowód architektury ołtarza bernardyńskiego widoczny jest także 
we wspomnianym ćwierćkolistym wybrzuszeniu narożnych odcinków belkowa
nia, bliskim pomysłom realizowanym w monumentalnej architekturze przez 
Fischera von Erlach, jak  choćby ściana szczytowa prezbiterium kościoła 
szpitalnego w Salzburgu (1695-1705) (il. 7), czy kompozycja ścian głównej sali 
Hofbibliothek w Wiedniu (projekt 1716)3 3.

Wiele wskazuje na to, że autorem architektury dalszych trzech ołtarzy 
bernardyńskich był projektant zespołu ołtarza głównego i przytęczowych. 
Chodzi przede wszystkim o dwa ołtarze nawowe -  Świętego Andrzeja i Trzech 
Króli (il. 8), umieszczone przy drugiej od prezbiterium parze filarów, a wykonane 
z udziałem Tomasza Huttera w 1737 r. (ołtarze Świętego Franciszka i Piotra 
z Alkantary przy pierwszej parze filarów, powstałe w 1740 r. i stylowo odmienne 
nie wchodzą do rozpatrywanej tutaj grupy)34. Nawiązują one formalnie do typu 
architektury prezentowanej przez nastawy ołtarza głównego i przytęczowych. 
I tym razem mamy do czynienia z odgrywającymi podstawową rolę strukturalną 
kolumnami na podwójnych cokołach, dźwigającymi masywne belkowanie. 
Wzajemne proporcje wysokości poszczególnych stref -  cokołowej, głównej 
i zwieńczenia, rozpiętości interkolumniów, wielkości belkowań, nadto użyty 
moduł -  wiążą te dwa ołtarze z omówionymi poprzednio. I w tym wypadku zasób 
form, jakimi posługuje się projektant, bliski jest w dużej mierze sztuce kręgu 
wiedeńskiego około 1700 r. Architektura nastawy tym razem została oparta na 
dwóch ćwierćkolistych, wybrzuszonych portykach dwukolumnowych, ujmują
cych pole główne. Zwieńczenie otrzymało spływy wolutowe po bokach i bel
kowanie wyłamane w łuk koszowy u góry. Najbliższe analogie odnaleźć można

32 Ibidem, s. 66-67; Mariazeller Hochaltar..., wstęp (strony nlb.).
33 H. S e d 1 m a y r, op. cit., s. 108, 189-192 i katalog. Jednocześnie należy pamiętać, że sam 

Fischer von Erlach pełną garścią czerpał z tradycji rzymskiej architektury renesansowej i barokowej. 
Dotyczy to również tego motywu, który jednak doczekał się u Fischera szczególniej, „wiedeńskiej ” 
redakcji.

34 Z. H o r n u n g, Pierwsi rzeźbiarze..., s. 6.
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w kręgu wiedeńskim, 
właśnie dla owych zwień
czeń. Przykładem choćby 
zwieńczenie ołtarza w Ma- 
riazell w wersji zrealizo
wanej, a także zwieńcze
nie ołtarza w Strassengel 
koło Grazu, czy ołtarza 
w kościele Franciszka
nów w Salzburgu (wszys
tkie projektu Fischera 
von Erlach)35. Typ zwień
czenia wolutowego wy
wodzi się z tradycji włos
kiej, niemniej właśnie 
w kręgu Fischera i współ
czesnej mu architektury 
wiedeńskiej rozwinął się 
wariant, z jakim  do czy
nienia mamy we Lwowie 
(wyłamane w łuk koszo
wy belkowanie wieńczą
ce i charakterystyczne, 
mięsiste, ustawione uko
śnie spływy wolutowe). 
D o nieco innej tradycji 
nawiązuje układ głównej 
kondygnacji. Motyw 
ćwierćkolistych, dwuko
lumnowych portyków 
(bądź w układzie kolum
na -  filar) obramiających 
pole główne ołtarza poja
wił się już u Pozza, a.wy- 
wodzi się z tradycji Ber- 
niniego na czele z ołta
rzem kaplicy Alaleona,

II. 8. Lwów, kościół Bernardynów, ołtarz Trzech Króli. Fot. 
autor 1989.

35 H. S e d 1 m a y r, op. cit., s. 67, ił. 82, s. 34, ił. 9, s. 134, ił. 138.
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II. 9. Matthias Steinl, ołtarz główny kościoła pielgrzymkowego Maria Hietzing w Wiedniu. 
Reprod. autor wg: L. Piihringer-Zwanowetz, Matthias Steinl, Wien 1966, ił. 120.
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11. 10. Matthias Steinl, ołtarz główny w kościele Cystersów w Vorau (fragm.). Reprod. autor 
wg: L. Piihringer-Zwanowetz, Matthias Steinl, Wien 1966, ił. 145.
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przy kościele S. Domenico e Sisto w Rzymie36. U Pozza jednak kolumny są ściśle 
zestawione, brak tak charakterystycznego we Lwowie, wybrzuszonego łącznika 
w strefie belkowania. Włoski zwyczaj rzadko bowiem przewidywał miejsce na 
posągi w strefie interkolumniów, bądź na ich tle. Była to natom iast tradycja 
północna, środkowoeuropejska. Ołtarzom lwowskim bliska jest w tym świetle 
twórczość wybitnego wiedeńczyka z generacji około 1700 r., Macieja Steinla. 
Analogie można odnaleźć zwłaszcza w dwóch ołtarzach, niezwykle ważnych dla 
rozwoju środkowoeuropejskiej „małej architektury” -  w kościele M aria Hiet- 
zing w Wiedniu z 1698 r.37 (il. 9) i w kościele cysterskim w Vorau (ołtarz z lat 
1701—1704)38 (il. 10). Konstrukcja ich nastaw oparta została na usytuowanych 
po bokach kolumnowych portykach, sugerujących niejako istnienie dwóch 
tempiett39. Podobnie jak  we Lwowie wybrzuszone, wyłamujące się ponad 
kolumnami belkowanie, zostało znacznie rozszerzone nad strefą interkolum 
niów mieszczących figury.

Z wiedeńską trawestacją dwóch konkretnych pierwowzorów pozzowskich 
stykamy się także w wykonanym około 1740 r. ołtarzu Świętego Krzyża, 
powstałym w całości w Jarosławiu, w warsztacie Tomasza Huttera (il. 11). 
Niewątpliwie ten sam, co poprzednio autor architektury dokonał tu  kon- 
taminacji dwóch projektów wzornikowych Andrea Pozza -  ołtarza Świętego 
Ignacego dla II Gesu (il. 12) i ołtarza Świętego Alojzego Gonzagi dla San Ignazio 
w Rzymie40 (il. 13). Z pierwszego zaczerpnął znany nam już, bliski omówionym 
poprzednio ołtarzom, motyw dwukolumnowych portyków po bokach, z wy
brzuszonym belkowaniem i takąż strefą cokołową. Z drugiego projektu jezuity 
pochodzi natom iast potraktowanie strefy pola głównego, którego obramienie 
„wdarło się” w strefę belkowania. Ćwierćkolisty przyczółek nad środkowymi 
kolumnami został, tak jak  u Pozza, silnie cofnięty. Jeszcze mocniejszy akcent niż 
w ołtarzach Świętego Andrzeja i Trzech Króli, położono w ołtarzu Świętego 
Krzyża na szerokie interkolumnia, w świetle których znalazły się hutterowskie 
posągi Adama i Ewy. I tym razem jest to'wyraźna reminiscencja ołtarzy Steinla 
z Wiednia i Vorau.

2. Ambona bernardyńska i jej wiedeńskie pierwowzory

Okoliczności powstania ambony (il. 14) w kościele Bernardynów lwowskich 
nie są jasne. Prawdopodobnie znalazła się na miejscu jeszcze przed wielką

36 A. P o z z o, Perspectiva..., ryc. 70.
31 L. P u h r i n g e r - Z w a n o w e t z ,  Matthias Steinl, Wien 1966, s. 75, il. 120.
38 Ibidem, s. 78-80 i il. 145.
39 Na temat sugestii istnienia tempiett zob.: Ibidem, s. 75, 78.
40 A. P o z z o, Perspectiva..., ryc. 61 i 62.
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II. 11. Lwów, kościół Bernardynów, ołtarz Świętego Krzyża. Fot. autor 1989 B. 12. Andrea Pozzo, ołtarz Świętego Ignacego w kościele II Gesu w Rzymie. Reprod. 
wg: B. Kerber, Andrea Pozzo, Berlin -  New York 1971, il. 81.

II. 13. Andrea Pozzo, projekt ołtarza Świętego Ludwika Gonzagi dla kościoła San 
Ignazio w Rzymie. Ryc. 62 traktatu Perspectiva..., cz. II. Reprod. wg: B. Kerber, Andrea 

Pozzo, Berlin -  New York 1971, il. 90.
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inwestycją Wdziekońskiego, na co wskazywałby opis uroczystości beatyfikacyj
nych z 1735 r., odnotowujący istnienie nowej (jak można wnioskować z tekstu) 
kazalnicy41. Zastosowany w dekoracji ornam ent regencyjny w gatunku odmien
ny od omówionych ołtarzy, o gęstej kompozycji, z udziałem motywu taśmy 
i wyraźnego jeszcze, suchego akantu wskazywałby na pierwszą połowę lat 30-ych 
XVIII w. Zarówno architektura ambony, jak  i obfita rzeźba figuralna wykazują 
w stosunku do omówionej grupy ołtarzy znaczne różnice i są bez wątpienia 
innego autorstwa. Niemniej i w tym wypadku bliskie analogie wobec sztuki 
Wiednia początku XVIII w. zdają się wskazywać na krąg naddunajski jako 
środowisko, z którego wywodził się projektant. Rolę bezpośredniego pierwo
wzoru odegrała tu  prawdopodobnie am bona z kościoła Jezuitów w Wiedniu 
powstała około 1715 r.42(il. 15). Nazwiska pracujących przy niej artystów nie są 
znane, chociaż w rzędzie dzieł baroku wiedeńskiego zajmuje ona poważne 
miejsce, tak ze względu na lokalizację (czołowy kościół uniwersytecki jezuitów 
w Europie Środkowej), jak  i znakomitą klasę. Podobieństwa do ambony 
lwowskiej widoczne są już w ogólnej kompozycji -  kształcie kosza o silnie 
wygiętym profilu części dolnej, z charakterystycznymi lizenami, na tle których 
rozmieszczono figury ewangelistów, w lejkowatej formie baldachimu (we 
Lwowie węższego i obramionego bardziej rozbudowanym belkowaniem) opięte
go potężnymi spływami wolutowymi. Analogii dostarcza również analiza 
zaskakująco bliskiego detalu -  w obu wypadkach mamy do czynienia z roz
stawionymi na baldachimie, podobnymi wazonami kwiatowymi i rozpiętymi 
pomiędzy wolutami girlandami. Zbieżności w kompozycji wykazują również 
postaci ewangelistów, zwłaszcza figura św. M arka i charakterystyczne, roz
dwojone wolutowe wstęgi opasujące dolną część kosza. Nieobecny w ambonie 
jezuitów wiedeńskich motyw aniołów dźwigających baldachim jest jednak 
również rozpowszechniony w sztuce naddunajskiej, a w Wiedniu reprezen
towany choćby przez powstałą w 1719 r. ambonę w kościele Świętego Piotra, 
autorstwa przytaczanego już tutaj wielokrotnie Macieja Steinla43. Z dzieła tego 
mógł też przyszły projektant (i zapewne wykonawca w jednej osobie) zaczerpnąć 
kompozycję plakiety zdobiącej środkową część kosza, a przedstawiającą Chrys
tusa nauczającego w Świątyni. W zapiecku ambony lwowskiej znalazła się 
płycina o innym, co prawda, bo prostokątnym  kształcie, ale bardzo za to 
zbliżonej kompozycji figuralnej, tym razem z przedstawieniem dyskusji dok-

41 Acta celeberrimi primarii Conventus Leopoliensis ad S. Andream Apostolim... anno 
M DCCXXXV die X V  8-bris sub faustissimo... regimine A.R.P. Joannis Capistrani Wdziekonski..., 
dawniej rkp. nr 468 Archiwum greckokatolickiej kapituły w Przemyślu, mkf nr 1052 w zbiorach 
Centralnego Archiwum Bernardynów w Krakowie (strony nlb.).

42 H. D e c k e r, Barockplastik in den Alpenlander, Wien 1943, s. 74, il. 280.
43 L. P u h r i n g e r - Z w a n o w e t z ,  op. cit., nr kat. 41 i il. 280.
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II. 14. Lwów, kościół Bernardynów, ambona. Fot. 1912, ISPAN Warszawa.
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II. 15. Wiedeń, kościół Jezuitów, ambona. Reprod. autor wg: H. Decker, Barockplastik den 
Alpenlander, Wien 1943, il. 280.



790 JAKUB SITO

torów Kościoła. Cztery osoby siedzą w dwóch, perspektywicznie zbiegających się 
rzędach, centralna postać (w Wiedniu młody Chrystus, we Lwowie personifika
cja Eklezji) siedzi pod baldachimem w punkcie zbiegu linii perspektywy44.

D okonana tu  analiza pozwoliła na wyodrębnienie z bogatego zespołu 
wyposażenia kościoła lwowskich bernardynów obiektów opartych na wiedeńs
kich źródłach inspiracji. Anonimowy projektant grupy ołtarzy bernardyńskich 
swoje wykształcenie uzyskał prawdopodobnie na początku XVIII w. w Wiedniu 
i jakkolwiek korzystał we Lwowie ze wzorów Pozza, uzupełniał je elementami, 
których znajomość wyniósł z doświadczenia warsztatowego znad Dunaju. 
Z Wiednia wywodzi się również drugi, nieznany z imienia artysta na usługach 
bernardynów -  twórca ambony.

Jest rzeczą wiadomą, że dla polskich wyposażeń kościelnych XVIII w. 
podstawowe znaczenie miała tradycja architektury włoskiej, zwłaszcza w późno- 
barokowym wydaniu rzymskim -  światłocieniowej, z użyciem linii krzywych, 
o silnych tendencjach scenograficznych. W ośrodkach centralnych Rzeczypos
politej, jak  Warszawa czy Kraków, w rozpowszechnianiu tej tradycji dominują
ca była rola architektów wywodzących się bezpośrednio z Włoch (Karol Bay, 
Francesco Placidi), czy odbierających tam wykształcenie (Kacper Bażanka). 
Wydaje się jednak, że w odniesieniu do ziem ruskich można w tym względzie 
mówić o pośredniej roli Wiednia -  ośrodka artystycznego, którego promienio
wanie na sztukę Europy Środkowej w pierwszej połowie XVIII w. nie ominęło 
również Rzeczypospolitej. K atedra Świętego Jura i kościół lwowskich dom inika
nów ilustrują apogeum wpływów wiedeńskich. Zanim jednak około 1740 r. 
pojawili się we Lwowie Bernard M erderer i Jan de W itte, wiedeński barok znalazł 
tu swoje refleksy w „małej architekturze” .

44 Ambona lwowska ma wykonaną przez tego samego mistrza replikę -  ambonę w kościele 
kolegiackim w Stanisławowie z fundacji hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego, około 
1730-1740 r. Por. na ten temat: J. S ito , Wystawa rzeźby lwowskiej Ipołowy X V III  w. w Białym 
Kamieniu, „Biuletyn Historii Sztuki” 1991, t. LIII, z. 1-2 [w druku].
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DOKUMENTY I MATERIAŁY

M irosła w N agielski 
Warszawa

KOZACZYZNA CZASÓW WŁADYSŁAWA IV 
(1632-1648)

F o rm o w a n ie  się Kozaczyzny od początków XVI w. zasługuje na uwagę nie 

tylko ze względu na różnorodność tworzącego ją  elementu napływowego, ale 
właśnie z racji jej żywiołowego rozwoju. Od samego początku tego procesu 
Rzeczpospolita starała się wykorzystywać Kozaków do realizacji własnych 
celów. Wobec zagrożenia południowo-wschodnich prowincji państwa, Kozacy 
mieli odpierać nasilające się ataki Tatarów. W krótce jednak sami stali się 
agresorami, organizując wyprawy nad Morze Czarne i grabiąc posiadłości 
sułtana, co niejednokrotnie prowadziło do zaostrzenia stosunków pols
ko-tureckich. Zaczęto też wykorzystywać Kozaków w zorganizowanych od
działach posiłkowych do wspierania walczących chorągwi kwarcianych. W 1575 r. 
zaciągnięto ich zaledwie 300, lecz w latach następnych ich liczebność tak 
wzrosła, iż za panowania Władysława IV Kozacy rejestrowi liczyli już od 6 do 
7 tysięcy głów1. Ujęcie Kozaczyzny w ramy funkcjonującego w Rzeczypospolitej 
prawa nastręczało niemałe kłopoty, tym bardziej, że na czele wypraw, w których 
uczestniczyli Kozacy, i to zarówno nad Morze Czarne, jak  i do Mołdawii stawali 
nawet starostowie (Eustachy Daszkiewicz, Bernard Pretwicz) oraz kniaziowie 
ruscy (Wiśniowieccy, Rożyńscy). N a skutek ograniczania rejestru wojska 
zaporoskiego, praw, wolności i swobód Kozaków, już z początkiem lat 90-ych 
XVI w. dochodzi do pierwszych gwałtownych wystąpień przeciwko Rzeczypos
politej. Powstania Krzysztofa Kosińskiego (1592 r.) czy Semena Nalewajki, 
Hrehorego Łobody i Matwieja Sawuły (lata 1595-1596) nie były wyjątkiem1 2.

1 J. W i m m e r, Wojsko i skarb Rzeczypospolitej u schyłku X V I i w Ipołowie X V II w., „Studia 
i Materiały do Historii Wojskowości” (cyt. dalej -  SMHW) 1966, t. XIV, cz. 1, s. 88-91.

2 Zob. W. S e r c z y k, Rzeczpospolita i Kozaczyzna w pierwszym ćwierćwieczu X V II stulecia, 
„Studia Historyczne” 1977, R. XX, s. 1-23; por. Z. W ó j c i k, Wojny kozackie w dawnej Polsce, w: 
Dzieje narodu i państwa polskiego, t. II, z. 27, Kraków 1989, s. 16-18.
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Inne wystąpienia, z 1625 r. (ugoda kurukowska) czy z 1630 r. (powstanie Tarasa 
Fedorowicza) zakończyły się podporządkowaniem Kozaczyzny. Ustępstwem 
wobec nich była jednak zgoda na powiększenie rejestru z 6 do 8 tysięcy głów. 
Zasługi, jakie dla Rzeczypospolitej położyli Kozacy w walkach z Moskwą 
(Dymitriady, kampania smoleńska 1609-1611, wyprawa królewicza W łady
sława 1617 r.), w wojnach z Turcją (Chocim) czy w bojach z Tataram i (obrona 
Ukrainy) sprawiły, że nie chciała ona rezygnować z tak bitnego, zawsze 
gotowego do walki, nisko opłacanego, żołnierza i dlatego też „chadzki” nad 
Morze Czarne i ekscesy w województwach ukrainnych uchodziły Zaporożcom 
bezkarnie. Wraz z nasileniem się kolonizacji na tych terenach w początkach 
XVII w. i powstaniem licznych latyfundiów Wiśniowieckich, Zasławskich, 
Tyszkiewiczów czy Lubomirskich, Kozaczyzna stawała się jednak czymś 
wyjątkowym w strukturze społecznej Rzeczypospolitej.

Po uchwaleniu przez synod brzeski w 1596 r. unii prawosławia z Kościołem 
rzymskim „mamy do czynienia z jednej strony z hierarchią bez wiernych, 
z drugiej -  z wiernymi bez hierarchii” , jak napisał Zbigniew Wójcik3.0  ile wyższe 
duchowieństwo prawosławne w większości opowiedziało się za unią, wierni 
wytrwale stali przy prawosławiu. Unia brzeska stała się przyczyną ostrej walki 
unitów z dyzunitami (nie uznającymi unii). Początkowo trudno było się 
doszukać elementów religijności tak w postępowaniu, jak i w obyczajach 
Zaporożców. Doskonale znana jest przecież opinia Adama Kisiela z połowy 
XVII w. -  znającego dobrze Kozaków i przestającego z nimi na co dzień 
-  twierdzącego, iż są oni religionis nullius. Problem religijności Kozaków 
wzbudza do chwili obecnej wiele kontrowersji potwierdzanych także różnorod
nymi poglądami na ten temat, panującymi ówcześnie4. Istotną rolę odegrali 
Kozacy w obronie prawosławia dopiero w latach 20-ych XVII w. Podczas 
przejazdu przez Ukrainę w 1620 r. patriarchy jerozolimskiego Teofanesa, który 
wyświęcił wówczas nową hierarchię prawosławną z m etropolitą Hiobem Borec
kim na czele, wszędzie towarzyszyły mu siły kozackie pod dowództwem Piotra 
Konaszewicza Sahajdacznego. Kozaczyzna opowiedziała się wyraźnie po stronie 
prawosławia; efektem agitacji właśnie wyświęconej hierarchii był wzrost religij
ności wśród Kozaków, ale był to proces powolny i początkowo dotyczy! jedynie 
„starszyzny” zaporoskiej. Tym należy tłumaczyć, iż w liście do króla Zygmunta 
III z października 1621 r. obok próśb o wypłacenie żołdu i nagrody za odbytą 
kampanię chocimską domagali się także, aby m onarcha „starożytną wiarę naszą 
grecką uspokoić raczył, wolności od przodków Królów IMci i od Króla JMci 
samego za krwawe nasze [zasługi] w ekspedycjach nam nadane całe i nienarusze

3 Z. W ó j c i k, O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1960, s. 83-84.
4 T. C h y n c z e w s k a - H e n n e l ,  Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od 

schyłku X V I do połowy X V II w., Warszawa 1985, s. 88-93. W tej kwestii wypowiedzieli się także: 
S. G a w 1 a s, H. G r a 1 a, „Nie masz Rusi w Rusi”. IVsprawie ukraińskiej świadomości narodowej 
w X V II wieku, „Przegląd Historyczny” 1986, t. LXXVII, z. 2, s. 347; W. S e r c z y k, Na dalekiej 
Ukrainie. Dzieje Kozaczyzny do 1648 roku, Kraków 1984, s. 175-180.
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nie zachować i przywilejem swym utwierdzić raczył” s. Stąd w czasach W łady
sława IV Kozacy obok żądań zwiększenia rejestru, utrzymania swobód i wolno
ści, terminowego wypłacania żołdu, podnosili także postulat równouprawnienia 
religii prawosławnej.

*

Po śmierci Zygmunta III (30 IV 1632 r.) Rzeczpospolita weszła w trudny 
okres bezkrólewia przy zagrożeniu granic państwa przez Moskwę. Konwokacja 
(od 22 VI 1632 r.), obok kwestii bezpieczeństwa państwa, miała zająć się 
załagodzeniem sporów pomiędzy obozem katolickim i innowierczym. Po
stawieniem sprawy religii greckiej na przyszłej konwokacji zainteresowani byli 
także Kozacy rejestrowi, którzy w czerwcu 1632 r. odbyli radę w Przyłuce, 
wybierając posłów na sejm: Wawrzyńca Paszkowskiego, Harasim a Kózkę, 
Dorosza Kuckowicza i Fedora Pucha. Jak pisał hetman wojska zaporoskiego 
Iwan Kułaha-Petrażycki do Jerzego Zasławskiego, Kozacy mają świadomość, iż 
są obywatelami Rzeczypospolitej, „gdyż jej zdrowie na sobie nosimy, gardła swe 
przeciwko każdego nieprzyjaciela za całość ojczyzny kładąc” 5 6. Kozacy dom aga
li się też przyznania im prawa udziału w elekcjach. Zdecydowali się oni wystąpić 
w obronie swoich praw, wysyłając do senatorów i na sejmiki województw 
ukrainnych listy ze swymi postulatami. W zamian za obietnicę popierania 
kandydatury królewicza Władysława i niedopuszczenia do wybuchu nowego 
powstania na Ukrainie szukali poparcia na sejmikach przedkonwokacyjnych7.

Przybyli na konwokację posłowie kozaccy 28 czerwca zostali dopuszczeni do 
odczytania w izbie poselskiej instrukcji. Zapewniali przy tej sposobności, „że są 
członkami tej samej Rzeczypospolitej i dlatego m ają prawo wziąć udział 
w elekcji; przeto i głos oddają za Najjaśniejszym Władysławem” . Domagali się 
jednak, „aby religia grecka schizmatycka cieszyła się pokojem i nie była 
naruszona przez unitów” 8. Otrzymali na to zdawkową odpowiedź kanclerza 
koronnego Jakuba Zadzika, iż ich żądania zostaną rozpatrzone w stosowniejszej 
porze. Podczas rady senatu (3 lipca) ostro potępiono Kozaków, że śmieli się zwać 
„członkami Rzeczypospolitej” 9, zaś 17 lipca posłowie kozaccy „dobrze zostali 
złajani” za to, iż domagali się prawa udziału w elekcji. Inne ich postulaty

5 Żereła do istorii Ukrainy-Rusi, Lwów 1908, t. VIII, nr 152; cyt. zaT . C h y  n c z e  w s k a -  
- H e n n e l ,  op. cit., s. 93-94.

6 Iwan Petrażycki imieniem wojska zaporoskiego do księcia Dominika Zasławskiego z Przyłuki 
9 VI 1632 r., ”Archiv Jugo Zapadnoj Rossii” (cyt. dalej -  AJZR) Kiev 1863, t. I, cz. III, nr 89, 
s. 326-327; por. Z. W ó j c i k, Ukraina w ramach Rzeczypospolitej do połowy X V II w. (prawo, 
programy, praktyka polityczna), ” Acta Universitatis Wratislaviensis” , z. «Historia». 1988, LXVI, nr 
945, s. 72.

7 AJZR, t. II, cz. I, s. 181-200, cyt. zaJ. D z i ę g i e l e w s k i ,  O tolerancję dla zdominowanych. 
Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w> latach panowania Władysława IV, Warszawa 1986, s. 22.

8 A. S. R a d z i w i 11, Pamiętnik o dziejach w Polsce, wyd. A. P r z y b o ś, R. Ż e 1 e w s k i, t. I-III, 
Warszawa 1980; t. I, s. 122-123.

9 Ibidem, s. 125.
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przekazano pod rozwagę hetmanowi wielkiemu koronnem u Stanisławowi 
Koniecpolskiemu, a powiększenie rejestru zależeć miało od nowo obranego 
monarchy. Nie doszło również do „uspokojenia religii greckiej” , gdyż na projekt 
ugody pomiędzy unitami a prawosławnymi nie chcieli przystać ci ostatni, żądając 
dla siebie połowy biskupstw i zwrotu większości dóbr zagarniętych po unii 
brzeskiej. Strona polska nie przewidziała na jakie niebezpieczeństwo naraża 
propolsko usposobione poselstwo kozackie i starszyznę na czele z hetmanem 
Iwanem Kułaha-Petrażyckim. Na radzie kozackiej (25 sierpnia w Czarnej 
Dąbrowie) doszło do obalenia dotychczasowego dowództwa i oddania go pod 
sąd. Hetmana i całą kozacką delegację sejmową stracono w Kaniowie, a star
szym wybrano Andreja Hawryłowicza Dydenkę. Na wydarzenia te duży wpływ 
wywarło duchowieństwo prawosławne, które z m etropolitą Izajaszem Kopińs
kim na czele przybyło na radę z hasłem obrony przez Zaporożców Cerkwi 
prawosławnej przed unitami. W sporządzonej (9 IX 1632 r.) instrukcji domagano 
się, aby „nasz naród ruski i duchowni nasi tej biedy i krzywdy, od tych nowych, 
a niesłychanych unitów więcej już nie ponosili” . Wysłani do Warszawy posłowie: 
Fiodor Kuźmiński, Fiodor Pralicz i Wasyl Onyszkiewicz mieli również zabiegać 
o powiększenie rejestru i podwyższenie żołdu10 11. Uskarżali się Kozacy na 
szlachtę, która „trzymając się komisji kurukowskiej [1625 r. -  M.N.], towarzy
szów naszych [rejestrowych -  M.N.] w dobrach swych trzymać nie chce” . Zjazd 
elekcyjny miał dać odpowiedź, czy Rzeczpospolita przyjmie nowy kurs wzglę
dem prawosławia i rejestrowych Kozaków.

Dnia 27 IX 1632 r. rozpoczęły się obrady sejmu elekcyjnego. Wobec 
potwierdzenia wiadomości o rozpoczęciu przez Moskwę działań wojennych 
problem kozacki nabierał szczególnego znaczenia, bowiem obok nielicznych 
oddziałów litewskich Kozacy właśnie stanowili jedyną, gotową do natychmias
towego użycia przeciw armii moskiewskiej siłę. Zgodzono się zatem na pewne 
ustępstwa względem prawosławia, przystępując do dyskusji nad przywróceniem 
dyzunitom metropolii kijowskiej z soborem Świętej Zofii i kilku wladyctw, 
a w dwa dni później przypuszczono nawet posłów kozackich do koła elekcyjnego 
i wyrażono zgodę na mediację królewicza Władysława. Przyszły monarcha 
nakazał Jerzemu Ossolińskiemu i Krzysztofowi Radziwiłłowi wpisanie Punktów  
uspokojenia obywatelów koronnych i W. Ks. Lit. narodu ruskiego w religii greckiej 
będących... do akt grodzkich warszawskich. Dokum ent ten uwzględniał wiele 
postulatów archimandryty Ławry Pieczerskiej Piotra Mohyły i szlachty praw o
sławnej. Zakładał ponadto równouprawnienie obu religii, przywrócenie met
ropolii kijowskiej i kilku wladyctw dyzunitom, zawierał też zgodę na otwarcie 
szkół i drukarni prawosławnych oraz przekazanie wielu cerkwi w kilku miastach 
zanim komisja królewska (powołana na sejmie koronacyjnym) nie przystąpi do 
rozdziału wszystkich cerkwi i m onasterów11 .W padach conventach przygotowa
nych dla Władysława IV, m onarcha zobowiązywał się uspokoić obie religie

10 Instrukcja dana Kozakom na elekcję 6 IX  1632 r., AJZR, t. I, cz. III, nr 93, s. 338-342
11 J. D z i ę g i e 1 e w s k i, op. cit., s. 53-55.
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greckie w imię racji stanu Rzeczypospolitej, zagrożonej przez agresję Moskwy. 
Jednocześnie, odrzucając kandydaturę promoskiewskiego Izajasza Kopińs
kiego, król powierzył urząd metropolity kijowskiego Piotrowi Mohyle. Doszło 
też wkrótce do odtworzenia hierarchii prawosławnej przez oddanie jej bis
kupstw: łuckiego, mścisławskiego i przemyskiego. Dyplom królewski o pokoju 
religijnym pomiędzy unitami i dyzunitami wydany tym ostatnim 17 III 1633 r. 
(sejm koronacyjny) stanowił akt prawny obowiązujący w całej Rzeczypospolitej.

Przygotowanie uderzenia na Moskwę od strony Ukrainy zlecono kasz
telanowi kamienieckiemu Aleksandrowi Piaseczyńskiemu i podkomorzemu 
kijowskiemu Adamowi Kisielowi. Nieliczne siły koronne mieli wspierać Kozacy 
i oddziały nadworne magnaterii ukrainnej na czele z Jeremim Wiśniowieckim. 
Kozacy jednak niechętnie odnieśli się do projektowanej ekspedycji. Zor
ganizowali bowiem w tym czasie wypad nad M orze Czarne. Stało się to 
pretekstem dla berlejbeja Sylistrii Abazy paszy do rozpoczęcia działań wojen
nych przeciwko Polsce12.

W początku maja doszło do wyprawy Kozaków pod Putywl pod komendą 
hetmana Doroszenki. Wraz z Kozakami ruszyły siły koronne pod dowództwem 
Aleksandra Piaseczyńskiego i Jeremiego Wiśniowieckiego. Podczas gdy Polacy po 
spustoszeniu pogranicza zamierzali ruszyć na odsiecz Smoleńska, to Zaporożcy, 
„gdy przyszło Putywl pomijać, tu stanęli, tym się deklarowali, iż mając armatę 
dobrą i taką wielkość wojska nie chcą i nie mogą Putywla pominąć i głębiej, aż 
Putywl wziąwszy nie pójdą” 13. Oblężenie Putywla szło opieszale, gdyż Kozacy nie 
okazywali chęci szturmowania zamku, a Polacy nie dysponowali piechotą. 
Piaseczyński pisał do króla: „widząc, iż Kozacy sami pod Putywlem wojny nie chcą 
kontynuować prosiłem, aby już przynajmniej rejestrowi, którzy służbę WKMci 
i Rzeczypospolitej powinni za granicę nie wychodząc, szli ze mną przez Moskwę 
pod Smoleńsk, ale i oni na to słowa rzec nie dali, to powiadając, że się nigdy wojsko 
zaporoskie nie dzieli” 14. Wyprawę trzeba było przerwać.

Dalszym zaciągiem Kozaków na wyprawę smoleńską zajął się Adam Kisiel, 
dzięki staraniom którego kilkanaście tysięcy Zaporożców pod koniec lipca 
ruszyło w kierunku Wielkiego Księstwa Litewskiego. W obawie, aby Kozacy 
ponownie nie wyprawili się nad Morze Czarne, uniwersałem z 9 lipca monarcha 
nakazał im zaniechanie budowy czajek, o czym donosił hetman Koniecpolski, 
i pochód pod mury Smoleńska. Starszyzna kozacka, licząc na poparcie 
Władysława IV i zwiększenie rejestru w zamian za udział oddziałów kozackich 
w wojnie smoleńskiej, poparła króla i zdecydowała się wyruszyć z Ukrainy pod 
wodzą nowego hetmana Tymofieja Michajłowicza.

12 O kampanii tej pisał: L. P o d h o r o d e c k i ,  Najazd Abazy paszy na Polskę w 1633 r., „Studia 
Historyczne” 1976, R. XIX, z. 4; por. Id e m , Wojna polsko-turecka 1633-1634, SMHW 1976, t. XX, 
s. 27-72.

13 Zob. relację Aleksandra Piaseczyńskiego do JKMci spod Putywla z czerwca 1633 r.: 
Archiwum Główne Akt Dawnych (cyt. dalej -  AGAD), Archiwum Radziwiłłów (cyt. dalej -  AR), 
dz. II, mat. nieuporz., nr 590; por. W. T o m k i e w i c z ,  Jeremi Wiśniowiecki, Warszawa 1933, s. 
12-13.

14 Ibidem-, por. Biblioteka Czartoryskich, rkps 128, s. 137.
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Wysiłek Kozaczyzny podczas kampanii smoleńskiej był znaczący15. Poza 
siłami kozackimi zaangażowanymi pod Smoleńskiem (około 10 tysięcy) pewna 
ich część wzięła udział w wyprawie hetm ana polnego koronnego M arcina 
Kazanowskiego w głąb terytorium Moskwy. Pozostali pod wodzą pułkownika 
Tymosza Orendarenki spustoszyli okolice Wiaźmy, a inna grupa niszczyła 
południowo-wschodnie rubieże państwa moskiewskiego (Jacek Ostrzanin, Iliasz 
Karaimowicz)16. Ogółem w wojnie z M oskwą w latach 1633-34 wzięło udział 
około 15-20 tysięcy Kozaków.

Mimo że piechota zaporoska ustępowała zaciągowi cudzoziemskiemu, 
w konfrontacji z siłami rosyjskimi wypadła nadspodziewanie dobrze. Dlatego też 
po otrzymaniu zaległego żołdu i upominków dla starszyzny liczono, iż Rzeczpo
spolita zgodzi się na zwiększenie rejestru wojska zaporoskiego, który oficjalnie 
wynosił 6 tysięcy. Choć Iwanowi Kułaha-Petrażyckiemu jeszcze za panowania 
Zygmunta III udało się uzyskać ciche przyzwolenie władz na dodatkowy zaciąg 
2 tysięcy Kozaków, wielu z nich nadal pozostawało poza rejestrem17. Po 
zakończonej kampanii nad Dniestr i Dniepr powróciły luźne grupy Kozaków, 
którzy wypisani z rejestru (tzw. wypiszczycy) nie zamierzali pogodzić się ze swoją 
sytuacją. Typowy problem kom batancki zmusił Rzeczpospolitą do zajmowania 
stanowiska w kwestii kozackiej na kolejnych sejmach.

Kozacy wzięli również udział w bitwie z armią turecką Abazy paszy stoczonej 
przez hetmana Stanisława Koniecpolskiego pod Kamieńcem Podolskim (22 
X 1633)18. Odegrali tam istotną rolę w odparciu ataku janczarów na pozycje 
polskie, a także w obronie Studzianicy.

Do wojny z całą potęgą Porty Ottomańskiej nie doszło. Zwycięstwo 
Władysława IV w wojnie z M oskwą i odmowa współdziałania przeciwko Polsce 
chana Dżanibek Gereja zniechęciły M urada IV do wznowienia wojny z Rzeczpo
spolitą. Nie bez znaczenia była tu  postawa Kozaków, którzy w maju 1634 r. 
wyprawili się nad Morze Czarne, a następnie na czajkach zaatakowali Biało- 
gród19. W związku z tym właśnie poseł turecki Sahin aga, przybyły na sejm 
lipcowy tego roku, usprawiedliwiając atak Abazy paszy „chadzkam i” Kozaków, 
domagał się zniszczenia ich „palanek” nad Dniestrem i wypłaty zaległych 
upominków dla Tatarów. Otrzymał wówczas ostrą odpowiedź kanclerza 
litewskiego Albrychta Stanisława Radziwiłła: „Wy jesteście ojcami i sprawcami 
Kozaków, bo nie karząc Tatarów wyniszczających miasta i wsie Rzeczypos

15 O walkach Kozaków pod Smoleńskiem pisali: W. L i p i ń s k i w kilku artykułach o działaniach 
polsko-rosyjskich w wojnie smoleńskiej, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” (cyt. dalej -  PHW) 
1932-1935, t. V-VII; O. C e I e v i ć, Ućast Kozakiv v Smolenskij vijni 1633-1634, „Zapyski Nauk. Tov. 
im. Śevćenki” 1899, t. XXVIII, s. 1-71.

16 W. T o m k i e w i c z, op. cit., s. 14—15.
17 Iwan Petrażycki do Krzysztofa Radziwiłła z Kaniowa 22 II 1632; AGAD, AR, dz. V, t. 263, 

nr 11546; J. S e r e d y k a ,  Rzeczypospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III  (1629-1632). 
Zarys wewnętrznych dziejów politycznych, Opole 1978, s. 140.

18 L. P o d h o r o d e c k i ,  Wojna polsko-turecka..., s. 45.
19 Ibidem, s. 62.
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politej przyczyniacie się do powiększenia liczby Kozaków; chłopi bowiem 
utraciwszy dobytek i konie, po spaleniu domów i stodół, muszą prowadzić życie 
kozackie” 20.Podpisany 19 VIII 1634 r. pod Kamieńcem układ polsko-turecki 
zakazywał Kozakom wszelkich wypraw nad Morze Czarne. Obie strony uznały, 
że napady Tatarów i Kozaków nie będą uważane za powód do rozpoczęcia 
kroków wojennych. W razie powtórzenia się takich napadów zobowiązywano się 
do karania winnych, wyrównania poczynionych szkód i zwrotu jeńców21.

Tymczasem wśród Niżowców, wobec zalegania z wypłatą należnego im 
żołdu, większość skłaniała się do podjęcia nowej wyprawy morskiej na posiadło
ści sułtana. Planom tym nie byli zresztą przeciwni starostowie ukrainni, mający 
kłopoty z utrzymaniem porządku nawet przy korzystaniu z pomocy chorągwi 
kwarcianych. Odpływ bitnego elementu kozackiego na Zaporoże rozładowywał 
sytuację. Czekano jednak na postanowienia sejmu, który rozpoczął obrady 
31 1 1635 r. Rejestr kozacki ograniczono na nim do 7 tysięcy, ale zabroniono też 
wszelkich wypraw nad M orze Czarne. Konstytucja nakazywała starostom, aby 
na swoich terenach nie dopuszczali „drzewa na czołny gotować i sposabiać, ani 
żywności, ani prochów i kul i wszelakich innych potrzeb” 22. Wobec tego, iż 
„niektórzy stanu szlacheckiego ludzie, tych inkursyi morskich Kozakom 
zaporoskim dopomagają, a często samiż z niemi za morze chodzą i łupem się 
z niemi dzielą, mają być przez instygatora pozwani na sejm i tu sądzeni 
i karani” 23. Dla zapobieżenia łupieskim wyprawom postanowiono wybudować 
nad Dnieprem zamek, utrudniający Kozakom przeprawę, kierując jednocześnie 
na Ukrainę kwarcianych pod kom endą Łukasza Żółkiewskiego, dla obser
wowania ich poczynań.

W śród „wypiszczyków” , podobnie jak  i rejestrowych, niezadowolenie 
z uchwał sejmu było ogromne. Władysław IV natom iast pisał: „To wojsko 
kozackie, które w Moskwie było, nie m a od nas żadnych pozwolonych wolności, 
wyjąwszy pod ten czas tylko, gdy w Moskwie przy nas zostawali «i aby» na morze 
z wiosny z czółnami nie chodzili” 24. Sam m onarcha wykazywał jednak brak 
konsekwencji w postępowaniu z Kozakami; wobec przygotowań do wojny ze 
Szwecją nakazał pułkownikowi kozackiemu Konstantem u Wołkowi stawić się 
z półtoratysięcznym pułkiem pod Jurborkiem nad Niemnem, gdzie miały nań 
oczekiwać czajki wykonane dla jego oddziałów sumptem królewskim25.Z zamó
wionych 30 na czas wykonano zaledwie 15 i zaniepokojony tym monarcha 
w liście do Jerzego Ossolińskiego nakazywał przygotować dla nich znajdujące się

20 A. S. R a d z i w i 11, op. cit., t. I, s. 385.
21 L. P o d h o r o d e c k i, op. cit., s. 70-71.
22 Wolumina Legum, t. III, wyd. J. O h r y z k o, Petersburg 1859, s. 403.
23 Ibidem, s. 404.
24 Władysław IV do kasztelana krakowskiego Stanisława Koniecpolskiego z Torunia 15 I 1635

r. ; w: Władysława IV  króla polskiego listy i inne pisma urzędowe, wyd. A. G r a b o w s k i ,  Kraków 
1845, nr 5, s. 9.

25 Władysław IV do NN -  „aby Wołka z Kozakami ku Niemnowi wyprawił” , op. cit., nr 151,
s. 119.
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w Królewcu baty, „których najem z tamecznych podatków regenci aby 
zapłacili” 26. Kozacy mieli wypłynąć z okolic Pilawy i zająć szwedzki okręt „pełen 
uzbrojenia, żywności i napojów, szerząc postrach” 27. Jednakże do szerszego 
wykorzystania Kozaków w kampanii pruskiej nie doszło wobec podpisania 
rozejmu ze Szwedami. Już pod koniec sierpnia Władysław IV żądał ich 
odprawienia na Ukrainę, nakazując Konstantemu Wołkowi, aby „żadnych 
krzywd, przykrości i ciężkości w drodze nie czyniąc, ale skromnie i przystojnie się 
sprawując” prowadził Kozaków do ich domostw28. W arunek ten nie został 
spełniony, a daiszy ich pochód zlecił Wołk pułkownikowi Iliaszowi Karaimowi- 
czowi29.

Zgodnie z uchwałami sejmu nad dolnym biegiem Dniepru na wysokości 
pierwszego porohu latem 1635 r. pod kierunkiem inżyniera francuskiego 
Wilhelma Le Vasseur de Beauplan wzniesiono twierdzę kudacką30. W kilka 
miesięcy później była już ona w rękach kozackich. Atak na twierdzę blokującą 
Kozakom drogę nad Morze Czarne wiązał się z wyprawą Iwana Michajłowicza 
zwanego Sulimą, który wbrew układowi z Turcją, ruszył wiosną 1635 r. na nową 
wyprawę czarnomorską. Korzystając z nieobecności floty tureckiej, Kozacy 
w maju podpłynęli pod Trabzon i złupili posiadłości nadmorskie sułtana. 
Powracający z wyprawy Sulima, „widząc, że zamek przeszkadza mu w drodze 
powrotnej do kraju, wziął go podstępem i wyciął w pień załogę, która liczyła 
około 200 żołnierzy pod dowództwem pułkownika M arion” 3’ .Kozacy opano
wali Kudak w nocy z 11 na 12 sierpnia i zburzyli wzniesione umocnienia32. Nie 
przypuszczał jednak Sulima, że Rzeczpospolita, zajęta rokowaniami ze Szwecją, 
tak szybko zareaguje. Na Ukrainę wysłano natychmiast kwarcianych, a komisa
rzowi do spraw kozackich Łukaszowi Żółkiewskiemu, który zastąpił Adama

26 Władysław IV do podskarbiego nadwornego koronnego Jerzego Ossolińskiego z Chełmży 
3 VIII 1635 r., op. cit., nr 163, s. 130.

27 A. S. R a d z i w i 11, op. cit., t. I, s. 495.
2S Władysław IV do Kozaków pod Konstantym Wolkiem z 25 VIII 1635 r., z obozu pod 

Kwidzyniem, Władysława IV  króla polskiego listy..., nr 180, s. 144. W innych listach do Wołka 
nakazywał powrót na Ukrainę, np. w liście z 23 września monarcha pisał: „sprzęty i rzeczy wszystkie 
do czołnów należące, jako działka, hakownice i inną munitią, wedle regestru pp. regentom oddasz. 
Kotwice i żagle tamże zostawisz i kwity weźmiesz. Czołny poddani Księstwa Pruskiego do Kowna 
zaprowadzą”. Ibidem, nr 204, s. 162-163.

29 Zob. uniwersał Władysława IV do Konstantyna Wołka z Grudziądza 19 IX 1635 r., a także 
manifest atamana do urzędników Wielkiego Księstwa Litewskiego z Włodzimierza 26 października 
tego roku, AJZR, t, I, cz. 3, Kiev 1863, nr 97, s. 353-355, nr 98, s. 356-358.

30 Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplana opisy Ukrainy, red. Z. W ó j c i k. Warszawa 1972, 
s. 42-43,146. O Kudaku pisali m.in.: A. C z o ł o w s k i, Kodak, „Kwartalnik Historyczny” 1926, t. 
XL, s. 162-175; M. A n t o n ó w, Przyczynki do dziejów Kudaku, Prace historyczne w 30-lecie 
działalności profesorskiej Stanisława Zakrzewskiego, Lwów 1934, s. 289-294.

31 Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplana..., s. 116-117. Pierwszą wzmiankę o zburzeniu przez 
Kozaków twierdzy dnieprowej znajdujemy w korespondencji Władysława IV z podskarbim 
koronnnym z 26IX 1635 r. z Płońska, Władysława IVkróla polskiego listy..., nr 206, s. 164. Chodzi tu 
o francuskiego oficera Jeana de Marion.

32 A. S. R a d z i w i 11, op. cit., 1.1, s. 494; por. W. S e r c z y k. Na dalekiej Ukrainie..., s. 327-328.
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Kisiela, zlecono zaprowadzenie porządku i ukaranie winnych. W obawie, aby 
postępki partii Sulimy nie ściągnęły gniewu monarchy na wszystkich rejest
rowych, ci zobowiązali się do schwytania głównych inspiratorów buntu. Miało 
to także związek z obawami o ograniczenie praw Kościoła prawosławnego 
i ponowne zmniejszenie rejestru. Rejestrowi „obiegli Sulimę i zwolenników 
zdrady kilkakroć atakując wały; po utracie 1000 ludzi wdarli się do ich 
schronienia, spętali przywódcę i innych, i jego wraz z pięcioma towarzyszami, 
zakutych w kajdany, wysłali na najbliższy sejm” 33. Dnia 12 XII 1635 r. w 
obecności posła tatarskiego czterech przywódców buntu wraz z Sulimą zostało 
ściętych. Jedynie Paweł Michnowicz Pawluk, przyszły dowódca powstania 1637 r., 
ocalił głowę. Wstawił się bowiem za nim kanclerz koronny Tomasz Zamoyski.

W ydarzenia roku 1635 powinny stanowić ostrzeżenie dla elity władzy 
w Rzeczypospolitej, gdyż w skład oddziałów Sulimy wchodzili głównie „wypisz- 
czycy” , którzy po kampanii smoleńskiej i kamienieckiej znaleźli się poza 
rejestrem. Nie ulegało wątpliwości, że dalsze zmniejszanie liczebności rejestru 
doprowadzi do wystąpień bardziej gwałtownych. Sytuacja na Zadnieprzu była 
o tyle niepokojąca, że wielu uciśnionych uciekało w granice państwa moskiews
kiego. Wojewodowie Putywla i Siewska stale donosili carowi o wystąpieniach 
kozackich, a ich agentami byli głównie Kozacy nierejestrowi34.

Tymczasem hetman Stanisław Koniecpolski przystąpił do odbudowy Kuda- 
ku, ściągając do prac ziemnych ludność z miast i miasteczek ukrainnych. Prace 
rozpoczęto wiosną 1636 r., wykorzystując zainteresowanie Kozaków wojną 
domową na Krymie po detronizacji chana Dżanibeg Gereja. Turcy zdecydowali 
się powierzyć władzę na Krymie synowi Ghazi Gereja Inajetowi35.Ten nie tylko 
pragnął uniezależnić się od Porty, ale zamierzał złamać potęgę ordy budziackiej 
Kantemira. I tak, mimo początkowej wrogości wobec Rzeczypospolitej i K oza
ków, nowy chan zdecydował się na nawiązanie kontaktów z Zaporożcami, 
którzy mieli wziąć udział w wyprawie na Kantemira. O agentach wysłanych 
przez chana do Kozaków dwór warszawski wiedział już w grudniu 1635 r., a król 
powiadomił o nich Koniecpolskiego, zdając się przy tym na jego opinię odnośnie 
przyzwolenia Kozakom na udzielenie pomocy chanowi36. Kanclerz litewski 
pisał, że „postanowiono działać ostrożnie, niech król raczej udaje, że przyjmuje 
poddanie się tych barbarzyńców, a Kozaków śle im z pomocą, za zgodą 
hetmana, ale tak, jakby król o tym nic nie wiedział!” 37. Ostatecznie w 1636 r. 
Kozacy nie wzięli udziału w walkach na Krymie, ale sytuacja na Zaporożu wcale 
nie uległa poprawie.

33 A. S. R a d z i w i 11, op. cit., t. I, s. 494.
34 Zob. relację sporządzoną na podstawie zeznań Kozaka Ławrynka Lepliajewa z 13 XI 1635 r., 

„Wossojedinienie Ukrainy s Rossiej” 1954, t. I, nr 92, s. 158-159.
35 L. P o d h o r o d e c k i ,  Chanat krymski i jego stosunki z Polską w X V -X V III w., Warszawa 

1987, s. 158-159.
36 Władysław IV do kasztelana krakowskiego Stanisława Koniecpolskiego z Warszawy 12 XII 

1635 r., Władysława IV  króla polskiego listy..., nr 209, s. 167; por. tenże do tegoż z Wilna 5 V 1636 r., 
op. cit., nr 232, s. 187-188.

37 A. S. R a d z i w i 11, op. cit., t. I, s. 549 (pod datą 3 VII 1636 r.).
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Pogarszały się stosunki między starostami i ich urzędnikami a miejscową 
ludnością. Drażniło przymuszanie do poddaństwa nie tylko „wypiszczyków” , 
ale i rejestrowych Kozaków. Tworzenie bowiem latyfundiów magnackich, 
korzystających z taniej siły roboczej, prowadziło do ostrych konfliktów społecz
nych z miejscową ludnością i kozaczyzną38 39. Sytuację na Zadnieprzu jeszcze 
bardziej komplikowało zaleganie z wypłatą żołdu dla rejestrowych. Wobec 
niepopularności starszego rejestrowych Wasylego Tomilenki coraz większy 
autorytet wśród Zaporożców zdobywał jednak Pawluk. Z pojawieniem się 
Niżowców na Ukrainie część Kozaków z pułków kaniowskiego, korsuńskiego, 
białocerkiewskiego i perejasławskiego poddawała się pod rozkazy Pawluka. 
Podążając na południe „wypiszczycy” wraz z częścią rejestrowych zagarnęli 
w Kaniowie „arm atę” wojska zaporoskiego. W ypłata obiecanego żołdu dla 
rejestrowych mogła jeszcze uratować sytuację. Stąd nie dziwi nas wzburzenie 
Władysława IV na postępowanie podskarbiego koronnego Jana M ikołaja 
Daniłłowicza, który „Kozakom  winnych i dawno obiecanych pieniędzy nie 
odesłał” 3£>.

Przybycie kwarcianych do województw ukrainnych jeszcze bardziej zaogniło 
sytuację. Liczono jednak, iż zwołany na 2 0 1 1637 r. w Warszawie sejm zajmie się 
sprawą kozacką, tym bardziej, że Kozacy wysłali nań własną delegację w oso
bach Bohusza Hrydkiewicza, Jacka Sawicza i Hrehorego Nużnego. Za pośred
nictwem tych delegatów domagali się wypłaty żołdu, powiększenia rejestru, 
uskarżając się na krzywdy wyrządzane im przez starostów, podkreślali przy tym, 
że pieniędzy dla Kozaków brakuje, podczas gdy znalazły się one wraz 
z upominkami dla chana Inajet Gereja. Jadącego do chana posła Rzeczypos
politej Krzysztofa Dzierżka zatrzymali Kozacy, wypuszczając dopiero po 
interwencji hetmana Koniecpolskiego40.

Aby zmniejszyć niezadowolenie Zaporożców zgodzono się na wyprawę na 
Krym niewielkich sił kozackich, które miały wspomagać chana Inajeta, snujące- 
go plany uniezależnienia się od Porty. Kozacy Pawluka uczestniczyli w zmaga
niach chana z ordą budziacką Kantemira, a w drodze powrotnej na Ukrainę 
rozpoczęli powstanie. Tymczasem zgodnie z przewidywaniami Władysława IV 
po zamordowaniu obu rywalizujących wodzów: Kantem ira i Inajeta, Turcja 
powołała nowego chana -  Behadur Gereja41 .Także murzo wie budziaccy, którzy

38 Artykuł ze względów objętościowych nie zajmuje się zagadnieniami społeczno-gospodar
czymi, a także rozwojem w 1. poł. XVII w. latyfundiów magnackich na Ukrainie. Powstania kozackie 
korzystały z olbrzymiego poparcia miejscowej ludności, która wzmacniała szeregi powstańców, 
reagując w ten sposób na zwiększanie świadczeń pańszczyźnianych w latach 30-ych i 40-ych XVII w. 
O zagadnieniach tych pisali m.in.: Z. A n u s i k, Struktura społeczna szlachty bracławskiej w świetle 
taryfypodymnego z 1621 roku, „Przegląd Historyczny” 1985, t. LXXVI, z. 2, s. 250-251; Z. W ó j c i k, 
Wojny kozackie w dawnej Polsce..., s. 49-51.

39 Władysław IV do Stanisława Koniecpolskiego z Grodna 7 IX 1636 r., Władysława IV  króla 
polskiego listy..., nr 261, s. 219.

40 B. B a r a n o w s k i ,  Stosunki polsko-tatarskie w latach 1632-1648, Łódź 1949, s. 82; por. 
W. C z a p l i ń s k i ,  Władysław IV  i jego czasy, Warszawa 1976, s. 263.

41 B. B a r a n o w s k i, op. cit., s. 54-56; por. L. P o d h o r o d e c k i ,  Chanat krymski..., s. 159.
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Rzeczypospolitej, zostali zmuszeni do uległości wobec Krymu. Brak aktywniej
szej polityki ze strony polskiej podczas wojny domowej na Krymie przyczynił się 
do wybuchu powstania Pawluka42.

W iosną 1637 r., wysłany na radę kozacką Kisiel przybył z pieniędzmi do 
obozu między Rosią a Kahorlikiem. Możliwe stało się przekupienie części 
starszyzny i skłonienie rejestrowych do złożenia przysięgi zgodnie z ugodą 
kurukowską. Kozacy zobowiązali się zaprzestać „chadzek na morze” i przep
rowadzić rewizję 7-tysięcznego rejestru. Okazało się jednak, że porozumienie to 
nie ma szans przetrwania, bowiem po odjeździe Kisiela Kozacy rozpoczęli 
przygotowania do nowej wyprawy, a o spaleniu czółen nie było mowy. M oment 
wystąpienia został źle wybrany; nie mogli liczyć na poparcie nowego chana, 
umacniającego dopiero swą pozycję, Porta prowadziła wojnę z Persją, a utrata  
Azowa, opanowanego przez Kozaków dońskich spowodowała, że zachęcano 
Behadura do wyprawy na Moskwę, zakazując jednocześnie wypraw na ziemie 
ukrainne. Turcy nie zmienili swego stanowiska nawet wówczas, gdy do Stambułu 
doszły wieści, że w zdobyciu Azowa (oblężenie od 21 kwietnia do 18 czerwca) 
brali udział Zaporożcy z ziem podległych Rzeczypospolitej43.

Tymczasem Pawluk z początkiem czerwca ruszył na Korsuń, gdzie znaj
dowała się artyleria rejestrowych. Starszy Tomilenko zachowywał się dwuznacz
nie, nie przeszkadzając Pawlukowi w zagarnięciu dział i insygniów hetmańskich. 
Sam złożył buławę, jednocześnie wydając uniwersał potępiający samowolę 
Pawluka. N akazał także pułkownikowi perejasławskiemu, Sawie Kononowiczo- 
wi, aby przybył do Kaniowa ze swoim pułkiem44.Pawluk nie tylko nie ukorzył się 
przed starszyzną, ale nawet wezwał Tomilenkę do przyłączenia się do powstań
ców. W ódz powstania nie wykluczał współpracy z Rzeczpospolitą, ale pod 
warunkim, że szlachta nie będzie się wtrącała w wewnętrzne sprawy Kozaczyzny, 
a ta otrzyma na przyznanych jej terenach całkowitą autonomię. Starszyzna 
zachowała się biernie, a sam Tomilenko skłonny był przyłączyć się do 
powstańców. Zebrani rejestrowi pozbawili Tomilenkę hetmaństwa, a na jego 
miejsce wybrali Sawę Kononowicza.

Błędem strony polskiej było nieprzysłanie posiłków dla rejestrowych dla 
szybkiej rozprawy z siłami Pawluka, który na rozsyłanych uniwersałach 
podpisywał się: „Paweł Michnowicz But hetm an wojska zaporoskiego JKM ci” . 
W celu pochwycenia nowo wybranej starszyzny wysłał z Zaporoża kilkutysięcz
ny oddział pod wodzą dwóch pułkowników K arpa Pawłowicza Skidana

42 O planach Stanisława Koniecpolskiego wobec ordy budziackiej zob. Z. W i e 1 e b s k a, 
Stanisław Koniecpolski hetman wielki koronny w latach 1632-1646, „Studia Historyczne” 1985, R. 
XXVIII, z. 3, s. 348-349.

43 B. B a r a n o w s k i, op. cit., s. 96-97; por. A. A. N  o w o s i e 1 s k i j, Borba Moskowskogo 
gosudarstwa s Tatarami w pierwoj polowinie X V II wieka, Moskwa -  Leningrad 1948, s. 256-258.

44 Zob. uniwersał hetmana Wasylego Tomilenki do pułkownika perejasławskiego z podpisem 
pisarza wojska zaporoskiego Teodora Onyszkiewicza z Kaniowa 25 VI 1637 r., w: S. O k o 1 s k i, 
Dyaryusz transakcyi wojennej między wojskiem koronnem i zaporoskiem w 1637 r., wyd. K. J. 
T u r o w s k i ,  Kraków 1858, s. 10-11.
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i Semena Bychowca. Jednocześnie z Krylowa 12 sierpnia wydał uniwersał, 
nawołujący do wydawania obu tym dowódcom wszystkich zdrajców45. W ręce 
powstańców wpadł w Perejasławiu starszy Kononowicz, pisarz wojskowy 
Teodor Onyszkiewicz i kilkunastu ze starszyzny, których na rozkaz Pawluka 
natychmiast rozstrzelano w Borowicy. Wielu rejestrowych w obawie o swe życie 
zbiegło wówczas do Brodów do hetmana Koniecpolskiego. Hetman zaś 
otrzymał od buntowników (Smolachy i Ganzy), pochwyconych przez pułkow
nika Karaimowicza, niepokojące nowiny: „Myślą dońskich [Kozaków] ku sobie 
zaciągnąć, z Tatary się złączyć, Moskiewskiego za pana mianować. Państwa 
tureckie infestować, na co i czołnów już 50 nagotowali” 46.

Próbując układów z buntownikami wysłano do Czehrynia dwóch posłów
-  rotmistrzów Piotra Komorowskiego i Jana Sokoła z żądaniem wydania 
uwięzionej starszyzny i zaprzestania buntu. Pawluk odmówił domagając się 
uznania go starszym wojska zaporoskiego, a nawet przysłania bębnów i chorą
gwi. Po odjeździe posłów nakazał, aby czerń i rejestrowi „kupili się” pod jego 
chorągwie.

Wobec rozszerzania się powstania i choroby hetm ana Koniecpolskiego, 
prowadzenie kampanii przeciwko Kozakom zlecono nowo mianowanemu 
hetmanowi polnemu koronnem u Mikołajowi Potockiemu. Pod koniec listopada 
1637 r. Potocki, wyruszając z Latyczowa, za radą Karaimowicza wydał 
uniwersał do Kozaków rejestrowych w którym zażądał, aby podporządkowali 
się jego władzy i opuścili szeregi powstańców47.

Rozłam wśród Zaprożców potwierdza relacja Okolskiego, który wśród 
witających hetm ana na przedmieściach Białej Cerkwi wymienił pułkowników
-  starego, Kliszę i mianowanego przez Pawluka, Jaczynenkę. Również lojalnie 
zachował się pułk korsuński, który domagał się szybszego pochodu Polaków, 
aby nie doszło do dalszych buntów, „gdyż my regestrowi jestechmy na przysięgę 
pamiętni” . Przywódcy powstania nie rezygnowali jednak z przeciągnięcia na 
swoją stronę rejestrowych48.

Tymczasem nieopłacone chorągwie koronne, zebrawszy się w kole rycerskim 
w Chwastowie, a następnie w Rokitnie, wypowiedziały służbę poczynając od 
1 grudnia. Potocki, otrzymawszy wieści, iż zaległy żołd dotarł już do Baru, ruszył 
do Rokitnej, aby zatrzymać wojsko w dalszej służbie. Po długich namowach, gdy 
hetman mowy swe „płaczem i łzami pieczętował” , wymógł zgodę towarzystwa 
na służbę przez dalsze trzy tygodnie49.

W obozie kozackim natom iast nastroje poprawiły się wobec zbliżania się 
grupy Pawluka z artylerią. Przywódcy powstania niechętnie odnieśli się do

45 Zob. uniwersał Pawła Michnowicza Buta z Kryłowa 12 VIII 1637 r., w: S. O k o 1 s k i, op. cit., 
s. 12.

46 Ibidem, s. 14.
47 S. O k o 1 s k i, op. cit., s. 21-22.
48 Ibidem, s. 27; por. „Wossojedinienije Ukrainy s Rossiej” , nr 12, s. 183-184.
49 S. O k o 1 s k i, op. cit., s. 40-41.



KOZACZYZNA CZASÓW WŁADYSŁAWA IV (1632-1648) 803

rokowań z posłami, wysłanymi przez Potockiego. Tygodniowa bezczynność 
kwarcianych pozwoliła zaś na połączenie sił Pawluka z ugrupowaniem Skidana.

Do bitwy z Kozakami doszło 16 grudnia pod Kumejkami. Przewaga liczebna 
była wprawdzie po stronie Kozaków, byli oni jednak słabo uzbrojeni, wielu 
z nich jedynie w piki i siekiery50. Atak poprowadził syn hetmański Piotr Potocki 
na czele własnej chorągwi. Taktyka natarcia jazdą na tabor kozacki w celu jego 
rozerwania bywała rzadko stosowana przez polskie dowództwo ze względu na 
duże straty w koniach i ludziach. Rozkaz Potockiego był więc ryzykowny 
i narażał powierzone mu oddziały na znaczne straty. Kilkakrotnie ponawiane 
szarże chorągwi prowadzonych przez wojewodzica bracławskiego udały się 
i tabor w końcu został rozerwany. Część Kozaków na czele z Pawlukiem, 
korzystając z zapadających ciemności, rozpoczęła odwrót. Obawiający się 
powiększenia strat hetman Potocki zakazał nocnego pościgu.

Straty zaś po obu stronach były poważne, a zwiedzające wraz z hetmanem 
pobojowisko w dniu następnym „służałe” towarzystwo „przyznawało to, iż 
nigdy w takim ogniu, a tak długo nie bywali i nie widzieli tak wielkiego trupa, 
jako są wojownikami, na placu” 51.

Nowy dowódca uszczuplonego taboru, Dymitr Tymoszewicz Hunia, zdołał 
oderwać się od przeciwnika. W drodze przyłączały się doń oddziały kozackie, 
które wymknęły się Polakom. Także grupa Skidana z obawy przed represjami, 
ruszyła na Czehryń. Tabor zaś przez Moszny, Czerkasy dotarł pod Borowicę. Tu 
dopadły powstańców ponownie wojska koronne, wzmocnione przez chorągwie 
pułkownika Stanisława Potockiego. Hetman przystąpił (20 XII) do regularnego 
oblężenia taboru pod Borowicą.

Kozacy, widząc przygotowania Polaków do szturmu, zwołali radę, na której 
obrano starszym niejakiego Kairskiego, a zrzucono z dowództwa Pawluka. Za 
pośrednictwem Adama Kisiela podjęte zostały rokowania. Polacy domagali się 
wydania starszyzny na czele z Pawlukiem, Skidanem i Tomilenką, na co została 
wyrażona zgoda. Obu przywódców powstania (Skidan znajdował się poza 
obozem) pochwycono i wydano w ręce Mikołaja Potockiego. W trzy dni później 
przekazano hetmanowi także znaki starszego zaporoskiego, to jest buławę, 
chorągwie i pieczęć. M ianowano nową starszyznę -  pułkowników, asaułów, 
sędziego i pisarza wojskowego (Bohdana Chmielnickiego). N a tymczasowego 
dowódcę rejestrowych wyznaczono pułkownika perejasławskiego Iliasza Karai- 
mowicza, „który statecznie, nie wiążąc się do buntów, trwał przy wojsku 
koronnem ” 52.Kozacy wybrali także spośród siebie delegację, która miała udać 
się na sejm w marcu 1638 r .53

50 Ibidem, s. 50-53; bitwę tę przedstawił W. T o m k i e w i c z ,  Bitwa pod Kumejkami (16 XII 
1637), PHW 1937, t. IX, z. 2; por. W. G o l o b u c k i j ,  Zaporożskoje Kozacestwo, Kiev 1957, 
s. 229-230.

51 S. O k o 1 s k i, op. cii., s. 56; zob. Z. W ó j c i k, Dzikie pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej 
Rzeczypospolitej, Warszawa 1968, s. 115.

52 Ibidem, s. 60-61; o I. Karaimowiczu zob. A . M a r d k o w i c z ,  O Iliaszu Karaimowiczu 
zwierzchniku wojsk zaporoskich, Łuck 1931.

53 Zob. tekst przysięgi kozackiej z 25 XII 1637 r. pod Borowicą, AJZR, 1.1, cz. 3, s. 366-371; por. 
S. O k o 1 s k i, op. cit., s. 66-68.
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Kapitulacja Kozaków pod Borowicą nie zakończyła działań wojennych na 
Ukrainie. N a Zadnieprzu działało jeszcze kilka innych grup pod komendą 
Skidana, Kropca, Kukły-Skrebeca, Bohdana Kizyma i jego syna Kizymienki. 
W celu schwytania Kizyma, wysłał hetman Stanisława Potockiego z rejest
rowymi pod dowództwem Karaimowicza. Sam, po przekroczeniu Dniepru, 
dotarł do Kozaków, gdy ci wiedli już skrępowanego Kizyma. W drodze 
powrotnej, idąc spod Perejasławia na Niżyn, hetman wszędzie karał buntow
ników, zamierzając „rzucić taki strach” na Ukrainie, aby więcej nie dochodziło 
do wystąpień Kozaków i czerni przeciwko Rzeczypospolitej54.

Na rozkaz hetm ana starszy Iliasz Karaimowicz rozpoczął spisywanie 
rejestrowych. Do Trechtymirowa zjechali komisarze polscy (Adam Kisiel55, 
Stanisław Potocki), aby odebrać przysięgę od wojska zaporoskiego. Tym razem 
zmuszono do jej złożenia każdego wpisanego do rejestru, wbrew poprzednio 
stosowanej praktyce przysięgi składanej pułkami. Zaprzysiężone oddziały 
rejestrowych wysłano z rotmistrzem Mieleckim na Zaporoże, aby odebrały 
wzięte z K udaku działa, popaliły czółna, pochwyciły Skidana i „gwardię zbytnią 
z Zaporoża” zniosły. Nagonka na uczestników buntu trwała widocznie nadal, 
skoro część Kozaków wraz z rodzinami opuściła starostwo czerkaskie, kierując 
się w stronę granicy z Moskwą. Wojewodowie Putywla i Siewska donosili carowi 
o przekraczaniu granicy przez Kozaków, obawiających się represji ze strony 
szlachty i rozłożonego na Ukrainie wojska koronnego.

Kwestię kozacką zamierzano rozwiązać definitywnie na sejmie marcowym 
1638 r. Powołano na nim komisję na czele ze Stanisławem Koniecpolskim, który 
wysunął własny projekt „zatrzymania w porządku Kozaków” , przyjęty w pod
stawowych punktach przez sejmujące stany. 19 kwietnia posłowie sejmowi byli 
świadkami przyjęcia poselstwa kozackiego (Józef Paszkiewicz, Rom an Połowiec 
i Daniło Punkowicz), które obarczało winą za wywołanie powstania starszyznę 
z Pawlukiem i „hultajstwo” , którego rejestrowi nie mogli poskromić. Od
powiedzią strony polskiej było stracenie poza miastem przywódców buntu. 
Przeciw egzekucji Pawluka i jego towarzyszy ostro protestował Adam Kisiel, 
który podczas rozmów pod Borowicą ręczył im zachowanie przy życiu.

Wreszcie 29 IV 1638 r. sejm uchwalił dwie konstytucje o obronie Ukrainy 
i ordynację wojska rejestrowego56. Ta ostatnia ustalała rejestr wojska zaporos
kiego na 6 tysięcy, a nadto nakazywała wybór komisarza w miejsce starszego. 
Uchwalono tekst przysięgi „starszego” (komisarza), zawarowując stanowiska 
pułkowników i asaułów dla szlachty polskiej. Kozacy mogli pretendować do 
stopni atam anów i setników, ale obierani na nie mogli być jedynie ci, którzy 
dobrze zasłużyli się Rzeczypospolitej. Na rezydencję komisarza wybrano

54 S. O k o 1 s k i, op. cit., s. 70.
55 O działalności Adama Kisiela w tym okresie pisał ostatnio F. E. S y s y n, Between Poland and 

the Ukraine. The Dilemma o f Adam Kysil (1600-1653), Cambridge, Massachusetts 1985, s. 83-88.
5 6 Volumina Legum, t. Ill, s. 440; por. W .T o m k ie w ic z , Ograniczenie swobód kozackich w roku 

1638, „Kwartalnik Historyczny” 1930, t. XLIV, s. 21-22; L. P o d h o r o d e c k i ,  Stanisław 
Koniecpolski, Warszawa 1978, s. 385; W. S e r c z y k, Na dalekiej Ukrainie..., s. 340-341.
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Trechtymirów, a pułkownicy mieli rezydować przy swoich oddziałach, pilnując, 
aby Kozacy z wyznaczonych stanowisk nie zjeżdżali. Pułki miały koleją chodzić 
na Zaporoże, „dla bronienia tamtych miejsc i dla zabronienia Tatarom  przejścia 
przez Dniepr” . Kozakom zakazano wszelkich związków z mieszkańcami miast 
ukrainnych, a także posiadania dóbr „w odleglejszych krajach” z wyłączeniem 
Czerkas, Czehrynia i Korsunia. Powołana specjalnie w tym celu komisja miała 
określić posiadłości kozackie, a zagarnięte przez Kozaków zwrócić prawowitym 
właścicielom. Liczne dobra kozackie przeszły wówczas w ręce nowych poseso- 
rów .57

Tymczasem pobyt kwarcianych na Ukrainie, akcja pacyfikacyjna szlachty 
w należących do niej dobrach i pogłoski o krwawym ukaraniu wodzów 
powstania zamiast uspokojenia wzburzonych umysłów spowodowały znów 
wrzenie. Szczególnie znaczne było ono na Zaporożu, gdzie schroniły się resztki 
armii powstańczej pod dowództwem Skidana. Wysłano przeciwko nim grupę 
pod komendą Mieleckiego. Z  zeznań jeńców wynikało, iż Kozacy zrzucili 
z hetmaństwa Hunię, zastępując go Ostrzanicą z Połczny58 59. Mieli oni jakoby 
wysłać posłów z prośbą o pomoc do Kozaków dońskich i Tatarów. Skierowanie 
do walki z powstańcami rejestrowych towarzyszących Mieleckiemu pod wodzą 
Karaimowicza okazało się niemożliwe. Obaj dowódcy wyprawy wygłosili mowę 
do rejestrowych, „obiecując im łaskę JKM ci, nagrodę, wolności, byle jedynie 
oświadczyć chcieli cnotę swoję przeciwko Panu, a mężnie nastąpili na tych 
zdrajców waszych i Rzeczypospolitej, którzy was za buntem swoim dóbr zbawili 
i teraz w tymże oporze stoją” 5S>. Nie udało się jednak zmusić rejestrowych do 
posłuchu, wobec czego Mielecki wyznaczył dwa pułki, białocerkiewski i czehryń- 
ski, pod komendą Karaimowicza, aby na Dnieprze „w mili za Krzemieńczugiem, 
[...], tak wodą jako i lądem nikogo nie przepuszczali ku Zaporożu, także kto by 
z Żaporoża wyszedł, aby im zabiegano” 60.

Głównym, a paradoksalnym rezultatem wyprawy wiosennej rotmistrza 
Mieleckiego na Zaporoże był wzrost sił Ostrzanicy, do którego zbiegło wielu 
rejestrowych. To zapewne przyczyniło się do podjęcia decyzji wymarszu z Niżu. 
Dnia 16 maja doszło do spotkania z kwarcianymi w okolicach Lubni. Walkę 
przerwały zapadające ciemności, z czego korzystając Ostrzanin ruszył w szyku 
taborowym w górę rzeki Suły w kierunku Łochwicy, w stronę granicy 
moskiewskiej, co by wyraźnie dowodziło, że liczono na posiłki od Kozaków 
dońskich. Wysłane w pogoń chorągwie polskie pod komendą Jana Giżyckiego 
i Aleksandra Dominika Kazanowskiego istotnie natknęły się na idących 
z pomocą Zaporożcom Kozaków dońskich pod wodzą Iwana Putywlca, M urki 
i niejakiego Rzepki. Polacy zaczęli wycofywać się na Lubnie, naprowadzając

57 „Wossojedinienie Ukrainy s Rossiej” , nr 120, s. 201-202.
59 Fragment relacji z obozu w Kryłowie z 1638 r. AGAD, AR, dz. II, mat. nieuporz. Był to Jacko 

Ostrzanin (Ostranin); zob. jego biogram w Polskim Słowniku Biograficznym autorstwa 
W . M a je w s k ie g o , t. XXIV, Wrocław 1979, s. 474—476.

59 Ibidem.
60 Ibidem.
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przeciwnika na główne siły Stanisława Potockiego. Walki trwały przez cały dzień 
i „ze wszystkich prawie stron w tabor mierzono, bito, obracano, bo w szczerym 
polu i równinie przeszkody nie było” 61.

Kozacy zdecydowali się na pertraktacje, wysyłając do Polaków Iwana 
Wasielewicza z prośbą o zgodę na ich powrót do domostw. Potocki zażądał 
jednak wydania starszyzny i oddania się pod rozkazy Karaimowicza. Dnia 19 
maja Zaporożcy wydali Putywlca i Rzepkę, zdając się na łaskę zwycięzców. 
Podczas gdy w obozie regimentarza trwały rozmowy, towarzystwo kwarciane, 
nie dbając o zawarte porozumienie, uderzyło na bezbronnych i wycięło ich 
niemal do nogi. Powodem takiego potraktowania przeciwnika były ogromne 
straty w ludziach i koniach, jakie ponieśli kwarciani62.

Klęska grupy Putywlca zakończyła pierwszy etap zmagań z powstaniem na 
Ukrainie w 1638 r. Odtąd obie strony czekały na posiłki. Aby nie dopuścić do 
rozszerzania się buntu, Stanisław Potocki wysłał na prawy brzeg Dniepru 
kilkanaście chorągwi pod komendą Hieronima Chrząstowskiego i M ikołaja 
Dłotowskiego, które zniosły kilka grup kozackich i opanowały przeprawy na 
Dnieprze. Do obozu regimentarza zaczęły przybywać roty nadworne, m.in. 
Dominika Zasławskiego i księżnej Januszowej Wiśniowieckiej. Czekano na 
posiłki od kniazia Jeremiego Wiśniowieckiego, który wrócił w początkach maja 
z sejmu walnego. Główne siły kozackie zdążały nad Dniepr, aby przenieść 
działania na jego lewy brzeg. Mogły wówczas liczyć na pomoc Kozaków 
dońskich, a w ostateczności schronić się za granicę moskiewską. Jednak 
w pobliżu ujścia Suły do Dniepru w okolicy Żołnina dopadły Kozaków 
chorągwie Jeremiego Wiśniowieckiego.

W dniu 13 czerwca doszło nad Sułą do uderzenia na tabor Ostrzanina, który 
widząc, że większa jego część została rozerwana „przez rzekę Sułę wpław uszedł, 
przy jednym buńczuku tylko zostawszy” 63. Straty obu stron były tak duże, iż 
nawet Okolski pomniejszający je po stronie polskiej, pisał: „poległo tak wiele 
i towarzystwa, tak rycerstwa kwarcianego jako i panięcego, iż człowiekowi wielki 
żal” 64.

Hunia, wybrany na starszego, obawiając się dalszego wzmocnienia sił 
polskich zdecydował się nocą przesunąć tabor w okolice ujścia Suły do Dniepru 
na uroczyszcze Starzec. Bez użycia ciężkiej artylerii pozycje kozackie były nie do 
zdobycia. Gdy w początkach lipca rotmistrz Piotr Komorowski przyprowadził 
działa, rozpoczęto właściwe oblężenie. Już w trakcie walk wysłano do taboru 
posłów, którzy odczytali zebranej czerni uchwalone na sejmie konstytucje

41 S. O k o 1 s k i, op. cit., s. 117.
62 Tak komentował to wydarzenie S. O k o 1 s k i, op. cit., s. 120: „rycerstwo otoczony tabor 

wojskiem na się poglądając i pod chorągwiami wielu towarzystwa swego dla zranienia i zabicia nie 
widzą, koni swych nazabijanych wiele pod taborem baczy, żalem wielkim zdjęci, do gniewu się 
pobudzili i wpadłszy do taboru, wszystkich powycinali, i tak nie tylko nad Putywlcem, ale nad 
wszystkimi swawolnymi krzywdy JKMci i swojej zemścili się” .

63 Ibidem, s. 137; por. W. T o m k i e w i c z ,  Ograniczenie..., s. 29.
64 S. O k o 1 s k i, op. cit., s. 138.
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dotyczące wojska zaporoskiego i porządków na Ukrainie, a „na to swawoleńst- 
wo i czerń wielce sarknęła i rozruch wielki uczyniła” 65. Hunia ze starszyzną 
upierali się przy porozumieniu na warunkach ugody kurukowskiej, a rozmowy 
z Mikołajem Potockim miały na celu uśpienie czujności kwarcianych i ułatwienie 
w ten sposób przeprawy przez Dniepr posiłków, idących pod wodzą Filonenka. 
Dostępu do taboru Kozaków broniła jednak wysłana przez M ikołaja Potockiego 
piechota i dragonia. Jak pisał Okolski, Polacy „tak im drogę zastawili, iż ani 
gęsta strzelba, ani ochota wchodzących, ani fortele broniących nic nie radziły” 66. 
Dopiero o świcie udało się Zaporożcom dotrzeć do taboru, lecz bez amunicji 
i zgromadzonej żywności. Brak nadziei na odsiecz i zatrzymanie transportu 
żywności spowodowały załamanie się Kozaków. Sam Hunia, korzystając 
z ogłoszonej amnestii, wymknął się z taboru. Złożenie przysięgi posłuszeństwa 
hetmanowi koronnem u i Rzeczypospolitej tak przez pułkowników rejestrowych 
(Sawę Iwanowicza, Kalenika Prokopowicza i Michajła Maksijłowicza), jak 
i zaporoskich (Rom ana Pesztę, Iwana Bojaryna i Wasila Sakuna) w obozie przy 
ujściu Starca w dniu 7 VIII 1638 r. kończyło kampanię ukraińską, a zarazem 
najkrwawsze powstanie kozackie w czasach panowania Władysława IV.

W obecności hetmana M ikołaja Potockiego zebrała się w Kijowie rada 
kozacka. W ybrano czterech posłów do króla -  Rom ana Połowca, Bohdana 
Chmielnickiego, Iwana Bojaryna i Iwana Wołczenkę. Kozacy zobowiązali się do 
wystawienia straży na Zaporożu pod komendą Andreja Muchy „przydawszy mu 
z każdego pułku po dziesięciu człowieka godnych ludzi” , aby nikogo nie 
przepuszczono „na morze” . Artyleria kozacka miała pozostać w Kaniowie 
z puszkarzami i załogą nie przekraczającą 20 ludzi. Większość próśb kozackich 
o utrzymanie dawnych wolności została przez króla odrzucona.

N a odbytej w grudniu 1638 r. radzie kozackiej, Zaporożcy zostali zmuszeni 
do zaprzysiężenia uchwalonej w kwietniu tego roku ustawy sejmowej o ordynacji 
wojska zaporoskiego. Zgodnie z konstytucją Mikołaj Potocki zatwierdził na 
starszego -  rotmistrza Piotra Komorowskiego, zwanego odtąd komisarzem 
JKM ci. Spośród szlachty wyznaczono również pułkowników rejestrowych: 
czerkaskiego -  rotmistrza Jana Giżyckiego (Hiżyckiego), perejasławskiego 
-  Stanisława Ołdakowskiego, kaniowskiego -  Ambrożego Siekierzyńskiego, 
korsuńskiego -  Kiryka Czyża, białocerkiewskiego -  Stanisława Kaleńskiego, 
czehryńskiego -  Jana Zakrzewskiego67. Następnie wybrano asaułów wojs
kowych, pułkowych i atamanów sotennych. Jednym z setników w pułku 
czehryńskim został wybrany Bohdan Chmielnicki. Po ogłoszeniu składu nowej 
starszyzny kozackiej, wszyscy jej członkowie zostali zmuszeni do złożenia 
przysięgi na wierność królowi i Rzeczypospolitej. W ydawało się już, że 
pokonana Kozaczyzna długo nie będzie zdolna do ponownych wystąpień. 
Odbudowa K udaku i stacjonujące na Ukrainie oddziały kwarcianych wraz

65 Ibidem, s. 141.
66 Ibidem, s. 170; por. W. T o m k i e w i c z, op. cit., s. 34.
67 W. S e r c z y k, op. cit., s. 345.
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z rejestrowymi stanowiły rękojmię, że wypadki z lat 1637-1638 nie powtórzą się. 
Jednakże zmniejszenie rejestru do 6 tysięcy ludzi i poddanie go władzy 
komisarza, a także ograniczenie praw i swobód kozackich nie sprzyjały 
porozumieniu.

Odrębny problem , który podzielił całą społeczność ruską na zwalczające się 
obozy, a także wciągnął do tej walki Kozaków, stanowiła obrona religii greckiej 
przed kontrakcją duchowieństwa unickiego. Powołana w 1635 r. komisja nie 
tylko miała wprowadzić władyków prawosławnych do przyznanych im diecezji, 
ale także sprawiedliwie podzielić cerkwie i monastery. Na tym tle w wielu 
miastach dochodziło do zbrojnych zatargów68.

Mimo iż w kilku diecezjach, m.in. w łuckiej, chełmskiej i włodzimierskiej, 
decyzje komisji były raczej korzystne dla prawosławnych, gorzej było z ich 
egzekucją. Tam, gdzie unici mogli liczyć na poparcie starostów i duchowieństwa 
katolickiego, prawosławni z reguły musieli siłą odbierać przyznane im cerkwie. 
Hierarchia unicka często bojkotowała postanowienia komisji, odwołując się aż 
do króla. Ten zaś, uniwersałem z 8 IV 1636 r. nakazał zwrócić unitom niektóre 
cerkwie przekazane już prawosławnym, przyczyniając się w ten sposób do 
zakończenia działalności komisji w terenie. Upadła także sprawa utworzenia 
odrębnego patriarchatu dla Rusi, którą zainteresowany był Władysław IV 69.

Powstanie kozackie na Ukrainie uświadomiło szlachcie powagę sytuacji. 
Stąd też w wielu instrukcjach sejmikowych znajdują się postulaty dotyczące 
uspokojenia religii greckiej, zwrotu cerkwi prawosławnym i przywrócenia do czci 
skazanego na zesłanie Hulewicza. Pojednawcza postawa Piotra Mohyły i części 
hierarchii prawosławnej w okresie walk z powstańcami w latach 1637-38 
zasługuje na uwagę. Dlatego hasło walki w obronie wiary nie było najistotniej
szym wśród postulatów Zaporożców. Kapitulacja Kozaków pod Borowicą 
sprawiła, że szlachta skłonna była sądzić, iż sytuacja na Ukrainie została już 
opanowana. Tylko dzięki postawie Władysława IV doszło do potwierdzenia 
konstytucji 1635 r. Uchwalona konstytucja postanawiała, iż wszelkie sprawy 
pomiędzy prawosławnymi a unitami mogą być sądzone tylko na sejmie. Był to 
jeden z głównych powodów tego, że hierarchia prawosławna nie opowiedziała się 
po stronie powstańców, którzy w 1638 r. pod wodzą Ostrzanina i Huni zmierzali 
do obalenia ordynacji wojska zaporoskiego. Liczyli ponadto na Władysława IV, 
który zamierzał zwołać zjednoczeniowy synod z udziałem prawosławnych 
i unitów, gdzie uregulowanoby wszelkie sporne sprawy.

Porządku na Ukrainie miały strzec nie tylko oddziały kwarcianych, ale także 
twierdza kudacka. Ogniem swych dział miała ona odgrodzić od włości ukrain- 
nych „swawoleństwo” kozackie, a jednocześnie ograniczyć „chadzki” Zaporoż
ców nad Morze Czarne. Opuszczając 3 VIII 1639 r. porohy dnieprowe hetman

68 J. D z i ę g i e 1 e w s k i, op. cit., s. 174-175.
69 Pisał o tej kwestii M. A n d r u s i a k ,  Sprawa patriarchatu kijowskiego za Władysława IV, w: 

Prace historyczne u' 30-łecie działalności profesorskiej Stanisława Zakrzewskiego, Lwów 1934, 
s. 271-285.
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Stanisław Koniecpolski wydał dla kom endanta K udaku Jana Żółtowskiego 
i 600-osobowej załogi ścisły regulamin pełnienia służby. K om endant -  według 
tego regulaminu -  miał przestrzegać, aby „za próg żywego człowieka nie 
puszczać, krom tych co za pułkami swoimi według ordynacyjej Rzeczypospolitej 
chodzić będą” . Biorąc zaś pod uwagę tę okoliczność, że Kozacy podążali nad 
porohy dnieprowe nie tylko wodą, ale i lądem, miał „częste podjazdy nad ten tam 
szlak czynić, onych łapać i surowie karać” 70.

Obecność kwarcianych na Ukrainie, odbudowa K udaku i ograniczenie 
swobód kozackich po powstaniach lat 1637-1638 spowodowały także masową 
migrację ludności z tych terenów. W obawie przed represjami wielu Kozaków 
wraz z rodzinami udało się poza granice Rzeczypospolitej, kierując się na Putywl, 
Siewsk czy Białogród. Sam przywódca powstania Jacek Ostrzanin z prawie 
3-tysięczną grupą otrzymał od cara Michała zgodę na osiedlenie71. Władze 
carskie były zainteresowane w kolonizacji obszarów nad Donem, które wielo
krotnie niepokoiła orda. Dlatego też wojewodowie Putywla, Jelca, Orła i inni 
otrzymywali od cara instrukcje, jak  mają postępować z Kozakami i ludnością 
napływającą z Zadnieprza. Wielu Kozaków, uczestników powstań osadzono 
w okolicach W oroneża i Putywla z obowiązkiem służby strzeleckiej (obrony 
przed Tataram i)72. Proszący o zgodę na przesiedlenie Kozacy częstokroć 
powoływali się na swe zasługi w walce z Polakami i „papistam i” , w obronie 
swych wolności i prawosławia.

Strona polska nie zareagowała na taki masowy exodus poza granice państwa. 
Sądzono, że opuszczenie przez krnąbrny element Zaporoża ułatwi kolonizację 
tych terenów. Natom iast zainteresowanie losem ludności ukrainnej i przyj
mowanie jej pod swe zwierzchnictwo wskazywało na dalsze kroki Moskwy 
zmierzające do podporządkowania sobie Zadnieprza, a następnie całej Ukrainy. 
Wyznawane tu  w głównej mierze prawosławie dawało Moskwie istotny atut 
w pertraktacjach z polskim monarchą, z czego w Polsce długo nie zdawano sobie 
sprawy.

Hetman Koniecpolski, wiedząc o panującym wśród Kozaków niezadowole
niu, starał się nie dopuszczać do zadrażnień między nimi a kwarcianymi. W liście 
do Jana Odrzywolskiego żądał, aby stacjonujące na Ukrainie wojsko koronne 
skromnie zachowywało się na stanowiskach i przy wybieraniu stacji. Dowódcy 
skierowani do województwa kijowskiego mieli tego przestrzegać, „aby Koza
kom żadnej nie czynili przykrości i w domach ich stanowisk sobie nie czynili” 73.

Po starciach z Tataram i z zimy 1640 r .74 Kozacy pod komendą hetmana 
Koniecpolskiego wzięli czynny udział w odparciu najazdu ordy pod wodzą

10 AGAD, AR, dz. II, mat. nieuporz.
71 „Wossojedinienie Ukrainy s Rossiej”, nr 145, s. 148-152.
12 Ibidem, nr 159, s. 268-269; por. Ibidem, nr 157, s. 267.
73 S. P r z y ł ę c k i, Pamiętniki o Koniecpolskich, Lwów 1842, s. 282-284.
74 M. H o r n, Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej 

w latach 1600-1647, SMHW 1962, T. III, cz. 1, s. 63.
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Tohaj beja. 31 stycznia 1644 r. oddziały polsko-kozackie rozgromiły siły Tohaj 
beja pod Ochmatowem na północ od Humania. W bitwie tej uczestniczyło nie 
tylko 650 „gwardii” komisarza wojsk zaporoskich, ale też około 4 tysięcy 
rejestrowych. Także w oddziałach nadwornych Jeremiego Wiśniowieckiego, 
Stanisława Lubomirskiego, Stanisława Koniecpolskiego i Dominika Zasławs- 
kiego znajdowało się wielu Kozaków. Za rozgromioną ordą wyprawiono lekkie 
chorągwie wraz z Kozakami pod wodzą Zaćwilichowskiego75.

Kam pania ochmatowska była największym sukcesem strony polskiej w wal
kach z Tataram i w I połowie XVII w., który odbił się głośnym echem w kraju 
i zagranicą. Zwycięstwo zawdzięczał hetman nie tyle wojsku kwarcianemu (2900 
koni), ile pocztom panięcym (12 880 koni) i Zaporożcom (4000)76.Z  rozkazu 
Koniecpolskiego Kozacy obsadzali również inne szlaki pochodów tatarskich, 
a ich piechota stanowiła załogi wielu miast i miasteczek ukraińskich.

Istotną rolę mieli odegrać Kozacy w planach wojny tureckiej Władysława 
IV77 78 *,bowiem od początków 1644 r., gdy na radzie senatu zawieszono wypłacanie 
upominków Tatarom  (po Ochmatowie), polski m onarcha poważnie zaczął 
rozpatrywać możliwość podjęcia wyprawy na Krym. Uregulowanie kwestii 
spornych z Moskwą przez odstąpienie Trubczewska miało doprowadzić do 
zbliżenia polsko-moskiewskiego i zawiązania ligi antytureckiej. Koniecpols
kiemu zlecono kaptowanie Kozaków do organizowanej wyprawy. Jak wiadomo, 
hetman był autorem Dyskursu o zniesieniu Tatarów krymskich i lidze z Moskwą, 
który miał przedstawić królowi najpóźniej na przełomie 1644/1645 r.7 8 Stanisław 
Oświęcim, który wiązał plany monarsze wojny z Turcją z wykrytym przymie
rzem kozacko-tatarskim, pisał: „ ta  tedy o lidze kozackiej z Tataram i przestroga 
była największe Królowi JMci zamyślonej wojny motivunT,',ę>. Rzucenie zatem 
Kozaków na Krym i nieprzeszkadzanie im w organizowaniu „chadzek” nad 
Morze Czarne miały sprowokować ordę do ataku na Rzeczpospolitą, o co 
chodziło Władysławowi IV, gdyż umożliwiało mu to żądanie od szlachty 
podatków na prowadzenie wojny. W ten sposób doszłoby 
do rozerwania sojuszu kozacko-tatarskiego. Rację ma jednak Wiesław Majewski 
twierdząc, iż Stanisław Oświęcim próbował w ten sposób obronić dobrą sławę 
Władysława IV w oczach potomnych przed zarzutami, iż to m onarcha wywołał

75 S. O ś w i ę c i m, Dyaryusz 1643-1651, wyd. W. C z e r m a k, Kraków 1907, s. 43; por. 
L. P o d h o r o d e c k i ,  Chanat krymski..., s. 163.

76 Komput wojska w tejże potrzebie z Tatary pod Achmatowem i Woronnem będącego. Biblioteka 
Ossolińskich , rkps 224/11, s. 500-502; por. S. O ś w i ę c i m, op. cit., s. 46-49.

77 Najszerzej problem przedstawi! W. C z e r m a k, Plany wojny tureckiej Władysława IV, 
Kraków 1895.

78 W. M a j e w s k i ,  Plany wojny tureckiej Władysława IV, a rzekome przymierze 
kozacko-tatarskie z 1645 r., „Przegląd Historyczny” 1973, t. LXIV, z. 2, s. 274, 278-280; por. B. 
F lo r i a ,  Plany wojny tureckiej Władysława IV  a Rosja (1644-1646), „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce” 1992, t. XXXVI, s. 137.

19 S. O ś w i ę c i m, op. cit., s. 136.
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wojnę kozacką przez swe plany wojny z Turcją80. Nie przypadkiem na 
konwokacji 1648 r. wielu posłów oskarżało zmarłego króla i jego zauszników 
(przede wszystkim kanclerza koronnego Jerzego Ossolińskiego) o rozpętanie 
rebelii kozackiej81.

, Sytuacja uległa zmianie ze śmiercią (11 III 1646 r. w Brodach) hetmana 
Koniecpolskiego. M onarcha zdecydował się rozpocząć wojnę bez czekania aż 
Tatarzy dadzą do niej powód. Wysłany na Ukrainę Hieronim Radziejowski miał 
nawiązać kontakty dworu z Kozakami, przerwane po śmierci hetmana wielkiego 
koronnego. Stąd zjawiło się w Warszawie poselstwo kozackie do Władysława IV. 
W jego skład wchodzili: Iwan Barabasz zwany Barabaszeńkiem, Iliasz Karaimo- 
wicz, Maksym Nestorenko i pisarz rejestrowy Bohdan Chmielnicki82. Iwan 
Krypjakewycz podaje, iż w skład delegacji wchodzili ponadto Roman Peszta 
i Jacko Klisza83.Wizyta Kozaków nie mogła być utrzymana w ścisłej tajemnicy, 
gdyż trudno ją  było ukryć zarówno przed mieszkańcami stolicy, jak  i kamarylą 
dworską. Posłannicy otrzymali wówczas dwa przywileje sygnowane-pokojową 
pieczęcią monarchy, na mocy których mogli przystąpić do powiększania rejestru 
do 12 tysięcy i rozpocząć budowę czajek, na co otrzymali od Władysława IV 
fundusze.

Naciskany przez posła weneckiego Giovanniego Tiepolo, obiecywał mu 
m onarcha wielką wyprawę Zaporożców nad Morze Czarne, lecz w 1646 r. nie 
słychać było nic o większej akcji Kozaków na posiadłości sułtańskie. Ani Bohdan 
Chmielnicki, ani inni Zaporożcy (Iwan Sirko, Iwan Zołtarenko) nie uczestniczyli 
także w walkach we Francji w 1646 r. przy oblężeniu Dunkierki. Wspominało 
o tym wielu historyków rosyjskich, radzieckich, a także piszących na Za
chodzie84, lecz całą sprawę wyjaśnił Zbigniew Wójcik, opierając się na ar
chiwaliach francuskich85.

Mimo że sejm w grudniu 1646 r. zakazał królowi zbrojeń i nakazał 
rozpuszczenie zaciągów, Władysław IV nadal czynił przygotowania do wojny 
z Krymem. Posłowi chańskiemu Ali bejowi odmówiono upominków, a nawet nie 
dopuszczono go do ucałowania ręki królewskiej. W sierpniu 1647 r. wysłano na 
Ukrainę kanclerza Jerzego Ossolińskiego wraz z cześnikiem ciechanowskim

80 W. M a j e w s k i, op. cit., s. 278.
81 A. S. R a d z i w i 11, op. cit., t. III, s. 87, 93-94.
82 S. O ś w i ę c i m, op. cit., s. 133-134; por. W .C z e rm a k , Plany wojny..., s. 110-111, 310-311.
83 I .P . K r y p j a k e w y c z ,  Bohdan Chmielnicki, Kiev 1954, s. 77.
84 A. P o T o v c o v, O malorossijskich Kozakach na francuzkoj służbie v 1646, „Trudy XI 

Archeologićeskogo Sjezda v Kievie” 1899, t. II, s. 123; I. B o r ś ć a k ,  Prancija i Ukraina. Kozaki 
Chmielnickogo pid Diunkierkom (1645), „Ukraińska Trybuna”, Warszawa 1922, nr 5/203; 
A. B a r a n, G. G a j e c k y, The Cossacks in the Thirty Years War, t. II. ( 1625-1648), Rome 1983,
s. 53-58.

85 Z. W ó j c i k, Czy Kozacy zaporoscy byli na służbie Mazarina?, „Przegląd Historyczny” 1973,
t. LXIV, z. 3, s. 575-585. Ustalenia te poparł historyk francuski J. V e r h u m, Les Cosaques d ’Ukraine 
ent-ils pris part au siege de Dunkerque en 1646, „Les Amis du Vieux Dunkierque” 1980, nr 11-12.
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Stanisławem Lubowieckim, który pod pozorem lustracji swych włości miał 
konferować z Kozakami o projektowanej wyprawie na K rym 86.

Zaporożcy rozpoczęli budowę czajek i rekrutację do oddziałów mających 
wziąć udział w wyprawie. Przygotowania te nie uszły uwadze szlachty i mag- 
naterii ukrainnej, nie wtajemniczonej przecież w tajne negocjacje dworu 
królewskiego z Kozakami. Mikołaj Potocki, który początkowo negatywnie 
odnosił się do tych planów, a po śmierci Koniecpolskiego miał spalić czajki 
przeznaczone na wyprawę czarnomorską, po otrzymaniu kasztelanii krakows
kiej, a następnie buławy wielkiej koronnej całkowicie poparł zamysł Władysława 
IV rozpoczęcia wojny z Chanatem przy współudziale Kozaków. Wyraził też 
zgodę na udział Zaporożców w wyprawie wojsk moskiewskich pod Azów 
w sierpniu 1646 r. Jesienią 1647 r., zaniepokojony wzmożonym uciskiem 
Kozaków przez starostów i ich urzędników, pisał w tej sprawie do Jerzego 
Ossolińskiego (18 XI 1647 r.), domagając się powołania odrębnej komisji dla 
zbadania ich krzywd87.

Hetman obawiał się wybuchu nowego powstania, gdyż do projektowanej 
wojny z Turcją nie doszło, a obietnice, jakie uzyskali Kozacy, rozbudziły ich 
nadzieje na odzyskanie utraconych swobód i wolności. Kozacy zresztą wzięli 
czynny udział w wyprawach podjętych w Dzikie Pola przez Aleksandra 
Koniecpolskiego (koniec września) i Jeremiego Wiśniowieckiego (początek 
października). Byli to przede wszystkim Kozacy zamieszkali w dobrach obu 
magnatów. Tatarzy nie dali się jednak sprowokować, tym bardziej, iż w latach 
1646-1647 na Krymie doszło do zamieszek na tle walki Sefer Gazi agi z chanem 
Islam Gerejem o ponowne objęcie urzędu wezyra.

Ostateczne rozstrzygnięcie tej rywalizacji na rzecz Sefer Gazi agi w listopa
dzie 1647 r. oznaczało kres walk wewnętrznych na Krymie i przyniosło zmianę 
stanowiska Chanatu względem Rzeczypospolitej. Wbrew zakazom Porty nowy 
wezyr zdecydowany był rozpocząć przygotowania do wielkiej wyprawy w głąb 
U krainy88.Nieoczekiwanie w Bakczysaraju zjawiło się poselstwo od Kozaków 
z propozycją sojuszu i wspólnej wyprawy przeciw Lachom.

Jak do tego doszło?
Wrzenie wśród ludności ukrainnej groziło od dawna wybuchem nowego 

powstania. Konflikty natury ekonomicznej, społecznej i religijnej nasiliły się 
wraz z rozbudową olbrzymich latyfundiów i narastającymi nadużyciami, jakich 
dopuszczali się starostowie, ich urzędnicy i dzierżawcy włości, będących 
własnością „królewiąt kresowych” . W końcu aby wywołać największe w dziejach 
Kozaczyzny powstanie na Ukrainie, wystarczył drobny incydent. Był nim zatarg

86 B. B a r a n o w s k i ,  Stosunki polsko-tatarskie..., s. 193-194.
87 Ujmował się za Kozakami sam Władysław IV, pisząc 24 VI 1647 r. do Aleksandra 

Koniecpolskiego: „Kozacy wnieśli skargę do nas, że cierpią krzywdę od namiestników WW. 
Żądamy, abyś tego nie dopuszczał, bo się dobrze ojczyźnie zasługują!” , L. K u b a 1 a, Jerzy 
Ossoliński, Warszawa 1924, s. 139,336; W. C z e rm a k , Plany wojny tureckiej..., s. 314-315,335-336.

88 B. B a r a n o w s k i ,  Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego z 1648 r., „Przegląd Historyczny” 
1948, t. XXXVII, s. 285-286.



KOZACZYZNA CZASÓW WŁADYSŁAWA IV (1632-1648) 813

Bohdana Chmielnickiego z Danielem Czaplińskim, zarządzającym z ramienia 
Aleksandra Koniecpolskiego starostwem czehryńskim. Jesienią 1647 r. doszło 
nie tylko do odebrania setnikowi czehryńskiemu futoru w Subotowie, ale i do 
jego uwięzienia oraz odebrania mu ukochanej kobiety. Tylko dzięki poręczeniu 
Stanisława Michała Krzyczewskiego udało się Chmielnickiemu wkrótce wydo
stać na wolność. W grudniu 1647 r. po wykradzeniu od Iwana Barabasza listów 
Władysława IV dotyczących wojennych planów monarchy względem Turcji 
i Krymu, a także zezwalających na powiększenie rejestru oraz budowę czajek, 
Chmielnicki uciekł na Niż (wysepkę Tomakówkę, zwaną także Buckiem), skąd 
wysłał do chana poselstwo z propozycją sojuszu. W lutym 1648 r. poselstwo 
kozackie pertraktowało już w Bakczysaraju z wezyrem Sefer Gazi agą, 
a w początkach marca sojusz został zawarty89.

Po ucieczce Chmielnickiego Mikołaj Potocki w obawie przed najazdem ordy 
zdecydował się na koncentrację sił kwarcianych między Bracławiem a Winnicą 
(styczeń 1648 r.). Gdy w początkach lutego 1648 r. powstańcy zdobyli Sicz, 
znosząc dragonię pułkownika Stanisława Górskiego, hetman ruszył na Nad- 
dnieprze, stając 20 lutego w Korsuniu. Stosując się do poleceń Władysława IV, 
w tym i w następnym miesiącu prowadził rokowania z Chmielnickim. W liście do 
króla z 31 III 1648 r., relacjonując początki buntu kozackiego, hetman 
podkreślał: „Chociażem się ja  w Ukrainę ruszył, nie ruszyłem się adprofunden- 
dum christianum sanguinem i swego czasu necessarium tej Rzeczypospolitej, ale 
aby nie dobywszy broni, strachem samym wojnę skończeł” 90. Ten pochód 
Potockiego w kierunku Naddnieprza był wynikiem obawy, iż wraz z pojawie
niem się Kozaków na Ukrainie wybuchnie trudne do opanowania powstanie. 
Pisał bowiem do króla: „racz W KM ść uważyć numerum jego ludzi, w tych 
czasiech 3000, któremi strzeż Boże, żeby w Ukrainę wszedł, te trzy tysiące prędko 
by się we sto tysięcy obróciły i mielibyśmy co z temi swawolnikami czynić” 91.

Z opuszczeniem w kwietniu Zaporoża po zapewnieniu sobie pomocy ordy 
pod wodzą Tohaj beja, Chmielnicki wystąpił zbrojnie przeciwko Rzeczypos
politej z hasłem zmiany stosunków społecznych na Ukrainie92. Rozbicie 
kwarcianych pod Żółtymi Wodami (16 maja) i Korsuniem (26 maja) oraz śmierć 
Władysława IV (20 maja) otwierały przed Chmielnickim zupełnie nieoczekiwane 
możliwości działania93. Rzeczpospolita natom iast na okres 20 lat pogrążyła się 
w krwawe walki o odzyskanie panowania na Ukrainie.

89 B. B a r a n o w s k i ,  Stosunki polsko-tatarskie..., s. 195-198; por. J. K a c z m a r c z y k ,  Bohdan 
Chmielnicki, Wrocław 1988, s. 44^16; L. P o d h o r o d e c k i ,  Chanat Krymski..., s. 168-169.

90 Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego, a później kasztelana bieckiego..., Księga 
Pamiętnicza, wyd. A. Z. H e 1 c e 1, Kraków 1870, nr 4, s. 8.

91 Ibidem, nr 4, s. 7.
92 O roli, jaką odegrali Kozacy w pobudzeniu świadomości innych stanów ziem ukrainnych 

jeszcze przed 1648 r. pisał F. E. S y s y n, Stosunki polsko-ukraińskie w X V II wieku: rola świadomości 
narodowej i konfliktu narodowościowego w powstaniu Chmielnickiego, „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce” 1982, t. XXVI, s. 67-92.

93 Dokładną analizę wydarzeń poprzedzających klęskę wojsk polskich pod Korsuniem prze
prowadził W. M a je w s k i ,  Krytyczny przegląd źródeł do dziejów powstania Chmielnickiego w okresie 
początkowym (jesień 1647 -  maj 1648), „Studia Źródłoznawcze” 1981, t. XXVI, s. 141-164.
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Nie ulega wątpliwości, że polityka polskich Wazów względem Kozaczyzny 
była błędna i krótkowzroczna. Gdy Kozacy byli potrzebni dla odpierania 
najazdów tatarskich, tureckich czy moskiewskich starano się patrzeć przez palce 
na ich „chadzki” nad Morze Czarne. Kiedy na kresach południowo-wschodnich 
panował pokój, a ich kolonizacja zrobiła ogromne postępy, Kozacy stali się 
elementem destabilizującym stosunki społeczne. Powodowali przy tym zaost
rzenie stosunów z Turcją, przyczyniając się w ten sposób do najazdów ordy, 
niszczących tworzące się latyfundia magnackie.

Z drugiej strony, czy całkowite podporządkowanie Kozaczyzny państwu 
było błędem? Czy można się dziwić, iż szlachta nie godziła się na nobilitację 
„czerni kozackiej” i traktowanie jej na równych prawach ze sobą? Słusznie 
zwrócił uwagę Władysław Serczyk, iż trudno winić szlachtę za to, że nią była94. 
Jakież państwo europejskie w połowie XVII w. zezwoliłoby na tworzenie się 
organizmów, które zakładały całkowite uniezależnienie się od władzy zwierzch
niej. Pamiętać bowiem należy, iż Kozacy szukali dla swych poczynań pomocy nie 
tylko w Moskwie, Bakczysaraju czy Stambule, ale także w Wiedniu, Jassach 
i Sztokholmie. Sądzić więc można, iż rozwiązanie problemu kozackiego winno 
mieć miejsce już w momencie wybuchu pierwszych powstań kozackich pod 
koniec XVI w., za panowania Zygmunta III, gdy zarówno ich liczebność, jak rola 
i znaczenie, jakie odgrywali w obronie Ukrainy przed najazdami Tatarów 
powinno zmusić kierownictwo polskiej nawy państwowej do zajęcia zdecydowa
nego stanowiska w tej kwestii.

Czy w czasach Władysława IV możliwe było wyodrębnienie z łona Kozaczyz
ny rejestrowych i uszlachcenie ich za wierną służbę? Oderwanie sporej liczby 
starszyzny zaporoskiej i związanie jej z interesem Rzeczypospolitej byłoby 
rozwiązaniem zasługującym na uwagę, lecz czy było ono wówczas możliwe? Na 
pewno nie. N a jakież trudności napotykali posłowie ruscy, broniąc przywilejów 
religii greckiej. Nie sposób nie zauważyć, że władze traktowały problem kozacki 
w taki sam sposób, jak  na przełomie XVI/XVII w., nie dostrzegając istotnych 
przemian w łonie Kozaczyzny pod względem rosnącej świadomości narodowej, 
innego składu społecznego i zaangażowania się w obronę prawosławia. Nie ulega 
więc wątpliwości, iż wprowadzenie w życie w latach 30-ych zasad późniejszej unii 
hadziackiej nie było możliwe.

Trzeba było „morza krwi” przelanej na Ukrainie w latach 1648-1657 
i zagrożenia w ogóle istnienia Rzeczypospolitej, aby szlachta zezwoliła na 
przyznanie szerokiej autonomii narodowi ruskiemu. Zwycięstwo nad Kozakami 
w 1637-1638 r. nie ułatwiało wprowadzenia w życie nowej, pojednawczej polityki 
wobec Kozaczyzny a wprost przeciwnie, oddalało ten problem, gdyż dowodziło, 
że Rzeczpospolita jeszcze z łatwością radzi sobie z tym „hultajstwem” . Oczywiś
cie ograniczenie samorządu wojska zaporoskiego i samego rejestru nie było 
rozwiązaniem szczęśliwym. Rację miał więc Władysław Tomkiewicz pisząc, iż 
Kozaczyzna nie mieściła się w ramach ustroju szlacheckiej Rzeczypospolitej,

94 W. S e r c z y k, Rzeczpospolita i Kozaczyzna..., s. 22.
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a Kozaków należało albo uszlachcić, albo obrócić w chłopstwo95. Rozwiązania 
pośredniego nie było. System wprowadzony w 1638 r. nie mógł zdać egzaminu 
z chwilą pojawienia się wśród starszyzny indywidualności wybitnej, która 
wykorzystała narastające na Ukrainie konflikty i pchnęła do walki o wyzwolenie 
narodowe, społeczne i religijne masy czerni przeciwko Lachom. Nikt wówczas 
nie mógł przypuszczać, iż będzie nim już wkrótce Bohdan Chmielnicki, który na 
akcie umowy borowickiej podpisał się jako pisarz wojskowy przy pieczęci 
„wszystkiego wojska JKM ci zaporoskiego” .

Autorem wydawanego w niniejszym zeszycie diariusza spod Zborowa był Jakub Michałowski 
(1612—1663), herbu Jasieńczyk'. Pochodził z zamożnej rodziny szlacheckiej osiadłej na Mazowszu 
i posiadającej dobra także w województwie krakowskim i lubelskim. Był synem Melchiora 
-wojskiego lubelskiego i Marii z Kowala Kowalskiej. Jako dworzanin JKMci otrzymał 12II 1634 r. 
urząd wojskiego lubelskiego, pozostając na nim przez cały okres panowania Władysława IV. 
Dopiero z objęciem tronu przez Jana Kazimierza przed Michałowskimi (Jakubem i jego bratem 
Jackiem) otworzyły się nowe możliwości. Byli bowiem aktywnymi stronnikami nowego Wazy 
w województwie krakowskim, a Jakub reprezentował Jana Kazimierza na sejmiku przedelekcyjnym 
w 1648 r. w Proszowicach. Uczestnicząc w kampanii Zborowskiej (1649 r.) i beresteckiej (1651 r.), 
pełnił funkcję chorążego królewskiej chorągwi dworzan JKM., należąc do najbliższego otoczenia 
monarchy. Pod Zborowem stracił w wyniku uderzenia ordy cały swój tabor wraz z ukochanymi 
księgami. W 1655 r. w odróżnieniu od znacznej części szlachty swego województwa nie pospieszył 
z aktem poddańczym wobec Karola X Gustawa, udając się do Kieżmarku na Węgrzech z całą 
rodziną. Stąd dobra jego zostały obłożone kontrybucją przez szwedzkiego komendanta załogi miasta 
Krakowa -  Pawła Wiirtza. Dowodem zaufania wśród braci szlachty był dwukrotny wybór 
Michałowskiego na posła na sejm walny w Warszawie w latach 1658 i 1659. Wreszcie 2 8 II 1659 r. za 
zasługi wojenne i wierność okazaną monarsze w dobie Potopu otrzymał tytuł senatorski kasztelana 
bieckiego. Zmarł w 1663 r., pozostawiając ze związku z Urszulą Kazanowską syna Melchiora 
(Mikołaja Melchiora) i dwie córki.

Jakub -  uczeń Akademii Zamoyskiej, a następnie krakowskiej -  miał szerokie zainteresowania 
kulturalne i bibliofilskie. Przez całe swoje życie w dziedzicznej majętności Słupi zgromadził pokaźną 
bibliotekę z cennymi drukami i rękopisami. Zaliczała się ona do najbogatszych księgozbiorów 
szlacheckich nie tylko w województwie krakowskim, ale w Rzeczypospolitej XVII wieku. O biblio
tece tej z uznaniem wyrażał się jego sąsiad i przyjaciel, znany pamiętnikarz Wespazjan Kochowski, 
który korzystał ze zbiorów Michałowskiego przy opracowywaniu swych Annales. W 1674 r. napisał 
nawet wiersz Biblioteka wielmożnego jm.pana Jakuba w Michałowie Michałowskiego kasztelana 
bieckiego. Nasz pamiętnikarz oprawiał cenniejsze woluminy w biały pergamin, wyzłacając ich brzegi. 
Przednie okładki ozdabiał superekslibrisami ze swym herbem oraz dewizą: Dominus adiutor meus et 
protector meus (Pan jest wspomożycielem i opiekunem moim). W swej bibliotece gromadził liczne 
dokumenty rodzinne, akta publiczne, diariusze, relacje z pola walki, instrukcje i lauda sejmikowe, 
liczne mowy pogrzebowe, panegiryki, wiersze, wypisy z innych książek i notaty genealogiczne nie

95 W. T o m k i e w i c z, Ograniczenie swobód kozackich w 1638 r., „Kwartalnik Historyczny” 
1930, t. XLIV, z. 2, s. 28.

* Zob. biogram Jakuba Michałowskiego, autorstwa A. P r z y b o s i a  w Polskim Słowniku 
Biograficznym, t. XX, z. 4, Wrocław 1975, s. 652-654.
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tylko swej rodziny, ale wielu dygnitarzy Rzeczypospolitej. Większość z nich to kopiariusze w rodzaju 
silva rerum i miscellaneów z lat 1600-1662. Przed 1939 r. jego zbiór złożony z 7 woluminów jako dar 
potomka tej rodziny Józefa z Dobrzechowa Michałowskiego złożony został w Bibliotece Polskiej 
Akademii Umięjętności w Krakowie (obecnie Polskiej Akademii Nauk) i do chwili obecnej znajduje 
się pod sygnaturami rękopisów 2251/1 -  2257/1.

Z księgozbioru Michałowskiego zgromadzonego w Słupi pozostało niewiele pozycji. Przed II 
wojną światową część dokumentów dotyczących spraw majątkowych, druków i ksiąg przeglądał 
w kościele w Słupi ksiądz Wiśniewski, autor Historycznego opisu kościołów, miast, zabytków 
i pamiątek w powiecie wtoszczowskim (Marjówka Opoczyńska 1932). W pracy tej wymieniono 
kilkanaście druków i ksiąg, które miały wchodzić w skład biblioteki kasztelana bieckiego. Natomiast 
obok 7 woluminów znajdujących się w Bibliotece PAN w Krakowie duży zbiór jego ksiąg trafił do 
Biblioteki Narodowej w Warszawie (25 jednostek rękopiśmiennych).

Publikowany poniżej diariusz kampanii Zborowskiej Jana Kazimierza przeciwko Kozakom (rkps 
2253/1), obok dokładnej relacji podróży monarchy z Warszawy aż pod Zborów i przedstawienia 
bitwy, zawiera wiele dodatkowych materiałów, których tu nie umieszczamy. Spośród nich na uwagę 
zasługuje regestr chorągwi dworzan JKM. i komput wojska znajdującego się przy Janie Kazimierzu 
pod Zborowem. Zrezygnowano z umieszczenia korespondencji i paktów z Kozakami i chanem 
tatarskim Islam Gerejem, zaznaczając, w których miejscach diariusza znajdują się te materiały. 
Pominięto również tekst występujący w wielu miscellaneach szlacheckich, krytykujący kanclerza 
koronnego Jerzego Ossolińskiego i zarzucający mu rozniecenie powstania na Ukrainie: Compendium 
rady jmp. kanclerza koronnego pod Zborowem przez jmp. Hieronima Radziejowskiego jako powiedają 
starostę łomżyńskiego zebrane, wydane. Zamieszczony diariusz jest istotnym uzupełnieniem pamięt
nika Stanisława Oświęcima, u którego nie znajdujemy informacji z lat 1648-1649. Jednocześnie 
stanowi istotne źródło epoki do analizy stosunków polsko-kozackich w połowie XVII wieku.

Tekst diariusza został wydany zgodnie z zaleceniem instrukcji wydawniczej dla źródeł historycz
nych, z małymi tylko wyjątkami. Odstępstwem od niej są odmiennie zastosowane funkcje nawiasów. 
Odsyłacze umieszczone na końcu, zaznaczono literami alfabetu. Aby zbytnio nie obciążać tekstu 
przypisami wprowadzono do niego część objaśnień w nawiasach kwadratowych. Są to głównie 
imiona i nazwiska lub człony tytulatury przekazane nam w formie skróconej, rozpowszechnionej nie 
tylko w XVII w. Często niejasna składnia utrudniała zrozumienie tekstu, stąd należało dokonywać 
pewnych uzupełnień ujętych nawiasowo. Zachowano również oryginalną ortografię nazwisk i inne 
oboczności oraz zasadniczo uszanowano specyfikę pisowni (choćby mazurzenie), języka i narracji 
autora, zaznaczając w większości wypadków w uwagach lub przypisach prawidłowe nazwy 
i zaistniałe rozbieżności. Natomiast zrozumieniu częściej występujących wyrażeń łacińskich pomoże 
zamieszczony na końcu edycji słowniczek.
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DIARIUSZ EKSPEDYCYJEJ ZBOROW SKIEJ1

I^ .u sze ł się tedy Król JM. z Warszawy na tę ekspedycyją 1649 die apostolico sancti Ioannis to jest 

(7A)junii, wziąwszy benedykcyją od legata1 2, który jako chorągiew, tak i broń Królowi JM. poświęcał. 
Stanął w Lublinie dziewiątego od wyjazdu swego dnia, kędy czekając na ściągnienie ludzi, gdy teraz 
od wojska kwarcianego przychodziły wiadomości o potędze wielkiej nieprzyjacielskiej i koniunkcyjej 
tatarskiej, prosząc o jak najprędszy JKM. sukurs. Ruszeł się tedy Król JM. z Lublina 17 Julii, za 
usilnym zdaniem jmp. kanclerza koronnego [Jerzego Ossolińskiego]3 regiment mu poruczywszy, na 
co wszyscy, a mianowicie viri militares sarkali, wiedząc, że eksperencyjej in rebus bellicis nie miał. 
Drugiego dnia, arfie 18a, pod Krasnymstawem Król JM. stanął sam na zamku, dwór w mieście, 
a chorągwie w polu, obóz kazawszy zatoczyć. Stamtąd ruszeł się wszędy już obozem stawając, gdzie 
zewsząd ludzi przybywało. Z podjazdu powracały się gęsto chorągwie, ale nihil certi o nieprzyjacielu 
nie przynosili, aż dwudziestego trzeciego od ruszenia się z Lublina dnia do obozu odważny żołnierz 
Stapkowski4 z wojska kwarcianego spod Zbaraża przyszedł, b august i 6 na 7 pod Toporowem, die 
8 augusti pod Białym Kamieniem, a 3 ad 11 augusti deszcze srogie b, który wdzięcznym gościem był, 
dostateczną o ciężkim oblężeniu, ustawicznych szturmach, penuryjej żywności, głodu i inszych rzeczy 
opowiedział; dziwując się temu, że żaden z pięci, którzy z tej obsydyjej byli wyprawieni, nie doszedł, 
jakoż i on sam łaską bożą, wielką odwagą i roztropnością, bo przez staw wielki przepłynąć, gdyż 
na(o)koło oblężono i tam na bałuku przepłynąwszy przez straże w nocy przedarł się, przyszedł 
zgłodniały i znędzniony, prosząc o jak najprędsze subsidium już prawie odżałowanego wojska 
i wszystkich co przedniejszych paniąt polskich, viros bellicosos, którzy tam zostawali, jako to 
regimentarzów trzech: jm. pana [Andrzeja] Firleja wojewodę sendomierskiego, kalwina, który 
publice podle namiotów tych kędy msze zbywał i exercitium religionis suae inaudito nigdy w Polszczę 
i w obozach modo z śpiewaniem odprawować kazał. Na co nie tylko tamto wojsko przytomne 
narzekało, ale i wszystka Polska i dwór Króla JM. bolał, o czym jmp. podkanclerzy litewski 
[Kazimierz Leon] Sapieha5, lubo pokrewny, bo żonę jego Tarnowską Firlejówna6 urodziła rodzona

1 Tekst tego diariusza znajdujemy w III woluminie silva rerum J. M ic h a ło w s k ie g o , PAN Kr. rkps 2253/1, k. 52-71 (stara 
folia cja k. 32v-50v),

2 Był to Jan de Torres -  nuncjusz papieski w Rzeczypospolitej w latach 1645-1652. Szerzej o jego pozycji na dworze JKM. 
informuje A.S. R a d z iw iłł ,  Pamiętnik o dziejach w Polsce, (cyt. dalej -  A, S. R a d z iw iłł ,  Pamiętnik...), wyd. A. P rz y b o ś , 
R. Że lew s ki, t. I-III, Warszawa 1980.

3 J. Ossoliński już w 1648 r. wystawił 300 pieszych, którzy zgodnie z podziałem J. Wiśniowieckiego wchodzili do pułku Mikołaja 
Ostroroga, Następnie piechota ta została włączona do gwardii pieszej Jana Kazimierza pod komendą Fromholda von Ludingshausen 
Wolfa i wzięła udział w kampanii Zborowskiej. Pod Zborowem kanclerz miał jeszcze posiadać dwie chorągwie dragońskie. 
„Rozporządzenie wojska koronnego przez J. Oś. Księcia JM. Wiśniowieckiego wojewody ruskiego we Lwowie 1 octobris zaciągnione, 
a teraz na stanowiska rozłożone die 14 decembris 1648” , Biblioteka Czartoryskich, rkps 398, s. 74—75; (cyt. dalej -  Czartoryscy); 
„Komput wojska, które ma być w obozie z królem 1649” , PAN Kr. rkps 2254/1, k. 193, por. WAP Kr. Zb. Rus. rkps 31, s. 315.

4 Był to nie Stapkowski, a Skrzetuski, towarzysz chorągwi Marka Gdeszyńskiego, obecnego przy JKM. pod Zborowem. L. Frąś 
w pracy o obronie Zbaraża tłumaczy fakt znalezienia się Skrzetuskiego w obozie zbaraskim tym, że część tej chorągwi mogła znaleźć się 
wcześniej w grupie A. Firleja lub wskazuje na możliwość wcześniejszego poselstwa Skrzetuskiego do zbarażan, co nie wydaje się 
prawdopodobne. Podobnie widzi ten problem Z. L a s o c k i, opracowując biogram M. G d e s z y ń s k i e g o  w Polskim Słowniku 
Biograficznym (cyt. dalej -  PSB), t. VII, s. 361. Krzysztof Stapkowski rzeczywiście został wysłany do obozu JKM., ale dopiero 11 
sierpnia, jak wynika z kart diariusza zbaraskiego. Pomyłka ta wynika zapewne z faktu, że misja Skrzetuskiego była ukryta nie tylko 
przed załogą Zbaraża, ale także przed wojskiem koronnym idącym pod Zborów, podczas gdy poselstwo Stapkowskiego było głośne 
w całym obozie. L. F r ą ś, Oblężenie Zbaraża w 1649 r., Kraków 1932, s. 58, 61.

5 J. Michałowski szacował siły przybyłe do obozu z podkanclerzym lit. na 1100 do 1300 ludzi. PAN Kr. rkps 2253/1, k. 52-54.
6 Żoną Kazimierza Leona Sapiehy była Teodora Krystyna Tarnowska, córka Joachima, wojewody wendeńskiego (1626-1641) 

i Anny Firlejówny kasztelanki radomskiej i starościanki kowelskiej. A. B o n ie c k i ,  Herbarz Polski, t. I-XV, Warszawa 1901-1912, 
t. V, s. 292; Sapiehowie. Materiały historyczno-genealogiczne i majątkowe, t. II, Petersburg 1891, s. 20 (cyt. dalej -  Sapiehowie).
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siostra jego, z Królem JM., aby to nie było w Lublinie, ekspostulował. Na ten zaś regiment jmp. 
kanclerz koronny [Jerzy Ossoliński] naraził go, jako swego pokrewnego, gdyż go Firlejówna7 
urodziła. Drugi regimentarz pan [Stanisław] Lanckoroński kasztelan kamieniecki8. Trzeci jmp. 
[Mikołaj] Ostroróg podczaszy koronny9. Książę jm. Wiśniowiecki Jeremi wojewoda ruski, który 
przed oblężeniem, niedaleko w majętności swojej od obozu mieszkając i nie chcąc być w obozie dla 
pewnych swoich niesmaków, wszyscy regimentarze jeździeli do niego, per amorem Patriae upraszając 
go i regimentu mu ustępując, aby do obozu przyszedł, którego existimatio tak jak u wojskowych, jako 
i u nieprzyjaciela a mianowicie ordy, dzielność i męstwo, odwagę której dobrze wiadomi, wielkiej 
wagi będzie. Niesmaki zaś te miał, iż Rzeczpospolita po nieszczęsnym rozprószeniu albo raczej 
piławieckiej ucieczce, którą niektóre causarunt panięta, gdy na elekcyjej tym regimentarzom 
piławieckim, to jest księciu Dominikowi [Zasławskiemu] wojewodzie natenczas sendomierskiemu10 11, 
panu podczaszemu koronnemu [Mikołajowi] Ostrorogowi i panu chorążemu koronnemu [Aleksand
rowi] Koniecpolskiemu więcej pozwolić nie chciała Rzeczpospolita regimentu, księciu [Jeremiemu] 
Wiśniowieckiemu totalem facultatem ducis dała i pozwoliła, i za regimentarza obrała. Na prędko tedy 
nastąpionej koronacyjej, snadź za jakiemiś Króla JM. niesmakami, do czego wszystkiemi siłami pan 
kanclerz koronny [Jerzy Ossoliński] przyłożeł się, onego eksautorowano, a tym trzema: panu 
[Andrzejowi] Firlejowi, [Stanisławowi] Lanckorońskiemu i [Mikołajowi] Ostrorogowi dano, po 
której koronacyjej wielka mieszanina działa się i wielką Reczpospolita poniosła szkodę.Chorągwie 
bowiem i pułki, które województwa miały, wybrawszy chleb, ubogim ludziom dokuczywszy 
i wyniszczywszy, gdy już niektórzy na Ukrainie niedaleko ku Ostrogowi zostawali i byli, uniwersały 
z kancelaryjej większej nieboszczyka pana kanclerza [Jerzego Ossolińskiego] wyszły, aby zaraz za 
przeczytaniem tych i dościem uniwersałów chorągwie zwijali, zwinąwszy nazad gdzie który był chciał 
powracali. Tamże jmp. chorąży koronny [Aleksander Koniecpolski] w tym oblężeniu zostawał, a pan 
pisarz polny [Andrzej] Sierakowski, który z postrzału in locum minus honestum dostanego snadź in 
opere naturae umarł, panowie Przyjemscy artyleryjej magister1 ‘a drugi oberszter12,pan Rozrażewski 
oberszter, pan [Andrzej] -  Koniecpolski13, który pisarstwo polne wziął, pan [Adam Hieronim] 
Sieniawski starosta lwowski, który pisarstwo polne po panu Koniecpolskim wziął14, pan [Samuel]

7 Matką Jerzego Ossolińskiego była Anna z Dąbrowicy Firlejówna, córka Jana, wojewody krakowskiego i Zofii Dzikówny. 
A. B o n i e c k i, op. cit., t. V, s. 290; zob. biogram J. O s s o l i ń s k i e g o  napisany przez W, C z a p l i ń s k i e g o  w PSB, t. XIV, s. 
403-410.

8 Zob. Biogram Stanisława L a n c k o r o ń s k i e g o  napisany przez A. P r z y b o s i a  w PSB, t. XVI, s. 453-455.
9 Zob. A. S. R a d z i w i 11, Pamiętnik. .. t. III, s. 78, 106.
10 Pod Zborów wysiał kilka własnych chorągwi prywatnych, które weszły do komputu pod komendą Krzysztofa Koryckiego. 

W ich skład wchodziły: 2 chorągwie kozackie pod dowództwem K, Koryckiego i zapewne Adama Pełki (koni 300), chorągiew kozacka 
rtm. Stanisława Górskiego, podczaszego kijowskiego (koni 100), kozacka rtm. Jana Kondrackiego, a także chorągiew kozacka 
Mikołaja Kisiela, chor, nowogródzkiego, którą przejął Adam Kisiel, wojewoda kijowski (koni 100), Płaca pocztom panięcym w r. 1650 
(cyt. dalej -  Piacapocztom...), „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, Warszawa 1936, t. IX, z. l,s . 121-122; J. W i m m e r, Materiały do 
zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w latach 1648-1655, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości” , Warszawa 1960, 
t. V, (cyt. dalej -  Materiały), s. 492-495.

11 Zygmunt Przyjemski został gen. artylerii kor. dopiero 9111650 r. po rezygnacji Krzysztofa Arciszewskiego. Zob. biogram 
K. A r c i s z e w s k i e g o  napisany przez A. H n i ł k ę w PSB, t. I, s. 151-154. Pod Zborowem znajdowało się 400 dragonii 
Z. Przyjemskiego, nie wymienionej w kompucie podanym przez J. Michałowskiego. J, W i m in e r , Wojsko polskie w drugiej połowie 
XV II wieku, Warszawa 1965, s. 64-65; Materiały..., s. 502-503.

12 Krzysztof Przyjemski wraz z bratem Zygmuntem stali na czele piechoty autoramentu cudzoziemskiego (600 porcji). J. Wimmer 
obliczając liczebność wojska kor. pod Zbarażem wziął pod uwagę 50% stanu etatowego dwóch ich regimentów, co daje właśnie te 600 
porcji. Według etatu Krzysztof miał stać na czele 600 piechoty, która miała iść do obozu JKM., lecz w rzeczywistości nie wzięła udziału 
w.kumpanii Zborowskiej. J. W i m m e r, Wojsko polskie..., s. 65; PAN Kr. rkps 2253/1, k‘. 52-54; Materiały..., s. 504-505.

13 Zob. Biogram Andrzeja z Przeclawia K o n ie c p o l s k i e g o  h, Pobóg napisany przez A. K e r s t e n a  w PSB, t. XIII, s. 516. 
Jako kpt. dragonii i pisarz polny kor. zmarł 23 III 1649 r., czyli przed obiema kampaniami 1649 r. [jic/j

14 Adam Hieronim Sieniawski otrzymał pisarstwo polne kor. po poległym pod Zbarażem Andrzeju Sierakowskim. A, S. 
R a d z i w i ł ł ,  Pamiętnik..., t. III, s. 218; W. D w o r z a c z e k, Genealogia, Warszawa 1959, tabl. nr 129 (Sieniawscy).
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Kalinowski oboźnyls , pan Kłobukowski porucznik chorągwie pieniężnej Króla JM .15 16, pan Jan 
Piaseczyński starosta nowogródzki17, pan [Mikołaj] Zaćwilichowski, pan [Mikołaj] Kisiel chorąży 
nowogródzki.

Pan Franciszek Zbrowski starosta prasnicki18,który na wycieczce postrzelony tamże umarł, pan 
[Przecław] Lanckoroński pana kasztelana sądeckiego [Samuela] syn na wycieczce został. Pan Rajecki 
porucznik jmp. starosty krakowskiego [Jerzego Lubomirskiego] z działa postrzelony poległ i niemało 
z tej chorągwie towarzystwa. Pan [Mikołaj] K orf z pułkiem cudzoziemskiem, który dobrze i mężnie 
cz panem Molem0 19 stawili, ten schorzały wyszedł. Wiele ich, którzy nie od nieprzyjaciela, ale od swoich 
niewczasów dla szturmów i ciężkiego głodu, bo psy a kobelinę jedli, pomrzeć musiało. Jako pan 
Brodowski20,co go Kazanowska21 urodziła, to ten wyszedłszy z oblężenia chleba z chucią trochę już 
na wsi będąc zjadłszy, umarł. Owo oblężenie i fames plura quam Saguntina 22był. Męstwo i dexteritas 
księcia [Jeremiego] Wiśniowieckiego tam wysoki dank miała, nawet bowiem hołota wojskowa, sam 
ich z chorągwiami swemi kredensując, szczęśliwie wycieczki czynieła, a on za to nie tylko karmiel, ale 
i pieniędzmi, lubo będąc in tam diversissima fortuna, komu rozumiał nagradzał, jakoż gdyby był nie 
on, actum by było o tym wojsku. Bo zmniejszywszy okopów ex consilio ipsius, które niepodobna rzecz 
było bronić dla szczupłości wojska, gdzie jako constat nad dwanaście tysięcy więcej go nie było, gdy 
ustawiczne imprezy nieprzyjacielskie były. Panów hetmanów, zwłaszcza pana [Andrzeja] Firleja było 
to zdanie, aby do miasta Zbaraża wszyscy dw sobotni dzień, to jest najpierwej kiedy Tatarowie 
podstąpili, z panem chorążym koronnym [Aleksandrem Koniecpolskim] wsiedli na Tatary i gdyby 
był hetman dat posiłek, dobrze by ich byli wstrzepali, gdyż na kilkoronaście stajań na nich wsiedli 
bylid, się przenieśli, gdzie nie tylko dla ścisłości miejsca, ale z samego smrodu i jeden prawie na drugim 
zostający, słusznego praesidium nie mogłoby było mieć. Nie mogąc tedy rationibus i prośbą evincere, 
zemknąć pewną hołotę, dispositis rebus propter tumultum, którzy rwać wozy, co się prowadzieły do 
miasta, poczęli. Sam przybiegłszy do hetmanów, videant quid faciant, że to i wszystkiemu wojsku 
displicet, akwietowali się et re ipsi commissa przez niego et ipsius prudentiam wszystką sprawę 
ufacilitowali. Jakoż wszyscy przyznawali mu to i tę lauream dabant, że przez niego salwati zostali, bo

15 Zob. biogram Samuela Jerzego K a l i n o w s k i e g o  starosty bracławskiego i oboźnego kor, napisany przez A. 
P r z y b o s i a  w PSB, t. XI, s, 466,

16 Był to Konstanty Kłobukowski. Chorągiew tę utworzono z rozbitków korsuńskich, gdzie wycięto część towarzystwa chorągwi 
husarskich Władysława IV i królewicza Jana Kazimierza. W rachunkach wojskowych zachowały się wypłaty na nią do 1 kwietnia 1650 r. 
choć jednostka ta istniała dalej i wzięła udział w kampanii beresteckiej, J. W i m m e r. Wojsko polskie..., s. 59; Materiały..., s. 488-489. 
Przed kampanią Zborowską, tj. 10II 1649 r., otrzymał Kłobukowski wójtostwo chmielnickie. AGAD, Metryka Koronna (cyt. dalej 
-  MK), nr 191, k. 3.

17 Elektor Jana Kazimierza z woj. czemihowskim. W kompucie kor. miał chorągiew kozacką (koni 98), która pod Zbarażem
wchodziła w skład pułku kasztelana bełskiego A. Firleja. PAN Kr. rkps 1404/111, s. 49-52; Materiały..., s. 496-497; S. U r o k i ,  
Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. I-XV, Warszawa 1904-1918, t. XIII, s. 311; O. Pi e t ru s k i ,  Elektorów poczet, którzy niegdyś 
głosowali na Jana Kazimierza 1648, Jana III 1674, Augusta I I 1697 i Stanisława Augusta 1764 królów polskich i W. Ks. Lit., Lwów 1845 
(cyt, dalej -  Elektorów poczet,..), s, 267. *

18 Hieronim Franciszek Zbroski w 1648 r. był dowódcą chorągwi husarskiej zaciągu woj. mazowieckiego. Jako rtm, ziemi czerskiej 
i star, przasnyski podpisał elekcję Jana Kazimierza z ziemią czerską. W Zbarażu wchodził w skład pułku podczaszego kor. 
M- Ostroroga (tamże wpisany jako Hieronim Zbrożek). Także wydawcy pamiętnika A. S. R a d z i w i ł ł a, t. III, s. 218 i 
J .W im m e r w Materiałach, s. 492-493, widzą w nim Hieronima Zbrożka starostę przasnyskiego. O. P i e t r u s k i, Elektorów poczet..., 
s. 432; Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego, a później kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza..., wyd. A. Z. He 1 ce I, Kraków 
1864, s. 809; J. W i m m e r, Wojsko polskie... s. 46.

19 Fryderyk Mohl, kpt. nadwornej dragonii JKM., w odróżnieniu od Mikołaja Korfa wojewody wendeńskiego, uczestniczył 
w kampanii Zborowskiej na czele 150 dragonów L. K u b a 1 a, Oblężenie Zbaraża i pokój podZborowem, w: I d e m, Szkice historyczne, 
seria II, Warszawa 1923, , s. 112.

20 Zapewne byl to Jakub, por., który z bratem Mikołajem, chor, mieli sprawę w Trybunale w 1668 r., a zatem przeżył oblężenie 
zbaraskie. A. B o n i e c k i, op. cit., t. II, s. 127.

21 Była nią Krystyna Kazanowska, córka Bartłomieja, podstolego i podstarościego lubelskiego, która z Wojciechem Brodowskim 
h. Łada miała Jakuba i Mikołaja. Ibidem.

22 Sagunt-miasto (twierdza) na wschodnim wybrzeżu Hiszpanii, sprzymierzone z Rzymem, zostało oblężone przez siły Hannibala 
i zdobyte w 219 r. p.n.e. Tytus L i w i u s z, Dzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi XXI-XXVII, Wrocław 1974.
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na żadne traktaty, do których od Kozaków wokowani byli, pozwolić nie chciał. Nawet gdy już po 
Zborowskich traktatach Tatarowie upominali się od nich jakoby obiecanego okupu, o tern z sobą 
mówić nie pozwolę! i gdy obsides tak jako tu spod Zborowa pana starostę sokalskiego [Zygmunta 
Denhofa], tak tam pana [Jana Karola] Potockiego23, lubo nie tego co pan krakowski [Mikołaj 
Potocki] herbu, ale znacznego w ojczyźnie ślachcica dać miano, jakoż i dano, wiedzieć o tem nic się do 
tego nie mieszając nie chciał, a do tego wielka jego w tem modestia, że jako się wspomniało, że wszyscy 
regimentarze przyjechawszy regiment mu zdawając, a przynamniej egdy i pomyśleć na to nie chciałe 
do swego przyjmując go officium, regimentarstwa upraszali. Odpowiedział: sic visum superis, sic 
Reipublicae, abyście na tym zostali wmm. miejscu bono da Bóg ominę, subesse non praeesse chcę 
i łubom woli tej nie miał, abym był teraz tu zostawał, ludzi jednak tu swoich zostawiwszy, ostatniej 
substancjej mojej teraźniejszej spezą zatrzymanych przy boku JKM. Sam praesens z tych, którzy mi 
przyobiecali jeszcze kompaniej zostawał. Że jednak ta wola, a prawie rozkazanie, jako wmm., tak 
wszystkiego wojska, którego toż do mnie żądanie jest, abym się tam stawieł pareo mandatis z tym 
oświadczeniem, że jako każdy, tak i ja  w powinności swej zostający żołnierz subesse obliguję się non 
praeesse sed communem esse, za to wmm. swym m. panom podziękowawszy, żeście mnie a to do 
spolnego przybrać chcieli honoru, dość honoru, każdy mieć może jako i ja, gdy to czynić będzie, co 
jego vocatio, co Reipublicae et Principis intentio i optimi civis w sobie przejrzana cnota każę. Stawię się 
tedy, abym to wyświadczył, że piersiami memi chcę omne periculum Reipublicae et Regis zasłonić 
i założyć, aby trupem moim wszystkie w Rzeczypospolitej, daj Boże, pericula, nie mówić uchowaj 
Boże interitum zawaleł. Toż rozumiem o wszystkich wmm., że będziecie chcieli se praestare cives 
Regni Poloniae, Regni libertatis, in quo non viget nisi libertas, co wszyscy to przyznawają i wszystkie na 
świecie zazdroszczą narody. Te tedy libertatem nominis et sanguinis nostri chciejmy zasłonić i zastąpić, 
a niczym jej zasłonić nie możemy, tylko pectoribus nostris, dextera forti et regiminis prudentia et 
dexteritate. Nas zaś wojskowych paritione ac fortitudine et audatia nostris ad nostra redimus. Za 
takową tedy tego żołnierza odważnego pod Toporów przyniesioną wiadomością fktóry, że takiemi 
wertepami, lasami, błotami, ciasnością wojsko przez Toporów prowadzono wydziwić się nie mógł, 
bo gdyby było z kilka tysięcy Kozaków zastąpiło, in summo perictdo wojsko by było zostawało, 
a bodaj nie exitium poniosłoś Król JM. tym prędzej na odsiecz pośpieszać począł. Przyszedłszy tedy 
pod Białokamień, księcia [Jeremiego] Wiśniowieckiego majętności, za radą pana kanclerza [Jerzego 
Ossolińskiego] et ut ferebatur consilio pana kanclerza, że tamtędy wojsko, aby mu dysgust pokazać, 
obrócono. Kędy dla srogich deszczów i niepogody cztery dni obozem stać musielichmy, a w tak 
błotnistem miejscu stanęlichmy, że kiedy piechotą było iść, to do kolana błoto. Przeprawy haniebnie 
niecnotliwe, gdzie srogą rzecz koni pozdychało. Wyszedłszy za Białokamień nie było i mile, jak inszy 
świat pokazał się. Tam dwóch Cyganów, trzeciego Rusina śpiegów Chmielnickiego obwieszono. 
Przyszedł też podjazd, kędy kilku Rusinów przyprowadzono, ale oni nie umieli dać sprawy, tylko 
o wielkiej potędze tatarskiej i kozackiej powiedzieli, a że zakazanie mają Tatarowie, aby się przed 
wojsko kozackie nie wymykali dla dostania języka, tylko im wszystkiego dodawano. Tamże Król JM. 
posłał pana [Jacka] Michałowskiego stolnika różańskiego24 do ludzi księcia Dominika [Zasławs- 
kiego] pana wojewody krakowskiego, to jest do pułkownika ich pana [Krzysztofa] Koryckiego25 *, do 
pana [Aleksandra] Żółkiewskiego, do pana [Adama] Pełki, aby na podjazd szli i nic powracali, aż by 
języka pewnego dostali, którzy przyszedłszy od Zborowa 13 augusti, mianowicie Pełka odważny

23 Wraz z Denhofem zostali wypuszczeni przez chana Islam Gereja III dopiero w początkach kwietnia 1650 r. W niewoli Potocki 
zaprzyjaźnił sięz Suphan Gazi agą, późniejszym dowódcą Tatarów posiłkujących w 1656 r. Rzeczpospolitą i został jego pobratymcem. 
Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego..., s. 540, 547; Dokumenty ob oswoboditielnoj wojnie ukrainskogo naroda 1648-1654, 
Kijev 1965, s. 521.

24 Jacek Michałowski był towarzyszem chorągwi dworzan JKM.; PAN Kr. rkps 2253/1, k. 52-53.
25 Zob. biogram Krzysztofa K o r y c k i e g o ,  rlm, nadwornego księcia D. Zasławskiego napisany przez

W, M a j e w s k i e g o  w PS8, t. XIV, s. 139-141,
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i rycerski żołnierz natione: snadź Ungarus jeszcze Łasczowski [?]26 przywiódł byli Królowi JM. 
Tatarzyna, który tylko o potencyjej wielkiej i o bytności samego chana [Islam Gereja III] wiadomość 
dał, co by nieprzyjaciel czynić zanyślał, jeśliby o Królu wiedział, sprawy dać nie umiał. Gdzie 
z oddanego Królowi JM. Tatarzyna żadnej gralitudinem nie odniósł. Zaczym taką dali deklaracyją 
Królowi JM., że co możemy czyniemy, chorujemy, a to i teraz przyszlichmy non vacuis manibus 
przyprowadziwszy języka. A odniosłżem ja, ®to Pełka®, jaką wdzięczność, gdyby słusznie przynam- 
nicj podziękowanie. Waży ubogi żołnierz żywot! Cóż za to! Tak chorowały jako nie chorowaty, 
niechaj też drudzy idą, gdyż my mamy konie zmorzone i zniewczasowane, a na podjazd jako świeżych 
ludzi, tak i ze świeżemi końmi potrzeba. Odpowiedział pan [Jacek] Michałowski, że ja  to odnoszę 
JKM. fideliter i le raliones wmm. powiem. Jednak to mam rozkazanie od JKM., jeślibyście byli wmm. 
nie chcieli iść na podjazd, jakoście się wmm. gdy pierwej Król JM. stał wymawiali, iż po to wmm. 
książę jm. [Dominik Zastau/ski] tu posiał, abyście ojczyźnie służyli, na sławę dobrą zarabiali. Pana 
słuchali. Ponieważ nie chcccie, abyście z wojska JKM. wyjeżdżali. Zaraz skocze! [Krzysztof] Korycki 
prosząc pana [Jacka] Michałowskiego, aby tego Królowi JM. nie donosie!, że a to z ochotą idą, 
a [Adam] Pełka nieborak jako chudy pachołek, któremu był w tem tam podjeździe koń zadech, 
mruczał i gadał. Powróciwszy tedy do Króla JM. pan [Jacek] Michałowski powiedział, że z chęcią idą. 
Poszli tedy w bok Złoczowa, kędy też chan [Islam Gerej III] wyprawie! na podjazd komunika 
kilkaset, gdzie nie bardzo ostrożnie ten podjazd nasz szedł, chorągiew za chorągwią opodal. Pełka 
nieborak w przedzie, gdzie w pewnej dolinie napadli na się. Pełka jako dobry mąż uderzył się o nich, 
tam wpół postrzelony i zabiły, jednak i on swego zniósł. Dopiero drugie chorągwie potkały się dwie, 
kędy [Aleksandra] Żółkiewskiego pojmano Głucha. Drudzy w rozsypkę, a Zaliwski27 * porucznik, 
który miał sierotę26chorągiew okrytą żółtą, len powiedają najrzeć się nieborak nie dał. Pobicżano 
tedy zaraz do chana [Islam Gereja III] i Chmielnickiego z Żółkiewskim velocissimo cursu, którego gdy 
przyprowadzono pytał go chan, jeśli jest król i wiele wojska. On, że głuchy, począł ukazywać i mówić, 
że nie słyszy, a chan go przez łeb nahajką, dopieroć potym przez tłumacza sam powiedział i rzeczy 
lakowe powiadał, których nie godziło się powiadać i żołnierzowi i ślachcicowi, co z ust Króla JM. 
słyszeliśmy, gdyż tergiwersował chan, jeśli miał i to przeciwko królowi czyli nie, dopiero jego język 
wsadził go na barczcgo, gdyż kilka dni przedtym gdy pojmano kilka ludzi, którzy jechali wozem na 
Ruś, że z wielkicm wojskiem i z wielką potęgą król idzie. Głuch zaś powiedział i utwierdził, że wojsko 
niewielkie, rządu nie masz, bo imperitus rei militaris kanclerz [Jerzy Ossoliński] regimentuje. 
Chorągwie kuse, ostrożność słaba, owo na żywot swój biorę cię, że kiedy przyjdziesz, weźmiesz 
i króla, i wojsko, nawet ci się poddadzą. Zaraz tedy jego kazawszy okować i z sobą wziąć na całą noc 
ruszył się chan [Islam Gerej III] ze wszystkiemi ordami, a Chmielnicki komunikiem. Król JM. zaś 
w piątkowy dzień, to jest 13 augusti przed samym wieczorem stanąć milkę od Zborowa, nad stawami 
i rzeką Strypą i wioseczką Młynowcami w lewą stronę od ślaku, gdzie przez sobotę? a pridie pod 
Złoczowem była 'die 12' (angusti) trwoga, kędy udano było, że Tatarowie idą, zaczym Król JM. co 
prędzej jazdę uszykowawszy, jakoż zawsze szykiem chodzieł, tylko wtenczas już w obozie 
rozstasowali się byli, w pole jazdę wywiódł, piechota tak prędko nic mogła stanąć, bo w mieście dla 
lepszego ich wczasu i żywności dostania byli, aleć to ci Tatarowie, którzy Żółkiewskiego byli pojmali, 
•’Pełkę zabili niczasobnego’, oderwawszy się pokazali się byli*1, dla wozów, które dla niecnotliwych 
przepraw w piątek nic stanęły były, odpocząć umyślcł i odpoczął. Tam ku wieczorowi dwóch czeladzi 
pana [Jacka] Michałowskiego stolnika różańskiego pojechało, żeby kjedcn pan Janusz Biejkowski1' 29

Zapewne tenże Łaszosowski był jednym z poruczników, być może samego Adama Pełki, chorągwi nadwornych D. 
Zasławskicgo, włączonych później do komputu. Płaca pocztom..,, s, 120-121.

3’ Władysław Zaliwski, podstoli liwski był rtm, chorągwi kozackiej (koni 120). Materiały..., s. 496-497.
3* Chorągiew ta, pozbawiona rlm., o żółtym proporcu -  stąd „żółta sierota” -  występuje w „Kompucie wojska pod Zborowem”.

PAN Kr, rkps 2253/1, k. 53v-54.
29 Janusz Biejkowski, późniejszy stolnik czerski, był spokrewniony z obu Michałowskimi (którzy się do tego nie przyznawali), gdyż 

stryj Janusza Jan pojął w 1637 r. Jadwigę z Michałowskich. A. B o n i e c k i, op. cit., t. I, s. 207, 210-211.
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gdzie zdobyć lubo jakiego katana i pojmać w polu, gdyż tego sroga rzecz po zbożach chodziło albo 
jałowicę, jechał za drugiemi. Zaczym dwoje błoto było. Przeprawili się tedy przed nimi z kilką wozów, 
pod dziesięć pacholików, kędy zaraz zboże kosić poczęli, kłaść na wozy, oni upatrowali, kędy by tak 
bardzo nie lgnęło. Nie bacząc inszego miejsca puścieli się tamtędy, owo przez bioto pierwsze 
przewlekli się, gdy na gorączkę drugiego błota mieli się przeprawiać, aż wypadło kilkadziesiąt 
z Zagórza Tatarów pod siedmdziesiąt, zaraz jednych ścinać, a drugich brać i konie poczęli, a drudzy 
do nich przez błoto. Owi widząc, że niepeć, w nogi, że się przetlukli przez owo błoto, a przybył im też 
trzeci, dopieroż uciekać. Tatarowie za nimi. Potym był rów kędy mostek był, krzyknął ten trzeci 
przybysz, stójcie nad mostkiem z bandoletami, zrucę ja mostek, zastanowili się tedy, a on co prędzej 
zrucal dele1, pozrucawszy do konia, a Tatarowie też przybiegli, poczęli szyć do nich z łuków, drudzy 
zsiedli mostek naprawować, ukazując tym, co konie paśli, aby ku obozowi się mieli, bo wołać nie 
mogli dla zmordowania się i dla strachu podobno. Tatarowie też mostku nie mogli naprawić. 
Przybiegli tedy do obozu i do namiotów swoich, a pan [Jakub] Michałowski starszy wojski lubelski, 
chorąży usarskiej chorągwie królewskiej przed namiotem swoim i pana brata swego stoi. Widzi konie 
wymorzone pod niemi, samych zdyszanych, pyta co by się z nimi działo, rzecz wszytkę powiedzą. 
Idzie do pana brata swego [Jacka Michałowskiego]; mówi, aby z tą swoją czeladzią, niejakim panem 
Biejkowskim mazowieckim ślachcicem i Puzdrowskim do Króla JM. szedł i rzecz wszytką 
powiedział, gdyż o Tatarach nic Król JM. wiadomości nie miał. Rzekł ów: pó[j]dź wm., bo ja już się 
do leżajska biorę. Poszedł tedy do Króla JM. jmp. chorąży [Jakub Michałowski] do namiotu, kędy 
Król JM. wieczerzał z masłem jedząc, bo oliwy non patitur, lubo vigilia była. Spytał go król: ”co tam 
słychać, panie chorąży?” Odpowiedział ów: ’’Będzicm mieli goście, ba i już mamy” . Rzekł król: 
’’Kogóż?” "Tatarowie” ; rzekł król: "Wiem, że są ci co ich [Krzysztof] Korycki dwóch przyprowadził, 
gdy [Adam] Pełka zginął” ,1 die 12 augusti zginął,1 odpowiedział. A diachlać dzicy Tatarowie. Potym 
rzekł Pan, a to jako enarraturi omnia Panu? Kazał ich do siebie przywołać Król JM., którzy rem 
transactam powiedzieli, gdzie zaraz ich posłał do pana wojewody podolskiego [Stanisława 
Potockiego]30, aby w jednę stronę pana [Stanisława] Pozowskiego31 z wolontariuszami z jednym, 
a drugą tam kędy pościnani ci Marka Gdeszyńskiego32na podjazd posłał i zaraz ad consilium bellicum 
przy sobie będących Król JM. konwokował. Poszedł tedy w jedną stronę Pozowski, a w tę kędy 
Tatarowie byli Gdeszyński, z którymi [Janusz] Biejkowski poszedł. Gdy tedy przyszli na to miejsce, 
kędy Tatarowie pościnali pacholików, pokazał miejsce, pokazał trupy, pokazał ślak, zaraz nań 
invehil, bodaj waś zabito, hultaje, wyścięto, pościnali Ruś, a na ślak powiedział, że to ubodzy chłopi 
uciekali z bydłem. Potym mu podeszły w leciech towarzysz jego rzekł: ”Nie chłopie to i nie ruskie 
trupy, wierz mi wm.” On go także połajał. Potym kiedy łajał tego Biejkowskiego ustawicznie, tenże 
towarzysz stary rzeki do Biejkowskiego: ”A to się o to gniewa, co wm. powiedział, że go wysłano na 
podjazd z któregochmy niedawno przyszli, nie przeciw mu się wm.” Powrócił tedy za kilka godzin, 
a Król JM. jeszcze consilium był nie ekspediował. Przywołany zaraz przy wszystkich powiedział, że: 
”Na gardło moje biorę, żem na trzy mile objechał, nie znać nigdzie nic i nie było Tatarów 
i ubezpieczam, żc się ich jeszcze i o jutrze nie trzeba spodziewać, a drugi raz niech z takiemi rzeczami 
do WKM. nie przychodzą, wojska nie trwożą, a tych pacholików każ WKM. dać na przykład łby im 
poucinawszy” . Król na to rzeki: ’’Chwała Bogu, kiedy nie masz nic. Rzeknę panu chorążemu 
[Jakubowi Michałowskiemu] swemu, to tej czeladzi swojej każę dać dobrze postronkami w dupę” . Że 
niebożęta dowiedziawszy się w wielkim byli strachu, a zwłaszcza nieborak Biejkowski całą noc Pana 
Boga prosił, aby Tatarowie przyszli. Jakoż tak gorącej i płaczliwej wysłuchał Pan Bóg prośby.

30 Pod Zborów przyprowadził Stanisław Potocki swoje chorągwie nadworne liczące około 500 ludzi. PAN Kr. rkps 2253/1, 
k. 53V-54.

31 Wolontariuszy Stanisława Pozowskiego pod Zborowem miało być aż 600! Ibidem. Sam Pozowski stał na czele chorągwi 
kozackiej liczącej 100 koni w IV kwartale 1649 r. Płaca pocztom.,., s. 125.

32 Był rtm. własnej chorągwi kozackiej w kompucie kor., która w III kwartale 1649 r. liczyła 91 koni. Materiały..., s. 490-492,
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Nazajutrz bowiem, to jest 15 (august?) w dzień Najświętszej Panny święta Wniebowzięcia, gdy 
ubezpieczeni byli, obóz wszytek ruszył się. Wyprawiono pierwszą straż, wyprawiono i księcia jm. 
[Samuela Karola] Koreckiego w tamtę stronę miasta pod Jeziorną. Przeprawy, które niecnotliwe trzy 
tylko naprawiono pod miastem, droga też niedobra była, bo górzysto, a po deszczu lgnęło. Gdy tedy 
połowica wozów przeprawiła się, ali Tatarowie lasami z tamtę stronę, gdzie obóz był za stawami 
i błotami pokazować się poczęli, gdzie pan [Krzysztof] Korycki z siedmiąset ludzi książęcych 
[Dominika Zasławskiego], żeby im nie dopuście! przeprawy, który póki mógł, poty bronieł. Jm. pan 
sendomierski [Stanisław Witowski]33 z pułkiem swoim, który się jeszcze był nie przeprawie!, tamże 
precz w polu został. Także jmp. podkanclerzy litewski [Kazimierz Leon Sapieha] z swemi ludźmi. 
Chorągwie usarskie pana sendomierskiego [Stanisława Witowskiego] i pana starosty stobnickiego 
[Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego]34 te były już niedaleko miasta, ale pan Minor Tobiasz35 
przybiegł, jakoby imieniem Króla JM., żeby tam na to miejsce jako najprędzej poszli, kędy obóz był. 
Poszli tedy i stanęli na tym miejscu, kędy chorągiew królewska stała noclegiem, wielka mila od 
miasta, tam też od Tatarów obskoczeni poginęli tak, że ledwie po kilku towarzystwa z tych chorągwi 
uszło. Tamże pospolite ruszenie przemyskie na tej tu stronie Zborowa zostawało. Także i lwowskie, 
dragonijej trzysta pana Korniaktowej36, którzy tylko na trzy razy strzelania mieli prochu, gdzie też 
wszytka poległa. Tamże dragonija jmp. starosty krakowskiego [Jerzego Lubomirskiego]37 była, 
z której tylko służali uszli, co na dobrych koniach siedzieli, ostatek, co byli z chłopów poddanych 
zebrani, wyginęli. Tamże wyborna piechota węgierska pana podkanclerzego litewskiego [Kazimierza 
Leona Sapiehy] i pana sendomierskiego [Stanisława Witowskiego], snadby ich rotmistrz miał ich od 
rowów uchodząc odwieść, wyścinana. Tamże zostawała kozacka chorągiew pana [Kazimierza] 
Sapiehy, pana starosty krzepickiego38, ba i dragonów kilkadziesiąt co miał, także i pana Frydra 
Jędrzeja39,ale snadź consuluit sibi, było i inszych ludzi i chorągwi niemało. Ale cóż po tem, kiedy srogi 
nierząd był; bo jedno od drugiego na kilkanaście stajań, co i posiełkować trudno się miało, 
a i Tatarowie tylko per partes, wciąż idąc, znaszali, kto miał rętszego [konia], ten salvatus. Pan 
sendomirski [Stanisław Witowski] i pan podkanclerzy litewski [Kazimierz Leon Sapieha] in summo 
periculo byli, zwłaszcza pan podkanclerzy litewski, pod którem koń, wałach srokaty na wysokich 
nogach, nadendlał i był rozpierać się począł i gdyby byli nie panowie Kurcowie40 słudzy jego, dobrzy 
mężowie i drudzy, gdzie pod nim haniebnie szablami konia bili, a niektórzy na odwodzie zostawali, że 
ledwie-ledwie uszedł, który haniebnie dobrze stawał z swoją chorągwią, obracając się kilka razy 
i przywodząc ją.

33 Stanisław Witowski pod Zborowem posiadał: chorągiew husarską pod por. Załuskim (koni 100), piechoty węgierskiej (100), 
dragonii (100). Natomiast zaciągnięta w 1648 r. przez woj. sandomierskie chorągiew kozacka nie przybyła do obozu. PAN Kr. rkps 
2253/1, k. 52-54.

34 Był synem Krzysztofa, wojewody sandomierskiego i Zofii z Wojsławic Cikowskiej, podkomorzanki krakowskiej, elektor 
Władysława IV i Jana Kazimierza z woj. sandomierskim. Elektorów poczet..., s. 257; S. U r u s k i, op. cii., t. XIII, s. 57.

35 Pod Zborowem stał na czele chorągwi husarskiej (100 koni), podczas gdy jego syn Aleksander przebywał w Zbarażu u boku 
Stanisława Lanckorońskiego. S. U r u s k i, op. cii., t. XI, s. 106; Materiały..., s. 490-491. Zob. biogram Tobiasza M in o r a  napisany 
przez H. W i s n e r a  w PSB, t. XXI, s. 312-313.

36 Był to Karol Franciszek Komiakt h. Krucini-syn Konstantego i Elżbiety Ossolińskiej, wojewodzianki sandomierskiej, dziedzic 
na Białobokach, dworzanin JKM. Jana Kazimierza, a także obrońca Przemyśla przed Kozakami w 1648 r. A. B o n i e c k i, op. cii., t. 
XI, s. 159; S. U r u s k i, op. cit., t. VII, s. 216.

37 Była to chorągiew dragońska (100 koni) pod komendą Samuela Grotkowskiego, która otrzymała zapłatę na komisji lubelskiej 
1650 r. Płaca pocztom..., s. 123; Materiały..., s. 504-505. Zob. biogram Jerzego L u b o m i r s k i e g o  napisany przez 
A. K e r s t e n a w PSB, t. XVIII, s. 14-20.

30 Zob. biogram Kazimierza Sapiehy -  syna Mikołaja kasztelana wileńskiego i Jadwigi Wojnianki (1625-1654). Sapiehowie, t. II, 
Petersburg 1890, s. 115-121. W kompucie kor. posiadał chorągiew kozacką od 1651 r., którą przejął po 1 X 1654 r. Jan Sapieha starosta 
mołczacki. Materiały.. , s. 496-497.

39 Zob. biogram Andrzeja Maksymiliana F r e d r y  napisany przez W. C z a p l i ń s k i e g o  w PSB, t. VII, s. 114-116.
40 Byli to: Stefan Kurcz h. Radwan, późniejszy wojewoda brzesko-litewski i jego brat Jan, chorąży lidzki, elektor Jana Kazimierza 

zwój, nowogródzkim, dworzanin JKM, należący do stronnictwa sapieżynskiego w W. Ks. Lit. Elektorów poczet..., s. 183; zob. biogram 
Stefana K u r c z ą  w PSB, t. XVI, s. 229, napisany przez T. W a s i l e w s k i e g o .
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Gdy tedy rozgromieni i zniesieni ci tam ludzie, padli na łub, na wozy, w których wielka się szkoda 
stała, bo na kilkanaście tysięcy wyrabowano, ale nie tak wiele Tatarowie, zwłaszcza te wozy, które 
pod wałami były, bo draganija41,któremi było osadzono miasto czteremasty, ta ję  ostrzeliwała jako 
od swoich pacholików. Samym panom Michałowskim 12 wozów porabowano, ale panu chorążemu 
Króla JM. panu [Jakubowi] Michałowskiemu starszemu, wojskiemu lubelskiemu, i ten wóz 
wyrabowano, w którym były ochędostwa, wsiędzenia, srebra, pieniądze, tak że nie został tylko jako 
siedział w jednym żupanie i kontusie do potrzeby, że się nie miał i w co z białych szat przewlec. Koni 
37 cugowych mu z wozów wzięto, niemałą szkodę poniósł więcej niż na kilkanaście tysięcy. Nawet 
żywności, tak dla siebie jako i dla koni nie miał. I gdyby był trochy złota przy sobie nie miał, źle by 
było z nim42.

Tak tedy i tę stronę Zborowa ta utarczka była, która przed śródpołudniem zaczęła się. Pan 
[Krzysztof] Korycki z swemi ludźmi po nadblociu uwiódł i uszedł, długo haniebnie na sobie trzymając 
Tatarów. Jakoż zatrzymałby był na tej przeprawie tych, ale gdy drudzy dalszemi przeprawami 
przeszli, wytrzymać nie mógł. A to dziwna, że począwszy od tego tam miejsca, kędy obóz był, po 
wszystkim ślaku trup padł wielką milę, nie bardzo gęsto, jeden od drugiego na sążeń, na trzy, czasem 
dalej, a wszystko w kark razy zadane ku obozowi głowami; szerokość ślaku była na pół stajania 
wielkiego. Piechota węgierska pana sendomierskiego [Stanisława Witowskiego], także i pana 
podkanclerzego [Kazimierza Leona Sapiehy] na kupie została, chyba kilka ich, znać ze się chcieli 
salvare fuga, opodal draganijej pana Korniaktowej niemało na kupie leżało przy swoim kapitanie 
Niemcu. Zginęli tedy tam na tej stronie pan [Krzysztof Baldwin] Ossoliński starosta stobnicki z swoją 
usarską chorągwią z porucznikiem43i z towarzystwem. Chorąży jego pan Zborowski, mktórego po tej 
ekspedycyjej jadącego do Sendomierza panowie Piaseccy44jakoby miał być consertus tego i ksiądz 
Piasecki regent45rat/one ignobilitatis, którą im był zadał, a księdzu regentowi familiaritatem okrutnie 
i tyrannice w drodze zastąpiwszy zabili.Afe/iorjfato  na tym tu occubuisset miejscu, niżeli superstes tak 
marnie zginął™, tam Deo et ipso sciente jako cudownie uszedł i z chorągwią quod maius, który przez 
trzy dni jakoby mu czegoś nie dostawało zostawał. Simulo podobno abdidit o las. Zginął porucznik 
jm. pana sendomierskiego [Stanisława Witowskiego], tamże usarskiej chorągwie pan Załuski46 
i synowiec jego także chorąży pan Witowski z drugim towarzystwem, zginął pan Felicjan Tyszkiewicz 
wojewodzie brzeski47,zginął pan Pociej48, którego Kazanowska49 urodziła. Zginęło i inszych ludzi

41 Z regimentów dragonii, które liczyły po 400 koni i brały udział w kampanii Zborowskiej możemy wymienić: regiment Zbigniewa 
Oleśnickiego, starosty opoczyńskiego i Zygmunta Przyj emskiego. J. W i m m e r, Wojsko polskie ., s. 65; Materiały..., s. 502-505.

42 Zob. rejestr rzeczy zrabowanych mu pod Zborowem, drukowany także u L. K u b a 1 i, op. cit., s. 112.
43 Był to niejaki Ceski, zapewne Czeski h. Leliwa, A. B o n i e c k i, op. cit., t. III, s. 386. Według W. Kochowskiego miał to być 

Andrzej Czeski, W. K o c h o w sk i, Annaliurn Poloniae ab obita Vladislai IV, Climacter I, Kraków 1683, k. 140; por. Historia panowania 
Jana Kazimierza z klimakteriów Wespazjana Kochowskiego, t. I, Poznań 1859, s. 70.

44 W 1651 r dwaj bracia Piaseccy wystawili pod Beresteczko chorągiew; wydawcy pamiętnika A. S, R a d z i w iłła  sugerują, że 
mogli to być Remigian, regens kancelarii w. kor. i jego brat Jakub, por. piechoty. Pamiętnik..., t. III, s. 296. Pod Zborowem mogli być 
także inni Piaseccy: Jan -  późniejszy rtm. chorągwi kozackiej (od IV kwartału 1652 r.) czy Piotr rtm. chorągwi kozackiej zaciągu woj. 
sandomierskiego z 1648 r. S. U r u s k i, op. cit., t. XIII, s. 309-310; J. W im m e r ,  Wojsko polskie..., s. 43; Materiały..., s. 500-501,

45 Remigian Piasecki -  regens kancelarii w, kor., opat mogileński, był elektorem Jana Kazimierza z woj. sandomierskim. 
S. U r u s k i, loc. cit.; Elektorów poczet.,., s. 267.

46 Zapewne pochodził z rodziny Załuskich h, Junosza osiadłej m.in. w woj. rawskim. K. N i e s i e c k i, Herbarz Polski, wyd. J. N. 
B o b ro w ic z , t. I-X, Lipsk 1839-1846, t. X, s. 48.

47 Felicjan Tyszkiewicz jako płk JKM., starosta żyżmorski i cześnik kijowski miał stać na czele 4 chorągwi zaciągniętych przez woj. 
brzeskie, które wraz z nim wszystkie wycięto, K, N i e s i e c k i, op. cit., t. IX, s. 181; A. S. R a d z i w i 11, Pamiętnik..., t. III, s. 210.

40 Zapewne któryś z synów Piotra Pocieja sędziego brzesko-litewskiego i Zofii Kazanowskiej, starościanki łukowskiej, Może 
Sebastian lub Stanisław, rtm. z 1646r. S. U r u s k i, op. cit., t. VI, s. 268; zob. W. D w ór z a c z  ek, Genealogia, Warszawa 1959, tabl.nr 
182 (Pociejowie).

40 Zofia wydana za Piotra Pocieja była córką Jana Bartłomieja, podstolego i starosty łukowskiego, i Teresy Massalskiej lub 
Marianny Chlewickiej. S. U r u s k i, loc. cit.
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niemało, jako pan Rzeczycki starosta urzędowski50. Po któremu dano panu Gręboszowskiemu51, 
który na skrzypkach pięknie grywał, bawieł się przy panu kanclerzu [Jerzym Ossolińskim], za którego 
instancyją dawszy Królowi JM. pięćset czerwonych złotych na potrzebę chanowi [Islam Gerejowi III] 
pieniędzy otrzymał to starostwo, które namniej dwanaście tysięcy uczyni z wielką niekontentętą [!] 
ludzi zasłużonych i wojskowych, kędy te wiersze w namiot samego Króla JM. były podrzucone: 
„Pojąć tylko balwierkę, a niech daje ice. Otrzymasz wnet Urzędów, także Dzierżkowice” . Żonę ten 
Gręboszowski ma balwierkę z Grodna. Fatale w tej dystrybucie coś obiema monarchom było. Świętej 
pamięci Władysław [IV] także Rejowi52 heretykowi, który błaznował, przy Radziwille53 się bawieł, 
mimo ludzi rycerskich i zasłużonych także był dał Libuszą, która kilkanaście tysięcy uczyni, po 
nieboszczyku panu Kochanowskim chorążym koronnym54.„Struś z Natrętem dobrze sobie tuszą, bo 
starszemu błaznowi dano już Libuszą” . Na to Struś i Natręt byli to błaznowie, którzy byli z panami 
pod Smoleńskiem w obozie. Zginął i pan Czarniecki5 5 niepospolito młodzieniec, niekiedy królewica 
Aleksandra56 kochanek i brat rodzony pana Stefana57 rotmistrza, który w więzieniu u Kozaków 
zostaje i kawalera, ten wozami królewskimi zawiadował. Zginął książę Czetwertyński58. Z po
spolitego ruszenia lwowskiego między inszemi zginął pan [Stanisław] Kowalski stolnik lwowski59, 
zięć nieboszczyka [Aleksandra] Trzebińskiego podkanclerzego koronnego60,który na miejscu pana 
Bieganowskiego chorążego lwowskiego61, gdzie w pojmanie będąc pod Korsuniem z pany hetmany 
wzięty był, nosił chorągiew, dość rycersko i mężnie na placu został nie puściwszy chorągwie, aż 
pierwej przy niej ręce mu poucinano.

Pospolitego zaś ruszenia przemyskiego, drobnej co na niedobrych koniach gwałt, do kilkuset 
poginęlo ślachty, ale między nimi z wielkim żalem ślachty ziemie tej zginął dostatni ziemianin, 
człowiek dostatni, pan Michałowski62, który libere et generoso spiritu pro liber tatę stawał na

50 Jerzy Rzeczycki -  sługa i zarządca dóbr Bogusława Radziwiłła, koniuszego lit., płk JKM. i elektor Jana Kazimierza z woj. 
lubelskim, Autobiografia Bogusława Radziwiłła, wyd. T, W a s i le w s k i ,  Warszawa 1979 (indeks); A. S. R a d z i w i 11, Pamiętnik..., 
t. III, s. 210, 218; Ełektorów poczet..., s. 318. Przed kampanią Zborowską otrzymał od króla komendę nad jazdą i strażnikowstwo 
nadworne. AGAD, AR, dz. II, ks. 14, k. 261-262.

51 Piotr Gręboszowski aktywnie uczestniczył w przygotowaniach Władysława IV do wojny z Turcją w 1646 r., a w paszkwilu 
Zaciąg nowy za objęciem buławy nowego hetmana... występuje jako płk JKM. Był również ja k o  pokojowy JKM. elektorem Jana 
Kazimierza z woj. krakowskim. Biblioteka Ossolińskich (cyt. dalej -  Ossolineum), rkps. 224/11, s. 880-883; por. AGAD, Archiwum 
Publiczne Potockich (cyt, dalej -  APP), rkps 124, s. 144-147; Elektorów poczet. ., s. 105.

52 Zapewne Andrzej Rej h. Oksza -  sekretarz i pokojowy JKM., starosta libuski, poseł w 1637 r. do Anglii i Holandii, a także 
gorliwy kalwinista. S. U r u s k i, op. cit., t. XV, s. 202.

53 Być może chodzi o Krzysztofa Radziwiłła, hetmana w. lit.
54 Był to Jan Kochanowski chorąży kor., starosta libuski i kozienicki, a także elektor Władysława IV z woj. sandomierskim. A. S. 

R a d z iw i ł ł ,  Pamiętnik... (indeks); J. D. B o rk o w sk i, M .D .W ą so w ie  z, Elektorowie Królów Władysława IV, Michała Korybuta, 
Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, (cyt. dalej -  Elektorowie...) Lwów 1910, s. 94.

55 Był to Marcin Czarniecki h. Łodzią-płk JKM., miecznik czernihowski i oboźny wojskowy pod Zborowem, gdzie w drugim dniu 
bitwy miał polec. W rzeczywistości zginął pod Batohem (2 VI 1652 r.). Zob. jego biogram napisany przez E. L a t a c z a  w PSB, 
t. IV, s. 207.

56 Aleksandra Karola Wazy królewicza polskiego.
57 Zob. biogram Stefana C z a r n i e c k i e g o ,  późniejszego wojewody kijowskiego i hetmana polnego kor., napisany przez 

W. C z a p l i ń s k i e g o  w PSB, t. IV, s. 208-211.
50 Był to Zachariasz Czetwertyński, syn Hrehorego, podkomorzego łuckiego, podsędek łucki i starosta raciborski, jeden 

z komisarzy do układów z Chmielnickim w lutym 1649 r., rtm. JKM. A. S. R a d z i w i 11, Pamiętnik..., t. II, s. 337; Jakuba 
Michałowskiego wojskiego lubelskiego, a później kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza..., s. 370, 374, 435; S. U r u s k i, op, cit., 
t. III, s. 24.

59 Był to Stanisław Kowalski stolnik lwowski i elektor Jana Kazimierza z woj. ruskim. Volumina Legum (cyt. dalej -  Volumina), 
wyd. J. O h ry z  ko, t. IV, Petersburg 1859, s. 105.

60 Aleksander Trzebiński biskup przemyski i podkanclerzy kor. zmarł 24 V II1644 r. A. S. R a d z i  wi łł, Pamiętnik..., t. II, s. 414; 
K. N i e s i e c k i, op. cit., t. IX, s. 135.

61 Mikołaj Bieganowski chorąży lwowski i oboźny wojskowy dowodząc 100 dragonami dostał się do niewoli pod Korsuniem. Zob, 
jego biogram napisany przez E. L a t a c z a w  PSB, t. II, s. 26-27; Materiały..., s. 502-503.

62 Zapewne wywodził się z rodziny Michałowskich h. Korczak zamieszkałej w ziemi przemyskiej. S. U r u s k i, op. cit., t. X, 
s. 370-372.
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sejmikach, mianowicie przeciwko pańskim fakcyjom. Zginęło siła spod różnych chorągwi towarzyst
wa, którzy się salwować nie mogli dla wysielonych koni, gdyż luboby był mógł drugi niti, ale na 
przedmieściach i przed przedmieściami zatamowanych wozów, które się same za nastąpieniem 
nieprzyjaciela wyprzedzając się potamowały, nie było jako, chyba iż się salwowali, którzy z konia 
skoczywszy i odżałowawszy koni między wozy uchodzieli. Drudzy zaś, co nakoło przedmieścia, koło 
sadów obiegali, tych Tatarowie przebiegłszy na szable brali, jakoż tam poległ starosta urzędowski 
[Jerzy Rzeczycki] i Czarniecki, w sadzie trupy znaleziono ich.

Z tamtę zaś stronę Zborowa poczęli się później niż na tamtej stronie pokazować Tatarowie. Kędy 
Król JM. co prędzej posłał, a już też połowica wojska się była przeprawieła i armata, aby chorągiew 
jego, która w średnim pułku wtenczas szła, co prędzej następowała i z drugiemi. Gdy tedy do mostu 
przychodziła chorągiew, aż srogi krzyk, hałas w tyle stał się. Zaczym, że ciasność sroga była 
a kilkanaście chorągwi była jedna za drugą. Naprzód chorągiew królewska w pole wypadła, drugie za 
nią, obaczą, że nie masz nic tylko ci co z wozami ujeżdżają, wołają, krzyczą, a powiedają, że już 
Tatarowie na pana sendomierskiego [Stanisława Witowskiego] wozy napadli, które gdzieś tam 
daleko były, jakoż ich też pobrali. Gdy znowu przybieżą, aby chorągiew Króla JM. co prędzej 
przychodziła i z drugiemi powrócieła. Przychodząc nad przeprawę, aż bieży pan wojewoda podolski 
[Stanisław Potocki]63od Króla JM., aby się dowiedział pewnej rzeczy, co to był za tumult, jeśli pewnie 
Tatarowie wszyscy z chanem [Islam Gerejem III] przyszli, zawołał, prosząc aby chorągiew trochę 
zatrzymała się, a z tej przejechał przeprawę, gdzie mijając chorągiew rzekł: „Co to tam m. panowie za 
zając taki strach i tumult uczynieł?” -  boprimarie przed Królem JM. powiedziano było i dano znać, że 
zając porwał się przed chorągwiami i gonili go, i taki trzask. Odpowiedział chorąży królewski [Jakub 
Michałowski]: „Będzieć drugiemu rychle zając” . On pobieżał, a interim bieży [Marek] Gdeszyński za 
nim, którego mniej przystojnemi zaraz chorąży królewski potkał słowy, między inszemi: „Widzisz 
taki a taki synu, zdrajco Rzeczypospolitej, którąś zawiódł, że nie masz i nie było Tatarów. Pamiętasz 
coś wczora mówił? Wiedz, że gardłem to swoim zapłacisz” . On ramionami tylko ciężko ruszywszy, 
przyciąwszy konia, za panem wojewodą [podolskim Stanisławem Potockim] pobieżał64, a interim 
chorągiew królewska przeprawieła się i drugie, kędy stanąwszy przed wozami. Król JM. sam 
przybieżał, aby chorągwie na swym miejscu stawały, tak jako zawsze idąc w szyku zostawały. Stanęła 
tedy na prawem samem skrzydle chorągiew Króla JM., w bok niej trochę jakby pozad ku lewemu 
skrzydłowi, dalej chorągiew kozacka pana wojewody podolskiego [Stanisława Potockiego] nie 
bardzo okryta. Potym pana starosty kałuskiego [Jana Zamoyskiego]6 5 chorągiew bardzo dobra. Za 
nią wybrańcy pana starosty także kałuskiego, zaś tam dalej insze chorągwie i pułki. Na lewym 
skrzydle Ubald66z regimentem, książę [Samuel Karol] Korecki w przodku, w posiłku [Stanisław] 
Pozowski z wolentariuszami i insze chorągwie, Króla JM. draganija67,pan Strzałkowski rotmistrz68, 
tam na lewym skrzydle Król JM . zostawał. Były tedy w polu opodal od wojska vellitationes komunika 
tatarskiego i pierwszej straży. Potym, gdy poczęło Tatarów przybywać, udali się ku prawemu

63 Stanisław Potocki stał wówczas na czele licznych chorągwi nadwornych, które wkrótce weszły do komputu kor., gdyż od 
I kwartału 1651 r. znajdujemy tamże dwie jego chorągwie: husarską i kozacką. Materiały..., s. 490-491, 496-497.

64 Pragnąc się zrehabilitować M. Gdeszyński narażał się w dalszej fazie bitwy, otrzymując ciężką ranę. Za wykazaną odwagę 
otrzymał od króla podstolstwo lwowskie, lecz przed 14 X 1649 r. zmarł na skutek ran Zborowskich. Zob. jego biogram, op. cit., s. 361,

65 Obok sił wysłanych pod Zbaraż, pod Zborowem widzimy następujące jednostki Jana Zamoyskiego: chorągiew husarską pod 
por. Ubyszem (koni 100), kozacką pod por. Rzeczyckim (koni 100), piechoty, dragonii i wybrańców około 300, komput ludzi pod 
Zborowem, PAN Kr. rkps 2253/1, k. 53v-54.

66 Zob. biogram Krzysztofa H o u w a l d a, gen. mjr. w służbie polskiej napisany przez T. N o w a k a  w PSB, t. X, s. 35-36. Pod 
Zborowem otrzymał od króla w komendę jednostki autoramentu cudzoziemskiego (głównie piechotę). AGAD, AR, dz. II, ks. 14, 
s. 261-262; Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego, a później kasztelana bieckiego Księga pamiętnicza... s. 422-423.

67 Na jej czele stał Inflantczyk Fryderyk Mohl, późniejszy dowódca regimentu gwardii dragońskiej JKM. (od 1X1652 r.). 
Materiały. ., s. 504—505.

6B Był to Tomasz Strzałkowski, rtm, chorągwi kozackiej w kompucie kor. od II kwartału 1649 r. (100 koni). Materiały..., 
s. 494^195.
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skrzydłu; gdy tedy już nadeszły drugie pułki ich pod trzema buńczukami, nastąpili na prawe skrzydło, 
na chorągiew Króla JM. nabardziej nacierając, a na chorągiew pana starosty kałuskiego [Jana 
Zamoyskiego] potem, in gyrum owa szarańcza biegając, haniebnie gęsto, że i patrzyć ledwie dęło, 
strzały puszczając kilka pacholików tylko postrzelono, pod panem [Jackiem] Michałowskim 
młodszem konia w kolano, pod czeladzią kilkunastu koni, więcej niż przez godzinę srodze nacierając, 
w sarnę chorągiew raz w skofiją, kędy się aż lutowanie nad orłem przepadło, drugi raz przez same 
chorągiew, lubo nie poprzeczny był wiatr, ale na nich, przeszyto. W szyszak, ale wymożoną strzałą, 
chorążego [Jakuba Michałowskiego] uderzono. Adil murza69między wszytkiemi najnatarczywiej od 
wszytkich oddalając się, a podbiegając pod chorągiew, który w żupanie karmazynowym, a w szkar
łatnej katance siedział. Chłop dorodny, wprzód na białym bachmacie, potym na pleśniwego się 
przesiadł, mężnie nacierał i do chorągwie zaraz strzelał, jakoż nigdy inaczej tylko albo pod samego 
konia chorążego, albo nad samą głową, albo po ręce, albo podle konia ugadzał. Tak gęsto strzelali, że 
jako klosze jakie, tak strzały przed końmi okręty pole. Jakoż niepodobna by była im wytrzymać, 
gdyby był Pan Bóg wiatru sprzecznego, to jest na nich nie dał. Kędy nie mogły strzały takiego impetu 
mieć, bo jak przez gwałt przeciwko wiatrowi szły. A gdy [Adil] murza i sami strzały mieli wypuszczać 
z cięciw, tedy zaraz czynili drudzy Tatarowie plac wolny, a tylko co wystrzeleli, zaraz ich kupami 
zasłaniali strzelając sami. Tak blisko już podpadali, że gdy murzaka dostała Wołosza pana wojewody 
podolskiego [Stanisława Potockiego], tedy go spod chorągwie królewskiej kilka poznało i pan 
chorąży [Jakub Michałowski], który o Adil murzie, że on to nacierał i że wielki wojownik między nimi 
powiedział, jakoż słuszna mu to przyznać i drugiemu, co buńczuk nosił. Tego murzaka Król JM. 
darował panu Szemberkowi70, którego on chanowi [Islam'Gerejowi III] posłał, aby mógł occupare 
gratiam w wyswobodzeniu brata swego, którego pod Korsuniem wzięto. Gdy tedy tak już blisko 
nacierali, pan chorąży [Jakub Michałowski] obawiając się, aby pod kopie nie podpadli, pomknąć się 
na kilka sążni z chorągwią do nich, gdzie Tatarowie zaraz wzad, dopiero pan [Aleksander] Sielski71 
skoczeł z panem porucznikiem [Mikołajem Gniewoszem]72,aby stanąć, gdzie posłali do województ
wa bełskiego, aby posiełkowało, gdyż już trudno było dalej wytrzymać. Powiedziało, że nie mamy 
ordynansu. Widząc tedy, że źle, a Tatarowie barziej nacierają już nie tak gęsto strzelając, bo już strzał 
nie mieli, ale do szabel się mając, krzyknęli spod chorągwie na czeladź luźną, aby do strzelby się miała, 
która w tele chorągwi u wozów była, gdyż posiełku nie było, tylko wozy w tele, gdzie naprzód dwóch 
hajduków Węgrów pana [Zbigniewa] Oleśnickiego73,ojca młodego pana starosty opoczyńskiego74, 
który draganiją miał, z muszkietami gwintowanemi wypadłszy przed chorągiew, trochę przyklęk
nąwszy, wypaleń. Jeden Tatarzyna [ranił], którego porwali zaraz Tatarowie, drugi konia, 
jakoż przyznać im, że chłopi dobrzy. Dopiero druga hołota do muszkietów, gdzie sześci bachmatów 
na miejscu położeli i kilku Tatarów czy zabili, czy postrzelili, gdyż ich drudzy zaraz Tatarowie według 
ich zwyczaju porwali, dopiero zaraz Tatarowie za gęstszym strzelaniem poszli ku lewemu skrzydłu 
przez wszystko pole wprost. Uderzył się zaraz z rozkazania Króla JM. z nimi książę [Samuel Karol]

69 Adil murza to zapewne murza z rodu Oraka, tj,. plemienia nogajskiego koczującego poza Krymem Hadży Mehmed 
S e n a i z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, Warszawa 1971, s. 125-126.

70 Nieznany z imienia Szemberk próbował wyswobodzić w ten sposób swego brata Jacka -  komisarza JKM, przy wojsku 
zaporoskim, rtm, chorągwi kozackiej, który dostał się do niewoli kozackiej pod Żółtymi Wodami. A. K e r s t e n, Stefan Czarniecki, 
Warszawa 1963, s. 129-134. Być może był to Michał na Birkowie Szemberk, dworzanin pokojowy JKM., elektor Jana Kazimierza 
z woj. krakowskim. Volumina, t. IV, s. 99.

71 Aleksander Sielski, podstoli poznański i starosta stężycki, późniejszy kasztelan krzywiński, a następnie gnieźnieński. A. S. 
R a d z i w i ł ł ,  Pamiętnik... (indeks); K. N i e s i e c k i, t. VIII, s. 333-334.

72 Zob. biogram Mikołaja G n i e w o s z a  w PSB, t. VIII, s. 148, napisany przez T. N o w a k a  i A. P r z y b o s i a ,
73 Zbigniew Oleśnicki -  starosta opoczyński, a następnie kasztelan wiślicki (1638) h. Dębno miał pod Zborowem regiment złożony 

z 400 dragonów. S. U r u s k i, op. cit., t. XII, s. 298; Materiały. s. 504-505.
74 Synem Zbigniewa Oleśnickiego i Zofii Sułkowskiej wojewodzianki rawskiej był Mikołaj -  starosta opoczyński od 1646 r., żonaty 

z Konstancją Lanckorońską, bezpotomną. Ibidem1, W. D w o r z a c z e k ,  Genealogia, tabl. nr 107 (Oleśniccy).
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Korecki, pod którem konia zabito, drugiego postrzelono. Posiełkował go [Stanisław] Pozowski 
częścią chorągwi woluntariuszów, którego między uszy przez środek głowy strzałą postrzelono, 
strzała wpół większa przeszła przez głowę75. Skoczeły i drugie chorągwie, wsparli Tatarowie 
wszystkich, dopiero Jukowski76z chorągwią z boku, gdy już prawie ku obozowi lecieli Tatarowie, 
przypadł i naprowadził ich blisko na regiment Ubaldów, który w takiej bliskości dawszy ognia, tak 
jako powiadają co tam byli, żaden z Tatarów nie spadł, ale jednak od takiego huku zaraz wstręt 
uczynieli z impetem. W tej potrzebie zostawał tam Król JM. animując ich, nawet pod niektóremi 
rotmistrzami snadź wodze chwytając arguendo, aby się z chorągwiami potykali i obracali, et in summo 
periculo był, aż go ledwie pan Aderkas77, który przytomny był uprosieł, gdy gęsto Tatarowie tam 
strzelali, aby się trochę in locum servitorem pomknął. Żadnego z panów okrom pana wojewody 
podolskiego [Stanisława Potockiego] jako sam Król JM. powiedał nie było przy nim, a drudzy 
powiedzieli, żeby i przy pułkach być nie mieli. Pan wojewoda podolski, już Tatarowie nastąpieli, 
dopiero się pokazować poczęli, gdy objeżdżał szyk i mimo chorągiew królewską jechał, zawołał nań 
chorąży królewski [Jakub Michałowski]: „Kto tu regimentarzem będzie prawego skrzydła” . On nic 
nie odpowiedziawszy, jako miał naciśnioną głowę czapką rękami obiema, kiwnął i pojechał. Gdy tedy 
wieczór nadchodzieł, Tatarowie z pól schodzić też poczęli, dwóch towarzystwa od chorągwie 
królewskiej pojechało i imieniem chorągwie prosząc, aby Król JM. tę tam stronę obaczyć rozkazał, że 
ku błotom żadnego subsidium nie masz, tylko same wozy. Jakoż wielką i szczególną łaską bożą, że się 
tamtędy Tatarowie nie udali. Tak ci posłano pana Wulfa78z piechotą, która zaraz szańce kopali, 
wszytko wojsko w sprawie zostało tak jakoby do potrzeby i całą noc w sprawie stało. Kędy była noc 
tak ciemna, że jeno się po głosie znali, konie się kręcili ex taedio laboris, atoli za łaską bożą od 
nieprzyjaciela był i pokój, jako sfatygowanego i zmordowanego tak całonocną drogą, jako 
i całodniową potrzebą. Interea rumor koło namiotów królewskich stał się, a Król JM. nie rozbierając 
się w karetce siedział, gdy po wojsku jakoby króla uwodzić panowie chcieli, głosy, mermer wszczął się. 
Zaczem obawiając się tumultu, gdy i do księdza Cieciszowskiego79kaznodzieja, królewskiego jezuity, 
przyszedł jeden powiadając, że się wojsko miesza, jakoby Króla JM. uwodzić chciano, a drudzy już 
udają jakoby go w obozie nie było. Re perlata ad principem, na konia wsiada. Świec dwie jarzących 
zapalić każę i po wszystkim wojsku jeździ prezentując się i upewniając, że z wami żyć, z wami umierać 
chcę i będę. Kazawszy przez munsztuk insze hasło otrąbić, ażeby ostrożnemi byli, gdyż na świtaniu 
nieprzyjaciel fortuny chce próbować. Ten rumor o królu nie tej pierwszej nocy w dzień potrzeby, ale 
drugiej nocy stał się. Tej tedy pierwszej nocy inexorabile facinus dwóch ślachciców polskich uczynieło, 
którzy, to jest pan Teodor Bełżecki80i pan Gidziński81, któremu jakoby miano dać stolnikostwo 
lwowskie po panu [Stanisławie] Kowalskiem, a to infelix aetas qua et reis sua fuere praemia miasto 
peny sat funestum. Zebrawszy się we stu koni z obozu media node uciekli, a takim sposobem:

75 Stanisław Pozowski przeżył jednak kampanię Zborowską, był elektorem Jana III i Michała Korybuta z woj. sandomierskim. 
Elektorów poczet..., s. 285; Elektorowie..., s. 176.

76 Zapewne pochodził z rodziny Jukowskich h. Grzymała. Herbarz U ru s k ie g o  wymienia go, lecz bez imienia, jako rtm, ciężko 
rannego w walce z Kozakami w 1649 r., t. VI, s. 112. W. Kochowski wymienia go jako por. chorągwi Stanisława Witowskiego, 
kasztelana sandomierskiego. W. K o c h o w s k i, Historia panowania Jana Kazimierza..., s. 47-

77 Był to Jan Aderkas dworzanin pokojowy JKM., który podpisał elekcję Jana Kazimierza z Ks. Inflanckim, Elektorów poczet..,, 
s. 3.

78 Fromhold von Ludingshausen Wolf stał pod Zborowem na czele regimentu gwardii pieszej (8 kompanii -  ok. 900 porcji) 
z włączoną doń piechotą kanclerza kor. J. Ossolińskiego (300 ludzi). Zob. Komput wojska, które ma być w obozie z królem 1649. PAN 
Kr. rkps 2254/1, k. 193; por. komput spod Toporowa, Czartoryscy, rkps 144, s. 713-716; L  K u b a l a ,  Jerzy Ossoliński..., s. 357.

79 Był to Wojciech C i e c i s z o w s k i  h. Kolumna (1607-1675), jezuita, rektor Akademii Wileńskiej w latach 1646-1649 
i kaznodzieja JKM. Zob. jego biogram napisany przez S. B e d n a r s k i e g o  w PSB, t. IV, s. 39-40.

80 Otrzymał po nim kaduk jego brat Jan Ewaryst dworzanin i łożniczy JKM. w 1646 r., elektor Jana Kazimierza z woj. ruskim, 
późniejszy starosta wyszogrodzki. Natomiast Teodor nie porzuci! służby wojskowej, będąc rotmistrzem chorągwi kozackiej 
w kampanii beresteckiej. A. B o n i e c k i, op. cit., t. I, s. 159; Elektorów poczet..., s. 10; Materiały..., s. 498-499.

01 Być może był to Jan Gidziński, elektor Jana Kazimierza z ziemią różańską. Elektorów poczet..., s. 88,
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Naprzód przyszli do przeprawy, która zaraz u obozu była, zaczym regimenty nie chciały ich 
cudzoziemskie przepuścić, gdyż takie rozkazanie królewskie było, jakoż nic pewniejszego, żeby było 
pewnie po piławiecku. Oni do miasta się obrócili, tam gdy nie chciano ich zaraz przepuścić, 
powiedzieli, że ich na podjazd Król JM. poseła, aby mogli porwać jakiego języka, że mieli z sobą 
Wołoszą co ich uwodziła, uwierzyli, przepuszczono, poszli. Jakoż srogi strach był padł na wojsko, 
zwłaszcza na możniejszych i gdyby nie było consultum takie JKM. actum by było, gdyż i pan 
wojewoda podolski [Stanisław Potocki] powiedal, że niektórzy trzech z możniejszych przybrawszy 
czwartego z mniejszych do kompanijej chcieli byli po piławiecku umknąć i już byli także u przeprawy, 
ale ich puścić nie chciano. A powiedal to po dobru, że i wymienieł przed porucznikiem królewskiej 
chorągwie [Mikołajem Gniewoszem], chorążem [Jakubem Michałowskim] i panem [Jackiem] 
Michałowskim spod tejże chorągwie towarzyszem.

Nazajutrz rano świt, zaraz Tatarowie z pola wychodzić, a Kozacy do obozu z tamtej strony od 
siebie szturmować oślep prawie także i do miasta poczęli. Gdzie Zabuski82 z Jaśkiem83 haniebnie 
dobrze stawali z hołotą, której serca Król JM. dodał przez wszystkie te dni. Ksiądz Lisiecki jezuita84 85, 
także bernardyn65 i franciszkanin86 przewodząc hołotę zginęli, gdzie tak ciężko było i miastu, 
i z tamtej strony obozowi, że po dwóch towarzystwa, a po sześciu pacholików z każdej chorągwie do 
obrony wskazano z długą strzelbą. Jakoż z szańcu, który byli usypali Kozacy przykrzeli się w obozie, 
ba i już wpadli byli pod sam wał i kilka ich było na wale, draganija pana [Zbigniewa] Oleśnickiego 
starosty przeszłego opoczyńskiego, aż [Tomasz] Strzałkowski z chorągwią skoczeł i trochę zatrzymał, 
tak ci się dopiero poprawień. Król JM. też pierwszej nocy wyprawiel z listy do chana [Islam Gereja III] 
więźnia Tatarzyna, który list był taki:"

[...]
Temu Zabuskiemu pod Białem Kamieniem, °die 11 augus/i0, Król JM. konferował hetmaństwo 

nad Kozakami wszytkiemi zaporoskiemi. Pan kanclerz [Jerzy Ossoliński] publice praevia gravissima 
oratione w namiecie oddawał mu buławę. Zabuski juramentum fidelitatis in praesentia Pana czynieł. 
Z różnych miejsc tak od księcia [Samuela Karola] Koreckiego, jako i spod Kamieńca przy
prowadzono było kilkunastu Kozaków, których gardłem darował i Zabuskiemu oddał, gdzie przed 
obrazem Najświętszej Panny fidelitatem także przysięgali. Dane są im z kancelaryjej wielkiej 
uniwersały do wojska zaporoskiego, aby Chmielnickiego więcej nie słuchano, dla łaski królewskiej 
obiecując wszytkich występków i rebelijej odpuszczenie, ale do Zabuskiego aby się kupieli i onego za 
hetmana mieli, gdzie jako poszli, lubo obiecali buntować i namawiać, prosto do Chmielnickiego 
przyszedłszy uniwersały pooddawali, więcej się nie wrócilip.

Po tej tedy tam wyprawie do chana [Islam Gereja III], póki tylko efektu swego nie wzięły traktaty 
i pokój zawarty nie był, ustawiczne do miasta szturmy, gdzie draganijej czterysta pana Dęta87,gdzie 
i ochotnik, którego Król JM. sam zagrzewał, prosieł, napominał, jeżdżąc bez kapelusza, wołając aby 
szli do walów, aby szli do obrony miasta: „Zmiłujcie się, nie odstępujcie mnie i ojczyzny” , 
pozwoliwszy im napojów, które jeszcze w wozach niedorabowane były, gdyż nieprzyjaciel tak

82 Semen Zabuski dnia 11 V III1649 r. pod Białym Kamieniem został mianowany hetmanem wojska zaporoskiego; za zasługi 
w kampanii Zborowskiej otrzymał na sejmie 1649 r. nobilitację. Od 1651 r. ma w kompucie wojsk kor. chorągiew kozacką. A. S, 
R a d z i w i ł ł ,  Pamiętnik..., t. III, s. 214, 293, 295, 299; Voiumina. t. IV, s. 290; Materiały..-, s. 498-499.

03 Jako Jaśko Jasnoburski wraz z Iwanem Gamze (Gandze) za zasługi pod Zborowem nobilitowani na sejmie 1649 r. Rotmistrz 
chorągwi kozackiej w kampanii beresteckiej. Ibidem.

84 Ksiądz Stefan Lisiecki był synem Andrzeja istygatora kor., zginął 16.VIII.1649 r, podczas szturmu. A. Ż y d o w s k i  do 
N.N. księdza, Lublin 25IX 1649, PAN K r rkps 2253/1, k, 158v -I59v; por. A. S. R a d z i w i 11, Pamiętnik..., t. III, s. 213.

85 W. Kochowski opisując straty poniesione przez stronę polską w oblężonym Zbarażu wymienia bernardyna Ząbkowskiego. 
W. K o c h o w s k i, Annalium..,, k. 123, por. Idem , Historia panowania Jana Kazimierza.,., s. 55-56. Drugiego bernardyna poległego 
pod Zborowem nie wymieniono z nazwiska.

06 Zapewne był to ksiądz Rościszewski, były żołnierz, wsławiony w walkach podczas wojny 30-letniej, a następnie franciszkanin. 
L. F r ą ś, Bitwa pod Zborowem w 1649 r...., s. 368.

87 Mógł to być oberszter lejtnant dragonii Zbigniewa Oleśnickiego lub Zygmunta Przyjemskiego, które to regimenty znajdowały 
się pod Zborowem i liczyły po 400 porcji. Materiały..., s. 504-505.
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desperacko tak do miasta, jako i do obozu szturmował. Wszyscy potrwożeni byli, Król JM. 
consternatus, gdzie na takie Króla JM. animowanie rzuciła się czeladź luźna podszyciwszy się 
napojami przy Zabuskim, Jaśku i księży, którzy przywodzieli, gdzie przedmieście zapaleli, bo 
z domów bardzo szkodzieli Kozacy, ustawicznie wycieczki czynieli od wałów, kędy kilkanaścieset 
regestrowych Kozaków, także i Tatarów, legło. Chorągwi kilka wzięli, a nieprzyjaciel dziesięć 
szturmów stracieł, począwszy od świtu aż do nocy ustawiczny wrzask, hałas, krzyk, bitwa, 
a najbardziej i najniebezpieczniej w poniedziałek było, bo oślep tak desperacko tak do miasta, jak i do 
obozu oraz szturmowali, gdzie wojsku serca przybywało, gdy tak ochotnie hołota i luźna czeladź do 
nieprzyjaciela darła się i tak potężnie wycieczki czyniła i miasta broniła. Ku wieczorowi obadwa 
kanclerze88 wyjechali na traktaty w pole, kędy namiot był rozbity między obozem polskim 
a tatarskim. Wyjechało paniąt niemało strojno, pancerno z panem kanclerzem [Jerzym Ossolińskim] 
kilkanaście towarzystwa ad custodiam corporis jego kilka. Murzowie także strojno od bławatów, od 
pancerzów, od rządzików wyjechali. Proponował Tatarzyn punkta ut supra. Stanęła pernoctata. 
Rano sam Chmielnicki do pana kanclerza w pole wyjechał, submisse bardzo przywitał, głowy nie 
nakrywszy. Mówił, skłonność do ugody oświadczając. Kanclerz wielki [Jerzy Ossoliński] z animu
szem z nim szedł, et summa generositate postępował. Czapki mało co i ręką dotknąwszy się gdy go 
witał, ukazując mu jako nie praw Bogu, jako nie praw ojczyźnie, jako nie praw narodowi swemu, jako 
tak wiele krwi chrześciańskiej, a sto razy więcej ruskiej, rozlało się, jako Rusi ledwie nie milionami 
w ciężkie zagnano więzienie. Podał tedy punkta, rprzy których był upomniony, aby do Króla JM. 
upraszając miłosierdzia starennych posłał Kozaków, co uczynif, na które suadente et urgente 
necessitate pozwolono, którzy posłowie do Króla JM. przyjechali i między pułkami, gdzie chorągiew 
królewska przed samem namiotem stała ustrojona, prowadzeni byli. Gdzie Król JM. siedział, tam 
upadłszy na ziemie wyznawali swój występek imieniem hetmana i wojska wszytkiego, łzami się 
zalewając, a o miłosierdzie prosząc, gdzie suplikę imieniem wojska oddali, tam pan kanclerz [Jerzy 
Ossoliński] odpowiedział.

Król a Pan nasz z wrodzonej sobie łaskawości w nagrodę niczyjej krwie, daleko więcej poddanych 
swoich, nie pragnie i przetoż widząc upokorzenie zaporoskiego wojska, sromotny ten występek jemu 
przebacza, byle jednak tak brzydki i haniebny eksces niepobożnej swej woli nagrodzieli powolnością, 
cnotą i wiarą, i co haniebnie zasłużeli, sławnie usiłowali wetować. Co czas do supliki powiedział, że 
Król JM. wszystko pozwoli z łaski swojej, czemu całość majestatu królewskiego i bezpieczeństwa 
zdrowia Rzeczypospolitej przeczyć nie będzie. Odjechali tedy z tym, a traktaty się w polu potem 
znowu kończeły. Tatarowie po staremu od swego zwyczajnego trybu nic nie odstępowali, gdzie 
mogąc pacholików zarywając, pasze pod samym obozem paląc, gdzie we środę taki się error stał. 
Obawiając się Król JM. z ostrożności swojej, aby pod pretekstem traktatów w obóz irrupcyjej nie 
uczynili, którzy poczęli się byli z naszymi bratać, towarzyszyć, frymarki stroić, a kogo mogą 
zarwawszy uchodzić, a drudzy najdowali się takowi niektórzy, co zarwawszy to odebrał konia 
mówiąc: „Łosak nie bratka, suknia nie bratka, tabak nie bratka, pieniądz nie bratka twoja, już 
bratka” , to go do koszule obrawszy, to go nahajką wyłechtawszy na pobrateństwo puścieł. Ze dwóch 
trębaczów, jeden jedną część wojska, drugi drugą część wojska otrębując, aby żaden nie ważył się 
wyjeżdżać do Tatarów i rozmawiać z nimi, sbo Wołoszy po kilkuset wyjeżdżało na rozmowę blisko 
obozu i nie znać było który Tatarowie, która Wołosza, gdyż teraz dobrze Tatarowie przybrani 
zostająs, takiemu każdemu wolność dając w łeb strzelenia i zabicia. Druga, aby nie ważeli się z obozu 
wyjeżdżać dla traw. Jeden tedy trębacz, który większą część obozu objeżdżał, tu od pól jeziornych, 
omyliwszy się otrąbieł, że wolno jechać każdemu po trawę. Wyjechało tedy tego pod ośm tysięcy, 
rozumiejąc, że już pakta skończone, a wyjeżdżali różnie, ale więcej tym placem, który był zostawiony 
dla chorągwie królewskiej wypadać ku nieprzyjacielowi z obozu, gdyż wszystko wojsko ustawicznie

80 Byli to: kanclerz w, kor. Jerzy Ossoliński i podkanclerzy lit. Kazimierz Leon Sapieha.
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w sprawie stało. Mówieło tedy towarzystwo i chorąży [Jakub Michałowski] panu porucznikowi 
królewskiej chorągwie [Mikołajowi Gniewoszowi], aby był kazał wozami zatoczyć, żeby byli tamtędy 
nie wyjeżdżali, ale on na to nic nie rzekłszy, jako chory odszedł do namiotu. A interim Tatarowie 
postrzegłszy ich w polu poczęli przybiegać, jak się kupią tak kupią, a kilkanaście Tatarów rzekomo 
nie dopuszczając, następować na pacholiki z gołemi szablami zatrzymewali, odganiając ich. Nasi tym 
ubezpieczniejsi bardziej siekąc trawę, sierpami zboże żąc i na konie biorąc, gdyż już tak wiele ich 
nagromadziło się, że na nich uderzyć mogli. Po naszych, nasi uchodzić [?], kurzawa sroga powsta
ła, że świata nie widać było, bo kto miał rętszego (konia), ten umknął. Zginęło tedy kilkaset pacholików. 
Postrzegłszy tedy w obozie, że nasi uchodzą i wsiedli na nich Tatarowie, trwoga poczęła być. Onę zaś 
dziurę od chorągwie królewskiej chorąży [Jakub Michałowski] kazał co prędzej wozami zatoczyć, do 
strzelby luźnej czeladzi się mieć, gdyż porucznik [Michał Gniewosz] jako chory, gdy odchodził, 
zdawał mu zawsze rząd. Interim po porucznika posłał, aby do chorągwie co prędzej przychodzieł, 
który przyszedł, gdyż haniebna mieszanina, jeden na drugiego bieżąc w okop wpadając, była, 
a interim król leci z golem rapierem ku chorągwi swojej z tymi słowy do porucznika [Mikołaja 
Gniewosza]: „A ty taki a taki synu! Czemuś tedy wypuścił luźną czeladź” -  i o włos mu gęby nie 
przeciął, aż chorąży [Jakub Michałowski] zawołał: „Nie winien nic. Trębacz winien, który wolność 
pojechania na trawy otrąbieł” . „To być nie może!” -  ów odpowiedział. „Tak jest a nie inaczej” . 
Wypadł król ze dwiema trębaczami, aby co prędzej na odwrót trąbieli, aleć już nie trzeba było, bo 
sami uchodzieli i aby przed obozem urmem do obozu nie wpadając zastanawiali się, obracając się ku 
nieprzyjacielowi. Wdał się był król wtenczas w niemałe niebezpieczeństwo, a interim kazał uderzyć ze 
dwóch dział król. Z prawego skrzydła z bateryjej pana Wolfowej do Tatarów, którzy sequebantur 
naszych, aleć się tak byli pomieszali w kurzawie Tatarowie z naszymi, że ich rozeznać nie mogło, 
którzy Tatarowie, którzy nasi, kędy wstręt uczynieli Tatarowie. Tego trębacza po staremu nie 
skarano. Posełał zaraz król do chana [Islam Gereja III] i do Sepher Kazy agi, jeśli to tak ma być, że 
pokój traktując następować na wojsko JKM. Odpowiedziano, że ta swawolna orda nahajska nikogo 
nie słucha, krymskich i inszych tam nie było, wolno ich tam było gromić. Aleć jeszcze nie koniec tej 
tragedyjej i następowaniu tatarskiemu. Nazajutrz, gdy znowu już cale na skończenie traktatów 
wyjechano, znowu orda poczęła się ku chorągwi królewskiej kupić, że ich skupiło się ze cztery tysiące. 
Nachajska także, przypatrując się chorągwi królewskiej, którzy stanęli w półtoru stajań, a chorągiew 
stała w sprawie w tym miejscu, którędy miała wypadać z obozu, po jednej stronie rogu okopu, przy 
tym placu piechoty sześćdziesiąt porucznika królewskiego [Mikołaja Gniewosza], Po drugiej stronie 
także rogu lewej okopu przy wale po 80 pacholików z długą strzelbą. Jedną rażą Tatarowie 
zordynowawszy się wszyscy gęsto, dobrze, szable na tymlakach mając, pomaleńku poczęli się 
przybliżać ku chorągwi, a dwóch przed nimi jechało sobie. Kłusem ku chorągwi i na sążeń albo na 
dwa tylko mimo chorągiew i mimo wał przejechali mówiąc i ręką kiwając: „Bratka twoja, bratka 
twoja, kardasz, kardasz” , patrząc w obóz i przejechali. Interim pan chorąży [Jakub Michałowski] 
mówi do pana porucznika [Mikołaja Gniewosza], że wielkie periculum, wezmą nas na szable, trzeba 
im dać ognia, bo choć wołano na nich aby odstąpili, nie chcieli, tylko jako w tęcz na chorągiew 
patrzali, a pomalutusieńku postępowali, aż panowie Serebryjscy89starzy żołnierze, jeden z nich 18 lat 
chorągiew nosił u [Stanisława] Koniecpolskiego hetmana90,zawołają na porucznika pana [Mikołaja] 
Gniewosza: „Zgubisz wojsko! Zgubisz Rzeczypospolitą i króla!” On odpowiedział: „Szyją to tu 
pachnie. Bo kanclerz [Jerzy Ossoliński] w polu, a gdy tam albo załapią, albo zabiją kanclerza, albo się 
traktaty rozerwą, ja  bym to zapłacie!. Wolno wmm., ale i panu chorążemu wolno co chcieć z tym 
czynić, ja mu to daję w ręce” . Dopiero owi i drudzy obróciwszy się do chorążego: „Dla Boga zmiłuj

89 Zapewne byli to Mikołaj i Stanisław Serebryscy -  elektorowie Jana Kazimierza z woj. ruskim. Elektorów poczet..., s, 323. 
W. Kochowski podaje, że jeden z Serebryskich byl por. chorągwi kozackiej starosty kałuskiego Jana Zamoyskiego pod Zbarażem. 
W. K o c h o w s k i, A n n a łiu m .k. 117.

90 Stanisława K o n i e c p o l s k i e g o ;  zob. jego biogram napisany przez W. C z a p l i ń s k i e g o  w PSB, t. XIII, s. 523-527.
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się, każ im dać ognia, bo zginiemy jak nas wezmą na szable i pod kopije podpadną, bo trudno do nich 
skoczyć, gdyż posiełku nie mamy, a otworzyłaby się im droga do obozu, zaczym wpadliby” . Dopiero 
chorąży [Jakub Michałowski] cum summo mętu zawołał tak na piechotę jako i na pacholików, aby 
tylko po połowicy dali ognia, a w konie brali gdy rozkaże; dlatego po połowicy, aby na odwrót, gdyby 
obrócieli się, owa połowica dała ognia, a owa druga tymczasem nabiła. Zaczym gdy owi nie dbali nic, 
choć wołano aby ustąpili, choć blisko beli, ledwie co już nie skoczeli, krzyknął: dajcie ognia. Jako dali 
ognia, tak oni położywszy się po koniach w rozsypkę. Znowu zawołał: nabijajcie, aleć więcej nie 
przyszli. Posłano potem z ekspostulacyją do Króla JM. od chana [Islam Gereja III], że podczas 
traktatów i pokoju, który się zawierać ma, nieprzyjaźń innovatur, gdy niemało sług dworu jm. 
chańskiego nastrzelano i nazabijano. Król JM. powiedział: „Każę się dowiedzieć, gdzie i jako” . Gdy 
tedy relacyją przyniesiono Królowi JM. jako o następowaniu ordy, tak i o postępku i rozkazaniu 
strzelania chorążego [Jakuba Michałowskiego], na które rzeczy, dość rezolucyjej, ale dalej zamilkł. 
Taki respons dał chanowi [Islam Gerejowi III], że nie dwór chana jm., ale swawolna orda nahajska na 
chorągiew pod sam obóz nastąpiła. Zaczym jako wczora chanjm. jako swawolnych gromić pozwoleł, 
gdyż i wczora gdyby o rozerwanie pakt było nie szło, tożby byli odnieśli odpór, (taki jak) ta chorągiew 
uczynieła. Stanowieły się też już i dokańczały pakta. Tatarom już było 200 000 talerów respektem 
upominków obiecano, to jest ex mmc talerów trzydzieści tysięcy, na które różnie składano się. Kto 
możniejszy więcej dawał, nawet z konia towarzystwo, który miał dawało po taleru, w ostatku pan 
starosta sokalski [Zygmunt Denhof] pro obside chanowi dany, na którym ledwie przestali, tylko iż to 
zięć kanclerski [Jerzego Ossolińskiego]. Chcieli wprzód pana podkanclerzego litewskiego [Kazimie
rza Leona Sapiehę], ale powiedziano iż on jest wezer litewski, nie może. Chcieli potem generała 
wielkopolskiego [Bogusława Leszczyńskiego], i na tego powiedziano, że aga wielgopolski, to jest 
starosta. Chcieli też pana starostę krakowskiego [Jerzego Lubomirskiego], dano respons, że aga 
małopolski, la pan starosta sokalski [Zygmunt Denhof] takim sposobem pro obside został. Przed 
namiotem Pańskim żartowali z nim panowie generałowie91, pan podczaszy litewski [Kazimierz 
Tyszkiewicz]92, pan [Jan] Zamoyski etc., że wm. Tatarowie się dopominają, przegrażając go. On 
chcąc nadstawić animuszu: To co! Cóż na tym! Choć proszą, to pojadę. Pan starosta krakowski 
wpadł do króla, że się ofiaruje pan starosta sokalski jechać. Król mu podziękował, dał dobre słowo, 
łaskę obiecał, ów się zdumiawszy prawie się zapomniał1. Zaczym kontentowali się panem starostą 
sokalskim, jednak bardzo żałowali, że nie pana [Jana] Zamoyskiego, zwłaszcza Sulman aga93 aż 
mlaskał, gdy go w polu powracając pod Gliniany pan starosta kałuski częstował. Chciał tedy chan 
[Islam Gerej III] widzieć wprzód pana starostę sokalskiego [Zygmunta Denhofa], który rozumiejąc, 
że się jeszcze powróci, nic nie rozrządziwszy pojechał, aleć go więcej wypuścić nie chcieli, co snadź tym 
bardziej paenituri facti. Twierdzieł też chan, jakoby oblężeńcy zbarascy mieli mu pozwalać dwakroć 
sto tysięcy talarów okupu, a w ostatku napierał się sumy od Króla JM., inaczej bez niej zbyć go nie 
możono jedno tym, że tę sprawę tamże do Zbaraża odłożono dla weryfikacyjej, gwoli czemu pana 
Ozgę pisarza lwowskiego94 i pana Minora95 posłano in quantum jeśli się to znajdzie, ujakoż nie 
znalazło, ale dura necessitas tak kazała pozwolić złotych dwakroć sto tysięcy11, tedy Król JM. obiecał

91 Byli to : generalny starosta krakowski Jerzy Lubomirski i generalny starosta wielkopolski Bogusław Leszczyński -  pułkownicy 
tych województw w 1648 r. J. W i m m e r ,  Wojsko polskie^, s, 42-44.

92 Kazimierz Tyszkiewicz podczaszy litewski, starosta czeczerski i dudzki był elektorem Jana Kazimierza z woj. mińskim. A. S. 
R a d z i w i ł ł ,  Pamiętnik.., (indeks); Elektorów poczet,.., s. 385.

93 Byl to Sulejman aga podkomorzy chański, zwany Solimanem, znany z licznych poselstw do Jana Kazimierza, m. in z poselstwa 
1654 r. i 1658 r. Zob. B, B a r a n o w s k i ,  Talarszczyzna [...], wobec wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655-1660, w: Polska w okresie 
drugiej wojny północnej 1655-1660, t. I, Warszawa 1957, s. 461, 462, 485.

94 Pod Zborowem jako pisarz ziemski lwowski byl rotmistrzem chorągwi kozackiej. Materiały..., s, 492-493, Zob. biogram Piotra 
O ż g i napisany przez A. P r z y b o s i a  w PSB, t. XIV, s. 688-689.

95 Był to Tobiasz Minor, który od I kwartału 1651 r. wraz z synem Aleksandrem stał na czele dwóch chorągwi kozackich 
w kompucie kor. Materiały..., s. 498-499.
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to wziąć na się, a oni de medio sui mają dać obsidem, jakoż i dali pana [Jana Karola] Potockiego 
i wynieść na włość. We czwartek oddane ab utrinque pacta, które pan Wojciech Miastkowski 
sekretarz JKM .96 97 * od Króla JM. chanowi [Islam Gerejowi III] oddawał. Magnificencyja jego sam 
siedział w namiocie, murzowie przed namiotem siedzieli także w drugim. Janczarów kilkaset koło 
namiotu, Tatarów niemało. Ledwie to wymógł, że więźnie oddał. Głuch Żółkiewski w ciężkich 
kajdanach w kożuszysku, osobno tak pod czatką siedział, którego w kindiakowych, czerwonych, 
nowych sukniach odesłano i to żeby zagony rewokował, co praestitit. Na miejsce pana starosty 
sokalskiego [Zygmunta Denhofa] Suliman aga przysłany, któremu namiot niedaleko królewskich 
namiotów rozbito i przystojnie traktowano. Tenże pieniądze odebrał. Sepher Kazy adze dwa tysiące 
czerwonych i pięćset, a Suliman adze dano czerwonych pięćset. Tegoż dnia Chmielnicki przysięgał na 
koniu, ale per finitionem, inaczej nie chciał tylko na koniu. Rotam juramenti pan wojewoda kijowski 
[Adam Kisiel]’7 wydawał mu. Było z nim kłopotu gwałt, niż do konkluzyjej zgody przystąpię! i różne 
jego mowy były. Przed południem przyjachał Chmielnicki Króla JM. przepraszać, który między 
pułkami jechał i chorągiew królewska była przed namiotem. Pan [Adam] Kisiel jachał w karetce 
królewskiej małej parą koni, a on na białym bachmacie, zaraz za [Adamem] Kisielem, dwanaście 
Kozaków starennych, pleczystych, na dobrych bachmatach. Coraz pan [Adam] Kisiel wojewoda 
kijowski wołał nań: Proszę sam m. panie hetmanie podle karetki, ale on jakby nie słyszał, bo miał 
zatuloną czapkę na uszy, aksamitną, czerwoną, sobolą nadtartą, żupan atłasowy, kontusz włosiany 
atłasowy z pętliczkami ze srebrem drobnemi i łubie, w ziemię patrzał, tylko co raz trochę w górę oczy 
podnosił i pojrzał na chorągiew królewską. Towarzystwo wtenczas strojno siedziało, wysiadł tedy 
pan [Adam] Kisiel z karetki. On też z konia zsiadłszy, odpiąwszy łubie sam zarzucie! na kolbakę, 
rzekłszy: Panowie mołojcy ostante tu, ręką kiwnąwszy, jakoż ledwie ze dwaj, albo ze trzej, albo 
najwięcej pięci i to opodal szli. Szedł nie wespół z panem [Adamem] Kisielem, ale troszeczkę opodal. 
Zastał już Króla JM. siedzącego w wielkim namiocie. Senatorów i dworu niemało, gwardyjej 
zwyczajnej królewskiej także, który pobladł był i zaraz przychodząc padł na twarz i opłakiwać 
począć. „Żem w ten sposób, wpotym dopiero po rusku począł mówić w , życzył witać Waszą 
Królewską Miłość, ale ponieważ się tak stało proszę o miłosierdzie, proszę o prebatenie. Wszak nie 
wszie nasza wina. Upadając wraz do nóg z płaczem, że lubo niegodzien, ale jako żebrzący łaski abym 
onę odniósł” . Odpowiedział mu jmp. podkanclerzy litewski [Kazimierz Leon Sapieha], gdyż jmp. 
kanclerz [Jerzy Ossoliński] natenczas rozchorował się za snadź dlatego aby go nawiedził Chmielni
cki2, takowemi albo temi podobnemi słowami: „Król JM. Pan mój miłościwy bardziej się pokutą 

.poddanych swoich niżeli karaniem ich kontentuje. A coś porobieł sam uważyć możesz, gdyż tak 
szkaradny i przystępny twój uczynek jako Pan dobrotliwy odpuszcza, tern prawem abyś statecznoś
cią wiary, cnotą usług swoich, ochotą, zbrodnie tak ciężko popełnione nagradzał” . Potem dopiero 
Król JM. sam rzekł do niego: „Co to za ludzie byli w Złoczowie, co ich Tatarowie z Kozakami dobyli. 
Że nie wiem! Tylko tom słyszał, że tam Tatarowie niemiecką chorągiew mieli byli wziąć” . Potem Król 
JM. rzekł, starać się o to, aby jako najprędzej uwolnione zostało wojsko zbaraskie. On upadłszy do 
nóg królewskich: „Tak jako najprędzej będzie to mogło być -  rzekł -  będzie”. Znowu tedy upadłszy 
do nóg, żegnając Króla JM., wyszedł po staremu jak zmokły wilk, czapka naciśniona na uszy, 
w ziemię patrząc i poszedł do jmp. kanclerza [Jerzego Ossolińskiego] do namiotu piechotą, kędy się 
z pół godziny tam bawieł. Wsiadłszy potem na konia pojechali do obozu swego, a pan starosta 
krakowski [Jerzy Lubomirski] powrócieł, który pro obside za niego w obozie kozackim zostawał. Od 
króla jmp. Gołkowski’Bchanowi [Islam Gerejowi III] odprawiedzieł konia swego polskiego, którego

96 Zob. biogram Wojciecha Miaskowskiego (Miastkowskiego) h. Leliwa, podkomorzego lwowskiego, op. cii., s» 547-549,
97 Zob. biogram Adama K is ie l  a napisany przez Z. W ó jc  ik a  wPSB, t. XII, s. 487-491. Na uwagę zasługuje najnowsza praca 

poświęcona wojewodzie kijowskiemu: F. E. Sysyn , The Dilemma o f Adam Kysil, 1600-1653. Between Poland and the Ukraine, 
Cambridge, Massachusetts 1985.

90 Franciszek Golkowski jako pokojowy i dworzanin JKM. był elektorem Jana Kazimierza z ziemią czerską. Elektorów poczet..., s. 97
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od pana podczaszego litewskiego [Kazimierza Tyszkiewicza] było wzięto i oddał go na znak przyjaźni 
braterskiej, z którem dla widzenia chana jachał Francuz Królowej Jej M. Sampani99, który ze 
Francyjej z nią dla strojów przyjechał, którego za trefniczka u dworu mają, ale dobry z niego 
trefniczek, bo na każdy rok kilkadziesiąt tysięcy odwiezie do Paryża albo odeśle, to [nowych] 
nawylęga i kosztowny pałac teraz w Paryżu muruje. Chan vice versa posiał też Królowi JM. bachmata 
wronego, który się potym ostał ujm. pana chorążego koronnego [Aleksandra Koniecpolskiego], Jm. 
pana kanclerza [Jerzego Ossolińskiego] zaś Sepher Kazy aga także posłał żegnać, którego sobie 
bardzo do przyjaźni upodobał z jego z Chmielnickiem pańskiego i animuszowatego postępku 
i mądrości, jakoż ten Sepher Kazy aga bardzo roztropny i dobry człowiek, chrześciańskich prawie 
postępków, który on to effecit u chana [Islam Gereja III], że się i pojednał i Chmielnickiego poniżeł, 
mówiąc: „Tyś pan z panów i monarcha. Co za sława twoja z chłopem się jednem wiązać 
i rebelizantem. Lubo zwyciężysz, nie sobie, ale jemu przypisować będą. Ty zaś miasto jakiej chwały 
naganę odniesiesz u wszystkiego świata, gdy na tego monarchę nastąpisz, z którego domem tak 
wieleset lat przodków twoich było w przyjaźni. Dług a dobrodziejstwa od jego brata [Władysława IV] 
wzięte tkwić ci w samej zwiedzionej potrzebie muszą, taką oddając niewdzięczność, że dobroczynność 
jego tym cię czymeś jest uczynieła, darowawszy cię wolnością, traktując cię niejako więźnia, ale jako 
wielkiego animuszu monarcha, jako przyjaciela. A do tego sam uważ, jakoćby to milo było gdyby 
rebelizowali, a sąsiad twój pomoc i ratunek im dawał i przeciw sobie stawał, jeszcze taki, który by od 
domu twego dobroczynności doznał, a u Boga w pokaraniu nie masz nic niepodobnego a do tego dla 
nas, bo dla cesarza tureckiego [Mehmeda IV] broniąc Kozakom morza, infestacyi, cierpi to teraz. 
A największa, że jeszcze takie siły ma jako po tych kilku potrzebach widzieć możesz, któremi odpór 
bezpiecznie dać może, a do tego zdesperowanym zawsze najprędzej i najłatwiej przychodzi 
zwycięstwo, czego się i nam obawiać potrzeba. Bo to co w niedzielę ich naginęło z tamtę stronę, 
nieostrożności i złej sprawie ich przypisać się musi. Wszak z tej strony co się działo i co się każdy dzień 
dzieje, sam uważasz” .

Tymi tedy i inszemi nakłonił chana [Islam Gereja III] racyjami, który zawsze i potem przyjaźni 
dotrzymewał i panu kanclerzowi [Jerzemu Ossolińskiemu] obiecowal ligę tę rozrywać, jakoż to 
pewna, że czynieł co mógł. Bo i pod Beresteczko, aby był chan nie chodzieł i nie łączeł się z Kozakami, 
wszytkiemi siłami starał się. Wprawdzie że i wtenczas praeventus, gdy już Chmielnicki zaciągał go na 
berestecką kosztownem od Króla JM. upominkiem, szablą szczerozłotą diamentami sadzoną, która 
kosztowała dwadzieścia tysięcy i cztery, kupiono ją u pana [Andrzeja] Leszczyńskiego wojewody 
derpskiego100 i inszemi kosztownemi i pięknemi rzeczami, ale murzów pluralitas in consilio ich 
praevaluit, że na tę wojnę poszedł. Jmp. kanclerz [Jerzy Ossoliński] także vice versa posłał, żegnając go 
z wysokim oświadczeniem przyjaźni swojej, jakoż i przez listy z obudwu stron wysokie sobie 
wyświadczali afekty, lecz Sepher Kazy aga zawsze w listach jego wysoki wychwalał rozum bardzo się 
ciesząc, że się z takim poznał i do takiej przyjaźni przyszedł człekiem.

Z Chmielnickiem tę ugodę najbardziej też to retardabat, że się dusznie napierał Caplickiego [!]101 
i bez tego nie chciał do niczego przystąpić, który był w obozie, Wołoszą miał jmp. chorążego 
koronnego [Aleksandra Koniecpolskiego]102,gdzie ledwo to Chmielnickiemu z głowy wyjęto. Trochę

99 Mógł to być nie wymieniony z imienia Champagne -  fryzjer, który przybył do Polski w 1646 r. w orszaku Ludwiki Marii. Zob. 
spis płatnych dworzan królowej w pracy -  B. F a b  i a n i ,  Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976, s. 100.

100 Zob. biogram Andrzeja L e s z c z y ń s k i e g o ,  wojewody dorpackiego napisany przez H. K o w a l s k ą  w PSB, t. XVII, 
s. 103-104,

101 Daniel Czaplicki (Czapliński) jako podstarości czehryński stał w Zbarażu na czele jednej z chorągwi prywatnych, wołoskiej, 
chorążego kor. Aleksandra Koniecpolskiego, wchodząc wraz z chorągwią w skład jego pułku, a nie jak podaje E. L a t a c z w bio
gramie C z a p l i c k i e g o  w pułku późniejszego wojewody bracławskiego Stanisława Lanckorońskiego. PSB, t, IV, s. 175-176; Płaca 
pocztom..., s. 122; PAN Kr. rkps 1404/III, s. 49-52; Materiały. ., s. 494-495.

102 W kompucie wojska kor. chorągiew ta (150 koni w III i IV kwartale 1649 r.) figuruje jako kozacka. Materiały..., łoc. cit.
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było i to pomieszało, co Tatarzyna, który był do obozu przyjechał, rozumiejąc że szpieg, zacięto było 
przez łeb i odarto, któregoć przecie ukojono kilkadziesiąt twardych talarów i suknią od pana 
Tyzenausa103 wziąwszy, ukontentowanego Król JM. puścić kazał. Aleć i panu Lubowickiemu 
stolnikowi ciechanowskiemu 104z jmp. Sapiehą105 nie bardzo pięknie dostało się. Podczas traktatów 
ku wieczorowi Król JM. posłał ich do obozu tatarskiego z pewną legacją, owo oni pomaluśku 
przodkiem nie czekając tłumacza pojachali. Interim napadli na Tatarów. Tatarowie rzekomo 
prostacy, że nie rozumieli dokąd jadą i z czym, z sukienek, z rządzików obrali, czerwone złote co mieli 
a necessitate wytrząsnęli i nahajkami owak porządnie, zwłaszcza pana Lubowickiego, wyrżnęli. 
I gdyby się byli Kozacy nie trafili, ledwie by byli do ordy mimo wiadomość chańską nie byli 
zaprowadzeni. Tak-ci ich ci Kozacy zrozumiawszy sprawę a to przecie wyratowali, ale co stracieli, 
a po grzbiecie oberwali, to przepadło. Jakoż zaś ku końcowi, mianowicie w piątkowy dzień, gdy 
już odchodzili Tatarowie, z końmi na przedaż przyjeżdżali pod obóz, o tabak, o gorzałkę, 
ąo chlebą najbardziej prosieli. Przyjechał był jeden, klacz miał piękną siwą na powodzie, a sam na 
wałachu dobrym siedząc ku chorągwi królewskiej przedając, które z nich półtorasta talerów czyniąc, 
ów jakoś targując się. Zaszedł go jeden z tyłu i uchwycieł, jakoż i dużo trzymał i pewnie by go beł 
zwaleł, ale pan chorąży królewski [Jakub Michałowski] skoczeł i nie dopuścił, mówiąc że już pakta 
stały się. Jedni mu mieli za złe bardzo, drudzy zaś nie ganieli tego, a Tatarzyn odskoczywszy czołem 
bił w konia, wołając: „Twoja panka dobra, twoja cnotliwa, ale ta druga sobaka wszytka” . Pojechał 
i więcej roztrucharstwem nie chcąc się bawić. Jakoż tenże pan chorąży królewski drugiego Tatarzyna 
od śmierci wybawiełpridie przedtym. Pana starosty kałuskiego [Jana Zamojskiego] towarzysz znając 
się kiedyś tam z Tatarami dwiema zaprosił ich, ubezpieczywszy ich, na horełku. Gdy tedy częstował 
ich tam w namiotku swoim niedaleko wału, owo namówieł jako udawali chłopiąt, gdy do bachmatów 
swoich pójdą, wy po nich, zabijcież ich. Tak się stało, gdy szli na bachmaty wsiadać. Oni zastąpiwszy 
od bachmatów po nich, jednego zaraz u wałów zabili i w dół go wrzucili, drugiego jako uchwycieli za 
suknią, tak i suknia, i koszula została się u nich w ręku, a on się wymknął, gdzie jeden doganiając go 
ciął go w plecy i wielką ranę mu zadał i przez wał przeskoczeł, a chorągiew wtenczas szła królewska do 
namiotów, gdyż posłowie mieli być, a on przypadłszy uchwycieł za nogę końską przednią pod 
chorążem [Jakubem Michałowskim]. Chorąży ich zaraz okrzyknął: „Nasza chorągiew to! Jeszcze 
królewska. Wiecie prawo i zwyczaj wojskowy, czym to pachnie” . Owi odstąpień, a on przy koniu tuż 
szedł konia całując i w nogi pana chorążego, ręce składając. Młody i dosuży był chłop. Tak do 
namiotu przy koniu doszedł. Potem z rozkazania Króla JM. wyprowadzono go w pole precz ku 
Tatarom i puszczono. A jadąc mówił: „Oj Rusin ne Lach, bo tamten towarzysz po rusku mówię}” . To 
też powiedali Tatarowie, iż srodze siła znacznych murzów potracieli, jakoż ci; jako pan pisarz 
lwowski [Piotr Ożga] powiadał, że bardzo postrzelonych, co w drodze umierali, w kilimach na 
koniach niesiono. Trupy swoje zaraz paleli, a przecież na pobojowisku pod miastem było 
z kilkadziesiąt Tatarów między trupami. Naszych zaś nierychło chowano i to aż chorągiew 
królewska, każdy towarzysz po kilka talerach, złożeła się i do miasta oddała panu Czolowańskiemu 
i to mu commiserunt, który te pieniądze miastu oddał, aby trupów grzebiono. Po Bełżeckim też 
Teodorze bratu jego rodzonemu Ewarystemu dał Król JM. kaduk. A po Gidzińskim panu 
wojewodzie kijowskiemu [Adamowi] Kisielowi, aleć pana wojewodę potym ujęto. Książę [Jeremi] 
Wiśniowiecki i pan ButlerI06ex quo, że nie jego ten Gidziński z domu Wiśniowieckich pokrewny,

103 Zapewne był to Andrzej Tyzenhauz, elektor Jana Kazimierza z Ks. Inflanckim, starosta szmeltyński, uświacki i wendeński. 
Elektorów poczet..., s. 385,

104 Jan Franciszek Lubowicki h. Szreniawa-elektor Jana Kazimierza z woj. kaliskim jako sekretarz JKM. i stolnik ciechanowski. 
A. B o n i e c k i, op. cit., t. XV, s. 88; S. U r  u s k i, op. cit., t. IX, s. 191; Elektorów poczet..., s. 197.

105 Zapewne Kazimierzem Sapiehą dworzaninem pokojowym JKM., starostą molczackim i krzepickim, dowódcą chorągwi 
kozackiej (100 koni) pod Zborowem. PAN Kr. rkps 2253/1, k 52-54,

106Gotard Wilhelm Butler, herbu własnego -  syn Teodora i Doroty Streithorst, dworzanin JKM., starosta preński, nowski
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jakożby był i ten kaduk nie wyszedł, kiedy by był wcześniej o tej pokrewności wiedział. Pasquil też gdy 
się wojsko ruszyło spod Zborowa na pana kanclerza [Jerzego Ossolińskiego] wyszedł, ferebatur, 
jakoby go miał pewnie pan [Hieronim] Radziejowski pisać. Pana chorążego też królewskiego [Jakuba 
Michałowskiego] przed królem , jakoby sub specie laudis, chciano było osolić. Pan [Aleksander] 
Sielski, aleć to dobry przyjaciel jego, powiadając królowi, że w dzień potrzeby niedzielny pomknął się 
był z chorągwią ku nieprzyjacielowi i pewne by był wszystkich zgubił, gdybychmy byli z panem 
porucznikiem [Mikołajem Gniewoszem] przedeń nie skoczeli i nie zatrzymali go. Na co król: Chwała 
Bogu, że ku nieprzyjacielowi. Nie tak jako drudzy pogańscy synowie w oczach moich nazad coraz 
obracali, dałby to Bóg, aby takowe byli serce mieli. W piątkowy tedy dzień Tatarowie wprzód, potym 
Kozacy ruszyli się. Nahajscy przecie wieszając się opodal zostawali. Drudzy też, którzy powracali 
z plonem opodal, dowiedziawszy się, że chan [Islam Gerej III] ustąpił, pośpieszali. Jakoż to pewna, że 
te zagony, które były poszły w głąb, wstrętu jakiego takiego nie mieli. Niesłychane szkody w ludziach 
i w plądrowaniu poczyniliby byli, ale komunika z województwa lubelskiego poszło pod dwieście 
z panem Mikołajem Grabią107, w tejże kompanijej z panem chorążym chełmskim [Adamem] 
Pszonką108z chełmskiej ziemie kilkadziesiąt draganijej, gdzie Tatarom wstręt uczynieli, jakoż gdyby 
była draganija na łupie dobytków, których odbiegali Tatarowie, nie bawiła się. A z tego ochotnika, 
który był poszedł, wiele ich nie wracało się. Za dzielnością pana chorążego [Adama Pszonki] i tego 
pana Grabiego mogli byli dobrze ich wstrzepać, atoli przecie kilku pojmali i o przyszłej zgodzie pod 
Zborowem pierwszy język mieli, których we Lwowie królowi oddali. Pan kanclerz [Jerzy Ossoliński] 
od pana lubelskiego [Franciszka Floriana Zebrzydowskiego]109,na co on wierszyk służy: Sic vos non 
vobis mellificatis apes. Wielki wstręt ten podjazd Tatarom uczynieł, gdyż zaraz nazad ku Kosowi 
poszedł, to jest do chana [Islam Gereja III] poszli, jedni o drugich wiadomości zasiągłszy, że pozad 
wojska niemałe idą, jakoż i księcia Dominika [Zasławskiego] chodzieli na czaty spod Sokala i blisko 
się schodzieli, czy nie chcieli, czy nie śmieli, zawsze się darmo powracali.

Król JM. też aż w niedzielę rano po nabożeństwie i podziękowaniu Panu Bogu ruszeł się 
z niewymowną radością wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy wozy potracieli, bo konie ich mało co, 
a prawie nic przez ten tydzień nie jadły, jakoż zbytnie były osłabiały. Sami też pewnie nie dojachali, bo 
nie mieli co. Koni srogą rzecz, zwłaszcza podjez[d]ków, w pole wypędzewano z obozu, żeby ścierwem 
swym z głodu nie zasmradzały, gdzie wielka uciecha bywała, gdy Tatarowie koło nich zajeżdżali 
uprzedzając się do nich, właśnie jako złodzieje, którzy srodze łakomi na konie, a tu kilka się więc 
zasadziło, lubo w dołku, lubo za ścierwem końskim z długą strzelbą. Gdy tedy zajmowali to coraz do 
nich wypalano, a przecie tak długo zajeżdżali, że aż porwali albo zagnali. Drudzy też nie mieli, kto by 
ich i opatrował i nazad prowadzieł, jako było pobrano i pościnano czeladź. Jako panu Grzybo
wskiemu staroście grodzieckiemu110 wszelką czeladź wtenczas pozabijali i rzadki był towarzysz, 
zwłaszcza spod chorągwie królewskiej, któremu by tam jaki czeladnik nie zginął, krom samego pana 
porucznika [Mikołaja Gniewosza]. Pana chorążego [Jakuba Michałowskiego] także jeden został, 
a drudzy z obrywanemi zatyłkami sukien poprzybiegali. To też była res notanda, że na harcu spod

i grodzieński wziął udział w wyprawie Zborowskiej, Zob, jego biogram napisany przez W. C z a p l iń s k ie g o  w PSB, t. III, s, 150-151. 
W wojsku kor. począwszy od 1649 r. służył również jako rtm. chorągwi kozackiej Jan Butler. Materiały.,., s. 494—495,

107 Mikołaj Grabia h. Grabie -  syn Bronisława dziedzica Grabic i Krasnego, był elektorem Jana Kazimierza z woj. płockim. 
Zapewne tenże występuje jako rtm. chorągwi kozackiej (koni 100) w kompuciekor. na przełomie 1652/1653 r. A. B o n ie c k  i,op. cii. 
t. VI, s. 388; S. U r u s k i, op. cii., L IV, s. 330; Materiały. ., s. 498-499.

108 Adam Pszonka h. Janina -  syn Jakuba i Doroty z Cieszkowa, dziedzic Babina, późniejszy podkomorzy lubelski i elektor 
Michała Korybuta z woj. lubelskim. S. U r u s k i, op. cit. t. XV, s. 68-69; Elektorowie,,., s. 181.

109 Franciszek Florian Zebrzydowski zmarł już w październiku 1650 r. Jego miejsce zajął podkomorzy lubelski Stanisław Firlej. 
A. S. R a d z i w i ł ł, Pamiętnik..., t. III, s. 238, 270.

110 Samuel Stanisław Grzybowski był synem Teofila dworzanina JKM. i Małgorzaty Odrzywolskiej. Jako dworzanin pokojowy 
JKM. i starosta grodziecki podpisał elekcję Jana Kazimierza z ziemią czerską i warszawską. A B o n i e c k i, op. cii., t. VII, s. 167; 
S. U r u s k i ,  p/j. cit., t. V, s. 41; Elektorów poczet..., s. 109.
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chorągwie pana wojewody podolskiego [Stanisława Potockiego] białągłowę miasto Tatarzyna, która 
siedziała po tatarsku zabito. Wtenczas pana [Marka] Gdeszyńskicgo sztychem na harcu przebito, 
któremu nic nic będzie i gdyby był nic brat jego rodzony wzięto by go było, gdyż nasi nie tak jak 
Talarowie, nic się nic pilnują. Tym tedy ślakicm, którędy przyszedł Król JM. pod Zborów, 
uszykowawszy wojsko odwodem poszedł. Suliman aga przy chorągwi królewskiej] jechał. Ciężka 
była rzecz, gdy ten poganin na tak gęstego położonego na tym ślaku trupa palrzeł, który aż ku temu 
miejscu kędy obóz w wigilią potrzeby stal, leżał. Nic przychodząc tedy do tego tam miejsca opodal od 
niego w lewo polmi udał się kędy na koczowiskach Tatarów napadalichmy, cna te, na których 
wtenczas jak porzczani, gdy [Teodor] Bełżecki z Gidzińskim uchodzieł leżeli i odpoczywali, i gdyby 
byli źli ludzie do obozu powróciwszy dali znać, ledwie nie wszystkich znieśliby byli, bo strudzeni 
będąc, lub podle samych biegli, nic nic czuli, a bachmaci po polu biegali0, tam 'die 22 august fi 
przyszlichmy dalej nad staw, gdzie obóz zatoczono. Jeść ani pić nicechmy dostać nie mogli. Całe 
póitory niedziele piwa się nie piło, gdyż za beczkę piwa od pana starosty kałuskiego [Jana 
Zamojskiego] dano było sto złotych w obozie.

nDie 25 augusti" . Stamtąd Król JM. poszedł pod Gliniany. Potem sam ubrawszy się po polsku, 
w kilkunastu koni, zostawiwszy wszystkich w obozie, Mfe 28 augusti*, do Lwowa pojechał. Potem 
przysłał, aby chorągiew jego zwiniono i żeby do Lwowa przyjachali, którą przyjachawszy pan 
porucznik [Mikołaj Gniewosz] cum solenni oratione z panem chorążem [Jakubem Michałowskim] 
oddal. Panowie senatorowie iż się zjeżdżali, z zbaraskiego obozu też powracali, kędy consilium było, 
kędy i jako to wojsko na hybemą obrócić, w czym decyzja stanęła. Suliman agę dawszy mu część 
pieniędzy, część też w materyjach i bławatach, jemu też upominki i ferezyją sobolą miasto kaftana, 
długą, atłasową, podano. Tak to przez dwie niedziele ekspedyjowawszy, ruszeł się w drogę ku 
Warszawie.

I tać jest prawdziwa et genuina narracyja i compendium tranzakcyjej Zborowskiej w długiej 
zostający pamięci z nieprzyjacielem. Od kilkuset lal nie była Polska i król żaden w takich terminach, 
w takim niebezpieczeństwie, a prawic ultima <?/■;.«'jako die 15 augusti, mało się nie wróciła ona clades 
pod Warną albo Legnicą, albo kiedy Baty chan tatarski 12 niedziel mieszkał w Krakowie, ale i ten 
dzień póki Polska perennabit in ludu  i będzie pieniędzy clade et caede braci naszej, których trupy 
okreły na milę wielką pola Zborowskie. Teraz ich tam dotąd jeszcze zbierają i grzebią, ale drugich 
trudno już i poznać było. Kilka już mogieł okrytych zostawilichmy byli. Daj Boże szczęśliwsze czasy 
w ojczyźnie naszej, daj Boże lepszy rząd, daj Boże lepszych wodzów, za których dyrckcyją wziąwszy 
Boga na pomoc i one staropolskie wróciełyby się serca, wrócieliby się animusze. Zaczym wróciełaby 
się i sława, gdyż metior est exercitus cervorum duce Leone, quam Leonum duce cervcfi11 ,na królewskim 
nic nie schodziło ani mu się nic na sercu, który sam tylko ab ultima pernicie nas i Rzeczpospolitą 
zatrzymał. Wróciełaby się i starożytna cnych Polaków gloria przy męstwie i odwadze ich. Tylko 
niechby się też wróciła należyta merces zasłużonym, niech panis benemeritorum tym, którzy godni 
i którzy go zasłużeli dawany a nicprzcdawany będzie, a będzie wszytko z chwilą i pomnożeniem 
wprzód majestatu boskiego, rozszerzeniem państw Rzeczypospolitej, z sławą nieśmiertelną Króla 
JM., z ukontentowaniem ślachty braci naszej i wszytkich w tej ojczyźnie będących2.

(opracował: Mirosław N a g ie ls k i )  111

111 Mowa o głównodowodzącym wyprawy Zborowskiej kanclerzu w. kor. Jerzym Ossolińskim.
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PRZYPISY:

a_a Wyrazy nadpisane nad wierszem,
b - b  Wyrazy dopisane na marginesie obok tekstu.
c-c Wyrazy dopisnne na marginesie.
d-d Wyrazy w nawiasach.
e“ e Wyrazy w nawiasach.

Wyrazy w nawiasach, 
g-g Wyrazy w nawiasach.
h-h Wyrazy w nawiasach.

Wyrazy nadpisane nad wierszem.
J-J Wyrazy nadpisane nad wierszem.
k-k Wyrazy w nawiasach.
1 Chodzi tu o dyle, z których zbudowany był mostek.

Wyrazy nadpisane nad wierszem.
m~m Wyrazy w nawiasach.
n Na kartach 61-62 umieszcza J. Michałowski dwa listy Jana Kazimierza do chana Islam Gereja III z 15 i 16 VIII 1648, a także 
odpowiedź chana na list z 15 VIII t.r. Dalej znajdujemy list B. Chmielnickiego do JKM. pod Zborów. Korespondencję króla z chanem 
znajdujemy w: ftoArwraury ob osntyboditfc/iwj wojnie ukrainskogo narada 1648-1654, Kijev 1965, nr 105, 106, s. 277-279. 
e “° Wyrazy napisane nad wierszem. Obok na marginesie dopisano: „Tego dnia pan [Jerzy] Lubomirski starosta krakowski 
przyszedł*'.
p Na kartach 62v-63 umieszcza J Michałowski pakta z chanem Islam Gerejem III pod Zborowem, a także „Pacta z  Kozakami 
zaporoskimi albo raczej declaratia /aski JKM. wojsku zaporoskiemu”. Re wersal pakt przysłanych od chana wydał L. K u b a 1 a, 
Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zborowem „Szkice Historyczne” , seria II, Warszawa 1923, s. 122. Natomiast pełny tekst „Deklaracji 
łaski...” zamieścił F. R a w i t a - G a w r o ń s k i ,  Bohdan Chmielnicki 1638-1657, t. II, Lwów 1909, s. 79 i n.
r - r  Wyrazy w nawiasach.
s - s  Wyrazy w nawiasach.
t_l Wyrazy w nawiasach.
u_u Wyrazy w nawiasach.
w -w Wyrazy w nawiasach.
z-z Wyrazy w nawiasach.
4-ą Wyrazy nadpisane nad wierszem.
ć-c Wyrazy w nawiasach.

Wyrazy nadpisane nad wierszem.
n-n Wyrazy nadpisane nad wierszem.
ś-ś Wyrazy nadpisane nad wierszem.
z Na kartach 69-7lv umieszcza następnie J. Michałowski tekst: „Ex originaii pakta z chanem przepisane”, a dalej „compendium 
rady jmp. kanclerza koronnego pod Zborowem przez jmp. Hieronima Radziejowskiego jako powiadają starostę łomżyńskiego 
zebrane, wydane” .

SŁOWNICZEK WYRAŻEŃ ŁACIŃSKICH (w kolejności wystąpienia w tekście):

die aposlołico sanai loannis -  w dzień apostolski świętego Jana (Chrzciciela), tj. 24 czerwca.
sukurs -  tu w znaczeniu: posiłki, pomoc.
viri mil i tares -  mężowie wojenni.
ekśpcrencyjej in rebus bellicis -  doświadczenia (biegłości) w rzeczach wojennych .nihil cert i -  nic pewnego.
stibsldittni posiłki.
viros bellicosos -  mężów walecznych,
publice exercitium religionis suae -  publicznie praktykę religii swojej (wyznania swojego).
fn audi to tfWo -  niesłychanym, niezwykłym sposobem.
per amorem Patriae -  przez miłość ojczyzny.
existimatio -  powaga.
causarunt -  spowodowały.
totaiem facultatem ducis -  pełne uprawnienia wodza.
in locum minus hones tum -  w miejsce nieprzyzwoite.
in opere naturae -  tu: w przyrodzenie.
fames plura quam Saguntina -  głód większy niż w Saguncie.
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in tam diversissima fortuna ~ w tak bardzo trudnym położeniu. 
ex consilio ipsius -  za jego własną radą. 
constat -  stwierdza się.
rationibus -  racjami. 
evincere -  skłonić.
dispositis rebus propter tumultum -  rozrządziwszy rzeczy z uwagi na tumult. 
videant quid faciant -  niech się zastanowią, co czynią. 
displicet -  nie podoba się.
et re ipsi commissa -  i powierzywszy mu sprawę. 
et ipsius prudentiam -  i jego roztropność. 
lauream dabant -  wawrzyn (chwałę) dawali. 
salvati -  ocaleni.
wokowani -  wzywani. 
obsides -  zakładników. 
modestia -  skromność. 
officium -  urzędu.
Jic visum superis, sic Reipublicae, abyście na tym zostawali w.mm. miejscu bono da Bóg ominę, subesse nonpraeesse chcę -  tak podobało 
się (taka jest woła) wysoko postawionym, tak Rzeczypospolitej, abyście na tym zostawali w.mm. miejscu pod dobrą da Bóg wróżbą, 
podległym chcę być, a nie przewodzić.
praesens -  obecny, przytomny. 
pareo mandat is -  spełniam rozkaz. 
subesse -  być posłusznym.
non praeesse sed communem esse -  nie przewodzić, lecz być prostym żołnierzem (wśród prostych żołnierzy). 
vocatio — powołanie.
co Reipublicae et Principis intentio i optimi civis -  co Rzeczypospolitej i króla wola i dobrego obywatela (cnota). 
omne periculum Reipublicae et Regis -  wszelkie niebezpieczeństwa Rzeczypospolitej i króla. 
se praestare -  okazać się.
cives Regni Poloniae, Regni libertatis, in quo non viget nisi libertas -  obywatelami Królestwa Polskiego, Królestwa wolności, w którym 
niech nic nie rządzi oprócz wolności.
libertatem nominis et sanguinis nostri- wolność imienia (w znaczeniu urodzenia, herbu) i krwi naszej.
pectoribus nostris, dextera forti et regiminis prudentia et dexteritate -  piersią naszą, mocną prawicą oraz dowodzenia roztropnością 
i umiejętnością.
paritione acforlitudine et audatia nostris ad nostra redimus- gotowością i męstwem, i odwagą (śmiałością) naszą do swoich powrócimy 
(dóbr, stron rodzinnych).
in summo periculo -  w największym niebezpieczeństwie. 
exitium -  klęskę.
et ut ferebatur consilio -  i jak mówiono, decyzją. 
natione snadź Ungarus -  pochodzenia snadź węgierskiego. 
non vacuis manibus -  nie z próżnymi rękami.
Jidełiter -  wiernie.
velocissimo cursu -  jak najszybszym biegiem.
imperitus rei militaris -  niedoświadczony w rzeczach (sprawach) wojennych. 
non patitur -  nie cierpi.
enarraturi omnia -  ci, co mają wszystko opowiedzieć.
rem transactam -  rzecz dokonaną, tu: wydarzenie.
ad consilium bellicum -  na naradę wojenną.
invehit -  natarł (w znaczeniu: złajał, ofuknął).
consuluit sibi -  poradził sobie, zadbał o siebie.
per partes -  tu: po kolei, stopniowo.
salvatus -  uratowany.
salvare fuga -  ratować ucieczką.
consertus tego -  związany z tym.
ratione ignobilitatis -  ze względu na niesławę.
familiaritatem -  domowników, bliskich.
tyrannice -  w sposób tyrański.
meliorifato na tym tu occubuisset miejscu -  lepszy byłby jego los, gdyby na tym tu spoczął (padł, zginął) miejscu.
superstes -  pozostawszy przy życiu.
tam Deo et ipso sciente -  tak Bogu, jak i jemu tylko wiadomo.
quod maius -  co więcej.
simulo podobno abdidit o las -  przypuszczam, podobno ukrył się w lesie.
fatale -  zgubne, nieszczęśliwe.
libere et generoso spiritu pro libertate -  wolno (odważnie) i szlachetnie w obronie wolności.
niti -  oprzeć się, tu: usiąść (na drugim koniu).
primarie — wcześniej, pierwotnie.
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vellitationes -  harce, walki, potyczki.
in gyrum -  w kolo.
w skofiją -  tu: w drzewce chorągwi (od scopa ~  kopia, galezie itp.).
occupare gratiam -  zyskać łaskę.
arguendo -  wytykając, wymawiając.
in locum servilorem -  na miejsce bezpieczniejsze.
ex taedio laboris -  z utrapienia i trudu.
mermer (popr. murmur) -  pogłoska.
re par la ta ad Principem -  gdy doniesiono to królowi.
inexorabile f acinus -  nie do wybaczenia czyn (zbrodnia).
infelix aetas qua et reis sua fuere premia miasto peny sat funestum -  O nieszczęśliwy wiek, w którym winni otrzymują nagrody miast 
kary; co za hańba. 
media nocie -  o północy.
publice praevia gravissima oratione -  publicznie po uprzedniej bardzo poważnej mowie.
juramentum fidelitatis in praesentia Pana -  przysięgę wierności w obecności Pana.
cons ternaius -  wzburzony.
ad custodiam corporis -  do ochrony osobistej.
ut supra -  jak wyżej.
per noc ta ta -  przerwa nocna.
submisse -  uniżenie.
et summa generosiłate -  z najwyższą dostojnością.
suadente et urgente necessitate -  ze względu na pilną konieczną potrzebę.
error -  błąd, pomyłka.
sequebantur -  ścigali.
cum summo mętu -  z największą bojaźnią.
innova tur -  odnawia się.
ex nunc -  natychmiast.
pro obside -  jako zakładnik.
paenituri fa c ł i -  stali się zasługujący na karę, godni pożałowania.
in quantum -  o ile, na ile.
dura necessitas -  twarda konieczność.
de medio sui -  spośród siebie.
ab ulrinque pacta -  z obu stron pakta.
rewokował, co praestitit -  odwołał, co dopełnił (dotrzymał).
per Jinitionem -  w końcu.
rotam juramenti -  rotę przysięgi.
vice versa -  ze swojej strony.
effecii -  uzyskał, sprawił.
praeventus -  uprzedzony.
piuralitas in consilio ich praevaluit -  większość w radzie ich przeważyła.
retardabat -  opóźniało.
a necessitate -  na konieczne potrzeby.
commiserunt -  powierzyli, zlecili.
ex quo -  stąd.
ferebatur -  powiadano.
sub specie laudis -  pod pozorem wychwalania (pochwały).
sic vos non vobis mellificatis apes- tak hodujecie pszczoły dla miodu, ale nie dla siebie; w znaczeniu: tak więc sprawiacie, żeby pszczoły
przynosiły miód, nie dla was wszakże.
res notanda -  rzecz godna odnotowania.
cum solenni oratione -  z uroczystą mową.
genuina -  prawdziwa, rzetelna.
compendium tranzakcyjej -  kompendium układu.
ultima crisi -  w ostatnim kryzysie.
perennabit in luctu -  trwać będzie w smutku.
clade et caede -  wskutek klęski i rzezi.
melior est exercitus cervorum duce Leone, quam Leonum duce cervo -  lepsze jest wojsko jeleni z wodzem lwem, niż gdy wodzem lwów jest 
jeleń.
ab ultima pernicie -  od ostatniej zguby.
gloria -  chwała.
merces -  nagroda.
panis benemeritorum -  chleb dobrze zasłużonym.
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Z  ARCHIW ALIÓW  M INISTERSTW A SPRAW  ZAGRANICZNYCH  
II RZECZYPO SPO LITEJ

Po 50 latach kolekcja sovieticow  wraca z Waszyngtonu (1)

I
D o  końca 1992 roku ma wrócić do kraju zespól akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych II 

Rzeczypospolitej (427 teczek), przechowywany od 1949 roku w National Archives w Waszyngtonie.
Zespól ten, odnaleziony przez wojska amerykańskie w Niemczech, został przekazany w 1945 roku 

Departamentowi Stanu, który z kolei zdeponował dokumenty w 1949 roku w National Archives, 
naczelnej instytucji archiwalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Dokładne okoliczności odnalezienia polskich dokumentów dyplomatycznych są obecnie trudne 
już do ustalenia. Prawdopodobnie -  zdaniem archiwistów z National Archives -  trafiły one do 
Stanów Zjednoczonych wraz z Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy, gdzie je 
ulokowano po wywiezieniu z Pałacu Briihla w październiku 1939 roku (część zespołu, bardzo zresztą 
niewielka, pochodząca z Ambasad RP w Kopenhadze i Paryżu, musiała być dołączona przez 
Niemców później). Archiwum Auswartiges Amt ewakuowano z Berlina w 1943 roku w obawie przed 
alianckimi nalotami i ukryto w okolicach Marburga i Furstenhagen. Tam znaleźli je Amerykanie 
(dzięki temu uratowały się, na przykład, mikrofilmy tajnych protokołów Paktu Ribbentrop 
-  Mołotow z sierpnia i września 1939 roku; natomiast archiwalia pozostawione w Berlinie na ogół 
spłonęły, uległy rozproszeniu lub zabrali je Rosjanie).

W każdym razie do dokumentów MSZ, co niewątpliwie warte jest uwagi, przynajmniej od czasu 
zdeponowania ich 43 lata temu w National Archives, nikt nie miał dostępu. Leżały dalej w skrzyniach 
z oryginalnymi niemieckimi napisami i nawet specjaliści, historycy polscy czy amerykańscy nie 
wiedzieli o tym zespole. Być może jego zawartość sprawiła, że nie kwapiono się z oddaniem go 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

W czerwcu 1991 roku wiceprezydent USA Dan Quayle, podczas wizyty w Polsce, przekazał 
formalnie dokumenty władzom RP (wręczając kilka egzemplarzy). Gazety krajowe, jak się wydaje, 
jakby przeoczyły ten fakt, gubiąc go wśród protokolarnych ceremonii.

Od października 1991 r. akta poddawane są, w miarę potrzeby, konserwacji oraz mikrofil
mowaniu w National Archives. Pieczę nad przedsięwzięciem sprawuje pani dr Trudy Peterson, 
zastępca Głównego Archiwisty, zaś prace prowadzą dr Ronald Sverczek i dr Paul Rood. Zbiory 
stopniowo mają być przesyłane z Waszyngtonu do Archiwum Akt Nowych, gdzie znajdują się już 
inne ocalone archiwalia MSZ II RP*.

W kwietniu 1992 roku kolekcję przedstawiono premierowi Janowi Olszewskiemu podczas jego 
wizyty w Waszyngtonie.

* Autor niniejszego tekstu był radcą naukowym Ambasady RP w Waszyngtonie w latach 1990—1991 i do sfery stałych jego 
obowiązków należało zajmowanie się archiwaliami MSZ II RP oraz kontakty z National Archives.
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II

Dokumenty pochodzą z lat 1918-1940. W znakomitej większości jest to urzędowa koresponden
cja między warszawską Centralą a placówkami (depesze, instrukcje, raporty, memoranda, sprawoz
dania, listy; przeważnie oryginały).

Około 50 teczek, spośród 427, zawiera materiały odmiennego typu, raczej zgrupowane 
tematycznie. Papiery te dotyczą:

-  stosunków polsko-ukraińskich, zwłaszcza walk o Lwów w 1918 roku oraz wzajemnych 
okrucieństw podczas działań wojennych 1918-1919 (m.in. zawierają Sprawozdania Komisji 
Alianckiej, tzw. Komisji generała Barthelemy, opublikowane zresztą w latach 1919-1920, oraz 
Sprawozdania Specjalnej Komisji Sejmowej na temat mordów, czasem bardzo dramatyczne).

-  negocjacji w Rydze (1920-1921); sprawozdania podkomisji prawno-politycznej, kolejowej, 
finansowej; projekty, brudnopisy dokumentów, kopie protokołów z sesji plenarnych.

-  prac Komisji Delimitacyjnej, zwłaszcza podkomisji wytyczającej w terenie granicę na Polesiu 
(23 września 1922 roku w miejscowości Łachwa ppłk. Krahelski, szef Podkomisji Poleskiej z polskiej 
strony, gdy strona sowiecka nie dostarczyła słupów granicznych z napisami w języku białoruskim, 
zanotował: „nie dostawili, bo mówią, że nie ma takiego języka”; natomiast wieś Lenin nad Słuczą, 
która znalazła się na polskim, zachodnim brzegu, upraszała Pułkownika, chciała pisać do 
Piłsudskiego, by dać jej łąki za rzeką).

III

Do niewątpliwie najcenniejszych należą jednak sovietica (prawie 200 teczek). Tego zdania jest 
prof. Anna Cienciała z Uniwersytetu Kansas oraz prof. Piotr Wandycz z Yale, szczególni znawcy 
archiwaliów dyplomatycznych II RP.

Większość dokumentów pochodzi z Wydziału Wschodniego w Departamencie Politycznym 
MSZ, czyli z miejsca, gdzie zbiegały się wszystkie nici, jawne i tajne, stosunków z ZSRR. Widać z tych 
papierów, jak ściśle i chyba skutecznie współdziałały ze sobą różne służby państwowe, jaki był 
poziom personelu młodej jeszcze służby zagranicznej.

Anna Cienciała specjalnie zwraca uwagę na materiały wywiadu i raporty z Konsulatów RP 
w ZSRR. Takich dokumentów, prawdopodobnie nie ma ani w Archiwum Instytutu Polskiego 
i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie, ani w zbiorach Hoover Institution, gdzie także znajduje się 
kolekcja polskiego MSZ. Natomiast zasoby warszawskiego AAN -  przynajmniej jak to wynika 
z wydanego w 1973 roku Przewodnika pod redakcją Mieczysława Motasa -  są bardzo niekompletne.

W ZSRR działało 5 konsulatów: w Leningradzie, Mińsku, Kijowie, Charkowie (do powstania 
ZSRR i uznania go przez Rząd RP 31 sierpnia 1923 roku funkcjonował jako Poselstwo RP przy 
rządzie ukraińskim) i Tbilisi. Dwa ostatnie zamknięto w 1937 roku.

Najwięcej materiałów pochodzi z Charkowa, Kijowa i Mińska; przy czym -  na ile pozwolił dość 
w końcu pobieżny przegląd -  przeważają dokumenty z lat 20-ych. Jest jednak także, na przykład, 
teczka z roku 1938 -  z odręcznymi adnotacjami na okładce -  kierownika referatu sowieckiego 
w Wydziale Wschodnim, radcy Stanisława Zabiełły (autora świetnie znanego przecież z lat 
późniejszych), zatytułowana: Szykany. Są tam relacje, w jakich warunkach pracowały konsulaty 
leningradzki, miński i kijowski. Jeden z ostatnich raportów w tej teczce pochodzi z Kijowa 
i podpisany jest przez kierownika Konsulatu Generalnego, radcę Jerzego Matusińskiego.

Po 17 września 1939 roku, mimo immunitetu, został on aresztowany jako rzekomy „szef 
polskiego wywiadu na Ukrainę” („czczym wymysłem” nazywa to Jan Szembek w swym Diariuszu 
z września-grudnia 1939 roku). W sprawie Matusińskiego interweniował u Mołotowa ambasador 
niemiecki, hr. Friedrich von Schulenburg (spiskowiec, rozstrzelany po zamachu na Hitlera w 1944
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roku). Matusiński zginął bez śladu. Podobny los spotkał zresztą wielu innych pracowników 
konsulatów RP. Jedynie personelowi Ambasady RP w Moskwie, w sposób cywilizowany, choć po 
pewnych wahaniach oraz naciskach ze strony korpusu dyplomatycznego, pozwolono w końcu 
wyjechać do Finlandii.

Z dokumentów tych wyłania się obraz, nie tyle nawet dotąd zaklamywany przez historiografię 
PRL, co raczej w ogóle (może to i lepiej?) właściwie prawie nie przedstawiany: dziejów ponad- 
milionowej zbiorowości Polaków, z reguły autochtonów, którzy po Traktacie Ryskim znaleźli się 
w BSRR i USRR (szacunki liczby Polaków w całym ZSRR wahają się od 1,2 min do 1,5 min). Ich 
sprawy bowiem, co oczywiste, stanowiły naczelny obowiązek i przedmiot codziennej uwagi 
konsulatów. GPU od samego początku starało się uciąć bądź ściśle nadzorować wszelkie kontakty 
placówek z Polakami; szczególnie dbano o izolację księży -  jedynych, którzy jeszcze mogli 
przewodzić ludziom. Jednak, jak wynika z raportów, ostateczny sukces w tych działaniach 
odniesiono dopiero w połowie lat 30-ych -  po kolektywizacji, głodzie i praktycznym zniszczeniu 
Kościoła (w 1924 roku w ZSRR legalnie działało około 500 kościołów katolickich, w 1937 -  11).

Papiery konsularne dająjednak jeszcze coś więcej: powstaje dzięki nim panorama -  zaryzykujmy
-  w ogóle dziejów tych ziem po roku 1921 i eksperymentów tam dokonywanych. Rzecz więc godna 
uwagi zarówno dla historyków polskich, jak ukraińskich i białoruskich. Zblednie, można sądzić, 
wątła wprawdzie źródłowo, lecz stale uważana za klasyczną, książka Roberta Conquesta o głodzie na 
Ukrainie -  The Harvest o f Sorrow.

Tym zagadnieniom, stronom i czasom ostatnią pracę życia poświęcił zmarły w 1991 roku, 
wybitny znawca stosunków RP -  ZSRR, Jerzy Kumaniecki1, natomiast Mikołaj Iwanow, swą 
niewątpliwie zasobną i pionierską -  czyli, siłą faktu, czasami o słabszych partiach -  książkę1 2. 
Wcześniej skromne studium opublikował jeszcze Wojciech Lizak3, praca Juliana Siedleckiego 
zajmuje się okresem późniejszym4.

Iwanow korzystał z materiałów MSZ, przechowywanych w Archiwum Akt Nowych. Są tam 
również raporty konsulatów w ZSRR. Wydaje się jednak, że zespoły z National Archives 
wzbogaciłyby wydatnie jego informacje źródłowe, na przykład przy opisach „Marchlewszczyzny” , 
„Dzierżyńszczyzny” , czy dane o prześladowaniach kleru katolickiego, szczególnie na Ukrainie, 
między granicą II RP a granicą I RP z 1772 roku; terytoria te autor nazywa „dalekimi Kresami”. 
Znajdzie się może okazja do uzupełnienia dzieła w następnym wydaniu.

Według Mikołaja Iwanowa, mimo represji (to jest zesłań w latach 1937-1938 do Kazachstanu i na 
Syberię) -  w rezultacie stopniowej katastrofy eksperymentów ze stworzeniem polskich rejonów 
autonomicznych (faktycznie zaś swoistego bolszewickiego Piemontu) w Dołbyszu (Marchlewsku) na 
wschodnim Wołyniu w 1925 r. i w Kojdanowie (Dzierżyńsku), tuż przy granicy RP^na ziemi mińskiej 
w 1932 r. -  po II wojnie światowej prawie 60% ludności tych rejonów zdołało wrócić w strony 
rodzinne5. W okolicach Żytomierza mieszka obecnie ponoć trzy razy więcej ludzi przyznających się 
do polskości niż w powiecie tarnopolskim, stanisławowskim i lwowskim.

Spis powszechny, który zapewne -  w niedługim czasie -  dla własnych potrzeb młode, niepodległe 
Republiki zorganizują, powinien -  miejmy nadzieję -  wiele w interesującej nas sprawie wyjaśnić. 
Warto jednak przypomnieć, że według spisu z 1926 roku, odbywającego się jeszcze w warunkach
-  powiedzmy -  umiarkowanego terroru i opublikowanego bez specjalnych -  jak już następne spisy 
w ZSRR -  fałszerstw, spośród 782 tysięcy obywateli deklarujących pochodzenie polskie, już tylko

1 J. K. u m a n i ec k i, Repatriacja Polaków po wojnie polsko-radzieckiej »v latach 1921-1924, „Przegląd Wschodni” 1991,1.I, z. I.
2 M. Iw a n o w , Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939, Warszawa 1991.
3 W. L iza k , Rozstrzelana Polonia 1917-1939, Szczecin 1990.
4 J. S ie d le c k i,  Losy Polaków w ZSR R w latach 1939-1986, Londyn 1987.
5 M. Iw a n o w , op. cit., s. 382.



844 JERZY JARUZELSKI

46% podawało język polski jako ojczysty* 6. Liczyło się jednak przede wszystkim wyznanie. 
W odczuciu osób opowiadających się za polskością -  a także w opinii bolszewików -  pojęcie Polak 
równało się pojęciu katolik; język byl natomiast jakby na drugim miejscu, ostawał się głównie 
w książce od nabożeństwa i modlitwie.

Interesujący może się okazać podobny proces identyfikacji w obecnych czasach -  jaki zasięg i jaki 
„koloryt” będą miały koniunkturalne opcje za polskością (czy upodabnia się w motywacjach na 
przykład do opcji w Polsce za niemieckością?).

Mimo że sprawy mniejszości polskiej na Wschodzie -  w tym także dzieje Kościoła katolickiego 
-  są jedynie fragmentem szerszego zagadnienia, to nie sposób pominąć milczeniem faktu, że 
większość spraw, o których pisze Iwanow stanowi nadal terra incognita dla szerszego kręgu 
odbiorców (np. w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PW N  nie ma ani słowa o „Marchlewszczyźnie” 
czy „Dzierżyńszczyźnie” , nawet w detalicznych i hagiograficznych biogramach panów M. i D.).

Istnieje obecnie szansa wszechstronnego opisania stosunków Polski z Sowietami -  od zarania po 
kres ZSRR. Dotychczas, z oczywistych powodów, właściwie tylko dwa pierwsze dziesięciolecia są 
względnie przyzwoicie opracowane. Pojawia się również nadzieja na dostęp do archiwów byłego 
ZSRR.

Materiały, które wrócą z Waszyngtonu, mogą stać się dodatkową, cenną wskazówką i uzupeł
nieniem przy kwerendach w Moskwie, Kijowie czy Mińsku.

IV

W kolekcji sovieticow zwraca jeszcze uwagę kilka spraw; czasem będzie to cała seria teczek 
dotyczących jednej kwestii, czasem parę zdeszyfrowanych depesz lub, jakby zaplątany przypadkiem, 
pojedynczy dokument (akta, przeglądane przecież przez Niemców, nie znajdują się na ogół 
w porządku zgodnym z zasadami archiwistyki). Oto niektóre z tych spraw;

1) Obszerny zbiór raportów wywiadowczych z 1922 roku, przesyłanych z różnych miast 
Ukrainy, głównie jednak chyba z Kamieńca Podolskiego i Żytomierza do Komitetu Wykonawczego 
Towarzystwa „Straży Kresowej”, mieszczącego się w Warszawie przy Nowym Świecie 21. „Straż 
Kresowa” kierowała je do Wydziału Wschodniego MSZ; naczelnik Wydziału, wtedy Juliusz 
Lukasiewicz lub Marian Szumlakowski (pojawia się też nazwisko referenta: Kazimiery Iłlakowi- 
czówny), dysponował raporty do wiadomości Ambasady RP w Moskwie, Poselstwa RP w Char
kowie, często także do Oddziału II Sztabu Generalnego.

Była to jednak w rzeczywistości działalność amatorska. Dnia 10 sierpnia 1922 roku pisał do MSZ 
szef Oddziału II SG ppłk Ignacy Matuszewski (od tego stanowiska zaczęła się jego kariera): „W 
odpowiedzi na raport przesłany Sztabowi Generalnemu przez MSZagr. D V w dniu 1VIII rb., 
a dotyczący ogólnej sytuacji na Ukrainie w związku z bolszewicką akcją odbierania kosztowności 
kościelnych, proszę uprzejmie o podanie źródła powyższego raportu. W formie istniejącej raport ten, 
poza faktami niezgodnymi wyraźnie z rzeczywistością, zawiera cały szereg conajmniej naiwnych 
uwag, zwłaszcza odnośnie bolszewickiego wywiadu na Polskę”*.

2) Sytuacja Kościoła katolickiego na Ukrainie w latach 1922-1930; szczególnie bogata 
dokumentacja z roku 1927, kiedy wzmogły się prześladowania. Materiały pochodzą z placówek 
w Charkowie i Kijowie (raporty okresowe, spisy księży aresztowanych, relacje z procesów, kampanii 
prasowych, preliminarze zapomóg dla księży na rok 1923; m.in. przewidywano 8 dolarów 
miesięcznie, co wówczas równało się tam uposażeniu robotnika).

Dwie głośne sprawy znajdują szczegółowe odbicie w korespondencji (wzmiankuje o nich Mikołaj

* Wybór z tych raportów zostanie opublikowany w następnym zeszycie „Przeglądu Wschodniego” (red.).
6 Ibidem, s. 71.
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Iwanow7, samospalenie się w Żytomierzu w marcu 1925 księdza prałata Andrzeja Fedukowicza, 
żytomierskiego wicedziekana, który pod presją GPU napisał w listopadzie 1924 roku list do papieża 
oraz aresztowanie i proces w Moskwie w marcu 1928 roku księdza prałata Teofila Skalskiego, 
administratora apostolskiego diecezji tucko-żytomierskiej (skazany został wtedy na 10 lat). O księdzu 
Skalskim wspominają również często dokumenty z lat wcześniejszych; był on bodaj jedynym 
punktem oparcia dla konsulatu wśród ludzi znanych. Lecz chyba najcenniejsze dla specjalistów będą 
po prostu spisy duchownych, kościołów, liczby parafian etc. Materiały zawierające takie dane 
urywają się jednak na ogół w połowie lat 20-ych.

3) Różnej proweniencji (także agenturalnej) dokumenty związane z metropolitą Andrzejem 
Szeptyckim oraz sprawami Kościoła unickiego w RP, przeważnie z lat 1922-1924; m.in. zajmujące się 
okolicznościami powrotu metropolity do Lwowa w kwietniu 1923 roku; także informacje o Klemen
sie Kazimierzu Szeptyckim, młodszym bracie metropolity, przeorze zakonu studytów oraz materiały 
z lat wcześniejszych, pochodzące chyba z prywatnego archiwum metropolity, pozyskane zapewne 
przez policję; opracowania władz administracyjnych na temat duchowieństwa greckokatolickiego, 
m.in. o „działalności antypaństwowej biskupa przemyskiego Kocyłowskiego” (lipiec 1924 rok). 
Papiery przesyłano obiegiem do wiadomości MSZ. Taki charakter ma również dokumentacja władz 
wojskowych w sprawie zastrzelenia przez konwojentów 3 księży unickich w czerwcu 1919 roku, 
podczas walk kolo Stryja i Stanisławowa.

4) Publikacja Sztabu Generalnego (z 15 maja 1923 roku, nakład 100 egz., rozdysponowano 65 
egz., ściśle tajna) pt. Dywersja nieprzyjacielska na południowo-wschodniej części Rzeczypospolitej. 
Broszura zawiera opis 303 wypadków, jakie zdarzyły się między styczniem 1921 a marcem 1923 roku; 
zginęło 22 żołnierzy i policjantów oraz wójt w Podhorcach -  „za zdradę” , czyli współpracę 
z władzami polskimi; wrzucono granaty do mieszkania starosty w Kałuszu; spłonęły 94 dwory i 54 
zagrody kolonistów. Zdaniem autorów wszystkie incydenty były dywersją ukraińską. Władysław 
Pobóg-Malinowski, który charakteryzował szczegółowo sytuację w Małopolsce Wschodniej w tym 
okresie, nie znal jednak tego tajnego materiału8.

Innym zagadnieniem są materiały do protestacyjnych not dyplomatycznych wobec ZSRR 
o bandach, które przekraczały granicę ze wschodu.

5) Plik zdeszyfrowanych depesz z Centrali do konsulatu w Charkowie z września 1925 roku 
zapowiadających przyjazd Stefana Litauera z Referatu Sowieckiego w Wydziale Wschodnim MSZ. 
Polecano przygotowanie zawczasu materiałów o ukrainizacji administracji, nastrojach i wynikach 
żniw, „kolonizacji Żydów”[?] etc. Głównym jednak zadaniem Litauera było „omówienie współpracy 
informacyjnej placówki charkowskiej z Centralą” . Litauer, gentleman, o dobrotliwej powierzchow
ności, przyjacielskich manierach, miał bogaty życiorys, zwłaszcza w Londynie w okresie II wojny 
światowej, gdzie formalnie był korespondentem PAT-a, lecz także i w PRL. Raczej nie ulega 
wątpliwości, że był na służbie radzieckiej w ścisłym tego słowa znaczeniu. Władysław Po
bóg-Malinowski w każdym razie takich wątpliwości nie ma9. Zostałoby pytanie, czy już w 1925 roku 
pracował dla ZSRR?

6) Papiery o stosunkach polsko-litewskich z lat 1938-1939; zespół zupełnie chaotyczny. Lecz 
m.in. zawiera opracowanie Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego w Wilnie 
z marca 1939 roku pt. Sprawa litewska -  z mapami rozmieszczenia ludności litewskiej w RP 
(oryginały). W papierach tych znalazł się też chyba najpóźniejszy dokument adresowany do 
warszawskiej Centrali (dokumenty z Kopenhagi, Paryża i Angers pochodzą z końca 1939 i początku 
1940 roku). Jest to list Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego z 15 lipca 1939 roku do wicedyrektora 
Departamentu Politycznego Tadeusza Kobylańskiego, zajmującego się sprawami wschodnimi.

’ Ibidem, s. 293, 298.
e Por. W P o b ó g - M a l in o w s k i ,  Najnowsza Historia Polityczna Polski, t. II., s. 622.
9 Ibidem, t. III.
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V

Najwartościowsze więc dla historyków sovietica pochodzić będą zapewne z materiałów 
konsularnych. Jest to akurat czysty przypadek, ponieważ korespondencja z naszą ambasadą 
w Moskwie zachowała się w niezłym na ogół stanie i raczej jest znana.

Chcielibyśmy podnieść jednak inną jeszcze kwestię.
W czasach II Rzeczypospolitej, w kręgach administracji i w światku politycznym, panowało 

mniemanie -  pokrewne zresztą nieco zawistnej w sumie opinii, że dyplomacja polska to głównie 
i przede wszystkim „bubkowie z MSZ” , czyli durnie, aroganty i snoby -  jakoby służba konsularna 
była „garbatą siostrą” służby dyplomatycznej. Zdaje się, że te stereotypy o MSZ IIR P  -beckowskim 
czy przedbeckowskim -  podsycane w PRL, egzystują do dzisiaj. Znajdują drogę do MSZ III RP, 
nawet do ludzi, którzy z tytułu swej pozycji i doświadczenia powinni stanowczo jednak więcej 
wiedzieć o profesjonalnym poziomie tamtego personelu. Bubkowie, naturalnie, są wieczni; kwestia 
jedynie -  ilu ich jest i jak wysoko.

Sądzimy, że dobre świadectwo zostawili po sobie, w tych papierach uratowanych przez 
Amerykanów, ludzie posłani do Mińska, Charkowa i Kijowa. Byli sumienni, bystrzy i rzeczowi. 
Musieli też być bardzo odporni. Doceniło to NKWD, przygotowując im ich los.

* * *

Nie podawaliśmy numerów teczek cytowanych tutaj spraw. Moglibyśmy przytoczyć bowiem 
jedynie prowizoryczną numerację sporządzoną w National Archives, która niewątpliwie zmieni się 
po włączeniu zespołu do zbiorów Archiwum Akt Nowych.

Poniżej publikujemy trzy dokumenty: dwa charakterystyczne raporty -  z 2 marca i 5 maja 1925 r. 
z Charkowa, oraz na koniec jeden, chronologicznie wcześniejszy -  nazwijmy go -  symptomatyczny: 
z 31 października 1923 r. Jest to okólnik Romana Dmowskiego, gdy obejmował on urząd Ministra 
Spraw Zagranicznych. Zachowujemy oryginalną pisownię dokumentów, opatrując je jedynie 
potrzebnymi objaśnieniami.

W następnych zeszytach „Przeglądu Wschodniego” przedstawimy obszerniejszy wybór dokume
ntów, m.in. o sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego w ZSRR w latach 20-ych i Polaków na 
Białorusi i Ukrainie.
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Charków dn. 2 marca 1925 r.

Rzeczpospolita Polska

KONSULAT GENERALNY
w CHARKOWIE
No 302/prez Rozdzielnik:

Do:
MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH 
1/ Departament Polityczny 
2/ Departament Konsularny 
3/ POSELSTWO RZPLITEJ POLSKIEJ

w Moskwie

STA N PO LSK O ŚCI NA UKRAINIE  

Ogólna charakterystyka

Jeśli porównamy polski stan posiadania na Ukrainie z okresu przedwojennego z tymi nikłymi 
przejawami życia polskiego, jakie tlą się jeszcze gdzieniegdzie na obszarze dzisiejszej Ukrainy 
sowieckiej, wyda nam się, że stoimy przed zgliszczami olbrzymiego pożaru, który w niwecz obrócił 
wspaniałą dziejową budowlę.

Dwie zasadnicze przyczyny doprowadziły do upadku stanu polskości na Ukrainie: program 
partji komunistycznej, wypełniany ściśle i bezwzględnie przez rząd sowiecki i nieszczęsna* klauzula 
Traktatu Ryskiego o „prawodawstwie wewnętrznem” *. Pierwszy wskazywał szczegółowy plan 
wytępienia polskości na ziemiach sowieckich, druga rozwiązywała ręce rządowi bolszewickiemu do 
praktycznego przeprowadzenia tego planu.

Teorja i praktyka zgodnie i bez przeszkód stosowane robiły swoje: główny pień polskości na 
Ukrainie -  inteligencja polska masowo wyemigrowała lub została wytępiona przez czerezwyczajki.

Pozostała ludność polska przeważnie robotnicza lub rolnicza mniej odporna narodowo lub 
bardziej oportunistyczna -  trwa przystosowuje się do sowieckiego regime’u, ale wartość jej dla 
sprawy polskiej nieustannie, choć powoli maleje.

Masowe opuszczanie Ukrainy przez inteligencję polską umożliwione zostało przez prawa opcji 
i repatrjacji, zagwarantowane Umową Ryską1 2. Wykorzystanie tych praw przez warstwy inteligencji 
stanowiące tu przednią straż kultury polskiej, i zajmujące i poważne stanowisko w technice,

1 Chodzi o Art. 7 pkt. 1 Traktatu Ryskiego. Odpowiedni fragment brzmi: „Osoby narodowości polskiej znajdujące się w Rosji, 
Ukrainie i Białorusi mają prawo w r am  a c h  u s t a w o d a w s t w a  w e w n ę t r z n e g o  [podkr. nasze -  J.J.] pielęgnować swój język 
ojczysty, organizować i popierać własne szkolnictwo, rozwijać swoją kulturę i tworzyć w tym celu stowarzyszenia i związki. Z tych 
samych praw w ramach ustawodawstwa wewnętrznego korzystać będą osoby narodowości rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej 
znajdujące się w Polsce” . Można wątpić, czy jakakolwiek prawnicza zręczność ochroniłaby Polaków przed represjami, niemniej takie 
sformułowanie chyba ułatwiało sprawę bolszewikom. W każdym razie krytykę Art. 7 często można spotkać w dokumentach.

2 Repatriacja zakończyła się w końcu czerwca 1924 roku. Od kwietnia 1921 roku do Polski wróciło 1,1 min osób ze wschodu; 
ogółem zaś do 1924 roku powróciło do kraju około 2 min osób.
*’ w o ryg. słowo podkreślone i dopisek niesygnowany in marg.: „brak tej klauzuli nie zmieniłby sytuacji”.
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Karta tytułowa raportu Konsulatu Generalnego RP w Charkowie z 2 III 1925 r. „Stan polskości na 
Ukrainie” z licznymi adnotacjami służbowymi jednostek MSZ.
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przemyśle, handlu i administracji miało oczywiście swoje złe strony. Tyczy się to przedewszystkiem 
tych Polaków, którzy stanowili stałą ludność miejscową, od wieków tu osiadłą i których praca 
i fachowa wiedza były nieraz podstawą egzystencji wielkich przedsiębiorstw: kopalń, hut, zakładów 
metalurgicznych, cukrowni i t.d. Z wyjazdem tych ludzi stanowiska ich przeszły w inne ręce: rosjan 
lub niemców.

Kiedy rozpocznie się w przyszłości epoka odbudowy przemysłu i handlu ukraińskiego, którego 
najlepszymi znawcami byli technicy, przemysłowcy i handlowcy polacy -  znajdziemy opuszczone 
przez nas placówki ekonomiczne zajęte przez obcy i wrogi nam żywioł.

Niemcy i czesi trzymali się tu wprost przeciwnego systemu: pozostali na miejscu i starali się 
sytuację opanować i wykorzystać3. Wyjaśnić jednak trzeba, że byli oni wspomagani przez swoje 
rządy materjalnie, czego Rząd Polski dla braku środków nie mógł wówczas dokonać. Grał tu też rolę 
charakter polaków: zdolnych do bohaterstwa w zapale partjotycznym, lecz niewytrwałych w długiem 
mozolnem poświęceniu dla odległych celów.

Obecnie od paru miesięcy akcję opcyjną i repatrjacyjną uważać można za zakończoną. Ci, którzy 
dotąd pozostali, pozostaną tu i nadal. Chwila obecna nadaje się więc najbardziej do podsumowania 
rachunków i strat stanu polskości na Ukrainie, który po epoce wojen, rewolucji, teroru [jZcZ] 
i emigracji musi się przygotować do twardej codziennej walki z przemocą sowiecką4.

Dla łatwiejszego ujęcia przedstawionych poniżej danych, podaję je w formie odpowiedzi na 
pytania, zawarte w okólniku Ministerstwa Nr.K.I-2560/24/pfn/187.

1. Przypuszczalna ilość polaków [̂ ;c/] zamieszkałych w okręgu Placówki, wzrost lub 
zmniejszenie się ich liczby, dynamika rozwojowa społeczeństwa polskiego.

Na terytorjum Ukrainy sowieckiej zamieszkuje obecnie około 450.000 ludności polskiej, głównie 
skoncentrowanej na Prawobrzeżu, w miejscowościach, które niegdyś do Rzplitej Polskiej należały. 
Ludność ta stanowi jedynie pozostałość kilkakrotnie większej ilości polaków, osiedlonej tu w epoce 
przedrewolucyjnej. Począwszy od r. 1914 pierwotna liczba ludności polskiej zaczęła wzrastać 
w związku z wypadkami wojennymi, gdyż kraj ten zalewany był ciągle falami uchodźców polskich. 
Z chwilą wybuchu rewolucji i prześladowań, jakie ona za sobą pociągnęła, rozpoczęła się epoka 
odpływu ludności polskiej z Ukrainy, pierwotnie bezładna -  w formie ucieczki ludzi, ratujących swe 
życie, następnie zaś planowa, za pośrednictwem polskich Placówek Repatrjacyjnej i Opcyjnej. Okres 
ten obecnie można uważać za zupełnie zakończony, przyczem nadal ilość ludności polskiej zmniejsza 
się w sposób znacznie bardziej powolny, gdyż jedyną drogą pozostałą do wyjazdu jest połączone 
z pewnymi trudnościami uzyskanie paszportu zagranicznego sowieckiego. Początek nowego okresu 
przewidywać można w niedalekiej przyszłości z chwilą wprowadzenia w życie konwencji konsularnej 
i ewentualnego zawarcia umowy handlowej. W ten sposób ilość ludności polskiej na Ukrainie jest 
obecnie w swym najniższym poziomie.

2. Rozmieszczenie w poszczególnych miejscowościach i środowiskach, charakter 
polskich osiedli it.d.

Warunki historyczne, które nakreśliły swego czasu granice wschodnie dawnej Rzplitej, sprawiły, 
iż rozsiedlenie ludności polskie[j] na Ukrainie jest bardzo nierównomierne i wykreśla się linją 
wpływów politycznych i kulturalnych, jakie Polska na kraje te wywierała w przeszłości i dziś 
wywierać nie przestaje.

3 Jest faktem, że ludność pochodzenia niemieckiego w znikomym stopniu skorzystała z możliwości repatriacji przewidzianej 
w Traktacie Brzeskim (według spisu z 1926 roku w ZSRR zamieszkiwało około 1,2 min Niemców, przeważnie na Powołżu).

4 Mikołaj Iwanow podaje, powołując się na publikację E. M a lis z e w s k ie g o  (Polacy i polskość na Litwie i Rusi, Warszawa 1916, 
s .27 ,30,35), że w roku 1910 wielka polska własność ziemska stanowiła: w guberni kijowskiej 41% ziemi prywatnej; mińskiej-42,5% ; 
witebskiej -  38,7% (M , I w a n o w, op. cit., s. 82-83).
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Bieg Dniepru stanowi wyraźną granicę, poza którą osiedla polskie mają tylko wyjątkowo 
charakter stały, na Prawobrzeżu zaś większość osad polskich ma charakter siedzib odwiecznych, 
a ludność polska uważa się za tubylczą. W drobnej tylko części ludność tą stanowią potomkowie 
polskich włościan, przesiedlonych na Ruś (tak naprzykład tak zwane kolonje Mazurskie koło 
Płoskirowa)s, większość zaś stanowią aborigeni miejscowi lub potomkowie rodzin polskich, od 
wieków tu osiadłych i uznających się za rdzenną ludność miejscową. Odsetek procentowy ludności 
polskiej wzrasta na Wołyniu lub w okręgu Płoskirowskim do 8%, zaś ku południowemu wschodowi, 
w powiatach Bałckim [szc/], Czehryńskim i Czerkaskim spada do 1% i niżej. Wyższe cyfry napotkać 
można w środowiskach miejskich, tak np. w Kijowie ludność polska stanowiła dawniej 12%, obecnie 
jednak odsetek ten znacznie spadł5 6.

Rolnictwo, przemysł i technika stanowiły dawniej główne dziedziny pracy ludności polskiej. 
Obecnie w związku z wyjazdem całej prawie inteligencji polskiej oraz upadkiem przemysłu i handlu 
pozostali przeważnie tylko drobni rolnicy w miejscowościach wiejskich oraz rzemieślnicy i wyrobnicy 
po miastach. Znaczna ilość oficjalistów rolnych, którzy licznie tutaj zamieszkiwali w polskich 
majątkach ziemskich, wyjechała do kraju, pozostała zaś część poszła przeważnie na służbę do 
urzędów sowieckich lub kolektywów rolnych.

To samo tyczy się pracowników przemysłu cukrowniczego, wśród których polacy [sic!] stanowili 
dawniej 90%. Obecnie liczba ta dziesięciokrotnie [jzc!] zmalała. W związku z wyjazdem warstw 
inteligentnych średni poziom intelektualny ludności polskiej jest za wyłączeniem nielicznych 
jednostek bardzo nizki [sic/]. Nawet w miastach o najwyższym stosunkowo procencie ludności 
polskiej niema [sic/] już tego, co możnaby nazwać miejscową kolonją polską, bowiem ludność warstw 
niższych, nieliczna i rozsiana, żyje w całkowitem odosobnieniu od nielicznych jednostek, stanowią
cych miejscową elitę polską. Na taki brak łączności wpływają w znacznym stopniu i warunki 
polityczne. Usiłowania rządu sowieckiego w kierunku podsycania walki klasowej i specjalny nacisk, 
jaki rząd ten kładzie na prowadzenie agitacji komunistycznej wśród uboższych warstw ludności 
polskiej sprawiają, że między inteligencją a ludem wytwarza się z konieczności nieufność i daleko 
idąca ostrożność, które uniemożliwiają wszelki bliższy kontakt.

Przynależność państwowa całej prawie ludności polskiej na Ukrainie jest sowiecko-Ukraińska. 
Zmianę obywatelstwa drogą opcji uzyskało ogółem około 3.000 osób, które jednak za bardzo 
nielicznemi wyjątkami wyjechały już do kraju. Przez czas trwania opcji i repatrjacji wielka ilość 
polaków przedostała się do Polski w drodze nielegalnej przez tak zwaną „zieloną granicę”. Ilość 
ludności, która nielegalnie przeszła granicę przewyższa ilość osób, które wyjechały w drodze legalnej. 
Wypadki nielegalnego przekroczenia granicy obecnie również są bardzo częste -  tyczy się to głównie 
tych osób, którym G.P.U. czyni trudności w wyjeździe z różnych powodów. Wielu jednak 
próbujących przejść granicę nielegalnie władza sowiecka zatrzymuje i pociąga do odpowiedzialności. 
G.P.U. w Kijowie, Winnicy i Żytomierzu [jze/] sporządziły w jesieni r.ub. spisy tak zwanych 
„pieriebieżczikow” , wynoszące setki nazwisk. Osoby takie w zasadzie są podejrzewane o nielojalny 
stosunek do władzy sowieckiej lub też wręcz o szpiegostwo na rzecz Polski. To też sytuacja tych ludzi 
jest bardzo ciężka i niejednokrotnie bez wyjścia.

5 Płoskirów -  obecnie Chmielnickij- W latach 1931-1932 zamierzano tam utworzyć trzeci tzw. polski rejon (po „Marchlewszczyź- 
nie” i „Dzierżyńszczyźnie”). W okolicach miasta, według rachunków sowieckich, mieszkało około 14 tysięcy Polaków na zwartym 
terytorium. Opór ludności przeciw kołchozom doprowadził, jak się wydaje, do zaniechania projektu.

6 W Kijowie w roku 1930 mieszkało jeszcze około 14 tys. Polaków, Głównym jednak skupiskiem polskiej ludności robotniczej było 
Kamienskoje (obecnie Dnieprodzierżyńsk), gdzie w 1914 roku Polacy stanowili 30% ludności, a w 1929 roku-jeszcze około 15% (por. 
M. Iw a n o w , op. cit., s. 153 i nn.).
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3. Rozwój życia organizacyjnego i społecznego, charakterystyka i krótkie informacje 
o najważniejszych towarzystwach i instytucjach oraz czołowych pracownikach, 
związki zawodowe, podstawy finansowe i majątek odnośnych zrzeszeń.

Co do rozwoju życia organizacyjnego i społecznego, to wobec bezwzględnego teroru [sic!] 
stosowanego od kilku lat, nie może być mowy o jakichkolwiek organizacjach nawet konspiracyjnych, 
o ile nie działają z inicjatywy i z poparciem rządu i partji komunistycznej. Ludność polska 
zdziesiątkowana przez wyjazd inteligencji do Polski, jak również przez prześladowania władz 
sowieckich, nie łączy się zupełnie w towarzystwa, nie zakłada jakichkolwiek instytucji.

To samo tyczy się zrzeszeń młodzieży polskiej. Pewną aktualność przejawiają jedynie niektórzy 
księża odważniejsi, którzy organizują grupy dzieci dla nauki religji, lecz, z przyczyn zrozumiałych, 
zachowuje się to w tak scisłej konspiracji, iż statystyki w tym kierunku prowadzić niema możności. 
Z drugiej zaś strony władza sowiecka stara się wszelkiemi sposobami udowodnić, że polacy [mc!] mają 
możność rozwijać się pod względem krzewienia ducha narodowego.

W pracy zarówno społecznej, jak i oświatowej władza sowiecka najusilniej podkreśla, zaznacza 
i działa w tym kierunku, iż krzewienie polskości jest nie celem jej, a li tylko środkiem: 1/ dla 
przeciągnięcia na swoją stronę ludności polskiej, 2/ przygotowania kadrów dla szerzenia komunizmu 
w Rzplitej. Wobec tego ośrodki komunistycznych organizacji polskich znajdują się nie tam, gdzie są 
skupienia ludności polskiej, a mieszczą się głównie w Moskwie, gdzie jest i wojskowa szkoła polska 
„komsostawa” i główne polskie organizacje komunistyczne przy rządzie centralnym. Organizacje zaś 
polskie przy rządzie charkowskim, jako też kijowskie, a tembardziej Winnickie i żytomierskie mają 
charakter podrzędny. Tak zwane „gubkomy” mają w Kijowie, Winnicy i Żytomierzu [mc/] 
pododdziały polskie, gubernjalne zaś zarządy oświatowe mają tak zwane polsekcje. Prócz tego 
Charków, jak również znaczniejsze miasta Prawobrzeża mają t.zw. Polskie kluby komunistyczne, 
które bardzo powoli i dopiero w ostatnich miesiącach wykazują pewną, jeśli nie żywotność jeszcze, to 
dążność do utrwalenia swej egzystencji i skupiania ludności polskiej koło siebie.

Ilość zarządów wioskowych („sielrad”) na Prawobrzeżu, w których wprowadzono urzędowanie 
(tylko wewnętrzne) po polsku, podaje urzędowa statystyka na 36, „Sierp” 7 zaś podaje na 63.

Jeżeli chodzi o ogólną charakterystykę polaków [sic!] zamieszkałych obecnie na Ukrainie, to 9/10 
elementu polskiego Prawobrzeża są to rolnicy, wśród których przy pierwszej możności Polska 
powinna rozpocząć pracę kulturalną i oświatową. Inne klasy, jako to: byli oficjaliści [mc/] rolni 
i fabryczni, pracownicy różnych dziedzin przemysłu, sklepikarze, rzemieślnicy, urzędnicy państwowi, 
nie zbolszewiczali jeszcze ostatecznie, są bardzo nieliczni i tak rozproszeni, iż nie mogą stanowić 
doraźnego punktu oparcia dla działalności narodowej.

4. Rozwój polskiego życia gospodarczego, banki, współdzielnie, poważniejsze przed
siębiorstwa.

Żadna z wymienionych instytucji na Ukrainie nie egzystuje z przyczyn, przytoczonych w punkcie 
3-im.

5. Polska prasa, pisma codzienne i perjodycznejej wpływ i kierunek, ilość prenumera
torów względnie nakład, ewentualnie zabarwienie partyjne, udział polaków [sic!] 
w miejscowem życiu politycznem.

Na Ukrainie sowieckiej ma prawo obywatelstwa tylko prasa partyjna, komunistyczna. Prasa 
polska z za kordonu nie przenika wcale do ludności. Polskie pisma komunistyczne, wychodzące na 
Ukrainie, są następujące: „Sierp”, „Glos młodzieży” i skautowe pisemko komunistyczne „Sztandar

7 „Sierp” (1922-1941), organ KC KP Ukrainy wjęzyku polskim; początkowo tygodnik, od 1936 pod zmienionym tytułem „Głos 
Radziecki” -  najdłużej wydawana gazeta codzienna w języku polskim w ZSRR.
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pionera” -wszystkie trzy wychodzące w Kijowie. Prócz tego pismo „Radianska Wołyń” -wydawane 
w Żytomierzu [sic/], i „Hołos Prąci” wydawane w Berdyczowie -  pierwsze w języku ukraińskim, 
drugie zaś w językach ukraińskim i żargonie żydowskim, posiadają w niektórych wydaniach stronicę 
wjęzyku polskim. Wszystkie te pisma są trzymane w tonie rozjątrzenia i podtrzymywania nienawiści 
do „Jaśniepańskiej Polski” , rokując jednocześnie w krótkim czasie dyktaturę proletarjatu w Polsce.

6. Polskie szkolnictwo, ilość dzieci w wieku szkolnym i procent uczęszczających do 
szkół; ochronki, szkoły, ich ilość i charakter (państwowe czy prywatne i z jakich 
środków utrzymywane), poziom naukowy, wpływ na młodzież. Nauczycielstwo, jego 
wyrobienie pedagogiczne i stopień przywiązania do polskości, seminarja i zrzeszenia 
zawodowe nauczycieli; organizacje młodzieży pozaszkolne, harcerstwo.

W Moskwie i Kijowie funkcjonują kursy pedagogiczne dla przygotowania zastępów nauczycieli 
dla szkół polskich. Większość wykładów na kursach tych jest prowadzona po rosyjsku. 1 przy 
wykładach i przy egzaminach zwrócona jest pilna uwaga na wyrobienie komunistyczne, a również na 
kwalifikacje pedagogiczne, w zupełnem zaś zaniedbaniu jest nawet elementarne wykształcenie 
w kierunku polskości.

Zanim kadry te będą gotowe zastęp obecnych nauczycieli w szkółkach składa się z resztek 
dawnego nauczycielstwa, a brakujących najczęściej mianują z pośród galicyjskich rusinów [jic/] lub 
żydów i żydówek [sic/] z Polski ze słabą zupełnie znajomością polskiego języka i przed
miotów.

Na Ukrainie istnieje 250 szkół polskich i 12-15 tysięcy uczących się w nich dzieci, reszta młodzieży 
polskiej w wieku szkolnym to jest około kilkudziesięciu tysięcy albo nie uczy się zupełnie lub 
uczęszcza do szkół niepolskich.

Szkoła polska o charakterze gimnazjalnym jest w Kijowie przy Rylskim zaułku Nr. 10 i liczy około 
400 uczniów obojga pici. Kierowniczką tej szkoły jest p. Szumowiczówna, dawna pracowniczka. Pan 
Józefat Andrzejowski, wyjeżdżając z Kijowa, zwrócił się do dawnego personelu z prośbą trwania na 
stanowisku. Z tej liczby zostało po dziś dzień jeszcze tylko 4 nauczycielki, z nich p.p.Remińska, 
Rudnicka i Kuryłowiczowa obecnie wyjeżdżają, p. Szumowiczówna zaś złożyła uroczyste credo 
komunistyczne.

W Moskwie wyróżnia się obecnie wśród naczelnych działaczy polskich w sprawach oświatowych 
i społecznych swym wykształceniem i ruchliwością p. Leszczyński, w Kijowie zaś p. Skarbek-Szacki8, 
który jest obecnie głównym ideowym kierownikiem społecznych i oświatowych zamierzeń, 
skierowanych do skomunizowania ludności polskiej Prawobrzeża.

7. Opieka duchowna, księża i ich udział w życiu społecznem, narodowem. Polskie 
kościoły i parafje, seminarja duchowne.

Kijowszczyzna i Wołyń sowiecki są podzielone na 136 parafji i mają obecnie 68 księży, Podole 
zaś na 103 parafji ma 38 księży. Na Lewobrzeżu pozostało zaledwie parę parafji: w Charkowie, 
Połtawie, obsadzonych przez księży polaków [sic/]. W Odesie [sic/] pozostał jedynie ksiądz prałat 
Kruszyński, autor listu, wzorowanego na liście ks. Fedukowicza9 i Tołstoja.

0 Chodzi o Juliana Leszczynskiego-Leńskiego (1889-1939), później jednego z przywódców KPP oraz Bolesława Skarb- 
ka-Szackiego (1888-1933?), sekretarza Biura Polskiego KC KP(b)U (1921-1922), redaktora „Sierpa” (1922-1924), dyrektora 
Instytutu Polskiej Kultury Proletariackiej w Kijowie (od 1931 roku), działacza KP(b)U w Kijowie i Czemihowie. W 1933 roku 
aresztowany i rozstrzelany jako agent wywiadu polskiego. Tak zwana Sprawa Skarbka zapoczątkowała likwidację „Marchlewszczyz- 
ny” i w ogóle instytucji oraz szkól dla Polaków. Sprawa była niewątpliwie sfingowana przez GPU; nie wydaje się prawdopodobne by 
Skarbek pracował dla Oddziału II SG; zrehabilitowany przez KPZR w 1956 roku.

9 Ksiądz Andrzej Fedukowicz, wicedziekan żytomierski napisał pod presją w listopadzie 1924 roku list do papieża (zob. uwagi we 
Wstępie). Zbieg okoliczności sprawił, że w dwa dni po sporządzeniu dokumentu -  który właśnie publikujemy -  w charkowskim



SOVIETICA  WRACAJĄ Z WASZYNGTONU (1) 853

Koło tych pozostałych księży grupują się polacy [iic/| z resztkami poczucia łączności z krajem. 
Liczba księży w dalszym ciągu nie przestaje się zmniejszać: jedni wyjeżdżają, inni siedzą w więzieniu, 
chorują lub umierają, obok tego zaś trzeba zaznaczyć, iż większość z nich pod wpływem szalonego 
moralnego i malerjalnego ucisku zmieniła się w automaty dla spełniania swych czynności 
zawodowych.

Liczba kościołów też ciągle się zmniejsza; jedne niszczeją, inne władza chętnie zamienia na inny 
użytek, przeważnie tam, gdzie parafjanic nie są w stanie go utrzymać i opłacić wysokie bardzo 
podatki. Pod względem wysokości podatków kościoły zrównane są z kinami.

W ostatnich czasach wzmogło się prześladowanie księży oraz prowokowanie i zmuszanie ich do 
publicznych wystąpień w sprawie solidaryzowania się z zasadami wylożoncmi w swoim czasie w liście 
księży Fedukowicza, Tołstoja, a obecnie Kruszyńskiego z Odesy Odszczepieństwo księdza 
Chrzczonowicza oraz rezolucje rad paraljalnych i wieców paraljan w Charkowie, Połtawie, 
Żytomierzu, Odesic, Winnicy i innych, potępiające w zasadzie polskość w kościele katolickim 
i protestujące przeciw uzależnieniu duchowieństwa katolickiego na Ukrainie od władz duchownych 
w Polsce -  wszystko to działa deprymująco na pozostałych księży, tembardziej, iż nie czują oni 
dostatecznego poparcia z zewnątrz.

8. Mniejszość polska; stosunek władz miejscowych i społeczeństwa do polskości, 
a zwłaszcza do szkolnictwa polskiego. Stanowisko ustawodawstwa miejscowego, 
stopień i możliwości wykorzystania wszelkich uprawnień mniejszości z tytułu prawo
dawstwa miejscowego i ewentualnie Traktatów międzynarodowych.

Wśród ogółu mieszkańców Ukrainy wrogiego nastroju dla mniejszości polskiej i polskiego 
szkolnictwa nie wyczuwa się. Co zaś do stosunku władz, to widać wyraźnie, że władze opiekują się 
polskością o tyle, o ile usiłują utworzyć polskie kadry komunistyczne dla zużytkowania takowych po 
dojściu do władzy komunizmu w Rzplitcj Polskiej.

Możliwość wyzyskania uprawnień mniejszości polskiej z tytułu prawodawstwa miejscowego jest 
obecnie zupełnie wykluczona.

9. Łączność miejscowej kolonji z krajem z uwzględnieniem kontaktu istniejącego 
pomiędzy poszczególncmi organizacjami starszego społeczeństwa i młodzieży.

Wszelka łączność miejscowych polaków [s/e/J z krajem jest przez władze sowieckie starannie 
niszczona i srogo prześladowana.

10. Udział i rola Placówki w życiu polskiej kolonji, stosunek wzajemny. Subwencje 
z funduszów Placówki.

Wykrycie jakiegokolwiek kontaktu między Placówką i nie tylko grupą polaków [jic/], ale nawet 
poszczególncmi osobami powoduje niezwłocznie srogie represje i prześladowania.

Subwencje udzielane z funduszów Placówki, jak dotąd w nikłych rozmiarach, miałyby w tych 
warunkach ogromnie doniosłe znaczenie.

11. Potrzeby kolonji polskiej w dziedzinie kulturalno-oświatowej ze specjalnym 
zwróceniem uwagi na polskie szkolnictwo i oświatę pozaszkolną.

W razie możliwości pracy w tym kierunku wśród ludności polskiej wszystko trzeba będzie 
organizować i zaczynać od zaczątków.

Konsulacie Generalnym, 4 marca 1925 roku ksiądz Fedukowicz popełnił samobójstwo w Żytomierzu (dossier tej wyjątkowo 
dramatycznej sprawy, oparte na kolejnych dokumentach konsulatu opublikujemy w jednym z następnych zeszytów ..Przeglądu 
Wschodniego”).
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Na zakończenie nadmienić należy, iż Konsulat Generalny podaje w niniejszym raporcie tylko te 
dane, które zostały w stosunkowo niedługim czasie zebrane przy ogromnych trudnościach i nakładzie 
pracy.

Przy obecnych warunkach tylko skrzętne zbieranie drobnych wiadomości o stanie polskości 
i szerzeniu wśród ludności komunizmu przez władze sowieckie mogłoby dać po pewnym okresie 
czasu prawdziwy obraz z dokładnemi i licznemi danemi liczbowemi. Dlatego też obecnie została 
założona specjalna kartoteka, mająca za zadanie dokładne odzwierciadlenie, po pewnym okresie 
czasu, zarówno ilości polaków [j /cZ], rodzaju zajęcia, miejscowości, w których obecnie zamieszkują, 
jak również i wpływ agitacji komunistycznej oraz główniejszych działaczy i miejscowości, w których 
agitacja ta ma największe powodzenie. Po nagromadzeniu większej ilości danych, czerpanych 
głównie z prasy miejscowej, częściowo tylko z prywatnych wiadomości, Konsulat Generalny prześle 
Ministerstwu liczbowe i rzeczowe uzupełnienie niniejszego raportu (pismo M.S.Z. z dn. 9 lutego r.b. 
Nr.l2029/24/1091-pfn).

Kierownik Konsulatu Generalnego
/ - /

Radca Legacyjny10

10 Dokument jest podpisany przez szefa KG Konstantego Zarembę-Skrzyńskiego.
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Rzeczpospolita Polska

KONSULAT GENERALNY 
w CHARKOWIE 
No 623/prez

O utworzeniu na Ukrainie 
polskich jednostek 
organizacyjnych

Charków, dn. 5-go maja 1925 r.

Rozdzielnik:

Do:
MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH. 
1/ Departament Polityczny 
2/ Departament Konsularny 
3/ POSELSTWA POLSKIEGO w Moskwie

W prasie miejscowej zostało ogłoszone w ostatnich dniach kwietnia r.b. następujące obwiesz
czenie:

„O wydzieleniu polskich Rad wiejskich na Wołyniu1.
Centralna Administracyjno-Terytorjalna Komisja przy Wschechukraińskim Centralnym Komi

tecie Wykonawczym na swym posiedzeniu z dn. 22-go kwietnia r.b. uchwaliła zatwierdzić projekt 
wołyńskiego Gubwykonkomu w sprawie wydzielenia polskich rad wiejskich w następujących 8-iu 
punktach Szepetowieckiego, Żytomierskiego i Korosteńskiego okręgu: 1/ Stare Hutysko, 2/ 
Zabaro-Dawydówka, [3/] Nowy Zawód, 4/ Bobrycka Bolarka, 5/ Hoten II, 6/ Siedlice, 7/ 
Koszelówka, 8/ Dowbycz. Ta uchwała wnosi się na najbliższe posiedzenie Wszechukraińskiego 
Komitetu Wykonawczego na zatwierdzenie. Wymienione polskie rady wiejskie są dopiero częścią 
pracy w sprawie rejonowania miejscowości z przeważającą liczbą polskiej ludności. Zastępca 
Przewodniczącego CKMN Sudarski. Sekretarz Piotrowicz” .

*
* *

Kijowska prasa sowiecka w dn. 25/IV r.b. podaje wiadomość o utworzeniu na Wołyniu (okręg 
Żytomierski [«'cZ] polskiego rejonu. Organizacja powyższego rejonu odbywa się według planu 
znanego działacza komunistycznego w sprawach polskich polaka [jZcI] CZERLUNCZAKIEWI- 
CZA1 2 Zastępcy Komisarza Ludowego do spraw wewnętrznych w USRR. Prasa nadmienia, że 
miejscowa ludność polska jest bardzo przychylnie usposobioną do realizacji tego nowego zamiaru, 
księża zaś katoliccy prowadzą agitację przeciw temu projektowi, mając na uwadze zmniejszenie 
swoich wpływów wśród ludności polskiej. Czerlunczakiewicz w wywiadzie z współpracownikami 
pism kijowskich oświadczył, co następuje:

„Celem delegowania mnie do Żytomierza [s/c/] dla wygłoszenia referatu o działalności Rządu na 
okręgowym Zjeździe sowietów było między innymi i to, że w okręgu Żytomierskim [iZc/J znajduje się 
wiele mniejszości narodowościowych, a w szczególności polaków [5i'cZ|. W przylegających do siebie 
częściach rejonu Zwiahelskiego, Baranowskiego i Pulińskiego ludność polska stanowi zwartą masę, 
dzięki czemu można utworzyć jeden polski rejon.

1 Raport dotyczy genezy tzw. Marchlewszczyzny (zob. uwagi we Wstępie). Wspomniane miejscowości znajdują się na zachód lub 
północny zachód od Żytomierza, między miastem a granicą II RP,

2 Mikołaj Czerlunczakiewicz (1876 k/Chełma Lubelskiego -  1938?), organizator Międzynarodowej Organizacji Pomocy 
Rewolucjonistom (MOPR), zastępca szefa radzieckiego Urzędu Statystycznego (1927-1932), członek Sądu Najwyższego ZSRR (do 
1938 roku), zrehabilitowany w ZSRR w 1956 roku.
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Przechodząc do rejonu Pulińskiego, w którym liczba ludności polskiej dosięga 9.000 ludzi, należy 
podkreślić, iż znajduje się tam 12 sielsowietów z większą lub mniejszą częścią ludności polskiej, ale 
sowietów z polską biurowością dotychczas niema. Ja, naprzyklad, mogę wskazać Koszelówkę, gdzie 
ludności polskiej mamy 711 osób na 890 osób ogólnej liczby Koszelówki; w Sosnowej Bolarce zaś jest 
711 polaków na 719, t.j. 100% mieszkańców wsi; tylko w kolonji Koszelowskiej ludności polskiej 
prawie niema [sic/], pomimo [sic/] to w „sielradzie” łączącej te trzy wsie prezesem jest człowiek, nie 
znający języka polskiego. Widzimy więc tu jedną z tych nienormalności, z któremi rząd nasz walczy. 
Co się tyczy podziału klasowego ludności polskiej Pulińskiego rejonu, to składa się ona z 75% 
niezamożnych włościan i 25% średniego włościaństwa. Prezesem KNS jest polak, który stwierdza że 
50% gospodarstw polskich wchodzi do KNS, co jest największym odsetkiem na Ukrainie. Dowodzi 
to dużego zsowietyzowania się ludności polskiej. Według mego zdania, na centrum przyszłego rejonu 
polskiego najbardziej się nadaje osada Dowbysz, gdzie znajduje się fabryka porcelany. Zadaniem, 
które sobie stawia władza i administracja w stosunku do mniejszości narodowościowych wogóle, 
a więc i w stosunku do polaków [sic/] zamieszkujących Ukrainę, jest wprowadzanie, o ile to jest 
możliwe, ich języka do sądownictwa i aparatu administracyjnego. Zadanie to uda się osiągnąć 
całkowicie w stosunku do mieszkańców przyszłego rejonu polskiego. Ludność do sprawy utworzenia 
rejonu polskiego odnosi się bardzo dobrze. Miejscowi pracownicy stwierdzają, że przyjeżdżający do 
Żytomierza [sic/] włościanie codziennie prawie dopytują, kiedy już będzie nareszcie polski rejon. 
Księża zaś się tego boją, mówiąc, że to zwiększy wpływy komunistów, a zmniejszy ich rolę. Co się 
tyczy okręgowego zjazdu rad w Żytomierzu [sic/], to stwierdzić należy, iż przeszedł on bardzo dobrze. 
Delegaci -  czesi [sic/], polacy [sic/], niemcy [sic/], jako też i ukraińcy [sic/], -  witali radośnie stworzenie 
polskiego rejonu. Rezolucja po referacie moim przyjęta została jednogłośnie. Rząd ukraiński na tyle 
dba o potrzeby mniejszości narodowościowych, że ustanowił normy dla rejonów, zamieszkałych [sic/] 
przez ludność ukraińską. Tak, naprzykład [sic/], o ile przeciętny rejon powinien mieć od 25.000 do 
40.000, to rejony zamieszkały [sic/] przez mniejszość narodowościową mogą mieć nie więcej niż 
10.000 mieszkańców. Zaludnienie przyszłego rejonu Dowbyszańskiego znacznie przewyższa to 
minimum i prawie że równa się normalnemu zaludnieniu (około 20.000 ludności). Po moim powrocie 
do Charkowa projekt stworzenia będzie już ostatecznie opracowany przez odpowiednie organy 
i w najbliższym czasie zostanie wprowadzony w życie” .

W razie utworzenia nowych polskich jednostek organizacyjnych na terenie Ukrainy sowieckiej 
Konsulat Generalny niezwłocznie poda o tern do wiadomości Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Kierownik Konsulatu Generalnego
/ - /

Radca Legacyjny3

3 Dokument podpisany przez Konstantego Zarembę-Skrzyńskiego,
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Warszawa, dnia 31 października 1923 r.

Okólnik No. 125
Do P.P.Posłów i Kierowników Poselstw Rzplitej Polskiej.

Obejmując kierownictwo Spraw Zagranicznych1, zdawałem sobie sprawę z tego, że przy obecnym 
stanie finansów naszego Państwa jego polityka zewnętrzna nie może się rozwijać z tą siłą i inicjatywą, 
jakiejby nasze położenie geograficzne wymagało. Rozumiem, że sanacja i organizacja Skarbu 
Państwa jest dziś głównem zadaniem rządu, przy którego spełnieniu muszą planowo i konsekwentnie 
współdziałać wszystkie jego departamenty. Postanowiłem też i naszej polityce zewnętrznej nadać 
kierunek i ton, któryby ułatwiał Ministrowi Skarbu jego nader trudne zadanie i usuwał przeszkody, 
jakie mu mogą stanąć na drodze w dziedzinie stosunków zewnętrznych1 2.

Nasza reprezentacja we wszystkich państwach musi dziś stale i silnie podkreślać dążenie nasze do 
utrzymania pokoju w Europie Środkowej i Wschodniej, pomimo szeregu czynników, działających 
dookoła Polski, które grożą jego zakłóceniem; do postępu ekonomicznego kraju i uzdrowienia jego 
finansów, czem chce nietylko utrwalić byt Państwa i zapewnić jego rozwój, ale także przyczynić się do 
uzdrowienia stosunków gospodarczych w całej Europie.

W myśl tego wytycznemi naszej polityki będą: poszanowanie i strzeżenie wykonania traktatów; 
nieinterwencja w sprawy wewnętrzne sąsiadów, a obok tego możliwie najszerszy rozwój stosunków 
handlowych z otaczającym światem, oparty na przyjaznych lub przynajmniej poprawnych stosun
kach z innemi państwami.

Pragnąłbym, ażeby polityka zewnętrzna Państwa Polskiego pozyskała sobie trwałą reputację 
polityki pokojowej, dalekiej od wszelkiej awanturniczości, ale jednocześnie czujnie stojącej na straży 
interesów i godności Państwa; ażeby drogi, któremi idzie i sposoby, któremi się posługuje miały 
prawo żądać uznania jako drogi i sposoby uczciwe i szczere, którym obce są wszelkie intrygi 
i działania podstępne. Pragnę, ażeby w naszej akcji politycznej wszelkie deklaracje i przyrzeczenia 
były ściśle ważone, ażeby przez to pozyskały sobie powagę i wartość w oczach innych państw, ażeby 
się nauczono zagranicą słowu polskiemu wierzyć.

Sądzę, że tą tylko drogą idąc w ciągu tego trudnego okresu sanacji skarbu, nie dającego nam 
widoków na żadne większe zdobycze i powodzenia nazewnątrz, przygotujemy grunt pod politykę 
mocarstwową w poważnym stylu, godną wielkiego narodu i odpowiadającą położeniu i znaczeniu 
Państwa.

Zwracam wreszcie uwagę, że okres uzdrowienia skarbu polskiego wymaga od przedstawicieli 
polskich zagranicą jaknajściślejszego stosowania zasady oszczędności, nietylko dlatego żeby byli 
w zgodzie z systemem oszczędności stosowanym obecnie przez wszystkie władze państwowe 
i przyczyniali się tym sposobem do osiągnięcia celu, który rząd sobie na najbliższy okres postawił, ale

1 Dmowski objął urząd 27X1923 roku, po kolejnej rekonstrukcji gabinetu Wincentego Witosa; zakończył urzędowanie 
-  14X11 1923 roku, gdy gabinet Witosa podał się do dymisji kończąc okres rządów tzw. Chjeno-Piasta, W ciągu tych 6 tygodni, 
wypełnionych zresztą dramatycznymi wydarzeniami (krwawe wypadki krakowskie 6X1), Dmowski faktycznie nie zdoła! zająć się 
sprawami Resortu. Jest to więc jedna z nielicznych enuncjacji Dmowskiego-ministra.

2 Załamała się marka polska i ruszyła hiperinflacja. Minister Skarbu Władysław Kucharski był kompletnie bezradny. Premier 
Witos wtedy właśnie do delegacji pracowników państwowych wypowiedział słynne: „Jutro będzie gorsze niż dzisiaj. Państwo nie jest 
w stanie w najmniejszym stopniu uwzględnić waszych żądań” (dopiero następny gabinet Władysława Grabskiego opanował sytuację, 
m.in. przeprowadzając reformę walutową i ograniczając deficyt budżetu).
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także i dlatego, żeby i nazewnątrz widziano, iż Polska zmienia system gospodarki, że rozchody nasze 
dążą do tego, by pozostawać w proporcji z dochodami. Najmniejsza chociażby rozrzutność z naszej 
strony w tym okresie może nas tylko skompromitować.

Nie mam potrzeby dodawać, że system oszczędności, pociągający za sobą redukcję składu 
osobistego urzędów krajowych i przedstawicielstw naszych zagranicą, zmusza nas do zwiększenia 
wydajności pracy tych, którzy w służbie pozostają. Nie wątpię, że to zwiększenie nastąpi 
w zrozumieniu, że tym sposobem każdy z nas się przyczynia do ostatecznego zorganizowania naszego 
państwa i utrwalenia jego bytu.

/—/ Dmowski
Minister Spraw Zagranicznych

(Dokumenty opracował: Jerzy J a r u z e l s k i )
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STARANIA O REJESTRACJĘ PARAFII I KOŚCIOŁÓW  
W MUKAROW IE PO D LEŚN Y M  I SOŁOBKOW CACH N A  UKRAINIE  

W LATACH 1963-1990

Uwagi wstępne

O b se rw u ją c  głębokie przemiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego w ZSRR, jakie 

dokonały się tam na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, nie zdajemy sobie zwykle 
sprawy, że mają one niekiedy swoją bogatą, dotychczas mało znaną historię i zaczęły się kilkanaście 
lat wcześniej. Dotyczy to przede wszystkim życia religijnego katolików. Przez kilkadziesiąt lat było 
ono poddane wyjątkowo surowym ograniczeniom i uciskowi administracyjnemu. Zapewne właśnie 
dlatego stosunkowo wcześnie zaczęły się tu reakcje wierzących przeciwko takiemu stanowi rzeczy. 
Przybrały one przede wszystkim formę starań o rejestrację rozbitych i zlikwidowanych niegdyś 
parafii oraz uzyskanie innych, związanych z tym praw. Działania te były długotrwałe, trudne, 
wymagające wielkiej wytrwałości i determinacji. Tego rodzaju zjawiska są charakterystyczne dla 
polskich środowisk katolickich na Ukrainie, za przedwojenną granicą polską, a ich występowanie 
notuje się od połowy lat siedemdziesiątych, a niekiedy znacznie wcześniej.

Przedmiotem niniejszego szkicu będzie opis i analiza dwóch przykładów tego rodzaju starań. Są 
one interesujące jako dowód aktywności polskiej mniejszości etnicznej w warunkach systemu 
radzieckiego, a ponadto mogą być ilustracją analogicznych działań katolików w innych miejscowoś
ciach tego samego regionu -  czyli w tej części Ukrainy, która po rozbiorach Polski znalazła się 
w zaborze rosyjskim, apo traktacie ryskim z 1921 r. w ZSRR. Obydwie interesujące nas miejscowości 
leżą w obwodzie (województwie) Chmielnickij (Płoskirów)1.

Początki struktury duszpasterskiej Kościoła katolickiego na prawobrzeżnej Ukrainie sięgają 
pierwszej połowy XIII w. W  obejmujących te tereny diecezjach: łucko-żytomierskiej i kamienieckiej 
istniało w 1918 r. około 200 parafii1 2. Po podporządkowaniu Ukrainy władzy radzieckiej na początku 
lat dwudziestych, jednym z najważniejszych celów jej działań stała się całkowita likwidacja wszelkich 
przejawów religii i jej form instytucjonalnych, głównie w odniesieniu do Kościoła katolickiego3. 
O bezwzględności i skuteczności tych działań dobitnie świadczy fakt, że już w 1938 r. przestały istnieć 
praktycznie wszystkie parafie. Spośród około 600 uprzednio funkcjonujących w archidiecezji 
mohylowskiej i diecezji saratowskiej, pozostały jedynie dwie -  w Moskwie i w Leningradzie4. W  tym 
właśnie roku zamknięty został ostatni kościół na Ukrainie (w Kijowie). Księża zostali poddani

1 W niniejszym szkicu autor korzysta z niektórych fragmentów pracy proseminaryjnej księdza Jarosława Kucharskiego TChr na 
nieco węższy temat, opartej na części wykorzystanych tu źródeł. Tłumaczenia dokumentów z języka rosyjskiego, które są tu cytowane, 
zostały przygotowane staraniem księdza Kucharskiego.

2 Por. Eienchus omnium ecclesiarum et universi cleri dioecesium luceoriensis et żytomieriensisnec non camencensis Anno Domini 1918, 
b.m.w.; J. F i l i p o w i c z ,  Aibum kapłanów diecezyi łucko-żytomierskiej i kamienieckiej, Kijów 1917.

3 Por. J. Z a t k o , Descent into Darkness. The Destruction o f the Roman Catholic Church in Russia 1917-1923, University of Notre 
Dame Press 1965; A. W e n g e r , Rome et Moscou 1900-1955, Paris 1987.

4 Directorium Divini Officii et Misarum pro Archidioecesi Mohyloviensi nec non Dioecesi Minscensi in Annum 1917, Piotrograd; 
A. W en g e r, op. cit.
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represjom, uwięzieni lub wydaleni. Represje spotykały także ogromną liczbę wiernych, wyróż
niających się aktywnością religijną.

Jeszcze wcześniej, w połowie lat trzydziestych, znaczna część ludności polskiej z województw 
Winnickiego, żytomierskiego i kamienieckiego (Kamieniec Podolski; województwo to zlikwidowano 
po II wojnie światowej) została deportowana do Kazachstanu i na Syberię. Nieco później, w latach 
1937-1938, tysiące mężczyzn z rodzin polskich uwięziono i rozstrzelano5. Paradoksalnym wydaje się 
fakt, że dużą poprawę sytuacji przyniósł okres II wojny światowej. Na zajętych przez armię niemiecką 
terenach ludność organizowała życie religijne i otwierała kościoły. Pracowali w nich księża przybyli 
z Polski6.

Po zakończeniu wojny niewielka część parafii i świeżo otwartych świątyń pozostała czynna, a to 
też dzięki zdecydowanej postawie wiernych, nie ulegających władzy czyniącej wysiłki, by ograniczyć 
do minimum liczbę miejsc kultu. Poczynając od połowy lat siedemdziesiątych ich liczba zaczęła 
stopniowo wzrastać dzięki niezwykłej wytrwałości i uporowi wiernych w staraniach o zalegalizowa
nie odradzających się wspólnot religijnych i tworzonych prowizorycznych kaplic, lokowanych 
głównie w domach prywatnych. Wieloletnie zmagania katolików o prawo do życia religijnego, 
można by określić przede wszystkim jako „walkę o świątynie” 7. Trwa ona zresztą nadal, jakkolwiek 
w zasadniczo innych już warunkach politycznych.

Niniejsze opracowanie jest próbą zilustrowania tego rodzaju starań, na przykładzie dwóch 
miejscowości na Ukrainie: Mukarowa Podleśnego, położonego w rejonie (powiecie) Dunajowce 
i Sołobkowiec (Sołodkowiec), leżących w sąsiednim rejonie Jarmolińce8 w obwodzie Chmielnickij 
(Płoskirów). W pierwszym wypadku prowadzono je przez niemal ćwierć wieku, w drugim przez lat 
kilkanaście. Podejmowali je polskiego pochodzenia katolicy obrządku łacińskiego. W obydwu 
miejscowościach istniały niegdyś stosunkowo duże, bo liczące od trzech do z górą czterech tysięcy 
osób parafie, założone w XVI i XVII w. Celem starań było uzyskanie rejestracji zamkniętych przez 
władze radzieckie parafii i miejsc kultu.

Głównymi źródłami niniejszego opracowania są trzy pisma do najwyższych władz ZSRR (w tym 
do K. Czernienki i J. Andropowa), kilkadziesiąt pokwitowań pocztowych podających różnych 
adresatów wysyłanych listów oraz odpowiedzi niektórych z nich, zawierające powiadomienia 
o nadejściu pisma oraz, niekiedy, powiadomienie o przekazaniu go odpowiednim władzom. Cennym 
dokumentem jest drugi egzemplarz listy z kilkuset podpisami wiernych z parafii Mukarów Podleśny, 
wysłanej do władz jako załącznik do podania w sprawie zwrotu kościoła. Dodatkowym źródłem są 
relacje ustne i pisemne osób uczestniczących w staraniach. Te stosunkowo nieliczne źródła pozwalają 
jednak w dużym stopniu zapoznać się z formami prowadzonych starań, z trudnościami, jakie się 
z nimi wiązały oraz z atmosferą, w jakiej się toczyły.

1. Starania o rejestrację parafii i odzyskanie kościoła w Mukarowie Podleśnym

Pierwszy kościół w Mukarowie Podleśnym zbudowany został w 1613 r. Obecny natomiast, 
w stylu neogotyckim, wzniesiono z kamienia w latach 1859-1872. W 1918 r. parafia liczyła 4269

5 Por. Amiiiches Material zum Massenmord von Winniza, Berlin 1944. Na liście 679 osób zidentyfikowanych podczas ekshumacji 
w 1943 r. kilkanaście procent ma nazwiska typowo polskie. Przy wielu podano informację: Pole. Zob. s. 215-248. Jeden z masowych 
grobów z końca lat trzydziestych odkryto w 1968 r. w Płoskirowie, podczas wykopów pod budowę domu towarowego, na miejscu 
dawnego więzienia NKWD. Osadzano w nim przede wszystkim Polaków. Po odkryciu grobu plac otoczyła milicja, zasłonięto go 
płotem z desek, a zwłoki wywieziono w nieznanym kierunku, nie pozwalając na ich identyfikację. Według relacji świadków były one 
nieźle zachowane. Por. relacja ustna Eugenii Humnickiej z Gródka Podolskiego, z 27 XII 1988 r. (zanotowana przez autora).

6 W. J a w o r s k a ,  Krótka historia solobkowieckiego kościoła, Sołobkowce 28 VII 1991. Rękopis w posiadaniu autora.
7 Por. A. M a k ,  Katolicy na Ukrainie, „Katolik” z 9 XII 1990 r., nr 49.
8 Por. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. B. C h le b o w s k ie g o  

i W. W al e w sk ie g o , t. VI i XI, Warszawa 1890.
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osób9. W jej skład wchodziły następujące wioski: Barbarówka, Huta Morozowska, Jarowa 
Słobódka, Majdan Morozowski, Małejowce za Słobodą, Mukarów Podleśny i Polny, Mycowce, 
Ruda Gorczyńska, Siniakowce, Sprysówka, Tatarzyska i Wichrówka10.

Zgodnie z wyznaniowym prawem sowieckim, obowiązującym w ZSRR do 1 I 1991 r., 
podstawową jednostkę (wspólnotę,) religijną (obszczina) stanowiła tzw. dwadcatka. Grupa dwu
dziestu osób miała prawo składać wniosek o rejestrację wspólnoty religijnej. Dokonywała jej, lub nie, 
Rada do Spraw Religii, istniejąca przy Radzie Najwyższej w Moskwie. Zarejestrowana „dwudziest
ka” wyłaniała sześcioosobowy komitet kościelny, zatwierdzany również przez władze państwowe. 
Kierownicze funkcje pełnił w nim prezes, mający do pomocy sekretarza i skarbnika. Komitet miał 
prawo zatrudnić służytiela kulta, czyli duszpasterza, wypłacać mu pensję miesięczną, zarządzać 
sprawami kościelnymi, majątkiem wspólnoty, jej dochodami i mógł występować w jej imieniu.

W Mukarowie Podleśnym od lat powojennych istniała zarejestrowana zaraz po wojnie przez 
władze parafia, a wierni korzystali z miejscowego kościoła, otwartego w czasie okupacji niemieckiej. 
Jak wynika z nie datowanego odpisu podania do Prezydium Rady Najwyższej ZSRR od katolików 
Kościoła rzymskokatolickiego z Mukarowa Podleśnego i wsi leżących w powiecie Dunajowce 
(wysłane po 1980 r.), parafia przestała niespodziewanie istnieć i utraciła swój kościół w 1962 r. 
Przewodniczącym komitetu został w tym czasie niejaki Józef Sanicki. Po kilku miesiącach, na skutek 
wyjazdu dwu członków komitetu, objął on funkcje jego sekretarza i skarbnika. Wykorzystując to 
ostatnie stanowisko dopuścił się, jak mówi wspomniane pismo, nadużyć finansowych i bez 
powiadomienia kogokolwiek przekazał klucze od kościoła do rady wiejskiej (sielsowiet). Zniknęła 
jednocześnie kasa kościelna i archiwum z dokumentami dotyczącymi kościoła. Nagła śmierć 
Sanickiego nie pozwoliła skierować sprawy na drogę sądową. Wspólnota utraciła kościół i tym 
samym przestała istnieć. Niebawem jednak rozpoczęły się starania o ponowną jej rejestrację 
i odzyskanie kościoła. Miały one trwać w sumie ponad dwadzieścia lat i były niełatwe. Rejestrację 
parafii, co było pierwszym celem wiernych, uzyskano po kilkunastu latach. Wynika to pośrednio 
z cytowanego pisma. Czytamy w nim:

„W wyniku naszych próśb i zażaleń kierowanych do Rady Najwyższej, dzięki Moskwie, 
zarejestrowano naszą wspólnotę 31 października 1977 r. Duża była radość naszej parafii 
z tego powodu, bo i kościół nam oddano. Ale kiedy władze miejscowe dowiedziały się 
o rejestracji naszej wspólnoty i decyzji Moskwy, założyły w nim muzeum krajoznawcze, które 
można było zrobić np. w pomieszczeniach miejscowej biblioteki. My niżej podpisani prosimy 
o zwrot kościoła, który oddała nam Moskwa w 1977 r., a który jako muzeum nie spełnia 
żadnej roli, a tylko obciąża kieszeń robotników kołchozu, a wierzący cisną się w ciasnym 
pomieszczeniu, wynajmując je za 60 rubli” .

Należy dodać, że, co wynika z zachowanych notatek, wysłano jednocześnie w tej samej sprawie aż 
siedem pism do różnych wyższych lub najwyższych instancji rządowych i partyjnych -  w języku 
rosyjskim i ukraińskim. Były to pisma:
1) do Rady Najwyższej ZSRR;
2) do Rady do Spraw Religii przy Radzie Najwyższej ZSRR;
3) do Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii ZSSR;
4) do Rady Najwyższej Republiki Ukrainy;
5) do Rady do Spraw Religii przy Radzie Najwyższej Republiki;
6) do Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy;
7) do pierwszego sekretarza obwodu chmielnickiego, Lisowego Teofila Gregorowicza.

9 Por, Elenchus..., s. 75.
10 Por. Słownik..,, t. VI, s. 386.
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Była to niewątpliwie tylko niewielka część korespondencji, jaką w ciągu kilkunastu lat w sprawie 
kościoła wysłano do rozmaitych instytucji.

Zachowało się kilka potwierdzeń o otrzymaniu podań i listów, kierowanych do różnych osób 
i instytucji przez poszczególne osoby z parafii. Warto przedstawić tu ich adresatów.

Kremlowskie Biuro Komisji Kontroli Partyjnej zawiadamia o otrzymaniu pisma wysłanego przez 
mieszkankę Mukarowa Podleśnego, Stanisławę Michajłownę Górską na adres A. J. Pielsze, 
Przewodniczącego Komisji Kontroli Partyjnej KPZR. Zawiadomienie nosi datę 21 IV 1979 r. i nie 
zawiera żadnego ustosunkowania się do treści otrzymanego pisma. Bronisława Piątkowska ze wsi 
Maliwci (Malejowce) otrzymała zawiadomienia o otrzymaniu wysłanych przez nią pism: do 
pełnomocnika w Radzie do Spraw Religii w Moskwie, W.A. Kurojedowa (pokwitowanie z dnia 
29 VIII 1979 r.) i do redakcji dziennika „Prawda” (pokwitowanie z dnia 1 IX 1979 r.). Nie zawierają 
one jednak żadnego nawiązania do treści pisma. Mieszkaniec tej samej wsi, Antoni Burkowski, tego 
samego dnia, 1 IX 1979 r. wysłał dwa pisma: do prokuratora ZSRR i do dziennika „Prawda” . 
Odpowiedzi adresatów w formie jedynie pokwitowania, datowane są 4 i 5 września tegoż roku. 
Redakcja dziennika „Prawda” listem z dnia 14IX 1979 r. powiadamia Leonidę N. Baran o przesłaniu 
jej pisma do rejonowego Komitetu Partii Komunistycznej w Dunajowcach. Tylko odpowiedź 
redakcji czasopisma „Nauka i Religia” z 24 lipca tegoż roku na list tej samej mieszkanki Mukarowa, 
z prośbą o poparcie dla sprawy otwarcia kościoła, zawiera bardzo uprzejmą odpowiedź, że list zostaje 
przesłany na ręce Włodzimierza Aleksiejewicza Kurojedowa, przewodniczącego Rady do Spraw 
Religii, przy Radzie Najwyższej ZSRR. Być może o to właśnie chodziło autorce listu. Tego rodzaju 
działanie miało być jedną z form nacisku na władze, jeśli można to w ogóle tak określić.

Osoby wysyłające listy, formalnie występujące prywatnie, działały, rzecz jasna, w imieniu parafii, 
biorąc na siebie wezwania i indagacje ze strony władz, będące zwykle konsekwencją tego rodzaju 
działania. Dlatego też na autorów listów i członków różnych delegacji dobierano niepracujące już 
i starsze osoby, a przy tym najczęściej kobiety. Miało to poniekąd sugerować władzom, że sprawa, 
o którą chodzi dotyczy już tylko ludzi starszego pokolenia.

Po uzyskaniu rejestracji wierni w Mukarowie Podleśnym, niedysponujący już świątynią, 
potrzebowali jakiegoś miejsca na nabożeństwa. Mógł to być jedynie dom prywatny, zarejestrowany 
przez władze jako legalne miejsce kultu religijnego. Po znalezieniu odpowiedniej chaty i wyrażeniu 
zgody przez jej właścicielkę na wynajęcie, spisano 1 V 1980 r. stosowną umowę. Określała ona, że 
obywatelka Wielina Władimirowna Błażejewa, zobowiązuje się przeznaczyć budynek na potrzeby 
kultu na sześć miesięcy. Druga z kolei strona, czyli „dwudziestka”, która złożyła pod umową 
podpisy, przyjmuje na siebie obowiązek należytego utrzymania domu, jego remontu i pokrycia 
wszystkich niezbędnych kosztów, związanych z jego użytkowaniem11.

Wierni z Mukarowa i okolicy nie mogli, rzecz jasna, pogodzić się z faktem zajęcia ich kościoła. 
Usytuowanie tam rzekomego muzeum (umieszczono tam nieco starych narzędzi rolniczych 
i ludowych strojów regionalnych) było jedynie pretekstem dla odmowy jego zwrotu katolikom. 
Ponieważ istniała zgoda Moskwy na przekazanie kościoła wiernym, na którą, jak widzieliśmy, 
powoływali się parafianie, trudno w tej chwili powiedzieć, czy działanie władz lokalnych miało cichą 
aprobatę urzędów wyższych. Wydaje się to w tym przypadku bardzo prawdopodobne. Tego rodzaju 
przypadki miały się w przyszłości wielokrotnie powtarzać. Tak czy inaczej, zajętego na początku lat 
sześćdziesiątych kościoła nie oddano i parafianie prowadzili dalej walkę o jego odzyskanie. Toczyła 
się ona na drodze legalnej i w ramach istniejącego porządku prawnego. Zasadnicze jej formy, to

11 Umowę podpisali niżej wymienieni członkowie „dwudziestki” : Ciesielski Bronislaw T„, Lubieniecki Franc A., Witkowski 
Władysław S., Michalska Bronisława W., Witkowska Marija F., Krzanowska Petronela A., Michalska Marija W., Jackowska Adela 
W., Zawodska Marija K., Godlewska Antonina S., Kuczewska Teofila I., Witkowska Rafalina M., Skibicki Dominik M., Biliata Julia 
M., Górska Stanisława L., Nowicka Nina A., Michalska Józefa F., Lubieniecka Emilia S., Zawodska Ludwiga B., Baran Leonida N.. 
Znamienna jest przewaga kobiet w składzie „dwudziestki” .
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pisanie podań i listów do różnych władz, instytucji i do prasy. Ta ostatnia nigdy listów nie 
publikowała- na co zresztą z pewnością ich autorzy nie liczyli. Redakcje gazet przesyłały je jednak do 
odpowiednich urzędów, co już samo przez się było pewną formą ich nękania i stałego na nie nacisku.

W latach osiemdziesiątych, gdy dotychczasowy lęk przed władzą zaczął nieco maleć, pojawiła się 
nie stosowana nigdy przedtem forma działania -  wysyłanie petycji popartych podpisami wiernych. 
Ich składanie w sprawie źle widzianej przez władze było wówczas aktem odwagi cywilnej12.Podania 
z setkami podpisów zapewne trudniej było już władzom ignorować. Nie oznacza to jednak, że 
przynosiły one prędzej jakieś rezultaty.

Po długim okresie bezskutecznych starań o odzyskanie kościoła, wierni parafii mukarowskiej 
wybrali wspomnianą powyżej formę działania. Zaczęto w tej sprawie zbierać podpisy ludności 
katolickiej i lista z nimi została dołączona do cytowanego już podania do Prezydium Rady 
Najwyższej ZSRR.

Parafia Mukarów Podleśny obejmowała 15 wiosek. Podpisy zebrano z 12 następujących wsi: 
Mukarowa Podleśnego -  63; Warwariwki (Barbarówka) -  20; Jarowej Słobódki -45 ; Ganówki -  51; 
Niestierowa -  140; Mycowiec (Miciwcy) -  67; Malejowiec (Maliwci) -31; Stanca-Dunajewiec -  31; 
Demiankowiec (Demiankiwci) -176; Leszkowiec (Leszkiwci) -  42; zebrani wokół kościoła -  176; inni 
- 8 1 .  Do podania dołączono listę zawierającą ogółem 895 podpisów wiernych. W ówczesnych 
warunkach była to więc liczba stosunkowo wysoka, choć podpisy złożyła tylko część parafian. Od 
niektórych wymagało to, jak wspomniano, pewnej odwagi. Na zachowanym, drugim egzemplarzu 
listy, przytłaczająca większość nazwisk ma brzmienie typowo polskie.

Z relacji ustnych wynika, że jakkolwiek sprawę odzyskania kościoła bardzo zdecydowanie 
i gorąco popierała cała miejscowa społeczność katolicka, to jednak mogły być one prowadzone tylko 
dzięki poświęceniu, odwadze i aktywności pewnej grupy wiernych, biorących na siebie załatwienie 
wielu spraw praktycznych13. Warto dodać, że do podań kierowanych do władz, dołączane były 
również fotografie tłumów zgromadzonych na modlitwie przed chatą i przed zamkniętym 
kościołem14 15.

Na to, jaką wagę miała sprawa odzyskania kościoła dla starających się o niego ludzi oraz jak 
wygląda stosunek obywatela do władzy w systemie komunistycznym, mogą posłużyć charakterys
tyczne sformułowania używane we wspomnianej petycji. Po zapewnieniu o modlitwie o pokój i za 
rządzących jej autorzy piszą:

„Bardzo kochamy władzę radziecką. Zawsze świętujemy Dzień Rewolucji Październikowej, 
ponieważ to rewolucja przyniosła nam wolność. Nasz Kościół za carskiej Rosji nie miał prawa 
świętować o swoim czasie. A teraz jest bardzo dobrze i my wierzący bardzo dziękujemy władzy 
radzieckiej, że ona zarejestrowała naszą wspólnotę w 1977 r. i pozwoliła otworzyć nam 
kaplicę. Obiecujemy pracować, pracować i jeszcze raz pracować dla pomyślności naszej 
ojczyzny i razem modlić się o szczęście wszystkich obywateli radzieckich i przedstawicieli 
rządu, aby mogli utrzymać pokój na ziemi. Prosimy was, aby decyzja wasza była 
respektowana i żeby oddano nam kościół. Jesteśmy zmuszeni pisać do was, Droga Rado 
Najwyższa. Przecież my jesteśmy waszymi obywatelami i dlatego do was się zwracamy. Nie 
odmawiajcie nam” ls .

12 Według opinii urzędów wyznaniowych ludność katolicka w dochodzeniu swych praw w dziedzinie życia religijnego wykazywała 
większą aktywność niż prawosławna. Relacja ustna księdza W. Tkacza z 27 XII 1989 r. z Chmielnickiego. Por. R. 
D z w o n k o w s k i ,  Odrodzenie Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na Białorusi i Ukrainie, „Przegląd Powszechny” 1990, 
nr 4/824, s. 57-58.

13 Por. relację ustną zanotowaną przez autora uczestnika starań, B. Gonczaruka z Gródka Podolskiego, z 29 X II1990 r. Rozwoził 
on do 15 wiosek listy do składania podpisów,

14 Fotografem pozyskanym przez B. Gonczaruka dla robienia zdjęć był ś.p. Ludwik Hryniewicz. Wyrzucony z pracy za jawne 
praktyki religijne, zajął się fotograficzną produkcją tak zwanych tajemnic różańcowych (w języku polskim), na które było duże 
zapotrzebowanie. Działał aktywnie na rzecz odzyskania kościoła,

15 Język rosyjski wszystkich dokumentów zawiera dużo błędów. Być może było to zamierzone.
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Powyższych, tak bardzo pochlebnych dla władz radzieckich, sformułowań nie należy traktować 
jako wyrazu rzeczywistych przekonań petentów. Były one jedynie elementem upokarzającej taktyki. 
Autorzy pisma doskonale pamiętali i osobiście przeżyli deportacje, represje antypolskie16 oraz 
bezwzględne zniszczenie życia religijnego w okresie przedwojennym. Od lat też bezskutecznie prosili 
o zwrot świątyni. Ich rzeczywista ocena władzy radzieckiej była zupełnie inna. Pisali jednak to, co, jak 
sądzili, władza chciała usłyszeć i czym mieli nadzieję wpłynąć na przychylną dla nich decyzję. Była to 
typowa, powszechnie przyjęta stylistyka przy zakłamaniu, panującym w publicznych wypowiedziach 
pod adresem władz, czego zapewne nie oceniali w kategoriach etycznych.

Uwagę zwraca całkowita nieobecność osoby księdza we wszystkich podejmowanych staraniach, 
jakkolwiek wiadomo, że przyjeżdżał on z posługą duszpasterską do kaplicy otwartej w chacie. 
Wynika to z tego, że obecność ta była bardzo niepożądana i szkodliwa dla sprawy, a dla samego 
księdza niebezpieczna. Udowodnienie mu inspirowania poczynań wiernych, groziło wówczas karą 
-  nawet cofnięciem tak zwanej sprawki, czyli prawa do wykonywania funkcji religijnych. Starania 
społeczności katolickiej w sprawie kościoła odniosły skutek dopiero po kilkunastu latach. Świątynię 
zwrócono pod koniec lat osiemdziesiątych.

2. Sołobkowce

Kościół w Sołobkowcach, niegdyś przy klasztorze oo. Dominikanów, wzniesiono w 1650 r. Po 
zniszczeniu go przez Turków został odbudowany w 1717 r., a następnie restaurowany w ostatnich 
latach XIX w. W 1918 r. parafia liczyła 3 570 osób17. Kościół uległ zburzeniu na początku lat 
trzydziestych. Gdy wkrótce po II wojnie światowej ludzie zaczęli się gromadzić na modlitwę 
w jednym z pomieszczeń istniejącego jeszcze klasztoru podominikańskiego, zburzono także i tę 
budowlę.

Źródła dotyczące Sołobkowiec, choć nieco bogatsze i bardziej urozmaicone od zbiorów 
dotyczących parafii w Mukarowie Podleśnym, są jednak również niepełne i nieuporządkowane. 
Niemniej pozwalają odtworzyć zasadniczy przebieg, formy i atmosferę starań katolików o rejestrację 
ich wspólnoty religijnej w okresie 1979-1984. Pierwsza grupa dokumentów i świadectw pisanych 
dotyczy roku 1979. Są to przede wszystkim liczne formalne pokwitowania, bez jakiejkolwiek 
odpowiedzi, potwierdzające jednak otrzymanie listów poleconych (wysyłanych w sprawie rejestracji 
„dwudziestki”) od osób prywatnych z Sołobkowiec. Niezwykle wymowna i symptomatyczna jest 
sama liczba pism, a także instytucji, do których je przesyłano. Świadczy to o zaplanowanej i mającej 
szeroki zasięg akcji wiernych z parafii Sołobkowce.

Jednego tylko dnia, 20 sierpnia 1979 r., wysłano z Chmielnickiego dziewiętnaście różnych pism 
(według zachowanych pokwitowań pocztowych), w tym osiemnaście do Moskwy i jedno do Kijowa. 
Na uwagę zasługują ich adresaci. I tak: dwa, jak świadczą zapisy na pokwitowaniach, zostały wysłane 
do Breżniewa, trzy do różnych ministerstw (nazwy trudne do odczytania), po jednym do prokuratury 
ZSRR i W. Kurojedowa. Reszta została skierowana do redakcji różnych gazet, takich jak: „Prawda” 
(dwa), „Sowiecka Prawda”, „Izwiestia” (dwa), „Krestianka” , „Krestianin i Kommunisf’. Jeden list 
przesłano do Czerwonego Krzyża. Trzy pokwitowania są nieczytelne.

16 W. J a w o r s k a  pisze na ten temat: „W czasie represji zginęło więcej ludzi, niż w czasie wojny” , relacja cytowana; Por. 
W. L i z a k , Rozstrzelana Polonia. Polacy ZSRR 1917-1939, Szczecin 1990.

17 Por. Elenchus..., s. 75-76.
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W dniu następnym wystano dwanaście pism, w tym dziesięć do Moskwy i dwa do Kijowa. I tym 
razem dwa skierowano do Breżniewa i jedno do Kurojedowa. Ponadto pisano do Rady Ministrów 
w Kijowie, Czerwonego Krzyża w Kijowie oraz gazet „Prawda Ukrainy” i „Trud Ukrainy”, 
wychodzących w tym mieście. Pozostałe pisma przesłano do Moskwy, m.in. do redakcji „Prawdy” 
i „Komunista” . Innych adresów nie udało się odczytać. W sumie w ciągu zaledwie dwóch dni wysłano 
31 pism. Powyższa akcja dowodzi, że było to swoiste bombardowanie instytucji centralnych 
i republikańskich, oraz osób kierujących różnymi urzędami, a także redakcji gazet i czasopism. Miało 
ono na celu pokazanie z jednej strony wielkiego zasięgu prowadzonych działań, z drugiej zaś 
podkreślenie determinacji tych, którzy je podejmowali. Ponieważ pisma kierowane do redakcji gazet 
i różnych instytucji były odsyłane do urzędów do spraw wyznań, zobowiązywało to tym bardziej te 
urzędy do reagowania, a tym samym stwarzało pewną szansę w osiągnięciu celu.

Nasuwa się oczywiście pytanie, jaka była reakcja władz i innych adresatów na te wszystkie 
-  zapewne niezwykłe -  nalegania i interwencje. Otóż ich nadawcy otrzymywali formalne, zgodne 
z przepisami odpowiedzi. Były to powiadomienia o otrzymaniu danego pisma. O faktycznej jednak 
reakcji na nie najlepiej jednak świadczy fakt, że również w następnych latach relacjonowane tu 
starania nadal prowadzone były w tej samej formie. Władze pozostawały więc nieugięte, a taka ich 
postawa miała niewątpliwie na celu zniechęcenie wiernych do podejmowanych przez nich starań. Jeśli 
tak było w istocie, to taktyka ta okazała się całkowicie chybiona. Przyniosła bowiem rezultaty 
przeciwne do zamierzonych. Opór władz wyzwalał tylko nową energię w dążeniu do wyznaczonych 
celów.

Poczynając od 1983 r. widoczne są już nowe formy starań. Poprzednie można by uznać niejako za 
przygotowanie do nich. Obok listów od osób prywatnych, zaczęto składać podania podpisywane, jak 
miało to w tym samym czasie miejsce w Mukarowie, przez większą liczbę wiernych. Zanim je 
omówimy, odnotujmy kilka odpowiedzi udzielonych na pisma wysłane przez poszczególne osoby. 
Ilustrują one bowiem sposób traktowania ich przez władze. I tak Ł. S. Błażejewski, K. Ł. Wilczyńska 
i B. I. Pawluk, w odpowiedzi na podania z sierpnia i września 1983 r., skierowane do Prezydium 
Najwyższej Rady ZSRR otrzymali zawiadomienie z Komitetu Wykonawczego Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Chmielnickim, że podania ich zostały przesłane do rozpatrzenia na ręce Rady 
Powiatowej w Jarmolińcach -  a o jego wynikach będą informowani. Zawiadomienia podpisał 
M. Kołotyło. Ponadto, wspomniani wyżej K. Ł. Wilczyńska i Ł. S. Błażejewski, na pisma wysłane 
zapewne -  jak to wynika z odpowiedzi -  na adres Breżniewa, otrzymali odpowiedzi na wyróż
niających się swym wyglądem kartach, oznaczonych dużą czerwoną pieczęcią: KREML -  MOSK
WA C. Pierwsza odpowiedź z dnia 31 VIII 1983 r. powiadamia o przesłaniu pisma do 
Chmielnickiego. Druga natomiast, z dnia 3 IX tegoż roku, podaje, że pismo zostaje skierowane do 
Rady do Spraw Religii przy Radzie Ministrów ZSRR. Tak więc zwracanie się do najwyższych 
instancji państwowych o interwencję i przyspieszenie rejestracji wspólnoty religijnej było również 
nieskuteczne.

Zachowały się dwa odpisy listów wiernych z Sołobkowiec do dwóch kolejnych pierwszych 
sekretarzy i przewodniczących Prezydium Rady Najwyższej ZSRR -  J. Andropowa (1983-1984) 
i jego następcy K. Czernienki (1984-1985). W formie i treści są one uderzająco podobne do tych, jakie 
wysyłano z Mukarowa Podleśnego. Nowym elementem jest w nich jednak to, że obok skarg na 
bezskuteczność wieloletnich starań o rejestrację wspólnoty religijnej, zawierają one również skargę na 
próbę zastraszenia. Pisma charakteryzują się także znanymi nam już wyrazami lojalności wobec 
władzy radzieckiej i zobowiązaniami jej popierania, ale widoczna jest w nich również determinacja 
i zdecydowanie w dążeniu do celu.

W liście do J. Andropowa (taki jest adres na nie datowanym jego odpisie) czytamy:
„Towarzysze! Dlaczego nie pozwolicie nam zarejestrować związku religijnego w Sołobkow- 
cach? Przecież prosimy was i prosimy, zgodnie z postanowieniami Rady Najwyższej Związku 
Radzieckiego. Dlaczego my wierzący musimy płakać, prosić i cierpieć poniżenie od władz
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miejscowych. W powiecie w Chmielnicku złożyliśmy podanie jeszcze 21 stycznia 1983 r., 
podpisane przez 20 osób z prośbą o zarejestrowanie związku religijnego. Przyjęto nas 
przychylnie i kazano czekać. Do dnia dzisiejszego czekamy i czekamy, a w powiecie od nas 
uciekają.

Kiedy budowano władzę radziecką myśmy nie uciekali. Kiedy była wojna wszyscyśmy 
płakali i pracowali, a bracia nasi walczyli i ginęli z honorem” .

Jedna ze współautorek listu, po przedstawieniu ciężkiej pracy swojej wielodzietnej rodziny, jej 
cierpień w czasie wojny, śmierci jednego z synów w armii radzieckiej i obecnej służby w niej na terenie 
Niemiec drugiego, dodaje:

„A kiedy teraz zwracamy się do władz miejscowych o zarejestrowanie związku religijnego we 
wsi Sołobkowce, to oni nas unikają i nie chcą z nami rozmawiać. A przecież dla nas staruszek 
jedyna radość byłaby. Dlaczego nie pozwolić, żeby poświęcono dom, gdzie będziemy się 
modlić. W naszym jarmolióskim powiecie nie ma ani jednego kościoła, a jechać nigdzie nie 
damy rady. Dlatego tak bardzo Was prosimy z całego serca i z całej duszy, zarejestrujcie nasz 
katolicki związek. Prosimy Was, nie unikajcie nas, gdyż myśmy Was nie unikali i chociaż 
jesteśmy starzy, obiecujemy dalej budować władzę radziecką i rozwijać ją” .

Ton tej natarczywej prośby, jest -  jak widać -  wprost dramatyczny i niezwykły. Obietnica 
budowania i rozwijania władzy radzieckiej składana przez starych ludzi może się wydawać 
groteskowa. W rzeczywistości jest to charakterystyczny rys ówczesnych stosunków: władza 
-  obywatel, oraz przyczynek do argumentacji stosowanej przy próbach uzyskania pewnych praw 
religijnych. Powtarza się także znane nam już powoływanie się na potrzeby religijne kobiet-staruszek. 
Był to najczęściej używany argument. Liczono, że w ten sposób dom modlitwy służący tylko tej 
kategorii osób będzie można uzyskać znacznie łatwiej.

Kolejną ilustracją trudności, przed jakimi stali katolicy, starający się o rejestrację wspólnoty 
religijnej w Sołobkowcach, jest następny list zbiorowy w tej samej sprawie. Tym razem jest to pismo 
z 24 lutego 1984 r. do pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii ZSRR, K. Czernienki. Jego 
autorzy, nie zniechęceni, jak widać, dotychczasowymi, nieskutecznymi zabiegami, jeszcze raz szukają 
pomocy u najwyższych władz ZSRR. Okazało się bowiem, że miejscowe władze nie tylko nie reagują 
na żadne prowadzone od tylu lat starania, lecz podejmują nowe próby zniechęcenia wiernych, 
uciekając się do ich zastraszenia. Pismo jest zarazem skargą i żarliwą prośbą. Ze względu na bardzo 
wymowną treść zasługuje na przytoczenie w całości:

Do Przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR, Towarzysza 
Konstantego Czernienki -  od obywateli wsi Sołobkowce 
Chmielnickiego obwodu.

S K A R G A

Drodzy Towarzysze, oto już rok mija jak podjęliśmy starania w powiecie w celu 
zarejestrowania związku religijnego we wsi Sołobkowce18. Do tego czasu żadnej odpowiedzi 
nic otrzymaliśmy, wręcz przeciwnie, jesteśmy szykanowani przc2 miejscowe władze. Otóż. 24 
lutego 1984 r. wezwano naszą wspólnotę nie do Rady Wiejskiej, lecz na ubocze, żeby nas 
zastraszyć. Przyjechał z Chmielnicka pomocnik Iwana Bubiakowa T., towarzysz Wierowien- 
ko i jeszcze dwóch towarzyszy, których nie znamy, ale wierny, że są z powiatu chmielnickiego 
z Wydziału do Spraw Religii i zażądali od nas, żebyśmy z nimi rozmawiali na osobności.

18 Mowa tu o staraniach zbiorowych.
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Przestraszyliśmy się, gdyż nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie mają zamiary, jeżeli na 
spotkanie wybrali takie miejsce. Potem prosili, żebyśmy podpisali, że nie czujemy się obrażeni, 
lecz odmówiliśmy.

Drodzy towarzysze! Jak to może być, żeby dla nas nie było miejsca na rozmowę w urzędzie 
wiejskim, czy w domu kultury, lecz na uboczu jak w konspiracji. Do jakiego czasu będzie taka 
niesprawiedliwość? Kiedy u nas w Sołobkowcach będzie obowiązywało radzieckie prawo.

Prosimy Was w imię radzieckiego humanitaryzmu (nie boimy się, że jesteśmy wierzący, bo 
to nam dała radziecka demokracja), w imię wolności i wolnej polityki -  o interwencję w tej 
sprawie, żebyśmy nie żyli w ciągłym strachu. Pomóżcie nam drodzy!”

Także to, niecodzienne w swej wymowie pismo, nie przyniosło żadnych rezultatów. Należy 
dodać, że listy były tylko jedną z form starań. Drugą, niezwykle uciążliwą, były wielokrotne wyjazdy 
delegacji do Moskwy, Kijowa, Chmielnickiego i urzędów powiatowych. Z cytowanej już relacji 
Władysławy Jaworskiej z Sołobkowiec wiadomo, że zastraszania członków „dwudziestki” były 
częściowo skuteczne. W ich rezultacie dużo ludzi wycofało swoje podpisy pod listami do władz19.

Wieloletnie i nieustanne nalegania po pewnym czasie zrobiły jednak swoje, jakkolwiek stało się to 
już w bardzo zmienionej sytuacji politycznej. Władze poleciły bowiem znaleźć chatę, w której 
możnaby zarejestrować wspólnotę. Nadal jednak nie zrezygnowały z robienia trudności. Osoby, 
które zgłaszały gotowość ofiarowania swojego domu na kaplicę były zastraszane i wycofywały swoją 
ofertę, bądź też urząd odmawiał jej przyjęcia. Po pewnym czasie z trudem znaleziono starą, glinianą 
chatkę o powierzchni 15 m2, należącą do dwojga staruszków. Wówczas dopiero „dwudziestka” 
została zarejestrowana i po z górą półwiekowej przerwie odrodziła się w 1987 r., zlikwidowana na 
początku lat trzydziestych parafia w Sołobkowcach. Dojazdowe duszpasterstwo objął w niej ksiądz 
Władysław Wanags, proboszcz z odległego o kilkadziesiąt kilometrów Gródka Podolskiego. Ksiądz 
Wanags miał wówczas pod opieką pięć innych, w podobny sposób przywróconych do życia, parafii.

Pod jego energicznym kierownictwem rozpoczął się dynamiczny rozwój miejscowej wspólnoty 
religijnej. Ponieważ kaplica w małej chatce stanowczo nie odpowiadała potrzebom parafii20, 
z inicjatywy księdza Wanagsa rozpoczęto zdecydowane starania o odzyskanie dawnego placu 
kościelnego, z myślą o ponownym zbudowaniu tam świątyni. Pomimo nowych, pomyślniejszych 
warunków politycznych, szły one bardzo opornie. Zostały jednak uwieńczone powodzeniem w 1989 r. 
Natychmiast też poczyniono przygotowania do prac budowlanych. W następnym roku niezwykle 
szybko wzniesiono obszerną, prowizoryczną kaplicę i rozpoczęto budowę kościoła. Ten ostatni etap 
tak przedstawia jedna z parafianek:

„Długo jeździliśmy i pisali, żeby oddali nam plac kościelny, gdzie dawniej był kościół. 
Czcigodny Ksiądz Proboszcz mówił: módlcie się, adorujcie Pana Jezusa i proście Jego. My 
adorowali w nocy i po tysiąc pacierzy odmawiali i Bóg nas wysłuchał. I po bardzo długich 
jazdach i pisaniach do Moskwy, Chmielnicka i Jarmoliniec, oddali nam nasz plac [...] 
Zbudowaliśmy kaplicę i zaczęli budować kościół, zbudowali fundament. Zły duch nie chce się 
zdać i jak może, tak się ociąga i nieraz szkodzi nam w budowie. Ale z Wolą Bożą i pomocą 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i Różańcowej zbudujemy kościół nasz” 21.

Aby właściwie zrozumieć postawę mieszkańców Sołobkowiec należy dodać, że życie religijne w tej 
miejscowości i okolicy -  nawet w najgorszych czasach -  zachowało pewną ciągłość. W czasie terroru 
lat trzydziestych, ludzie, po zburzeniu kościoła, gromadzili się w nocy na konspiracyjnych

19 W. J a w o r s k a ,  relacja cytowana.
20 Były to wówczas oprócz Gródka parafie: Satanów, Smotrycz, Tamoruda, Tynna i Zińków. W ciągu następnych dwóch lat 

ksiądz Wanags przyjął pod opiekę dalszych dziesięć parafii. Pod koniec 1990 r. były to: Czercze, Jarmolińce, Jesienówka, Łoszkowce, 
Kutkowce, Klinowoje, Borszczówka, Kumanów, Wołoczyska i Zawalijki.

21 W. J a w o r s k a ,  relacja cytowana.
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modlitwach w domach prywatnych22. W czasie wojny i zaraz po niej czynili to już jawnie wśród ruin 
kościoła, przy fragmencie zachowanych jego murów. Podczas okupacji niemieckiej w Sołobkowcach 
i okolicy pracowali księża przybyli z Polski. W latach powojennych istniała oddalona o kilkadziesiąt 
kilometrów parafia, do której można było się udać z okazji największych świąt lub różnych wydarzeń 
życia rodzinnego. W niektórych parafiach (np. w Gródku) wierni bardzo stanowczo występowali 
w obronie swojego duszpasterza, którego władze chciały usunąć za zbyt gorliwą -  ich zdaniem -  pracę 
duszpasterską. Wszystko to podtrzymywało świadomość religijną wiernych. W latach siedem
dziesiątych i osiemdziesiątych, gdy władza zrezygnowała już z rządów terroru, ludność podjęła 
starania o odzyskanie niektórych praw religijnych. Poczynania tego rodzaju miały miejsce w około 
150 dawnych parafiach województwa Winnickiego, chmielnickiego i żytomierskiego. Chodziło 
przede wszystkim o rejestrację wspólnot religijnych i kaplic (głównie w domach prywatnych), a nieco 
później także o odzyskanie zachowanych jeszcze kościołów, lub budowę nowych.

3. Stosunek władz do starań ludności katolickiej i społeczne tego rezultaty

Postawa władz wobec przedstawionych powyżej wystąpień ludności katolickiej w obronie życia 
religijnego, wynikała przede wszystkim z doktryny ateizmu państwowego i jej długoletniego 
praktykowania. W ustawodawstwie radzieckim Kościół i jego działalność religijna została całkowicie 
podporządkowana władzy państwowej. Miało to początkowo na celu całkowitą likwidację życia 
religijnego, a następnie, po II wojnie światowej, maksymalne ograniczenie wszystkich przejawów 
działalności duszpasterskiej, w imię znanej zasady: religia -  opium dla ludu. Stąd też ze szczególną 
konsekwencją i surowością separowana była od życia religijnego młodzież i dzieci. W duchu tym 
formowano, przez wiele pokoleń, w teorii i praktyce, kadry urzędów do spraw wyznań i wszystkich 
innych instytucji państwowych. Rozwój Kościoła katolickiego, uważanego za szczególnie niebez
pieczny i niepożądany, nie mieścił się w kategoriach myślenia urzędników. Tym też, przede 
wszystkim, należy tłumaczyć wieloletni opór władz wszystkich szczebli wobec starań wiernych, oraz 
konsekwentne ignorowanie ich petycji. Połączone było to jednak - ja k  już stwierdziliśmy -  z formalną 
poprawnością traktowania tych pism. Zawiadomienia o ich otrzymaniu, miały być dowodem 
istnienia pełnej praworządności.

Nieuniknione staje się pytanie: jakie były rezultaty tej polityki w sferze życia religijnego 
i społecznego wspólnot katolickich? Otóż, jak już wspomniano, były one całkowicie odmienne od 
tych, na jakie liczyły władze. Starania podejmowane przez wiernych w interesującej nas tu dziedzinie, 
były znakiem, że całkowicie zatomizowane przez terror stalinowski społeczności lokalne, zaczynały 
się stopniowo organizować. Dokonywało się to poprzez dążenia do prawnego uznania wspólnot 
religijnych i miejsc kultu, które stawały się dla nich najważniejszymi ośrodkami życia społecznego.

Przeciwstawianie się władz tym dążeniom nie tylko wiernych nie zniechęcało, ale przyczyniało się 
do poszukiwania nowych form wystąpień i mobilizowało do ich ponawiania. Przeżywane przez wiele 
lat rozczarowania i ponoszone ofiary pogłębiały tylko uczucia religijne, budziły zainteresowanie 
ogółu i stopniowo umacniały więź społeczną między wiernymi zainteresowanymi sprawą odzyskania 
swobód wyznaniowych. W rezultacie więc, trwające latami -  bezskuteczne początkowo -  starania 
parafian, mające na celu odtworzenie dawnego życia religijnego, przyczyniły się w dużym stopniu do 
zintegrowania niegdyś całkowicie rozbitych wspólnot katolickich. Osiągnięte z takim trudem 
rezultaty -  zorganizowane własne parafie i odzyskane lub też zbudowane kościoły -  są tym bardziej 
cenione i łączą zaangażowanych w te działania ludzi.

22 Jedyną strukturą organizacyjną życia religijnego był wówczas tak zwany Żywy Różaniec i jego wspólne, potajemne odmawianie. 
Do niedawna byl on uważany przez władze radzieckie za szczególnie niebezpieczną praktykę. Osoby aresztowane przed wojną za 
przynależność do Żywego Różańca nie wracały już do domów. Por. relację ustną W. J a w o r s k i e j  z Sołobkowiec, z 28 XII 1989 r.
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Należy dodać, że rozpoczęte, niekiedy jeszcze w czasach Breżniewa, starania, stały się znacznie 
łatwiejsze wraz z widoczną liberalizacją życia społecznego w okresie rządów Gorbaczowa. Jednakże 
istotne zmiany w dotychczasowej sytuacji Kościoła katolickiego w ZSRR dokonały się dopiero 
w latach 1988-1991. Liczba parafii w województwach: Winnickim, chmielnickim i żytomierskim 
wzrosła z niespełna 40 w 1986 r., do około 160 w 1991 r. Wiosną tegoż roku mianowani zostali, po 
kilkudziesięciu latach przerwy, ordynariusze przywróconych do życia dwu diecezji: żytomierskiej 
i kamienieckiej. Odbudowa normalnych instytucji życia religijnego stawia jednak przed or
dynariuszami bardzo trudne do rozwiązania problemy duszpasterskie, wynikające ze zniszczenia 
kościelnych struktur organizacyjnych, ośrodków kultu, braków kadrowych, itp. Ogromną pomocą, 
a zarazem bodźcem w ich pracy jest jednak niezwykła, widoczna gorliwość i ofiarność wiernych 
w odbudowie życia religijnego.

Zakończenie

Ludność katolicka na Ukrainie, której dążenia do odzyskania pewnych praw religijnych zostały 
tu na przykładzie dwóch skupisk wiernych ukazane, jest pochodzenia polskiego. Jej życie religijne, 
prywatne i publiczne, oparte jest od niepamiętnych czasów na języku polskim, w nim bowiem można 
było przechować wyznawane wartości w okresie najcięższych prześladowań. Po zlikwidowaniu przez 
władze radzieckie wszelkich instytucji polskich, język ten mógł być swobodnie używany jedynie 
w miejscach kultu. Tym samym odegrały one i nadal odgrywają zasadniczą rolę w zachowaniu 
różnych wartości kultury polskiej. Ponieważ jednak katolicka ludność na Ukrainie, i w innych 
miejscach w ZSRR -  na skutek warunków politycznych, w jakich się znalazła -  w znacznej mierze 
utraciła znajomość języka polskiego, do kościołów katolickich obrządku łacińskiego wprowadzany 
bywa w pewnym zakresie, ze względów duszpasterskich, język ukraiński. Ogół ludności katolickiej 
akceptuje to, pod warunkiem wszakże zachowania w pierwszym rzędzie języka polskiego w głównych 
nabożeństwach liturgicznych. W jej odczuciu stanowi on bowiem bardzo ważny element duchowej 
i kulturowej tożsamości katolików. Tak więc proces odrodzenia religijnego wspólnot katolickich 
łączy się ściśle z różnymi aspektami problematyki etnicznej.

W dotychczasowych badaniach dotyczących Polonii i polskich mniejszości narodowych w innych 
krajach, Polacy w ZSRR przez kilkadziesiąt lat byli w zasadzie nieobecni. Teraz wreszcie otwierają się 
możliwości podejmowania różnego rodzaju badań. Jednym z najbardziej interesujących problemów 
w tej dziedzinie jest życie religijne polskiej mniejszości narodowej w ZSRR w ciągu ostatnich 
siedemdziesięciu lat.





Przegląd Wschodni t, I, z. 4, 1991, s. 871-876, ISSN 0867-5929 ©  Przegląd Wschodni, Warszawa 1991

J e rzy  S tarnawski
Łódź

SYLWETKI LW OW SKICH HISTORYKÓW  LITERATURY

1. ANTO NI MAŁECKI (16 VII 1821 -  7 X 1913)

A n to n i Małecki był postacią stojącą na przełomie. Złożyło się na to kilka przyczyn. Dwie z nich 
wymienić trzeba na początku. Historycy polskiej nauki o literaturze zgodnym chórem traktują go 
jako pierwszego nowoczesnego badacza dziejów literatury polskiej, jako czcigodnego Nestora czy 
protoplastę nie tylko lwowskiej szkoły filologicznej. Dane mu było w okresie kilkunastoletniej 
zaledwie profesury (1856-1874) przeżyć przekształcenie uczelni w polski uniwersytet, dane mu było 
rozpocząć okres świetności katedry języka polskiego i literatury. Należy wyjaśnić, że Uniwersytet 
Lwowski, nie nazywany wówczas Uniwersytetem Jana Kazimierza, wskrzeszony został po pewnej 
przerwie w 1817 r., ale jako uczelnia niemiecka. Był to jeszcze okres germanizacyjnej polityki Austrii 
w zakresie oświaty na terenie Galicji.

W odnowionym uniwersytecie za sprawą Józefa Maksymiliana Ossolińskiego cesarz zatwierdził 
katedrę nadzwyczajną języka i literatury polskiej. Obsadzono ją  dopiero w 1826 r.; pierwszym 
profesorem był Mikołaj Michalewicz (1792-1846), bardziej językoznawca-slawista niż historyk 
literatury, autor nielicznych prac naukowych. Po jego ustąpieniu z katedry w 1844 r. z powodu 
śmiertelnej już choroby, katedrę zajmował krótko (1846-1852) Jan Kanty Szlachtowski (1816-1871), 
usunięty ze względów politycznych, przede wszystkim wydawca średniowiecznych kronik polskich: 
Anonima tzw. Galla w Monumenta Germaniae Historica (t. II, 1851) i -  później -  Janka z Czarnkowa 
w Monumenta Poloniae Historica (t. II, 1872). Od Małeckiego rozpoczął się poczet profesorów 
zwyczajnych w historii katedry.

Pochodził Małecki z Wielkopolski. Był wychowankiem Gimnazjum im. Świętej Marii Magdaleny 
w Poznaniu (matura z 1841 r.), a więc szkoły średniej doskonale postawionej, mającej piękne 
tradycje. Lata międzypowstaniowe były najsmutniejszym okresem w dziejach nauki polskiej. 
Zlikwidowano uniwersytety w Warszawie i w Wilnie, również Liceum Krzemienieckie; Uniwersytet 
Lwowski był jeszcze niemiecki, Jagielloński borykał się z ogromnymi trudnościami finansowymi. 
W tym okresie stosunkowo najszczęśliwsza była młodzież Wielkiego Księstwa Poznańskiego, mająca 
łatwy dostęp do uniwersytetów -  wprawdzie niemieckich -  wrocławskiego i berlińskiego. Małecki 
odbył w Berlinie studia filozoficzne, zakończone doktoratem uzyskanym w 1844 r., a więc już w trzy 
lata po maturze. Dysertacja pt. De Academia vetere poświęcona była szkole filozoficznej Platona.

Doktorat poprzedziły artykuły pisane od 1841 r., w tym miniaturowa charakterystyka 
największego poety, żyjącego, ale już umilkłego, O życiu i pismach Adama Mickiewicza („Orędownik 
Naukowy” 1842, nr 31-32). W latach 1845-1850 Małecki uczył w gimnazjum, które go wykształciło. 
Jednocześnie był stale aktywny naukowo; opublikował m.in. dwie ważne rozprawy o Zygmuncie 
Krasińskim: O stanowisku i dziełach Autora Irydiona (Rok 1845..., Poznań, wyd. 1846); Irydion 
(„Przegląd Poznański” 1847, t. IV). W przeciwieństwie do młodzieńczego studium o Mickiewiczu 
rozprawy o Krasińskim mają nie tylko historyczne, ale i trwałe znaczenie.

Małecki nie wrócił w swej późniejszej twórczości naukowej do Krasińskiego, którego dzieła 
wydawano w czasach jego działalności i o którym pisano coraz więcej. W młodości naukowej tylko 
dysertacja doktorska była z zakresu filologii klasycznej, kilka prac dotyczyło literatury polskiej,
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zjawiła się jedna historyczna -  mediewistyczna: Polska wieków średnich czyli Joachima Lelewela 
w dziejach narodowych postrzeżenia („Przegląd Poznański” 1848, t. VI). W ten sposób rozpoczęła się 
twórczość naukowa w trzech dziedzinach nauki, które Małecki opanował i rozwijał w dalszych 
latach. Był filologiem klasycznym, filologiem polskim i historykiem-mediewistą. Można nawet 
mówić o czterech kierunkach działalności Małeckiego, bo w filologii polskiej był zarówno 
historykiem literatury, jak i językoznawcą.

Katedrę uniwersytecką otrzymał najpierw z dziedziny poświadczonej dyplomem doktorskim: 
w 1850 r. został profesorem filologii klasycznej w Krakowie; utracił katedrę po trzech latach (1853) 
z tych powodów, z których Szlachtowski utracił jednocześnie katedrę języka i literatury polskiej we 
Lwowie. Stanowisko profesora uniwersytetu łączył w swych latach krakowskich z dyrekturą 
Gimnazjum Św. Anny, jednego z najstarszych w Polsce. Aktywność profesora zaowocowała 
natychmiast: utrwalił swe pierwsze uniwersyteckie wykłady, wydał w 1851 r. Prelekcyje o filologii 
klasycznej i je j encyklopedii miane w półroczu letnim r. 1850... Książka, mimo iż pisana już przeszło 
przed 140 laty, nie została naprawdę zastąpiona inną. Największy z polskich filologów klasycznych, 
Tadeusz Zieliński (1859-1944), nie opublikował w kształcie drukowanym Encyklopedii fdologii 
klasycznej, wykładanej w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1926-1928; pozostała jako skrypt 
z wykładów, rzadko dziś dostępny. Leokadii Małunowiczówny (1910-1980) Wstęp do studiów 
filologii klasycznej [...] -  (Lublin 1960) -  to przede wszystkim kompendium bibliograficzne.

W latach 1854—1856 był Małecki profesorem filologii klasycznej w Innsbrucku. Jedyna poza 
dysertacją doktorską i poza Prelekcyjami ... krakowskimi rozprawa z zakresu filologii klasycznej 
ukazała się już w okresie lwowskim, a więc wówczas, gdy Małecki od tej dyscypliny odszedł ku 
polonistyce. Obszerne studium Ustępy z historii dramatu greckiego, złożone z kilku punktów 
opublikował autor w dwu tomach „Biblioteki Ossolińskich” (1866, t. IX, 1868, t. X). Odnotować 
trzeba także przekład Sofoklesa Elektry (1854), pierwszy polski przekład całkowity tej tragedii 
(fragmenty tłumaczenia Euzebiusza Słowackiego wydane zostały po śmierci uczonego i poety 
w tomie III Dziel z pozostałych rękopisów ogłoszonych, 1826). Zaznaczyć warto, że poza obfitą 
twórczością naukową w wielu dziedzinach humanistyki Małecki znajdował czas na twórczość 
dramatyczną (od 1854 począwszy), co prawie jednocześnie z nim rozpoczęli spośród uczonych młodsi 
od niego: historyk Józef Szujski (ur. 1835) i historyk literatury Adam Bełcikowski (ur. 1839). 
Twórczość dramatyczna wszystkich trzech wymienionych, mająca jako temat głównie karty 
z dziejów naszych, przebrzmiała w odbiorze, ale poznania naukowego nie doczekała nigdy.

W 1856 r. Małecki objął katedrę, już zwyczajną, języka i literatury polskiej w Uniwersytecie 
Lwowskim i na zawsze, a więc na 67 lat dalszego życia związał się ze Lwowem. Jednakże z katedry 
ustąpił w pełni sił, w wieku lat 51 zaledwie (1874), wtedy gdy wykształcił następcę, Romana Piłata. Od 
1869 r. był zastępcą kuratora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, zamieszkał pod kopułą 
Ossolineum, czynny był nadal naukowo po przejściu w stan spoczynku i z cichego Tusculum 
patronował wielu poczynaniom naukowym środowiska lwowskiego. Obdarzono go godnościami 
poza środowiskiem lwowskim: w 1866 r. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk powołało go na 
członka, w 1873 r. nowo powstała Akademia Umiejętności, przekształcona z Towarzystwa 
Naukowego Krakowskiego, przyjęła go w poczet członków czynnych.

Jako profesor zajmował się Małecki, zgodnie z profilem katedry, w równej mierze gramatyką, jak 
i historią literatury. Prac naukowych z zakresu językoznawstwa nie było w jego dorobku wiele. 
W 1860 r. opublikował rozprawę O badaniach filologicznych na polu języka starosłowiańskiego 
(„Czytelnia dla Młodzieży”, nr 1-5). Wypowiedział się w sprawie ustalenia pisowni polskiej 
(„Szkoła” 1868,1.1, z. 2), konkretnie w sprawie głoski „j” . Wydał, o czym jeszcze będzie mowa. Biblię 
szaroszpatacką. Ale przede wszystkim zasłużył się jako autor podręczników. Jego szkolna Gramatyka 
języka polskiego [...], tzw. mniejsza, miała w latach 1863-1910 aż 11 wydań, a tzw. większa w latach 
1863-1913 aż 12 wydań. Posługiwano się tą książką w galicyjskich gimnazjach przez dziesiątki lat.
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Najbardziej ambitnym dziełem z tego okresu była Gramatyka historyczno-porównawcza języka 
polskiego (t. I-II, 1879), pierwsze dzieło tak obszerne z zakresu dyscypliny obranej tytułem. 
Oczywiście, podręczniki Małeckiego do gramatyki polskiej, nawet z tym największym włącznie, 
zastąpione zostały od początku XX w. innymi i z czasem przestały funkcjonować w dydaktyce.

Wykłady Małeckiego z zakresu językoznawstwa miały w pierwszych latach działalności na 
katedrze (do 1859 r.) tytuły częściowo niemieckie, z czego jednak Małecki szybko się wyzwolił. 
Profesurę sprawował w niemieckim jeszcze uniwersytecie, który dopiero po ogłoszeniu w 1867 r. 
autonomii Galicji stał się oficjalnie polskim -  choć przekształcał się w ciągu wielu lat, ale katedra 
Małeckiego stawała się coraz bardziej oazą polskości. Miał Małecki jedną zasługę niemałą. W czasie 
habilitacyjnego przewodu następcy swego, dra Romana Piłata (1869), przerwał posiedzenie, gdy 
przyszła dyrektywa, by przewód prowadzony był po niemiecku. Zwyciężył. Po pewnym czasie 
przewód został dokończony po polsku.

Z zakresu literatury polskiej wykładał Małecki co roku inną epokę, a więc wykładał cyklicznie: po 
kilku latach wracał do wykładów ongiś już wygłaszanych, które najprawdopodobniej starannie 
odświeżał, o czym świadczą tytuły nieco inaczej sformułowane. Literatura polska, która w świado
mości ogółu społeczeństwa kończyła się na trzech wielkich romantykach (ostatni żył jeszcze do 1859 
r.), niewiele dawała wówczas inspiracji w ówczesnym stanie badań do wykładów monograficznych, 
i takich nie oczekiwano.

Pewne novum w dydaktycznej działalności Małeckiego stanowiło zainicjowanie czegoś w rodzaju 
ćwiczeń uniwersyteckich, nie stosowanych jeszcze w tych czasach powszechnie. W drugim roku 
profesury, 1857/1858, wprowadził Rozbiór niektórych arcydzieł poetyckich z ostatniej epoki literatury 
polskiej. Tego typu zajęcia były następnie ogłaszane pod różnymi tytułami, niekiedy bardziej 
wyraźne: Praktyczne ćwiczenia w języku polskim lub Stylistyczne ćwiczenia. Zdarzało się poświęcenie 
takich zajęć wskazanemu imiennie poecie lub dziełu, np. Estetyczna analiza najważniejszych dziel J. 
Słowackiego wraz z jego biografią (1861/1862, sem. II), Rozbiór estetyczno-krytyczny „Króla-Ducha" 
Słowackiego (1865/1866, sem. I), Rozbiór krytyczny „Konrada Wallenroda" Mickiewicza pod 
względem dążności poematu i artystycznego przeprowadzenia (1871/1872, sem. II).

Wykłady swego mistrza scharakteryzował z ogromnym pietyzmem wybitny polonista gimnazjal
ny, działający we Lwowie, Franciszek Próchnicki (1847-1911). Dopatrzył się w nich „nieopisanego 
uroku” . Zapamiętał „oblicze ukochanego profesora” , które wywierało „wpływ niewysłowiony” . 
Stwierdził, że wykłady wykazywały „gruntowną znajomość przedmiotu”, a jednocześnie „tchnęły 
gorącą miłością naszej przeszłości” 1. Spostrzeżenie to jest niezwykle ważne. Nasze nowoczesne 
badania historycznoliterackie wyrosły na gruncie patriotyzmu ukształtowanego w warunkach, które 
wytworzyła niewola. I to stało u genezy przemyśleń wielu najznakomitszych uczonych, by tylko 
Ignacego Chrzanowskiego i jego Historię literatury niepodległej Polski przypomnieć.

Jako badacz języka polskiego Małecki utrwalił swoje nazwisko podręcznikiem obejmującym całą 
dziedzinę. W badaniach historycznoliterackich zainicjował zwrot pewien: do syntetycznego przed
stawienia całości materiału nie dążył, mimo iż do niedawna nie wyobrażano sobie innego ujęcia 
dziejów literatury naszej niż całościowe. Dopiero współcześnie wielka poezja romantyczna wespół 
z muzyką Fryderyka Chopina zwracała Europie całej uwagę na to, że naród podbity zasługuje na 
niepodległość dzięki swej wysokiej kulturze. Jednak osiągnięcia naszej poezji poprzedzające 
wystąpienie Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego nie były powszechnie uznane za wybitne, nie 
były prawie zupełnie przedmiotem badań dokładniejszych. „Literaturką” nazwał nasze piśmiennict
wo Krasiński w jednym z listów do ojca. Nie obdarzył jednak tym mianem poezji Mickiewicza 
i Słowackiego. Gdy Małecki rozpoczął działalność, historia literatury polskiej musiała być, według

1 Por. F, P r ó c h n ic k i ,  Z  powodu jubileuszu Antoniego Małeckiego, „Muzeum” 1902, R. XVIII, s. 161-165.
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ówczesnych gustów, jedynie syntetycznie przedstawiona, co w praktyce oznaczało ograniczenie 
obrazu dziejów literatury do bibliografii. Tak wyglądały dzieła zatytułowane Historia literatury 
polskiej lub Piśmiennictwo polskie aż do Michała Wiszniewskiego czy do Wacława Aleksandra 
Maciejowskiego. Małecki stał się pierwszym konsekwentnym monografistą.

W 1859 r. w studium monograficznym pt. Jan Andrzej Morsztyn, poeta polski XVII wieku, i jego 
imiennicy (w: Pismo zbiorowe, wyd. Jozefat Ohryzko) zwrócił uwagę na to, że czterech było 
Morsztynów w XVII w., nie poznanych jeszcze należycie. Pięć lat później studium monograficzne 
Andrzej Frycz Modrzewski („Biblioteka Ossolińskich” 1864, t. V) rozpoczął od kodyfikacji 
stanowiska metodologicznego. Jasno i dobitnie wyraził postulat konieczności zastępowania 
monograficznymi opracowaniami wybitnych pisarzy syntez nie pogłębionych, niewiele wychodzą
cych poza zestawienia bibliograficzne. Pierwszy zarys monograficzny pióra Małeckiego wprowadził 
na kartę dziejów literatury dynastię siedemnastowiecznych poetów, drugi stanowił w ówczesnym 
stanie badań kamień węgielny nowoczesnej wiedzy o wielkim pisarzu politycznym XVI wieku. 
Uznanie pozyskał autor poza Polską. Gdy bowiem w pół wieku później (1914) rosyjski uczony 
zmierzający do monografii o naszym Fryczu Modrzewskim, Władimir Plotnikow, opracował 
przegląd badań nad Fryczem w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, zadedykował pracę Pamiati 
Antona Maleckogo2. Przede wszystkim jednak przeszedł Małecki do nieśmiertelności jako badacz 
Słowackiego.

Dla naukowego poznania Słowackiego Lwów stał się Mekką wkrótce po śmierci poety. Salomea 
Słowacka-Becu (1792-1855) udała się po śmierci syna do Paryża i przywiozła rękopisy poezyj nie 
wydanych za życia. Wiemy dziś, że puścizna poetycka pozostała w rękopisie była obszerniejsza od 
twórczości opublikowanej za życia Słowackiego. Za radą historyka Karola Szajnochy (1818-1868) 
Salomea Becu zdeponowała rękopisy w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie. 
Pierwszym uczonym, który cała puściznę przeczytał i przebadał, był Małecki. Niemal jednocześnie 
ukazał się w jego opracowaniu trzytomowy zbiór utworów Słowackiego, wydanych z puścizny 
rękopiśmiennej pod błędnym tytułem Pisma pośmiertne (1866, przecież nie były przez poetę pisane po 
śmierci!) i dwutomowa monografia pt. Juliusz Słowacki, jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej 
epoki (t. I-II, 1866-1867). Monografia wznowiona została dwa razy jeszcze jako dzieło trzylomowe; 
posługujemy się dziś wydaniem trzecim (1901), z uzupełnieniami Bronisława Gubrynowicza.

Wielkie korpus edytorskie przyniosło m.in. rzeczy tak ważne, jak dramat o Horsztyńskim, jak 
Fantazy (ten wydany został pod niewłaściwym tytułem Niepoprawni, nie utrzymującym się już 
u dwudziestowiecznych badaczy utworu), jak dalsze rapsody Króla-Ducha. Te klejnoty poezji 
Słowackiego, i wiele innych, otrzymała czytająca Polska po raz pierwszy w opracowaniu edytorskim 
Małeckiego na podstawie rękopisów przechowywanych we Lwowie. Monografia poety, przed
stawiająca oczywiście, zgodnie z ówczesnymi obyczajami naukowymi, na równi życie i twórczość, 
była pierwszą wielką monografią poświęconą jednemu z trzech poetów uznawanych już powszechnie 
za największych. Rozpoczęła w polskiej nauce typ monografii-rzeki, tak jak w beletrystyce mówimy 
o powieści-rzece (np. Marii Dąbrowskiej Noce i dnie). Małecki był zajmującym narratorem biografii 
poety, co mu zjednało miano „Plutarcha Słowackiego”. Opowieść oparł oczywiście w dużej części na 
listach do matki. Jako historyk literatury-konstruktor wywiązał się z zadania rozmaicie. Nie 
rozumiał należycie twórczości okresu mistycznego, którą na początku XX wieku uczyniono osią 
dzieła poetyckiego twórcy Króla-Ducha. Lepiej analizował dramaty niż utwory należące do innych 
gatunków. Przecież sam był dramaturgiem. Ale, oceniając dzieło konstrukcyjne Małeckiego 
w perspektywie historycznej, przyznać musimy, że kamień węgielny w badaniach nad twórcą 
Anhellego i Lilii Wenedy został wzniesiony.

2 V. P ło  tn ik o v , Andriej Frić Modzewskij v naućnoj litieraturie zapodlednija 50 Jiet, „Naućnyj Istorićeskij Żumal” 1914, t, II, 
z. 3 (5), s. 75-87.
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Nieprzypadkowo wymienia się te dwa utwory; te dwa zanalizował Małecki chyba najwnikliwiej. 
I to zostało uznane. Odpowiednie fragmenty przeszły nawet do wypisów dla wyższych klas 
w dawnych ośmioklasowych gimnazjach. Stanisława Tarnowskiego i Franciszka Próchnickiego 
IFrp/.ry polskie (Hu klas wyższych szkól gimnazjalnych włączały do lektury uczniowskiej fragmenty pl. 
Rozbiór krytyczny "Anhellego”3 4. Stanisław Adamczewski w antologii pt. Sympozjom Wybór 
prozaików polskich w. X IX  i X X ... włączył do zbioru obszerny fragment rozdziału o Lilii Weneebie, 
nadając mu tytuł Lechici i Wenedzi w tragedii Słowackiego*. Fakt, iż dwukrotnie fragmenty 
monografii o Słowackim weszły do szkolnych wypisów, nic jest bez znaczenia.

Edycja Pism pośmiertnych (t. I-III) została powtórzona jako „pomnożona” w 1885 r,, zaś w 1880 
i ponownie w 1885 r. ukazały się w wydaniu Małeckiego Pisma poety „chronologicznym porządkiem 
do druku ułożone” (t. I—IV). Edytorem najświetniejszym „Plutarch Słowackiego" nie był; 
nowoczesna tekstologia dzieł literackich narodziła się jeszcze za jego życia, a le nie w latach, w których 
tworzył korpus wydawnicze dzieł wielkiego romantyka. Również historyczne znaczenie jedynie 
przyznać należy Wyborowi mów staropolskich świeckich sejmowych i innych, który opracował w 1860 
r.; może nieco trwalsze edycji Biblii szaroszpatackiej (pt. Biblia Królowej Zofii. 1871), bo ten zabytek 
ma zadawalającą językoznawców literaturę przedmiotu, ale pełnego wydania drukowanego nie 
otrzymał już nigdy. Otrzymał tylko w 1930 r. wydanie fototypiczne w opracowaniu Ludwika 
Bernackiego, zbawienne dla nauki wobec faktu, że oryginał przechowywany był do 1944 r. 
w Szaroszpatach na Węgrzech, w bibliotece protestanckiego gimnazjum, i tam przepadł w czasie 
działań wojennych. Wydanie Małeckiego było ostatnim drukowanym [j Zc!].

Do obchodów jubileuszowych Kochanowskiego w 1884 r. włączył się Małecki rozprawą Jana 
Kochanowskiego młodość, ogłoszoną na łamach „Przeglądu Polskiego” (1884,1.1). Prawdopodobnie 
był to zalążek monografii poety czarnoleskiego, której autor nie napisał już nigdy. W tym czasie 
historia literatury polskiej stawała się już martwą kartąjego działalności naukowej. Zrezygnowawszy 
z katedry uniwersyteckiej, przedzierzgnął się w historyka-mediewistę, do czego -  jak wskazano 
-  skłonność objawił już w 1848 r. Znamienne przy tym, iż jako profesor języka i literatury polskiej 
ogarniał i publikacjami i działalnością dydaktyczną całą dyscyplinę czy -  gdy idzie o literaturę 
-przynajmniej wybrane karty z różnych epok, jako historyk obrał jedną epokę i prawie nic wychodził 
poza nią. Ale zjawisko można łatwo zrozumieć: historyk literatury polskiej bardzo często jeszcze do 
naszych czasów ogarniać musi całość dziejów piśmiennictwa narodowego; historycy, jak zwykle 
wyprzedzający historyków literatury pod względem zorganizowania warsztatu naukowego, po
dzielili się epokami, przynajmniej trzema zasadniczymi (starożytność, średniowiecze, doba nowożyt
na) jeszcze w drugiej połowie XIX w.

W ostatnich łatach profesury lwowskiej napisał Małecki rozprawę o runach słowiańskich, którą 
jako członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego opublikował w „Rocznikach Towarzyst
wa” [...] (1872, t. VII; przedr. pt. Runy słowiańskie i mikorzyńskie kamienie, w: Z  przeszłości dziejów. 
Pisma pomniejsze, t. I, 1897). Cztery artykuły ogłoszone już po rezygnacji z katedry, w 1875 r„ na 
łamach „Przewodnika Naukowego i Literackiego" złożyły się w późniejszej redakcji na obszerniejszą 
rozprawę pt. Rewizja dziejów polskich w pierwszych dwóch wiekach politycznego istnienia (także 
w zbiorze Z  przeszłości dziejowej, t. I) . Dwie wersje miała rozprawa Testament Bolesława 
Krzywoustego („Przewodnik Naukowy i Literacki” 1876; „Kwartalnik Historyczny” 1881, t. IX). 
Wespół z Wojciechem Kętrzyńskim (1838-1918), dyrektorem Zakładu Narodowego im. Ossolińs
kich, i z Ksawerym Liskiem (1838-1891), profesorem historii w Uniwersytecie Lwowskim, był 
Małecki autorem przedmowy do III i IV tomu wydawnictw Monumenta Potoniae Historica (1878, 
1884). Sprawą włościańską w wiekach średnich zajął się jako autor rozprawki Ludność wolna

3 Por. cz. 2., Lwów 1906, s. 599-613.
4 Lwów 1926, s, 128-134.
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w Księdze henrykowskiej („Kwartalnik Historyczny” 1894, przedr. pod zmienionym tytułem 
w zbiorze Z przeszłości dziejowej, 1.1). Na temat unii horodelskiej napisał interesujący przyczynek pt. 
Znaczenie unii horodelskiej w r. 1413 z punktu widzenia heraldycznego („Kwartalnik Historyczny” 
1898, t. XII).

Heraldyka stała się wśród nauk pomocniczych historii, pozostających w orbicie zainteresowań 
historyka-mediewisty na miejscu czołowym, niezwykle ważną dziedziną prac naukowych Małec
kiego. Wydal w 1890 r. Studia heraldyczne (t, I-II), podstawowe do dziś jeszcze dla badaczy z zakresu 
tej domeny badań historycznych. Jest to historyczne opus magnum autora, ale towarzyszy mu drugie, 
także obszerne, Lechici w świetle historycznej krytyki (1897, wyd. 2 1907).

Spośród prac pisanych z pozycji historyka-mediewisty trzy obchodzą historyka literatury polskiej 
także: rozprawa o Memoriale Jana Ostroroga („Kwartalnik Historyczny” 1887, przedr. pt. Jan 
Ostroróg i jego memorial o urządzeniu Rzeczypospolitej w zbiorze Z  przeszłości dziejowej, t. II) -  jedna 
z kilku najważniejszych w niewielkiej literaturze przedmiotu poświęconej temu dziełu; Kronika 
Baszka czyli tzw. Wielkopolska kronika („Kwartalnik Historyczny” 1894 i Biblioteka Warszawska 
1894; przedr. w zbiorze Z  przeszłości dziejowej, t. II); Studium nad bullą Innocentego II z roku U 36 

-  („Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1894, t. XX, przedr. w zbiorze
Z przeszłości dziejowej, t. II). Dwukrotnie, u schyłku XIX w., zebrał Małecki w wyborze drobne swe 
pisma rozproszone, w tomach: Z  dziejów i literatury. Pomniejsze pisma (1896); Z  przeszłości dziejowej. 
Pomniejsze pisma (t. I-II, 1897).

Z tytułowych sformułowań zbiorów studiów rozproszonych, wydanych w latach 1896 i 1897 
wynika, że historia -  wyraźnie średniowieczna -  była w latach zmierzchu działalności naukowej 
domeną Małeckiego w większym stopniu niż historia literatury polskiej. Filologia klasyczna, jak się 
już rzekło, zeszła na plan dalszy dawniej jeszcze. Lat bezczynności na katedrze uniwersyteckiej, lat 
1874-1913, Małecki nie zmarnował, wy korzy stal je dla pisarstwa naukowego, przynajmniej do końca 
XIX w. Żył, przypomnijmy, 92 lata, w latach ostatnich nie mógł być już twórczy. Historycy literatury 
polskiej środowiska lwowskiego uważali Małeckiego w dalszym ciągu za swego protoplastę. Nie było 
bez znaczenia, że profesorem i głównym organizatorem środowiska historycznoliterackiego był 
uczeń Małeckiego, Roman Piłat. Toteż do Małeckiego jako autorytetu odwoływano się. Jeden 
przykład warto zasygnalizować. Gdy w 1909 r„ w jubileuszowym roku Słowackiego, młodzież 
polonistyczna Uniwersytetu Lwowskiego, w tym dwaj już wypromowani doktorzy: Manfred Kridl 
i Juliusz Kleiner, wypracowała tom zbiorowy pt. Cieniom Juliusza Słowackiego [...] -  (nie należy go 
mylić z Księgą pamiątkową, trzytomową, złożoną z rozpraw nauczycieli gimnazjalnych Galicji), 
delegacja udała się pod kopułę Ossolineum, by osobiście wręczyć egzemplarz Małeckiemu. 
Przyjmując dar. Antoniemu Małecki wróżył szczególne osiągnięcia Juliuszowi Kleinerowi5. Naj
znakomitszy znawca Słowackiego w drugiej połowie XIX w. wskazał niejako swego następcę, w czym 
nic omylił się.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE:
Wybór dzieł Antoniego Małeckiego, reprezentatywny z punktu widzenia historyka literatury polskiej i filologa 
klasycznego, stworzył Julian M a ś la n k a  w tomie: Antoni M a łe c k i, Od antyku do romantyzmu, «Bibliotcka 
Filologii Polskiejn, Warszawa 1979. Tam (s. 432-443) wybrana bibliografia podmiotowa i przedmiotowa (oprać. 
Barbara Maślanka). Odsyłając do tej bibliografii, najpełniejszej, rezygnuje się z dokładnych opisów, wraz 
z paginacją, wymienionych prac Małeckiego. Z lektury przedmiotu trzeba przypomnieć, że Małecki jest jednym 
z pierwszych historyków literatury polskiej, który stal się przedmiotem monografii, pióra Bronisława Gub- 
rynowicza (1920), że najlepszą charakterystykę syntetyczną napisu! Juliusz Kleiner (1913, przedr. w: J. K le in e r , 
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ostatnia: J. M a ś la n k a , Antoni Małecki jako historyk literatury polskiej, "Zeszyty Naukowe UJ" 850, 1988, 
«Prace historycznoliterackie», z. 6, s, 29-41.

5Por. S. W a s y le w sk i, Pod kopulą lwowskiego Ossolineum, Wrocław 1958, s. 56-62.
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CHATKA ANTONIEGO

Komentarz do obrazka Obchód Imienin Antoniego Beaupre w Nerczyńsku  
w 1855 r., opublikowanego w „Przeglądzie Wschodnim” 1991, t.I, z. 2

„Przyszli wygnańce na ziemię sybirską i obrawszy miejsce 
szerokie zbudowali dom drewniany, aby zamieszkać razem 
w zgodzie i miłości braterskiej.,,,”

J. Słowacki, Anhelli

O p u b lik o w an y  w tomie I, w zeszycie 2 „Przeglądu Wschodniego” (s. 238), wykonany techniką 

intarsji obrazek przedstawiający grupę osób za biesiadnym stołem, przechowywany pieczołowicie 
przez rodzinę Beaupre w Krakowie, jest wzruszającym i cennym zabytkiem, wymagającym jednak 
szerszego komentarza.

Przy wstępnych oględzinach zabytku zwracają uwagę trzy grupy napisów:
1/ Na stronie frontowej, u góry: „Obchód imienin Antoniego Beaupre w Nerczyńsku w 1855 r.” 

i na tejże stronie u dołu, z prawej strony, tą samą ręką: „Imiona i nazwiska uczestników na drugiej 
stronie” .

2/ Na odwrocie, w kolumnie pionowej, jedno pod drugim, pismem niezbyt starannym, dziś 
wyblakłym i trudno czytelnym, nazwiska i imiona: „Borowski Piotr, Lewicki Cels, Wężyk 
Aleksander, Maszkowski Kacper, Gzowski Gerwazy (początkowo wpisano imię Władysław, ale 
zostało przekreślone i tą samą ręką dopisano: Gerwazy), Więckowski Władysław, Gross Adam, 
Krajewski Aleksander, Orzeszko Wacław, Bieliński Aleksander, Karpiński Aleksander, Podlewski 
Karol, Beaupre Antoni”.

3/ Na tejże stronie, na lewo od poprzedniego napisu, wyraźnym i starannym, wręcz kaligraficz
nym pismem, w podobnej pionowej kolumnie: „Borowski Piotr, Lewicki Cels, Wężuk Aleksander, 
Maszkowski Kacper, Gzowski Władysław, Gros Adam, Krajewski Aleksander, Orzeszko Wacław, 
Bieliński Aleksander, Karpiński Aleksander, Podlewski Karol, Beaupre Antoni” .

Każda z tych grup sporządzona została w sposób oczywisty inną ręką, co umożliwia wskazanie 
kolejności, w jakiej były wykonane. Najwcześniej spisana została lista nazwisk w środkowej części 
strony odwrotnej, napis dziś najgorzej zachowany (grupa 2). Następnie zostały wykonane napisy na 
stronie frontowej (grupa 1); odsyłają one do nazwisk na stronie odwrotnej, które musiały więc być 
wypisane wcześniej (nie jednocześnie, bowiem obie grupy napisów wykonały różne osoby). 
Najpóźniejsza jest lista nazwisk znajdująca się na odwrocie z lewej strony (grupa 3), jest ona 
najwyraźniejsza -  sporządzona zapewne wtedy, gdy lista poprzednia stała się trudna do odczytania. 
Nazwiska zostały przepisane starannym pismem, ale z błędami: zamiast Wężyk, występuje Wężuk, 
Gzowski ma imię Władysław, zamiast poprawnego Gerwazy, brakuje w ogóle Władysława 
Więckowskiego. Jest więc ta lista w sposób oczywisty wtórna wobec poprzedniej i sporządzona przez 
kogoś, kto już nie znał wymienionych osób. Napis na stronie frontowej wykonany został już w kraju, 
wiele lat później, przez kogoś, kto nie był na zesłaniu w kraju zabajkalskim. Solenizant, doktor 
Beaupre, przez cały okres swej zsyłki przebywał w Wielkim Nerczyńskim Zawodzie (Bolszoj
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Nerczynskij Zawód), gdzie znajdował się jego dom, imieniny nie mogły więc odbyć się w Nerczyńsku, 
miejscowości oddalonej -  ówczesnymi drogami -  o 287 wiorst (ok. 306 km)1.

Podobieństwo nazw obu miejscowości, mogło wprowadzić w błąd tylko kogoś, kto nigdy w kraju 
zabajkalskim nie był. Wszystko wskazuje również na to, że i data owych imienin jest błędna, że nie 
mogły się one odbyć w 1855 r. Wśród wymienionych osób nie mógł w powyższym terminie znajdować 
się Aleksander Wężyk, który umarł 14/26 czerwca 1853 r.; „przy śmierci jego byli Władysław 
Więckowski, Gustaw Ehrenberg, Aleksander Krajewski, A. Wałecki i doktor Beaupre, który czytał 
modlitwy za umarłych”1 2 3. Nie mógł też być na tych imieninach Aleksander Bieliński, który w 1851 r. 
przeniesiony z ciężkich robót na osiedlenie, wyjechał 6 sierpnia 1851 r?  z Wielkiego Nerczyńskiego 
Zawodu do Irkucka. Julian Sabiński mieszkający w tym czasie w Irkucku, zapisał w swoim Dzienniku 
pod datą 8/20 września tegoż roku: „Kilka dni temu przybył do nas zza Bajkału Bieliński Aleksander, 
chcący osiedlić się w tej okolicy”4 5.

Okres, w którym wymienionych trzynastu polskich zesłańców mogło się zebrać przy wspólnym 
stole w Wielkim Nerczyńskim Zawodzie, zamyka się między wrześniem 1845 r., kiedy pojawili się tam 
skazani członkowie tzw. Związku Narodu Polskiego (Cels Lewicki, Gerwazy Gzowski, Władysław 
Więckowski, Adam Gross, Aleksander Bieliński, Aleksander Karpiński), a latem 1851 r., kiedy 
wyjechał do Irkucka Aleksander Bieliński.

Oczywiście omawiany zabytek nie jest fotografią i jego autor mógł dowolnie skomponować 
zestaw występujących osób. Możliwe też jest, że został on wykonany wcześniej, a dopiero w 1855 r. 
wręczony solenizantowi jako imieninowy prezent, choć jest to mało prawdopodobne. Scena ukazuje 
nam grono osób skupionych wokół stołu biesiadnego -  rozstawione talerze nie pozostawiają co do 
tego wątpliwości. Centralną postacią, zajmującą miejsce u szczytu stołu, jest niewątpliwie doktor 
Beaupre -  jest on przedstawiony wprawdzie od tyłu, ale charakterystyczne, długie spadające na kark 
włosy, wyróżniające go spośród innych zesłańców, nie pozostawiają żadnych co do osoby 
wątpliwości. Zgromadzeni stoją, trzymając w dłoniach kieliszki, a wzniesione ku górze drugie (nie 
zajęte kieliszkiem) ręce kilku z nich, wyraźnie wskazują, że wznoszony jest toast na cześć solenizanta. 
Cały ten obrazek był niewątpliwie wykonany z myślą o tym, by mógł być wręczony jako prezent 
imieninowy od grupy przyjaciół. Umieszczenie w tym gronie osoby już nieżyjącej (Aleksander 
Wężyk), teoretycznie dopuszczalne, psychologicznie jest jednak niemożliwe.

Tak jak trudno jest wyznaczyć dokładną datę roczną wykonania naszego zabytku, tak również 
trudno jest określić datę dzienną jego wręczenia. Doktor Beaupre miał dwa imiona: Józef, Antoni. 
Zarówno on sam, jak i jego koledzy, znajomi czy krewni, używali na co dzień imienia drugiego 
-  Antoni. Imieniny jednak były obchodzone w dniu głównego patrona czyli św. Józefa -  19 marca. 
Nie wszyscy jednak, wiedząc wyłącznie o imieniu używanym na co dzień, datę tę respektowali 
i w praktyce doktor Beaupre obchodzi! też imieniny 13 czerwca, w dniu św. Antoniego. Wynika to 
jasno z niezwykłego dokumentu przechowywanego w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu, jakim są 
Rachunki domu prowadzonego na Syberii w okręgu nerczyńskim przez wygnańców Jerzego Brynka 
wraz z Antonim Beaupre i Karolem PodlewskinP. Mamy tu zgromadzone w czterech obszernych 
częściach, szczegółowe rachunki (wydatki i przychody), domu będącego własnością doktora 
Beaupre, a znajdującego się w Wielkim Nerczyńskim Zawodzie, rachunki obejmujące cały okres 
zesłania (1840-1857). Owe z ogromną pedanterią prowadzone zapisy codziennych wydatków, 
stanowią mimo swej pozornej suchości, niewyczerpaną, a niekiedy barwną skarbnicę informacji

1 Rossijskij pocztowyj dorożnik, Sanktpeterburg 1842, s. 86,
2 A. G i 11 e r, Opisanie Zabajkaiskiej krainy »v Syberii, t. I, Lipsk 1867, s. 270.
3 Biblioteka im. Ossolińskich, rkps 6500, t, 2, k. 11.
4 J. S a b iń s k i ,  Dziewiętnaście lat wyrwanych z  mojego życia czyli Dziennik mojej niewoli, Biblioteka im. Ossolińskich, rkps 14465, 

k, 2073.
5 Biblioteka im. Ossolińskich, rkps 6500, t, 1-4.
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o życiu wygnańców. Codzienny, monotonny rytm wydatków, naruszany jest wyraźnie 19 marca. 
Corocznie pod tą datą znajdujemy wydatki na alkohol (w innych okresach bardzo rzadkie), 
kopiejkowe datki posłańcom przynoszącym pozdrowienia czy prezenty, niekiedy kilkurublowe sumy 
na „mszę świętą” . Szczególnie interesujące są zapisy z roku 1846, układające się w żywą opowieść. 
Dnia 18 marca, w przeddzień imienin, wpisany jest zakup 2 wiader wódki i 2 wiader madery 6, a dnia 
następnego znajdujemy następujące zapisy: „Służącym Kandynskich7-  1 rub. 57 kop.; za chrzan 10 
kop.; na omule8 42 kop.; jeszcze chrzan 31 kop.; Arsentijowi za puszczenie krwi 52 kop”9. Podobnego 
charakteru wydatki, choć nieco skromniejszej skali związane są również z dniem 13 czerwca. Możemy 
więc stwierdzić, że spotkanie z okazji imienin doktora Beaupre, w składzie wymienionych osób mogło 
mieć miejsce w latach 1846-1851, dnia 19 marca, lub 13 czerwca.

Byłoby interesujące, gdybyśmy umieli odpowiedzieć na pytanie, kto był autorem tego wykonane
go techniką intarsji obrazka. Odnosi się wrażenie, że nie jest to dzieło profesjonalnego artysty, 
a raczej na niezłym poziomie utrzymana robota amatorska. Wychodząc z tego założenia i biorąc pod 
uwagę charakter zabytku przeznaczonego na tę właśnie okazję, jaką były imieniny doktora Beaupre, 
chciałoby się poszukiwać autora wśród grona dwunastu przedstawionych osób. Niestety, nie umiemy 
takiej osoby wskazać, chociaż wiemy, że wielu z nich malowało i rysowało, jak na przykład 
Władysław Więckowski, o którym Agaton Giller pisał, że „dla tego, żeby zachować wizerunki 
kolegów, sam bez nauczycieli, żelazną pracą nauczył się rysować i jako tako malować” 10 11. Nie mamy 
jednak informacji o nikim z tego grona, kto posługiwałby się techniką intarsji. Kimkolwiek by nie był 
ów anonimowy artysta, starał się on w sposób oczywisty sportretować przedstawione postacie, 
zaznaczając różnice ich wzrostu, rodzaju fryzury, koloru włosów, kształtu bród czy wąsów. Zachęca 
to do szukania odpowiedzi na pytanie, w jakiej kolejności wymienione postacie występują na 
obrazku. Jest to zadanie bardzo trudne. Zastosowana technika intarsji, przy niewielkich rozmiarach 
całego przedstawienia, musiała dać w efekcie ogromnie uproszczone i bardzo schematyczne portrety. 
Z drugiej strony nie dysponujemy dzisiaj wizerunkami wszystkich przedstawionych osób, a nawet 
gdy je mamy, są to najczęściej portrety z okresu przed zesłaniem, lub wykonane po powrocie 
z Syberii. W gruncie rzeczy nie wiemy jak ci ludzie wyglądali na zesłaniu. Gdybyśmy nie 
rozporządzali spisem osób na obrazku występujących, zadanie ich identyfikacji byłoby niewykonal
ne. Jedyne co możemy zrobić, to zweryfikować najbardziej prawdopodobną hipotezę, że postacie 
owe wymienione są w tej samej kolejności, w jakiej występują na przedstawieniu, poczynając od 
Piotra Borowskiego -  pierwszego z lewej strony, a kończąc na doktorze Beaupre, stojącym u szczytu 
stołu, tyłem do patrzącego. Zwracamy natychmiast uwagę, że drugi z kolei, którym powinien być 
Cels Lewicki, jest wyraźnie młodszy od Borowskiego. Tak też było w rzeczywistości -  Lewicki 
urodzony w 1818 r„ był młodszy od Borowskiego o lat 13. Czwarty z kolei według listy to Kacper 
Maszkowski, którego znamy z fotografii z ostatniego okresu życia -  kształt szerokiej twarzy 
z sumiastym wąsem i charakterystyczną czupryną, całkowicie odpowiada temu, co widzimy na 
naszym przedstawieniu. Tyle że na fotografiach owa bujna czupryna jest już zupełnie siwa. Piątym 
z kolei, wyraźnie niższego wzrostu, powinien być Gerwazy Gzowski, o którym Benedykt Dybowski 
napisze: „Drobnego wzrostu, wątłej budowy ciała posiadał Gerwazy za to duszę hartowną i wielkie 
serce” 1’.Moglibyśmy postępując w ten sposób dalej stwierdzić, że nie umiemy wprawdzie uzyskać

6 Wiadro, to około 12,3 litra.
7 Rodzina Kandynskich, to najbogatsi kupcy Zabajkalia w tym czasie, Corocznie przysyłali doktorowi Beaupre pozdrowienia 

i prezenty. Słynny malarz, jeden ze współtwórców abstrakcjonizmu, Wasyl Kandinsky (1866-1944) wywodził się z tej właśnie rodziny.
B Omul, występująca w Bajkale i rzekach Zabajkalia ryba -  ogromnie ceniona za swe walory smakowe, zwłaszcza jako zakąska.
9 Biblioteka im. Ossolińskich, rkps 6500, t. 2, k. 145.

10 A. G i 11 e r, op. cit., t. I, s. 261.
11 B. D y b o w s k i ,  Z  Syberii i Kamczatki. Gerwazy Gzowski, „Tydzień”, dodatek literacki „Kuriera Lwowskiego”, Lwów 1900, 

R. VIII, s. 111,
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stuprocentowej pewności, ale też nie znajdujemy niczego, co mogłoby podważyć przekonanie, że 
osoby przedstawione, występują dokładnie w tej samej kolejności, w jakiej są wymienione w spisie 
umieszczonym na odwrotnej stronie obrazka. Uznając tę hipotezę za całkowicie uprawnioną, 
uzyskujemy w ten sposób, schematyczne co prawda, ale i jedyne znane do tej pory wizerunki co 
najmniej kilku zesłańców (Wacława Orzeszko, Aleksandra Wężyka).

Warto tu uzmysłowić sobie czym dla polskich zesłańców na Syberii były imieniny i inne tego typu 
spotkania. Justynian Ruciński, skazany w tym samym procesie kijowskim, co Beaupre, pisze w swym 
pamiętniku, że jeszcze w czasie etapu, gdy pędzeni byli do miejsca zesłania (razem z Rucińskim 
w jednej grupie szedł m.in. doktor Beaupre, Kacper Maszkowski, Wacław Orzeszko, Piotr 
Borowski), „zbliżając się do nerczyńskich kopalń, gdzie prawdopodobnie mieliśmy życie przeżyć, 
postanowiliśmy pewne prawa, rodzaj konstytucji, solidarnie wszystkich obowiązującej, a której 
wszystkie punkty spełniać przyobiecaliśmy dobrowolnie” . Owa zesłańcza konstytucja w punkcie 
czwartym nakazywała „łączyć się, ile tylko można, jeżeli władze pozwolą, odwiedzać się wzajemnie 
i zgromadzać się jak najczęściej i dlatego każdy był obowiązany obchodzić imieniny, a wszyscy 
powinni byli na imieniny przybywać” 12.

Atmosferę takich imieninowych spotkań, na których bywał i doktor Beaupre, opisuje tenże 
Ruciński, któremu jako miejsce katorgi wyznaczono Górną w okręgu nerczyńskim. „Każde imieniny 
wyczekiwane były niecierpliwie; każdy kto mógł pospieszał na nie. W Górnej chata nasza tak stała, że 
widne z niej były wszystkie dokoła wzgórza i wijące się po nich drożyny. Corocznie było pięć imienin, 
sześć nawet, bo święto staruszka Ludwika Janiszewskiego przypadało 25 sierpnia, na drugi dzień po 
imieninach moich, a więc obchodziło się także w Górnej. Na dwa dni przedtem przygotowywało się 
w chacie naszej przyjęcie dla licznych gości. Nie wykwintnie ale dostatnio należało nakarmić, bo 
młode żołądki niestrawności nie znały. Więc robiłem w dwóch saganach chłodnik zawiesisty, piekłem 
potężne pieczenie i prosięta, robiłem kołduny, małdrzyki lub kluski. Fortunat Grabowski uwijał się 
koło nabiału, zgromadzał samowary, a Maszkowski wymiatał chatę i dziedziniec. Wielkie na 
przestrzał sienie służyły jako jadalna sala, w której ustawiały się proste stoły i zydle. Na stołach chleba 
kilka bochenków, polewane miski i łyżki drewniane, nożów tylko kilka, bo więcej nie było. Gość 
każdy dobywał nóż własny, co przypominało starodawne obyczaje. Zwykle zjazd następował 
w przeddzień wieczorem. Na wzgórzach pojawiały się telegi, piechota i konnica. Stojąc na ganku 
poznawaliśmy z daleka idących i jadących. Przyjeżdżali wreszcie. Zaczynał się gwar, ruch 
nieopowiedziany. Jedni się witają, drudzy wprowadzają konie w dziedziniec. Gasper Maszkowski 
jako stróż pokazuje studnię i wraz z przybyłymi prowadzi rumaki do wody. Grabowski krząta się 
koło samowarów, a sąsiedzi mieszkańcy gapią się zaciekawieni. Po takim wstępnym zamęcie 
następuje herbata. Pije szlachta w zagryzkę i chleb spożywa. A przytem wszczyna się gawędka, 
najrozmaitsza i niewyczerpana. Myślałby kto, że znużeni pospieszą odpocząć. Gdzież tam; Ledwie po 
północy zaczyna przerzedzać się towarzystwo. Wnoszą słomę do sieni i rozkładają się na niej. 
Wszystkim miękko, wygodnie; śpią jak zabici. Z rana sami wynoszą posłanie, sień w okamgnieniu 
wymieciona, wszystko dobrze i porządnie.

W dzień imienin obiad prosty, pożywny, a nadewszystko młodą werwą i niezmyślonym apetytem 
zaprawny. A potem pogadanka, dzielenie się odebranymi wieściami z kraju, a stąd rzewne 
i nieskończone wspomnienia, nadzieje na przyszłość, nadzieja przyjazdu żon do mężów, plany 
urządzenia domów familijnych. A w pewnych chwilach zalegało milczenie, dobywały się wes
tchnienia i załzawiało się niejedno oko. W taki to sposób odbywały się wszystkie zgromadzenia. Na 
drugi dzień z rana ugoszczeni i rozmarzeni, rozjeżdżali się tułacze, wyznaczywszy następne imieniny, 
zawsze z upragnieniem oczekiwane. Zgromadzenia te nasze były rzeczywiście serdeczne i zbawienne 
bardzo. Tworzyły spójnię szczerą i prawdziwą, krzepiły ducha, a razem kontrolowały życie każdego

12 J. R u c i ń s k i, Konarszczyk, 1838-W&. Pamiętniki zesłania na Sybir, Lwów 1895, s. 98-99.
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i wszystkich. Była w nich jakaś wzniosła poezja, którą dotąd po tylu latach barwią się wspomnienia 
moje. Pobyt w nerczyńskich kopalniach w gronie kolegów niedoli, tkwi w mojej pamięci obok 
niewygasłych uczuć szacunku i przyjaźni dla wszystkich” I3.

Kim byli imieninowi goście doktora Józefa Antoniego Beaupre? Podzielić ich można na dwie 
grupy. Pierwszą liczniejszą, stanowią członkowie Stowarzyszenia Ludu Polskiego14, organizacji 
zdekonspirowanej przez władze rosyjskie w 1838 r. Skazani wyrokami sądów wojennych w War
szawie i Kijowie, dotarli oni do Kraju Zabajkalskiego po około rok trwającej wędrówce, najpierw 
wiezieni do Tobolska, a potem pieszo pędzeni drogą liczącą tysiące kilometrów (ich szlak pieszy 
z Tobolska przez Irkuck do Wielkiego Nerczyńskiego Zawodu liczył ok. 4700 km)15. Do grupy tej 
należą: Piotr Borowski, Kacper Maszkowski, Wacław Orzeszko i sam Józef Antoni Beaupre 
-  skazani wyrokiem sądu kijowskiego, oraz tzw. świętokrzyżcy, osądzeni w Warszawie: Aleksander 
Krajewski, Karol Podlewski i Aleksander Wężyk16. W skład grupy drugiej wchodzą członkowie tzw. 
Związku Narodu Polskiego17, będącego jakby przedłużeniem SLP -  Adam Gross, Gerwazy 
Gzowski, Aleksander Karpiński, Cels Lewicki, Władysław Więckowski i Aleksander Bieliński, który 
w sposób szczególny obie grupy łączy. Aleksander Bieliński18,członek SLP, został w 1839 r. zesłany 
na Syberię (do miasta Kurhan w Syberii Zachodniej), powróciwszy po dwóch latach do kraju, 
przystąpił do związku Gerwazego Gzowskiego i tym razem został zesłany na katorgę do kopalni 
nerczyńskich. Takich recydywistów w omawianym gronie było więcej. Za udział w powstaniu 
listopadowym represjonowani byli Kacper Maszkowski (odznaczył się m.in. w obronie Zamościa, 
gdzie otrzymał awans na porucznika i krzyż Virtuti Militari), trzymany w więzieniu żytomierskim, 
Wacław Orzeszko (amnestionowany w 1834 r.), czy Józef Antoni Beaupre (wywieziony do Kurska). 
Część z tych dzielnych ludzi czeka jeszcze kolejne zesłanie, o czym w momencie imienin, które właśnie 
obchodzą, jeszcze nie wiedzą. Aleksander Krajewski w 1861 r. został zesłany do Kurska. Gerwazy 
Gzowski za udział w powstaniu styczniowym, znów trafił na Syberię, skąd powrócił w 1883 r., Cels 
Lewicki pojechał wprawdzie tylko w głąb Rosji, ale także wrócił dopiero w 1883 r., Karol Podlewski 
więziony był w twierdzy w Modlinie, a Józef Antoni Beaupre w Równem. O każdym z trzynastu, 
można by wiele pisać -  o ich postawie patriotycznej, aktywności spiskowej czy powstańczej, 
o cierpieniach w czasie śledztwa, więzieniach, które przebyli, zesłaniach... Nie byłaby to jednak pełna 
prawda o ich życiu i dokonaniach. Jako ludzie na ogół dobrze wykształceni, należący do elity 
ówczesnego społeczeństwa polskiego, mieli również na swym koncie osiągnięcia zupełnie innego 
rodzaju. Aleksander Krajewski czas swego zesłania wypełnił nauką oraz pracą literacką, nauczył się 
francuskiego, niemieckiego, angielskiego, włoskiego, łaciny, przekładał poezje Goethego19,Horace
go20,pisał rozprawy o historii papiestwa, o Słowianach, poezji21. Po powrocie z zesłania pracował 
jako dziennikarz, tłumaczył poezje Schillera, Dantego, Byrona, był też autorem wydanego w 1859 r. 
Elementarza dla chłopców wiejskich, który do 1869 r. miał sześć wydań. W 1883 r. wydał (w 
Warszawie u Gebethnera i Wolffa) Melodie daurskie Adama Grossa -  zbiór ośmiu utworów do słów 
Adama Mickiewicza, Bohdana Zaleskiego, Aleksandra Krajewskiego i Gustawa Ehrenberga22.

13 Ibidem, s. 104-106.
14 B. Ł o p u s z a ń s k i ,  Stowarzyszenie Ludu Polskiego (1835-1841), Kraków 1975,
15 J, T r y n k o  w s k i ,  A. W o l t a n o w s k i ,  Etap konar szczyków, „Miesięcznik Literacki” 1989, z. 7, s. 106-118.
16 Stowarzyszenie Ludu Polskiego w Królestwie Polskim, Gustaw Ehrenberg i ,,świętokrzyżcy", Wrocław 1978.
17 Rewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845. Edward Dembowski, Wrocław 1981.
10 S. W iś n i e w s k i ,  Aleksander Bieliński (1818-1877) w lubelskiej konspiracji i na zesłaniu syberyjskim, „Annales Universitatis 

M. Curie-Skłodowska” , Lublin 1982, sectio F, s. 295-317.
19 J. W. G o e t h e ,  Faust. Tragedia, „Biblioteka Warszawska” 1857, t. II-III.
20 H o r a c y, Wybór poezji,,, w przekładzie polskim przez tłumacza Fausta, „Biblioteka Warszawska” 1858, t. II.
21 Biblioteka im. Ossolińskich, rkps 6501 (Historia papiestwa; Krótka wiadomość o Słowianach; Fragment wykładu poezji).
22 Warto zwrócić uwagę, że znajduje się tam m.in. nie zauważony przez badaczy twórczości G. Ehrenberga, dokonany na Syberii 

przekład fragmentu 3 aktu Henryka IV  W. Szekspira (Pieśń Lady Mortimer). Zob. „Kurier Warszawski” 1883, nr 82.
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Adam Gross, był zdolnym muzykiem samoukiem, dobrym pianistą, flecistą i gitarzystą, ładnie 
śpiewał i komponował melodie do utworów pisanych przez kolegów z zesłania, którzy nazywali go 
Orfeuszem nerczyńskim. Po powrocie z Syberii pracował jako prawnik, ale nie zaprzestał aktywności 
kompozytorskiej. W 1861 r., pod wrażeniem śmierci i manifestacyjnego pogrzebu pięciu poległych 
w Warszawie, napisał Dies irae, dies Ula, hymn pogrzebowy na jeden lub cztery glosy z akompaniamen
tem fortepianu, wydawcą zaś był ...Cels Lewicki, który po powrocie z zesłania został znanym 
warszawskim księgarzem i wydawcą -  jego firma mieściła się początkowo na placu Ratuszowym 
w gmachu teatralnym nr 476 a, a następnie na Krakowskim Przedmieściu pod nr 410, a od 1875 r. pod 
nr 5. Prowadził Lewicki wypożyczalnię polskich książek, wydawał dzieła o tematyce społecznej 
i oświatowej, klasyków starożytnych. W 1861 r. zaproponował Karolowi Estreicherowi, opracowa
nie bibliografii druków polskich wydanych po 1830 r„ niestety z braku wystarczających funduszy 
musiał się z tej inicjatywy wycofać.

Przypomnijmy: goście doktora Beaupre, to przede wszystkim spiskowcy, ludzie czynu, którzy 
wiele lat swego życia spędzili w więzieniach i na zesłaniu, w warunkach, które nie sprzyjały 
rozwinięciu ich talentów. Po powrocie z zesłania, również tych warunków nie mieli, z uwagi na 
uzasadnioną przyznajmy, podejrzliwość, z jaką władze zaborcze do nich się odnosiły. Mimo to, 
niemal każdy z nich zostawił po sobie jakiś trwały ślad. Piotr Borowski pisał o wydobyciu złota na 
Syberii23, Kacper Maszkowski wypowiadał się w obronie języka polskiego24, Aleksander Wężyk 
wskazywał na rolę Kościoła, jaką ten ma do spełnienia wśród zesłańców25. W owych czasach każdy 
miałby uzasadniony powód do dumy, gdyby grono takich osób, mógł gościć z okazji swych imienin.

Czasem niestety trochę się przesadza, przypisując tym ludziom, zupełnie niepotrzebnie, zasługi 
których nie mieli. Gerwazy Gzowski, z pewnością nie był „wybitnym badaczem Syberii”2 6.Zajmował 
się na Syberii z wielkim powodzeniem hodowlą koni i ze znacznie mniejszym, handlem -  ale badań nie 
prowadził. Doktor Beaupre, przyjaźnił się z Gustawem Ehrenbergiem i serdecznie nim się na zesłaniu 
opiekował, ale nie jest autorem wspomnienia o nim27 28.

Był natomiast Józef Antoni Beaupre najwybitniejszą osobowością, nie tylko wśród zebranych 
imieninowych gości, ale z pewnością wśród wszystkich polskich zesłańców przebywających w tym 
czasie w kraju zabajkalskim. Świadczą o tym dobitnie opinie ludzi, którzy się z nim stykali, zarówno 
obcych, jak i swoich. Księżna Maria Wołkońska (żona dekabrysty) mówiła: „Je me mets a genoux, 
devant son caractere”. Jej syn Michał Wołkoński, gdy jako urzędnik do specjalnych poruczeń przy 
Nikołaju N. Murawiewie, generał-gubematorze Wschodniej Syberii, złożył doktorowi Beaupre 
wizytę w jego domu w Wielkim Nerczyńskim Zawodzie, zapisał pod wrażeniem osobowości swego 
gospodarza w swym dzienniku, następujące słowa (26 czerwca 1852 r.): „Ileż w tym człowieku ducha, 
woli, rozumu. Widać odrazu jak bardzo kocha on ludzi, jak stara się doszukiwać w nich tylko tego co 
w nich najlepsze. Jeśli zdarzy się, że zacznie mówić na tematy naukowe, to natychmiast staje się jasne, 
jak głęboka jest jego wiedza i że osiągnął on ją  nie tylko dzięki rozległym lekturom, ale też dzięki 
własnej obserwacji nie oderwanej od realiów życia. Jakże wielki jest w tym udział jego intelektu, 
dojrzałego i niezależnego. Jeśli zdarzy się wysłuchać opowieści o dziejach jego niedoli, cierpień, zsyłki

23 P. B o r o  w s k i ,  Lisi z  kopalni złota w Syberii, „Biblioteka Warszawska” 1857, t. IV, s. 788-796,
24 K. M a s z k o w s k i ,  W obronie języka ojczystego, „Kłosy” 1879, nr 742.
25 A. W ę ż y k, Uwagi nad potrzebami parafii zabajkalskiej, w: A. G i 1 1 e r, op. cit., t. III, s. 275-282.
26 Zob, W A. D j a k o w, A. G a ł k o w s k i, W. Ś 1 i w o w s k a, W. M. Z a j  c e w, Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 

1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny, Wrocław 1990, s. 179.
27 Tak twierdzi D B  K a c n e ls o n , Kilka szczegółów z pobytu Gustawa Ehrenberga w katordze nerczyńskiej, „Pamiętnik Literacki” 

1969, R. LX, z. 3, s. 244, oraz ostatnio Z. T r o ja n o w i c z o w a ,  Sybir romantyków, Kraków 1992, s. 530: „Jedyny zachowany sonet 
zcyklu syberyjskiego Ehrenberga... ogłosił jego kolega zesłaniec, A. Beaupre, w artykule „Gustaw Ehrenberg. Sylwetka” (jako dodatek 
d o :D a n te  A lig h ie r i ,  Nowe życie, przekład G, E h r e n b e rg a ,  Warszawa 1902). Autorem tekstu o Ehrenbergu jest syn zesłańca, 
znany publicysta, redaktor naczelny krakowskiego „Czasu” Antoni Beaupre (1860-1937)” .

28 W. L a s o c k i ,  Wspomnienia z mojego życia, t. I, Kraków 1933, s. 132.
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-  to będziesz go słuchał z wielką czcią, a on w twoich oczach wzniesie się ponad te nędzne ziemskie 
udręki. A ileż w nim dumy i jak wielki jest w tym swoim męczeństwie!” 29.

Z bardzo licznych głosów kolegów, zesłańców utrzymanych z reguły w panegirycznym tonie 
przytoczmy słowa Eugeniusza Żmijewskiego, który przez czas jakiś na przełomie roku 1841-1842, 
mieszkał pod dachem doktora Beaupre w Wielkim Nerczyńskim Zawodzie: „Beaupre mieszkał 
w swym własnym domu, powiadam własnym, bo kupił go, wyporządził i rozbudował za własne 
pieniądze, ale nie dla siebie, sam bowiem bardzo skromny kącik w nim zajmował, zostawiwszy sobie 
tylko łóżko, mały przy nim stoliczek i drewniane krzesło na swój użytek. Mieszkańcami tej siedziby 
byli jego towarzysze wygnania. Beaupre przytulił ich do siebie i wziął na własne utrzymanie, bo 
w owych czasach, rzadko kto z nich miał już środki do życia, czy to z zasiłków od rodziny 
pochodzące, czyli też własną pracą zdobyte. Każdy wprawdzie miał szczerą chęć pracować, aby 
nikomu nie być ciężarem, ale okrąg górniczy nie był krajem bogatym i nie każdy z nas mógł sobie na 
razie znaleźć zajęcie, zwłaszcza przy małej jeszcze znajomości języka. Otóż on pomyślał o wszystkich 
takich i jako człowiek dziwnej w poświęceniu się energii uczynił dla nich i dla mnie także, bom i ja  
z górą pół roku, żył pod jego opatrznym i braterskim dachem, uczynił, mówię więcej niż możność 
pozwalała. Antoni Beaupre, doktor medycyny z uniwersytetu wileńskiego, był istotnie znakomitym, 
szczęśliwym lekarzem. Zewsząd też w Daurii udawano się do niego po radę. Nawet lekarze miejscowi 
starali się o dobre u niego zachowanie. Jego wielkie uzdolnienie, pomoc, której nikomu nie odmówił, 
znajomość świata i takt w postępowaniu z urzędnikami zapewniły mu odrazu, w kraju wygnania 
rzeczywiste znaczenie i wziętość. Grosz niezamożnego pacjenta nie przylgnął nigdy do jego 
szlachetnej ręki; ile zaś mu przyniosło leczenie bogatych? O tem nic nie wiem. Wiadomo mi tylko, że 
od rodziny z kraju odbierał grube zasiłki, lecz wszystko poświęcał na utrzymanie domu w głównym 
zakładzie. Co większa ten człowiek rzadkich zdolności i nauki, zamiłowany w czytaniu, któremu 
tylko w nocy czas poświęcał, nie wahał się wziąć do ręcznej pracy i we dnie pomagać swojemu 
kucharzowi, aby tym sposobem oszczędzić koszta najmowania dlań pomocnika i stworzyć możność 
wzięcia na swoje utrzymanie jeszcze jednego z kolegów. Jedyny to był na świecie jak sądzę, przykład 
doktora i uczonego, który zadawszy przymus swym umysłowym potrzebom i skłonnościom, na taką 
pracę się poświęcił. A było o kim pomyśleć, bo zwykle kilkunastu a czasami z górą trzydziestu gości 
do jego stołu siadało. Przytoczywszy te szczegóły, którym żaden z żyjących dotąd świadków nie może 
zaprzeczyć, wstrzymuję się od wszelkich uwag. Nie napisałbym nawet i tego, gdyby on żył jeszcze. 
Dodać tylko muszę, że nigdy z ust jego nie wyszło żadne słowo, któreby w jakikolwiek nawet 
najdalszy sposób, ściągało się do wielkości jego wytrwałej, osiemnastoletniej ofiary z pieniędzy, pracy 
i z osobistych upodobań, dla wspierania tych, którzy w tymże okresie przybywali z kolei na wygnanie 
i pomocy potrzebowali”30 31.

Funkcje tego syberyjskiego domu, którego gospodarzem był nasz solenizant, nie ograniczały się 
wcale do zapewnienia dachu nad głową i miejsca przy stole dla potrzebujących tego zesłańców. Oto 
bowiem jak pisze Kacper Maszkowski: „W jego domu zbieraliśmy się kilkakrotnie do roku na sesje 
poważne, gdzie ważne załatwiano interesy. W jego domu licznie zebrani, po czterdziestu i pięć
dziesięciu, obchodziliśmy święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. On ponosił koszta, wielkie 
trudy i niepokoje. On założył bibliotekę, wpływał na młodych kolegów, którzy się pod jego 
kierunkiem kształcili...” 3,.Był ten dom stolicą zesłańców polskich w kraju zabajkalskim, miejscem, 
w którym koncentrowało się ich życie organizacyjne, kulturalne, naukowe i towarzyskie. To ten dom

29 Oddział Rękopisów Instytutu Literatury Rosyjskiej {Puszkinskij dom}, Petersburg, Zesp. 57 (Wołkońscy), inw. 3, nr 1, k. 25,
50 E. Ż m i j e w s k i, Z  moich wspomnień sybirskich. Dauria, „Wiek” 1885, nr 7.
31 K. M a s z k o w s k i ,  list do siostrzenicy, Seweryny z Iwanowskich, wdowy po dr J. A. Beaupre z 1882 r., w:W. L a s o c k  i, 

op. cii., s. 132.
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pozwolił wielu wygnańcom przetrwać okres zesłania z godnością, a niekiedy nawet z pożytkiem.
Wszystko to oczywiście kosztowało i nie byłoby możliwe, gdyby nie stałe zasiłki pieniężne od 

siostry Ksaweryny, przebywającej w Rzymie i korzystającej z pośrednictwa Salomei Becu, która 
hojnie do wspierania zesłańców się przykładała32. Tu trzeba przypomnieć, że Józef Antoni Beaupre, 
był starszym kolegą uniwersyteckim Juliusza Słowackiego, który „z jednym Antonim Beaupre, 
znajomym z Krzemieńca, a obecnie studentem medycyny, sympatyzował szczerze... Antoni Beaupre 
był najlepszym Słowackiego przyjacielem w tych czasach”33.Ślad tej przyjaźni odnajdujemy w listach 
poety do matki. Pani Becu donosiła systematycznie synowi o losach przyjaciela jego młodości, 
a Juliusz na wieści te żywo reagował: ’’List Twój ostatni, droga moja, spokojny pocieszył mnie. Obyś 
tak zawsze zdołała ufać Panu Bogu i nie bać się o wszystkie cielesne przypadki. Miłe mi było także 
opisanie c h a tk i  A n to n ie g o  (podkreśl. J. T.). Porównywałem ich los z naszym i wyznam ci, że 
korzyść nie była na naszą stronę. Oni spokojni, zadowoleni swoimi usiłowaniami, teraz używają życia 
jak ludzie zwyczajni: filiżanka herbaty, wisth, pogadanka smętna, ogień wesoły, zapchane szczeliny 
domu, przez które wiatr świszczę, nadzieja -  oto są ich szczęśliwości”34.

Syberyjski dom doktora Beaupre, odegrał istotną rolę w życiu zesłańców zabajkalskich lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku, zajął trwałe miejsce w wygnańczej legendzie 
- a  mimo to nie jest nam znany. Nie zachowały się opisy jego wyglądu, nie dysponujemy żadną ryciną. 
Komentowany zabytek, pozwala nam ujrzeć przynajmniej jedno z wnętrz tego niezwykłego domu 
-  „Chatki Antoniego”35.

32 Mówił o tym kompetentnie A. Woltanowski na konferencji Sybir romantyczny -  rekonesans w Instytucie Badań Literackich 
w Warszawie dnia 22 III 1990 r.

33 F. H o e s i c k, Życie Juliusza Słowackiego, t. I, Kraków 1896, s. 160-161
34 Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprać. E, S a w r y m o w i c z, t. II, Wrocław 1963, s. 118, list 199 pisany w Paryżu 1 lutego 

1846 r.
35 Dla uniknięcia wątpliwości, przypomnijmy w związku z mottem tego artykułu, że J. Słowacki napisał Anhellego z an im  

doktor Beaupre i jego koledzy zostali aresztowani i zesłani na Syberię.
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RECENZJE

Zofia K o s s a k - S z c z u c k a ,  Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 
1917-1919, z przedmową St. Estreichera, wyd. III, Kraków 
1923, 387 s.; wyd. I (oficjalne) po 1945, Księgarnia św. Jacka 
-  Towarzystwo im. Zofii Kossak, Katowice -  Cieszyn 1990, 
307 ss.

Z  dużym trudem przychodzi piszącej te słowa powrócić dziś do relacji Zofii Kossak-Szczuckiej 

z lat 1917-1919 -  z wydarzeń przeżytych przez nią i społeczność polską Wołynia -  stanowiącej 
debiut książkowy znanej później pisarki. Pożoga stanowi kolejne ogniwo literackie w obrazie 
tragicznych dziejów kresów wschodnich -  od Annałów Wespazjana Kochowskiego, poprzez 
twórczość Seweryna Goszczyńskiego, Juliusza Słowackiego, Sienkiewiczowskie Ogniem i mieczem, 
do obrazów prezentujących właśnie wydarzenia rewolucji komunistycznej w Rosji, we wspo
mnieniach Marii Dunin-Kozickiej, Elżbiety z Zaleskich Dorożyńskiej, Izabelli Lutosławskiej. 
Wydarzenia opisane przez Kossak-Szczucką uznawane były za dalszy ciąg tragedii kresów. Zwracał 
uwagę na len fakt Julian Krzyżanowski, gdy pisał: „Przeciętny Polak, który mało wie o losach Śląska 
czy północno-zachodniego pogranicza Wielkopolski, doskonale pamięta Chmielnicczyznę i rzeź 
humańską i mimowolnie Pożogę uważa za dalszy akt tego krwawego dramatu, który od wieków na 
naszych kresach wschodnich się rozgrywa” 1.

Rację miał Józef Birkenmajer stwierdzając, że pisarka „opowiedziała prosto a z krzykiem 
przebieg straszliwej tragedii, jaką sama przeżyła i jaką przeżył cały żywioł polski na kresach 
wschodnich”1 2. Pożogę bardzo wysoko ocenił Stanisław Estreicher, stwierdzał w przedmowie do jej 
pierwszego wydania: „Książka jest istotnie niepospolita. Bije z niej szczerość, prawda i uczucie, 
a wszystko są to przymioty w twórczości literackiej bardzo rzadkie”3. Z przytoczonymi sądami nie 
można się nie zgodzić. Skąd więc opory wobec ponownej próby podjęcia rozważań nad Pożogą? 
Wynikają one z tych samych mechanizmów, które spowodowały, że utwór bardzo dobrze 
przyjmowany w Polsce międzywojennej, znalazł się na indeksie po drugiej wojnie światowej, aby 
w dobie obecnych przeobrażeń ustrojowych -  na równi z wieloma innymi dotąd nieprawomyślnymi 
-  wrócić na półki księgarskie. Jest to więc rezultat podświadomej obawy, że nadal będziemy 
traktować dzieło Kossak-Szczuckiej w kategoriach oręża politycznego przeciw komuś i czemuś, że 
nadal będziemy rozdrapywać rany i patrzeć w przeszłość z takim natężeniem, iż nie dostrzeżemy 
teraźniejszości i przyszłości. Byłoby to krzywdzące dla autorki, która zadziwia obiektywizmem 
sądów, dystansem wobec opisywanych wydarzeń, dojrzałym spojrzeniem na bieg wypadków, 
poszukiwaniem ich przyczyn. Ta postawa spotkała się zresztą z krytyką; jest nazbyt obiektywnym 
widzem tragedii4 -  pisał Jarosław Iwaszkiewicz. Za zaletę obiektywizm uznał jednak Stanisław

1 J. K r z y ż a n o w s k i ,  (bez tytułu), „Przegląd Warszawski” 1923, nr 225, s. 101.
2 L B i r k e n m a j e r ,  Zofia Kossak-Szczucka, „Tęcza” 1929, nr 15.
3 S. E s t r e i c h e r ,  Wstęp do: Z. K o s s a k, Pożoga, Kraków 1923, s. IX.
4 J. I w a s z k i e w i c z ,  Niewiasty kresowe, „Wiadomości Literackie” 1926, nr 5, s. 6.
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Estreicher; dostrzegł on najistotniejsze walory Pożogi. W przedmowie do niej czytamy: „Opis jej ma 
charakter wierności i -  co równie ważne -  obiektywności. Nie daje się unieść poczuciu osobistej 
i narodowej krzywdy, umie się wznieść do wyższego, ludzkiego punktu widzenia. Stara się nie poniżyć 
nikogo, nie zasłaniać win niczyich, nawet naszych, zrozumieć wszystko”5.

Pożoga przedstawia oczywiście wyraźnie zarysowaną wizję wydarzeń widzianych przez pryzmat 
światopoglądu, historiozofii, orientacji politycznej i społecznej autorki. Jednoznacznie odzwierciedla 
też system wartości moralnych. Tworzy się więc swoista mieszanina poglądów filozoficznych 
z wyraźnie jednak zaznaczoną dominacją myśli św. Augustyna, za którym przyjmuje pisarka, że zło 
staje się udziałem człowieka jako istoty wolnej, która sama dokonuje wyboru, zaś dzieje świata 
determinuje zmaganie się sił dobra i zła. Owe zmagania tworzą właśnie historię jednostek 
i społeczeństwa. Zlo (w tym wydarzenia typu opisywanych w Pożodze) spotykające człowieka oraz 
grupę ludzką wynika z odstępstw od idei chrześcijańskich. Decydującą rolę w kształtowaniu losu 
istoty ludzkiej przypisuje autorka łasce i opiece boskiej jako darom nie zasłużonym i podkreśla 
znaczenie poświęcenia i cierpienia dla moralnego odrodzenia człowieka. W tym kontekście ideowym 
rewolucja nosi znamiona dzieła szatańskiego, w którym dominuje zaprzeczenie praw jednostki do 
swobody osobistej, degradowanie godności ludzkiej, dewastacja dóbr kultury oraz -  co dla pisarki 
najistotniejsze -  dążenie do zniszczenia życia religijnego i myśli chrześcijańskiej. Kossak-Szczucka 
pisze: „Wypierając się Boga i wszystkich spraw Jego, bolszewicy rozciągnęli nad zajętym przez się 
obszarem posępnie smutną atmosferę braku Dobra”* 6.

Nie akceptując drogi rewolucyjnej dostrzega pisarka przyczyny społeczne, które umożliwiły jej 
wybuch; owe zadawnione, lecz nigdy nie zapomniane krzywdy i niesprawiedliwości społeczne, 
przewinienia przodków, za które obecne pokolenie płaci karę. Czytamy w Pożodze: „Te klęski i na 
pozór ślepe w bezmyślnej furii niszczycielskiej ciosy niesłusznie wydawały i wydawać się nam będą 
potwornymi. Były one jednym z ogniw całego łańcucha przyczyn i skutków, którego krótkowidzące 
nasze oczy nie mogą rozróżnić. Snąć na każdy z tych domów rzucono kiedyś kamienie słusznego 
gniewu lub żalu. Przyszedł dzień, że kamienie te ożyły, a ożywszy, spadły deszczem na bezpieczne 
dachy, choć ręce, co je miotały, dawno w proch się rozsypały. Jakkolwiek ciężkie i straszne mogą nam 
się wydawać te dzieje, Bóg tak chciał, zatem tak powinno było być”7. Niewinne ofiary zawieruchy 
dziejowej płacą więc -  w ujęciu Kossak-Szczuckiej -  za winy poprzedników. Tej mistycznej 
historiozofii, zakładającej moralne odrodzenie człowieka i ludzkości przez chrześcijańskie po
święcenie i cierpienie, pozostała -  jak wiadomo -  wierna do końca. Tragizm dziejowy jest dla niej 
chwilowym triumfem sił niszczących, metafizycznie pojmowanej przewagi zła nad dobrem; cierpienie 
niewinnych ofiar ma położyć kres panowaniu tego zła.

Z perspektywy historycznej warto zadać pytanie, co jeszcze -  oprócz zasygnalizowanych już 
postaw religijnych -  umożliwiło pisarce przeżycie z podniesioną głową tragicznych lat. Wydaje się, że 
jest to przede wszystkim pewne wyposażenie kulturowo-rodzinne, w którym tradycje szlachec- 
ko-rycerskie i patriotyczne określają przedział między własną grupą narodową i społeczną 
a przeciwnikiem -  żołnierzem rewolucji i zbuntowanym chłopem. Decyduje ono o specyficznym 
oglądzie naszych i wrogów. W Pożodze wyraźnie pobrzmiewa ton dumy narodowej i przekonanie 
o własnej wyższości nad wrogiem. Dowodzi tego choćby wyidealizowany obraz polskiej społeczności 
kresowej, zaprezentowany poprzez wprowadzenie wielu sylwetek osób kresowych na miarę wzorców 
osobowych, symboli polskości, godności, ducha rycerskiego i cnót chrześcijańskich. Charakterys
tyczne jest, że w kategorii obowiązku rycerskiego potraktowała Zofia Kossak-Szczucka pozos
tawanie Polaków na Wołyniu w okresie wydarzeń lat 1917-1919. Typowe rycerskie przekonanie

s K. E s t  r e i c h e r, op. cit., s. VI.
6 Z. K o  s s a  k, Pożoga, Kraków 1923, s. 320.
7 Ibidem, s, 51.
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o konieczności obrony powierzonej placówki do końca powoduje, że ucieczka zostaje odebrana 
w kategorii najwyższej klęski: „Dusza skłamała, smagana nieznanym dotychczas upokorzeniem, 
jakie teraz miała znieść: u c i e c z k i ,  przed którą nie mogła się cofnąć. Nie uciekaliśmy jeszcze nigdy. 
Strzelano do nas, ale i my strzelaliśmy”8.

Tym trudniej opuścić placówkę, im niżej ceni się przeciwnika, a -  jak wspomniano -  autorka 
o obcym żywiole wypowiada sądy surowe, z biegiem wydarzeń nabierające ostrości. O bolszewikach 
pisze początkowo:

„Bolszewicy 1918 r. pozostawali jeszcze niewątpliwie ludźmi. [...] Ówcześni towarzysze był to po 
prostu ciemny, rozwydrzony motłoch. Ufny w swą potęgę, pozwalał sobie na pewien rodzaj tolerancji 
w stosunku do innych żywiołów, którym żyć z łaski pozwalał, pod warunkiem by go niczym nie 
drażniły”9. Kolejny chronologicznie sąd brzmi ostrzej: „Wolnym rycerzom wolnej rewolucyjnej 
Rosji było już wtedy niezmiernie daleko do zwierząt” 10 11.Najwyraźniej różnice w ujęciu obu obozów 
uwidacznia moment, gdy pisarka zmuszona została do wystąpienia w obronie aresztowanego męża; 
tak notuje ten fakt: „I wtedy ja, nieulękniona żołnierska córka, ja, co nieraz później patrzałam śmierci 
bez mrugnięcia w oczy, zaczęłam ich p r o s i ć. Zwróciłam się do nich jako do jedynych przedstawicieli 
sprawiedliwości i prawdy w kraju. Uznałam ich rząd prawowity, jako do takiego udałam się po 
obronę. Opowiedziałam kilkakrotnie, ze szczegółami, całe zajście, za każdym razem podkreślając, że 
oni jedni są siłą i władzą, która dokona wszystkiego, co zechce. Stałam długo przed tymi chamami, 
czekając na ich łaskawą odpowiedź” 11. Ten ostatni fragment wydaje się najboleśniej podkreślać 
tragizm osobistych losów autorki Pożogi. Chyba ten jeden jedyny raz odstąpiła od swych zasad, 
upokorzyła siebie do granic wytrzymałości, aby ratować najbliższego człowieka, poznała siebie samą. 
W utworze czytamy, iż wydarzenia na miarę rewolucji sprawdzają ludzką moralność, wydarzenia na 
Wołyniu były takim sprawdzianem dla społeczności kresowej: „[...] my p o z n a l iś m y  sa m i 
s ie b ie . [...] Wiemy, co w nas jest, do czego jesteśmy zdolni lub niezdolni, czego się możemy od siebie 
spodziewać, a czego mamy prawo wymagać. [...] Poznaliśmy też naturę człowieka w ogóle. [...] Po 
przejściu tej próby ogniowej każdy okazał się takim, jakim był. Kto pozostał uczciwym, dał dowód, 
że jest uczciwym do głębi; kto nie został podłym, wykazał, że żadna podłość już się go nie czepi” 12. 
Cytowane słowa odnoszą się do wydarzeń sprzed przeszło siedemdziesięciu lat, zachowują jednakże 
aktualność we wszystkich przełomowych momentach dziejów i chyba właśnie ta warstwa Pożogi, 
przynosząca refleksje nad wpływem biegu dziejów na losy jednostki, uwagi o postawach człowieka 
wobec niezależnych od niego, a decydujących o nim wydarzeń pozwala utworowi na zajęcie trwałego 
miejsca w obiegu czytelniczym.

Nowa sytuacja w kraju uwalnia dziś czytelnika Pożogi od odbierania jej w kategoriach 
dokumentu wydarzeń historycznych, ma on wszak na ogół niezłą wiedzę na ten temat; dzieło 
Kossak-Szczuckiej może ją  tylko uzupełnić o szczegóły. Tym istotniejsze stają się więc osobiste losy 
autorki, jej przemyślenia, wrażenia i refleksje, tym ważniejsze pytania o los człowieka uwikłanego 
w procesy dziejowe, a także uświadomienie sobie faktu istnienia -  niezależnie od naszej woli 
i deklaracji -  pewnych schematów myślowych, pewnych mitów, czy też po prostu pewnej tradycji, 
która wpływa na nasze postawy. Jak wspomniano, relacja Zofii Kossak-Szczuckiej jest na ogół 
obiektywna, pisarka usiłuje zaprezentować jedynie te zdarzenia, w których sama uczestniczyła, albo 
o których ma pewne wiadomości; stąd biorą się powtarzane sformułowania precyzujące stopień jej 
wiedzy o faktach: „byłam, zobaczyłam, w pamięci mi staje, dowiedzieliśmy się” . Jednak nie zdołała

8 Ibidem, s. 236,
9 Ibidem, s. 139.

10 Ibidem, s. 72.
11 Ibidem, s. 79.
12 Ibidem, s. 348-349.
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i ona uniknąć pewnych uproszczeń i zbyt impulsywnych sądów, które zapewne wynikają 
z sygnalizowanych uprzednio zależności każdego z nas od -  ogólnie rzecz ujmując -  bagażu 
kulturowego, jakim jesteśmy w różnym stopniu świadomie obarczeni.

Jeden z krytyków ironicznie pisał, że Zofia Kossak-Szczucka stworzyła wizję Jakby  Marynia 
Połaniecka wstąpiła w świat Szekspirowski” 13. Ironia chyba zbędna, ale faktem jest przedstawienie 
rewolucji jako wydarzenia, które zburzyło dotychczasowy ład i porządek, spokojne unormowane 
życie. W Pożodze wielokrotnie pojawiają się retrospektywne wzmianki o minionym świecie. 
W obliczu zagrożenia życia to odwołanie do przeszłości, do lat szczęścia stanowi chyba kolejny 
element pozwalający na przetrwanie epoki niosącej -  jak pisze -  hasła „straszne i do kainowej walki 
każdej chwili sposobiące” 14.

W Pożodze -c o  charakterystyczne -  nie zabrzmiały nuty nienawiści do człowieka jako jednostki. 
W obozie przeciwnika usiłuje autorka dostrzec pojedyncze osoby, a w nich elementy dobra. Ostro 
przy tym formułuje sąd, że walka zmienia psychikę człowieka, a rewolucja niesie klęskę nie tylko tym, 
przeciw którym jest kierowana, ale niszczy również wartości osobowe tkwiące ongiś w jej żołnierzach. 
Tym samym sygnalizuje trwały zresztą w późniejszej swej twórczości pogląd, że tzw. przeciętny 
człowiek staje się najczęściej bezwolnym narzędziem w procesie dziejów, a wielkie wydarzenia -  gdy 
zatraci się właściwy sposób widzenia świata (dla Zofii Kossak-Szczuckiej jest to jednoznaczne 
z utratą postawy chrześcijanina) -  niosą klęskę nie tylko w sferze materialnej, ale -  co tragiczniejsze 
-  także w moralnej.

Może więc dzisiaj -  czytając Pożogę -  warto przede wszystkim mieć na uwadze ponadczasową 
przestrogę przed relatywizowaniem podstawowych humanistycznych norm ogólnoludzkiego współ
życia w imię często tylko pozornie wzniosłych haseł.

Danuta Mazanowa (Łódź)

Mikołaj I w a n o w , Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku  
Radzieckim 1921-1939, PWN, W arszaw a-W rocław  1991, 
399 ss.

P onowne, oficjalne odkrycie faktu istnienia setek tysięcy Polaków na obszarach b. ZSRR 

(obecnie Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu oraz na terenach syberyjskich) powoduje 
zwiększone zainteresowanie publicystów i badaczy tym niebagatelnym zagadnieniem. Problematyka 
życia gospodarczego, kulturalnego, politycznego i religijnego kresowych Polaków ożyła w momencie 
oficjalnego podjęcia tematyki, którą umownie nazwać można „katyńską”, a następnie „sybiracką” . 
Szczególnie ta ostatnia, z chwilą uruchomienia przez wrocławskie organizacje PTL i Związku 
Sybiraków cyklu wydawniczego pn. «Biblioteka Zesłańca», unaoczniła skalę trudnych, w wielu 
wypadkach tragicznych dziejów polskości na Wschodzie. Polacy a Wschód to temat nie nowy. 
Starszy nawet aniżeli perspektywa rozbiorów -  o czym świadczy złożona w wydawnictwie 
Ossolineum praca wrocławskiego badacza Antoniego Kuczyńskiego Syberia -  400 lat polskiej 
diaspory.

13 T, B u r e k ,  Problemy wojny, rewolucji i niepodległości w zwierciadle prozy narracyjnej, w: Literatura polska 1918-1975, t, I. 
1918-1932, red. A, B r o d z k a ,  Warszawa 1975, s, 482,

14 Z. K. o s s a  k, op. cit,, s. 16,
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Jest wszakże wśród tych kilkusetletnich dziejów okres dotąd właściwie nie znany. Czas i dzieje 
zapomnianej Polonii. Tej, która po traktacie ryskim została odcięta od Polski na zawsze. Stała się 
także „pierwszym narodem ukaranym”, jak to dobitnie i zarazem obrazowo określił autor 
recenzowanej pozycji.

Książka Mikołaja Iwanowa jest pozycją ze wszech miar oryginalną i unikalną. Po pierwsze 
z uwagi na tematykę i jej wszechstronne ujęcie. Po drugie ze względu na -  po raz pierwszy 
w historiografii polskiej — wykorzystanie w pracy dotąd niedostępnych archiwaliów radzieckich. 
Archiwalia te, to dwanaście zespołów z Centralnego Archiwum Rewolucji Październikowej 
w Moskwie, Mińsku i Kijowie oraz Archiwum Instytutu Historii Partii przy KC KPB, a także 
Akademii Nauk BSSR. Autor wykorzystał również archiwalia polskie -  jedenaście zespołów AAN 
w Warszawie oraz dwa z Centralnego Archiwum KC PZPR. Na kolejne podkreślenie zasługują 
badania na ogół niedostępnej w Polsce prasy polskojęzycznej w ZSRR, z lat 1918-1939. Całość bazy 
źródłowej uzupełnia bogaty zestaw wydawnictw źródeł drukowanych oraz osiemdziesiąt siedem 
pozycji literatury przedmiotu wydanych w Polsce, ZSRR, Francji i USA. Krytyczna analiza 
archiwaliów radzieckich skorelowana z danymi zagranicznymi w archiwach polskich (głównie akta 
MSZ) oraz literaturą przyniosły efekty w postaci ustaleń nie znanych dotąd badaczom i znawcom 
przedmiotu. Autor zastrzega jednak, iż materiały zbadane przez niego w ZSRR to tylko cząstka tego, 
co w dalszym ciągu pozostaje poza zasięgiem badaczy -  w archiwach KGB.

Praca Mikołaja Iwanowa to już druga z wydanych w Polsce pozycja książkowa tego autora. 
Stanowi rozwinięcie oraz uzupełnienie tematyki ujętej w Jego rozprawie habilitacyjnej zatytułowanej 
Polacy w Związku Radzieckim 1921-1939 («Acta Universitatis Wratislaviensis», Nr 1177, Wrocław 
1990, ss. 424). Poprzedziły je artykuły drukowane w polskich i zagranicznych periodykach 
naukowych począwszy od roku 1987 (Autor przebywa na stałe w Polsce od 1986 r.).

Recenzowana praca składa się ze wstępu omawiającego przyjętą metodykę i założenia badawcze 
oraz stan badań nad historią Polaków w ZSRR, siedmiu merytorycznych rozdziałów, pod
sumowania, wykazu źródeł i literatury, a także indeksu osób oraz streszczeń w językach angielskim 
i rosyjskim.

Poszczególne rozdziały traktują o radzieckiej polityce narodowościowej z lat 1920-1939 (roz
dział I), liczebności i strukturze polskiej mniejszości narodowej (II), eksperymencie z próbą 
utworzenia polskiej autonomii komunistycznej (III), zagadnieniu wdrażania proletkultu wśród 
Polonii (IV), wpływie stosunków radziecko-polskich na losy Polaków w ZSRR (V), losach polskiego 
katolicyzmu i na tym tle Kościoła katolickiego na tamtym terenie (VI) i wreszcie (VII) -  o tragicznym, 
jak to określa Autor, ostatecznym rozwiązaniu problemu polskiego.

Na szczególną uwagę zasługują rozdziały II, III, IV i VI, ponieważ ustalenia i wnioski (zwłaszcza 
rozdziału III i VI) przynoszą informacje, o których literatura powojenna nawet nie wspominała. 
Przed wojną natomiast w sposób fragmentaryczny i ze zrozumiałych względów (hermetyczność 
ZSRR) dalece ogólnikowo odnotowywała zjawisko jedynie skąpa publicystyka polityczna. Idzie tu 
o unikalne zjawisko utworzenia dwu specyficznych struktur terytorialno-narodowych na Białorusi 
i Ukrainie -  tzw. Dzierżyńszczyzny i Marchlewszczyzny. Oba te obwody (rejony) zorganizowano na 
obszarach zwartego zasiedlenia ludności polskiej -Dzierżyńska (Kojdanowa k. Mińska) i Marchlew
ska (Dołbysz) w okolicach Żytomierza. Rejony te stanowiły swoistą reakcję na polski kompleks 
bolszewików. W założeniach autorów koncepcji, komunistów polskich, owe rejony miały się stać 
miniaturowymi polskimi republikami rad. Chciano w nich zaszczepić, rozwinąć i utrwalić 
komunistyczny model społeczeństwa dla późniejszego wykorzystania doświadczeń i substraktu 
w mającej być wyzwoloną Polsce. Służyć temu miały przekształcenia własnościowe, utworzenie 
całkowicie odmiennej od tradycyjnej, nowej kultury polskiej w postaci tzw. polproletkultu. 
O randze owego „eksperymentu polonijnego” świadczą opisane przez Iwanowa niesłychanie 
rozbudowane i wszechstronne formy oddziaływania, od instytucji polskich rad wiejskich i miejskich
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do polskiego sądownictwa, oświaty i szkolnictwa, ze specyficznym wyższym włącznie, oraz tworzenie 
instytucji kulturotwórczych, a zarazem likwidacji wszelkich nieradzieckich elementów w życiu 
gospodarczym i duchowym, z religią na czele. Mimo tak zmasowanych i bezalternatywnych posunięć 
okazało się, że radzieccy Polacy są całkowicie uodpornieni na komunizm. Mimo nacisków i represji 
kolektywizacja się nie udała, przetrwała wiara mimo całkowitego zlikwidowania Kościoła. 
Wytworzyła się specyficzna kategoria jedności narodowo-religijnej. Powstał, pielęgnowany niemal 
w całkowitej konspiracji rodzinnej, mit świętej polskości. Efektem tego wszystkiego były represje, 
których zasięg i okrucieństwo nie miały sobie równych wśród innych narodów ukaranych przez 
stalinizm.

Wspomniany „eksperyment polonijny” poniósł zatem całkowite fiasko. Polaków spotkał swoisty 
Endlosung. Całą ludność, nie tylko „Dzierżyńszczan” i „Marchlewszczan” , spotkały zmasowane 
represje. Znaczna część, głównie męska z rejonu Dzierżyńszczyzny spoczęła w grobach śmierci 
w Kuropatach. Resztę wysiedlono do Korni i Kazachstanu, bądź zesłano do więzień i łagrów, 
z których nieliczni tylko powrócili. Był jednak pewien określony efekt pozytywny tego eksperymentu. 
Obiektywnie zablokował on w wielu wypadkach daleko posunięty proces ukrainizacji, biało- 
rutenizacji czy rusyfikacji, właśnie przez kontakt z polskim słowem pisanym i mówionym 
lansowanym w licznej prasie polskojęzycznej oraz w instytucjach publicznych w eksperymentalnych 
rejonach.

Dzieje zapomnianej Polonii, polityka radziecka wobec niej oraz metody i środki tej polityki od 
kreacji po totalne zniszczenie to najcenniejsze ustalenia badawcze Mikołaja Iwanowa. Obok tego do 
zalet prezentowanej książki należą cenne i unikalne wyniki badań, w efekcie których Autor określił 
samo pojęcie radzieckiej Polonii tamtego okresu, ustalił pochodzenie, rozmieszczenie i strukturę 
skupisk polonijnych w całym ZSRR, a także, co zasługuje na podkreślenie, zaprezentował 
specyficzne zjawisko polskiej świadomości narodowej na tzw. dalszych Kresach. Ukazanie 
uwarunkowań tej świadomości w jej wielorakich aspektach to kolejna zaleta recenzowanej pozycji. 
Interesującą i należycie udowodnioną jest także teza generalna, z której wynika, że -  po pierwsze 
-  stosunek do polskości po rewolucji był w zasadzie kontynuacją eksterminacyjnej i asymilacyjnej 
polityki caratu. Po drugie i chyba ważniejsze -  że doświadczenia stalinizmu z radzieckimi Polakami 
stały się przesłanką późniejszego postępowania wobec Polaków i polskości na zaanektowanych 
w 1939 r. ziemiach Polski wschodniej, a także po roku 1944. Katyń, łagry, zsyłki, akcje NKWD 
wobec AK czy ludności np. Grodzieńszczyzny czy Suwalszczyzny to logiczny ciąg dalszy tej 
ludobójczej działalności radzieckiego komunizmu. W uznaniu tego podłoża wynikłego z doświad
czeń (słowo nie przypadkowe) upartywać należy kolejnej zalety omawianej tu pracy. Na kolejne 
wyróżnienie zasługuje prezentacja roli Kościoła katolickiego w życiu Polaków na dalszych Kresach, 
jak również stosunków radziecko-polskich na politykę stosowaną wobec polskiej mniejszości 
(rozdział IV i V). Dziewięćdziesięciostronicowy wywód na te tematy to kolejny przykład trafności 
przedstawionej wcześniej tezy o specyficznej świadomości narodowej Polaka-Kresowiaka. To także 
dowód na całkowitą nieskuteczność, nie pozbawionej zresztą błędów, polskiej polityki wobec tego, 
co spotkało Polaków w pierwszym państwie socjalistycznym.

Pracę wzbogacają reprodukcje zdjęć i artykułów z polskojęzycznej prasy radzieckiej. To także 
pierwsze w polskiej literaturze przedmiotu dokumenty tamtych lat i zdarzeń.

Obecna moda na tematykę wschodnią uzyskała dzięki pracy Mikołaja Iwanowa niezastąpione 
punkty wyjścia i odniesienia. Bez ich znajomości nie sposób, jak sądzę, obiektywnie przedstawić 
i wyjaśnić zjawiska wcześniejsze i późniejsze, a także te, jakie zachodzą wśród dzisiejszej mniejszości 
polskiej w republikach byłego ZSRR, choć z pewnością także inne elementy wpływają na to, co dzieje 
się z Polakami na Litwie i obszarach dzisiejszej Ukrainy Zachodniej.

Uwag krytycznych autor niniejszej recenzji nie zgłasza. Nie są bowiem możliwe w sytuacji braku 
jakichkolwiek porównań z nie istniejącymi przecież opracowaniami naukowymi na ten temat. Być
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może w niedługim czasie będzie to możliwe, gdyż np. ukazały się dwie nieduże prace Wojciecha 
Lizaka (identyczne) wydane pod dwoma tytułami: raz jako Rozstrzelana Polonia. Polacy w ZSRR  
1917-1939 (Szczecin 1990, ss. 41) i drugi Szkic o dziejach Polaków w Z SRR  1917-1939 
(w wydawnictwie Nasze Dziedzictwo, Warszawa 1990, ss. 57 -  tytuł zeszytu Polacy w ZSRR  
1917-1939). Obie, a w zasadzie jedna, z wymienionych prac oparte są wyłącznie na literaturze 
pamiętnikarskiej i publicystyce, przy czym informacje o liczbie i rozmieszczeniu niektórych instytucji 
„polsko-radzieckich” oraz o wspomnianym wyżej „radzieckim eksperymencie polonijnym” po
chodzą z artykułu Mikołaja Iwanowa pt. Polacy na dalszych Kresach („Polityka” , nr 12 z 1988 r.). 
Godzi się w tym miejscu przypomnieć, że terminy te oraz ich genezę i zasięg po raz pierwszy do 
krajowego obiegu naukowego Mikołaj Iwanow wprowadził w roku 1987. Wówczas to w „Dziejach 
Najnowszych” (R. XIX, z. 4, s. 29-51) ukazał się artykuł jego pióra pod przydługim, lecz nie 
oddającym rzeczywistej (bogatszej) treści tytułem Polonia w Związku Radzieckim okresu między
wojennego. Kontrowersje wokół liczebności.

Główne wnioski, jakie nasuwają się z lektury prac tego Autora oraz innych badaczy zajmujących 
się tematyką poloników wschodnich to, mimo swej oczywistości, godny stałego podkreślania fakt, że 
problematykę tę odkrywamy wciąż na nowo, a pole badawcze jest ogromne.

Zdzisław J. Winnicki (Wroclaw)

Zbigniew C z a r n u c h ,  Opowieść o dwóch ziemiach 
mieszkańców Pyrzan, Towarzystwo Przyjaciół Witnicy, W it
nica 1991, 128 ss.

I I  wojna światowa zintensyfikowała wymianę ludności między Wschodem a Zachodem Europy. 

Kierunek migracji był jednak głównie zachodni, drogą wskazaną już od dawna przez Ostjlucht 
-  odpływ ludności ze Wschodu. W czasie wojny żołnierze z krajów okupowanych, przede wszystkim 
Polacy, znaleźli się we Francji, następnie zaś w Wielkiej Brytanii. Na teren Niemiec przemieszczono 
miliony robotników przymusowych. Na zachód skierowano i osiedlono, przede wszystkim na 
ziemiach polskich, Niemców wschodnich: z krajów bałtyckich, Wołynia i Podola, Besarabii i znad 
Morza Czarnego -  zwanych w Poznańskiem i na Pomorzu Baltokami i Szwarcmerami. Prawdziwa 
wędrówka ludów nastąpiła jednak pod koniec wojny i po jej zakończeniu. Ucieczką Niemców przed 
frontem, i później migracjami związanymi z wysiedleniem ludności niemieckiej z terenów Polski 
i Czechosłowacji, oraz tzw. repatriacją ze Wschodu i osiedlaniem ludności polskiej na otrzymanych 
przez Polskę ziemiach zachodnich i północnych, objętych zostało ponad 12 milionów ludzi. Byliśmy 
uczestnikami i świadkami drugiego pod względem liczebności ruchu migracyjnego w dziejach świata, 
ustępującego jedynie przemieszczeniom ludności związanym z powstaniem hinduistycznych Indii 
i muzułmańskiego Pakistanu w roku 1947.

W ramach przesiedlenia ludności polskiej z terenów, które włączono do ZSRR, na zachód 
skierowano 1,5 miliona ludzi w latach 1945-1948, oraz 200 tysięcy w latach 1955-1958. Wielka rzesza 
ludności z dawnych województw wschodnich przemieściła się przez centralną Polskę, aby zatrzymać 
się na jej zachodnich i północnych krańcach. Wraz z ludźmi na zachód przeniesiona została 
ukształtowana na wschodzie kultura w jej zróżnicowanym kształcie: od zespołów uniwersyteckich ze 
Lwowa i Wilna, które stworzyły podstawy uniwersytetów we Wrocławiu i Toruniu, po grupy
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ludności wiejskiej, posługujące się tradycyjną kulturą kresową. Charakter migracji, która do
prowadziła do przemieszczenia grup przesiedleńców, nie pozwolił jednak na ogół na odtworzenie na 
Zachodzie społeczności lokalnych ze Wschodu w ich poprzednim kształcie. Jednym z wyjątków były 
Pyrzany, wieś nad Wartą w pobliżu Witnicy w województwie gorzowskim, zasiedlona prawie 
w całości przez mieszkańców dwóch sąsiadujących z sobą wiosek: Amrozów i Kozaków w powiecie 
Złoczów w województwie tarnopolskim. Dzieje mieszkańców Pyrzan na dawnym i obecnym miejscu 
zamieszkania, a także dzieje dwóch ziem: zloczowskiej i gorzowskiej, z którymi są związani, opisał 
Zbigniew Czarnuch w książce wydanej staraniem Towarzystwa Przyjaciół Witnicy.

Praca ma charakter głównie historyczny. Jest to jednak ten typ narracji historycznej, której 
punktem wyjścia i odniesienia jest tożsamość. Przedmiotem rekonstrukcji stała się bowiem przeszłość 
stosunkowo niewielkiej grupy ludzi i terenu, poznawana przy udziale tychże ludzi, przy wykorzys
taniu relacji i innych materiałów od nich uzyskanych. Takim bardzo osobistym świadectwem są 
wierszowane wspomnienia z ziemi zloczowskiej Antoniego Pająka, dziś już nieżyjącego mieszkańca 
Pyrzan, zamieszczone w książce jako Prolog. Dzięki posłużeniu się w pracy nie tylko zastanymi 
źródłami urzędowymi i publikacjami historycznymi, ale również informacjami wywołanymi 
w trakcie rozmów, autorowi udało się przedstawić zarówno opis wydarzeń, jak i stan emocji im 
towarzyszących. Mała historia -  historia społeczności wiejskiej i poszczególnych jej członków, 
konfrontowana jest z historią wielką, przy czym na styku tych dwóch historii pojawia się wiele spraw 
niejasnych i pytań pożytecznych dla rozwoju badań historycznych. Wywód sięgający w przeszłość 
kończy się opisem czasów współczesnych, a nawet projekcją w przyszłość. Autor martwi się, wraz 
z bohaterami, o których pisze, zmniejszeniem się liczby ludności i areału pól uprawnych wsi oraz 
smutną dla jej mieszkańców perspektywą przeniesienia parafii do wioski sąsiedniej, bardziej ludnej 
i dynamicznej gospodarczo.

Inną cechą książki jest wyraźne określenie czytelnika, którym ma być przede wszystkim 
mieszkaniec opisywanej wioski i uczestnik przedstawionych wydarzeń. Dylemat, być tu i pisać tu, 
wspólny dla wielu prac regionalnych, dla autora tej książki nie był ciężarem, a raczej zaakcep
towanym założeniem. Zafascynowany utrzymywanymi w grupie więzami społecznymi i jej obroną 
przed zerwaniem z tradycją, pragnie znaleźć uzasadnienie dla tych więzi, stworzyć za pomocą książki 
swoiste świadectwo tożsamości i dokument własnościowy na nowym miejscu zamieszkania. Nie 
znam odbioru książki w przedstawionym w niej i przeznaczonym dla niej środowisku. Uważam 
jednak, że Zbigniew Czarnuch potrafił w swej pracy połączyć szacunek dla opisywanych ludzi, którzy 
otworzyli przed nim swoją historię, z dbałością o zebranie odpowiedniej dokumentacji i wielo
wymiarowe przedstawienie rzeczywistości.

W rozważaniach nad przeszłością obecnych mieszkańców Pyrzan i ich przodków, zainteresowały 
autora niniejszej relacji próby wyjaśnienia przyczyn tej silnej więzi, która nakazuje trzymanie się 
razem również po przeniesieniu się na zachód. Autor książki przyczyn tych poszukuje w charakterze 
wioski Kozaki -  wioski z polskim kościołem, szkołą, a także kopalnią. Widzi je jednak przede 
wszystkim w wydarzeniach zagrażających ludności polskiej żyjącej w otoczeniu ukraińskim, 
zmuszonej w czasie wojny do zorganizowania samoobrony. Poczucie izolacji i zagrożenia ze strony 
Ukraińców traktuje autor jako wynik rozwoju nacjonalizmu, któremu nie potrafiły oprzeć się 
miejscowe grupy narodowościowe, a który jednocześnie przybrał na skutek sytuacji politycznej swą 
ekstremalną formę w nienawiści prowadzącej do zbrodni. Wrogości wynikającej z nacjonalizmu 
przeciwstawia przyjaźnie i więzy rodzinne łączące Polaków i Ukraińców, uczestnictwo w obrzędach 
drugiej grupy i inne fakty współżycia i zbliżenia. Dowodem na to jest m.in. przyjęcie przez Polaków 
folkloru ukraińskiego, potwierdzone również w innych grupach kresowej ludności polskiej. W części 
pracy dotyczącej działań wojennych i czasów bezpośrednio po wojnie na terenie Pyrzan i okolic cenne 
jest wykorzystanie pamiętnika miejscowej Niemki.
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Wartość ponadregionalną nadaje książce zawarta w niej i rozwijana -  zgodnie z terminologią 
zaproponowaną przez Stanisława Ossowskiego -  idea dwóch ziem, dwóch ojczyzn prywatnych. Idea 
ta ma fizyczne wręcz podstawy w zjawisku migracji, ale również w ciągłości pamięci i wciąż na nowo 
przeżywanej przeszłości. Kilkanaście milionów ludzi w Polsce ma gdzieś na wschodzie pozostawioną 
ziemię urodzenia i dzieciństwa lub -  częściej już dziś -  kraj ojców. Przez wiele dziesięcioleci ziemia ta 
była dla tych ludzi niedostępna na skutek wzniesienia trudnych do przekroczenia granic państ
wowych i równie trudnych do przełamania barier psychicznych. Od lat kilkunastu łatwiej tam jeździć 
i przyjmować stamtąd gości, od lat kilku można o tej ziemi publicznie i szczerze mówić i pisać. Można 
też przedstawić ją  w postaci obrazu, tak jak to zrobił sołtys Józef Stojanowski z Pyrzan, zlecając 
wymalowanie na ścianie swojego nowego domu panoramy Kozaków. Nie dziwi mnie zatem, że idea 
ta pojawiła się również w literaturze. W tym samym roku 1991, kiedy w Witnicy Zbigniew Czarnuch 
wydaje Opowieść o dwóch ziemiach, Adam Zagajewski publikuje w Paryżu zbiór opowiadań Dwa 
miasta, z tytułową opowieścią o lwowsko-gliwickim dzieciństwie.

Związki z dwoma ziemiami są własnością nie tylko części Polaków. Swoje dwie ziemie mają 
również pochodzący z Polski Żydzi. Przygotowali oni i opublikowali szereg monografii miast 
i okolic, przedstawiających ziemie ich dzieciństwa i kraj ojców. Dwie ojczyzny mają także Niemcy, 
którzy w Polsce pozostawili domy i groby rodzinne. Człowiek posiadający dwie ziemie, jeśli tylko nie 
chce przejąć ich w wyłączne posiadanie i potrafi uszanować prawa innych, powinien być mądrzejszy 
i bogatszy. Cieszyć może częste już dzisiaj wyrażanie i realizowanie idei dwóch ziem, a przede 
wszystkim to, że służy ona, w coraz szerszym zakresie, zbliżeniu ludzi i kultur.

Zbigniew Jasiewicz (Poznań)

Marceli K o s m a n ,  Orzeł i Pogoń. Z  dziejów polsko-litewskich 
X IV -X X  w., „Książka i Wiedza” , Warszawa 1992, 380 ss.

P rofesor Marceli Kosman mający niemały dorobek naukowy dotyczący dziejów Wielkiego 

Księstwa Litewskiego, jest też autorem licznych publikacji popularnonaukowych. W niektórych 
można dostrzec pośpiech, a ostatnio pojawiły się także pewne założenia aprioryczne, które znalazły 
wyraz w omawianej niżej książce. Obejmuje ona rozprawy i studia zaopatrzone w aparat naukowy, 
poprzedzona jest aktualizującym wstępem, a zakończona obszernym, ponad stustronicowym, 
szkicem Wilno dawne i współczesne, oraz dwoma szkicami o charakterze podsumowania: Po sześciu 
wiekach oraz Wokół autonomii i niepodległości. Rozprawy ściśle historyczne były już publikowane 
w niskonakładowych wydawnictwach specjalistycznych. Ich łączna reedycja jest pożyteczna 
i pożądana. Pozostaje do rozważenia celowość ich połączenia wspólną okładką z nie drukowanymi 
dotąd szkicami o charakterze publicystycznym, gdzie argumentacja historyczna jest podporząd
kowana bieżącej, wyraźnie sprofilowanej, polityce.

Zacznijmy od spraw niespornych. Na wstępie tomu Marceli Kosman umieścił dwie rozprawy: 
pierwsza traktuje o Polakach na Litwie do połowy XVI w., druga o znajomości Litwy i Litwinów 
w Polsce aż po koniec panowania Jagiellonów. Początki chrystianizacji na Litwie korespondują 
z kolei z umieszczoną dalej rozprawą o episkopacie litewskim z XV-XVIII w., ukazującą, że Litwini, 
mimo kulturalnych wpływów polskich, bronili odrębności Kościoła w Wielkim Księstwie. W szcze
gólności przestrzegali zasady, że obsada stolic biskupich winna być zarezerwowana dla ’’tubylców” 
(wyraz ten, odpowiednik terminu indygena, nie miał konotacji pejoratywnej) Wielkiego Księstwa.
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Marceli Kosman zwraca uwagę, że zagadnienie to „stanowi fragment problematyki unarodowienia 
Kościoła katolickiego w dobie kontrreformacji” (s. 232). Rozprawa o kancelarii wielkiego księcia 
Witolda stanowi skróconą wersję pracy doktorskiej. Zwracał w niej Autor uwagę na związek 
kancelarii z osobą władcy, na jej wielojęzyczność -  bowiem wystawiała dokumenty w językach 
ruskim (starobiałoruskim), łacińskim i niemieckim -  a także na świecki skład jej personelu. Ciekawe 
jest przedstawienie losów trzech braci Chwalczewskich -  pochodzących ze średniej szlachty 
wielkopolskiej. Doszli oni do godności, znaczenia i majątku za dwóch ostatnich Jagiellonów na 
Litwie, by potem wrócić w rodzinne strony kaliskie. Konstatacja takiego faktu, sprzecznego ze 
stereotypem, który eksponował osiedlanie się szlachty polskiej na ziemiach litewsko-ruskich, jest 
zachętą do szczegółowych badan tego zjawiska. Natomiast szkic poświęcony rozwojowi szkolnictwa 
na ziemiach białoruskich Wielkiego Księstwa w dobie kontrreformacji podkreśla przede wszystkim 
znaczenie szkolnictwa jezuickiego w tym procesie. Szeroka jest -  jak widać -  tematyka zaprezen
towana na kartach Orla i Pogoni.

Autor bywa jednak czasem niekonsekwentny. Na s. 203 mówi o podziale Wielkiego Księstwa na 
dwie strefy, zachodnią i wschodnią. Do wschodniej zalicza m.in. powiat piński i księstwo słuckie, by 
kilka wierszy dalej stwierdzić, że do większych miast (ponad 10 tys. mieszkańców) należały: Słuck 
w centrum i Pińsk na zachodzie (s. 203). Czytamy też, że „swego rodzaju miejscem kultowym [zamiast 
„kultu”] jest u wejścia do cmentarza na Rossie cmentarzyk wojskowy, a na nim ogromna płyta 
z napisem «Matka i Serce Syna»” (s. 331). W Postscriptum zaś mowa o tym, że podczas wizyty na 
Rossie we wrześniu 1990 r. Autor zauważył „niepokojące ślady (podkopu?) przy mauzoleum Matki 
i Serca Syna” (s. 363). Powtórzono to na okładce, choć wiadomo, że płyta jest nienaruszona, 
a „mauzoleum” to przejęzyczenie, gdyż wyraz ten oznacza „monumentalny grobowiec, przeważnie 
w formie wolno stojącej budowli, o bogatej dekoracji” 1. Nieścisłe jest zaliczenie wieloletniego rektora 
Uniwersytetu Stefana Batorego prof. Witolda Staniewicza do przedstawicieli nauk przyrodniczych 
(s. 285). Wprawdzie ukończył on studia przyrodnicze, a następnie rolnicze, ale był profesorem 
ekonomiki rolnej, zaś jego dorobek naukowy, to prace z zakresu ekonomii, prawa, socjologii i historii 
wsi oraz przebudowy ustroju rolnego -  czym zajmował się także jako minister rolnictwa i reform 
rolnych. Z kolei niestaranna korekta jest przyczyną tego, że pojawia się nazwisko generała 
Żelichowskiego (s. 306), a władzę radziecką na Litwie ustanowiono 21 lipca 1943 roku (s. 328).

Mało użyteczny jest indeks nazwisk (winno być raczej „osobowy”, bo nie wszystkie postaci 
historyczne miały nazwiska). Sporządzony on został niestarannie, gdyż nawet częściej wymieniane 
nazwiska autorów zostały w nim opuszczone. Dla przykładu: brak Gerarda Labudy (powołanego na 
s. 45,93,143,147,166), Jerzego Kłoczowskiego ( s. 204,230, 341, w dodatku figuruje on w przypisach 
jako Kłoczkowski), Jerzego Ochmańskiego (s. 26, 58, 79, 83, 95, 99, 148, 231, 243, 253).

To oczywiście są szczegóły. Rzeczy istotne i kontrowersyjne zarazem znajdują się, jak już 
wzmiankowano na wstępie, w trzech ostatnich tekstach, a przede wszystkim w szkicu Wilno dawne 
i współczesne. Podzielamy, podkreślmy, uczucia Marcelego Kosmana do dawnego Wilna, drogiego 
wszystkim, którzy związani byli -  i są nadal -  pochodzeniem, studiami, latami życia z „miłym 
miastem” -  jak je nazwał Józef Piłsudski. Urodzony na Litwie, potomek starożytnej rodziny 
litewskich bojarów, pojmował dobrze splot zawęźleń, które uczyniły z Wilna -  historycznej stolicy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego -  miasto o większości polskiej, będące jednocześnie -  dodajmy -  dla 
Żydów „litewską Jerozolimą”, dla Białorusinów -  współdziedziców Wielkiego Księstwa -  ośrodkiem 
ich narodowej kultury. Z takiego charakteru miasta, a również z jego usytuowania jako centrum 
polskiej enklawy na etnicznym pograniczu litewsko-białoruskim wynikają określone, nader skom
plikowane układy. Próbą ich rozwiązania była koncepcja „krajowców” , traktująca ziemie Wielkiego

1 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. VII, s. 139. Po raz pierwszy określenia „mauzoleum” na płytę grobową na Rossie 
użyto w książce Na wileńskiej Rossie, Poznań 1990, s' 182, której M. Kosman był współautorem i redaktorem.
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Księstwa, więc i jego stolicę, jako wspólne dziedzictwo wszystkich zamieszkujących te ziemie 
narodów. Tymczasem Autor kładzie nacisk na niski procent Litwinów i Białorusinów wśród ludności 
miasta w czasie I wojny światowej i w międzywojennym dwudziestoleciu.

Polska przewaga w Wilnie, nadająca miastu polski koloryt kulturalny była istotna, ale nie sposób 
przecież wyodrębniać stolicy i okolic o przewadze polskiej od całości kraju. Wiadomo zaś, że 
o charakterze etnicznym kraju decyduje nie mobilna z natury ludność miasta, lecz właśnie wieś. 
Stolica dzisiejszej Słowacji Bratysława, to węgierski Pozsonyi, niemiecki Pressburg, a sami Słowacy 
stanowili w niej nieznaczną mniejszość. Tu w 1848 r. powstańczy parlament węgierski proklamował 
niepodległość Węgier. O obecnym obliczu Bratysławy zadecydował masowy napływ ze wsi do miasta 
ludności słowackiej po powstaniu Czechosłowacji w 1918 r. Nastąpiło więc sprzężenie faktu 
politycznego z przeważającym etnicznie charakterem całego kraju. Jest to przykład jeden z wielu.

Jest truizmem konstatacja, że każda społeczność, która zyskuje samowiedzę narodowej 
tożsamości dąży do utworzenia własnego państwa. Dopiero bowiem polityczna niezawisłość 
umożliwia wszechstronny rozwój narodu. Tymczasem według Marcelego Kosmana to Niemcy 
„w chwili klęski powołali do życia marionetkowe państwo litewskie ze stolicą w Wilnie i z królem 
importowanym z Rzeszy...” (s. 268). Takie zniekształcenie, przemilczające emancypacyjną działal
ność Litwinów, stanowi powtórzenie obiegowych sądów części ówczesnej opinii polskiej zaskoczonej 
w czasie I wojny światowej dynamiką litewskiego ruchu narodowego i szukających jego korzeni 
w obcej inspiracji. Poglądowi temu przeciwstawił się Wiktor Sukiennicki w fundamentalnym dziele 
East-Central Europe during World War I: From Foreign Domination to National Independance 
(t. I-II, New Jork 1984, ss. 1228). Piszący te słowa anonsował je w recenzji na łamach „Kwartalnika 
Historycznego” 1986, nr 4, s. 1163-1166. Niedawno w paryskiej „Kulturze” Czesław Miłosz 
odpowiadając na zarzut, że Litwini w I wojnie światowej byli marionetkami w ręku Niemiec powołał 
się właśnie na Wiktora Sukiennickiego i sformułował śmiałą paralelę pisząc: „Litwini podczas 
pierwszej wojny grali z Niemcami, tak jak Piłsudski i Polacy w Galicji z Austrią” {Początki sporu 
o enklawę, „Kultura” 1992, nr 1-2, s. 33).

Jednostronne widzenie dziejów prowadzi do twierdzeń niezgodnych z ustalonymi faktami. 
Trudno zgodzić się z tezą, że zajęcie Wilna przez gen. Lucjana Żeligowskiego odbyło się „bez rozlewu 
krwi” (s. 269), skoro cytowany obok Piotr Łossowski pisał o bitwie nad Mereczanką w pobliżu 
Jaszun, a następnie o walkach wzdłuż linii kolejowej Lida-Wilno oraz o poniesionych przez obie 
strony stratach w zabitych i rannych {Po tej i tamtej stronie Niemna, Warszawa 1985, s. 163-165).

Zgodzić się należy z Autorem, gdy pisze, że „inicjatorami i wykonawcami [marszu na Wilno] byli 
ludzie miejscowi, którzy określali się mianem Litwinów lub krajowców” (s. 269). Rzecz w tym, że 
zarówno inicjator Józef Piłsudski, jak wykonawca Lucjan Żeligowski oraz pierwszy przewodniczący 
Tymczasowej Komisji Rządzącej Witold Abramowicz upatrywali w zajęciu Wilna i utworzeniu 
Litwy Środkowej formę presji mającej skłonić Litwinów do utworzenia państwa o strukturze 
federacyjnej, którego kanton zachodni z Kownem, miałby charakter litewski, w środkowym 
z Wilnem (zarazem stolicą całości) dominowałby element polski, a wschodni z Mińskiem byłby 
kantonem białoruskim. Tymczasem ludność polska Wilna i Wileńszczyzny w znacznej większości 
stanęła na pozycjach inkorporacji, odrzucając koncepcję federalistyczną. Jak pojmowali ją  Polacy 
wileńscy przedstawia cytowany obszernie w recenzowanej pracy prof. Ryszard Mienicki. Pisząc 
o „nękaniu i szykanowaniu Polaków przez litewskich okupantów” stwierdzał on: „Wilno musi być 
nasze! To polskie miasto na polskiej ziemi” (s. 270-271). Autor słusznie zauważa, że jest to spojrzenie 
jednostronne, ale wstrzymuje się od krytyki uzasadniając to tym, że dotąd „pokutowały szerzone 
przez inną stronę napastliwe werdykty i sformułowania” (tamże).

Obraz Wilna i ziemi wileńskiej w II Rzeczypospolitej przedstawiony został w jednolitym różowym 
kolorze. W takim też świetle Autor prezentuje stan szkolnictwa białoruskiego, a także sytuację 
białoruskich instytucji i organizacji kulturalnych, społecznych i gospodarczych na ziemiach
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północno-wschodnich. Wywód ten poprzedza zdaniem: „Na brak swobód w mieście nie mogły 
narzekać małe grupy etniczne, dla których Wilno również stanowiło centra kulturalne w całym 
państwie” (s. 277). Autor omawiając stan z połowy lat 20-ych przemilcza likwidację szkolnictwa 
białoruskiego, zamknięcie znacznej większości białoruskich organizacji społecznych i kulturalnych 
oraz pism białoruskich, dokonane już w latach 30-ych przez wojewodę wileńskiego płk. Ludwika 
Bociańskiego. Ten ostatni upamiętnił się również represjami wobec mniejszości litewskiej.

W konfrontacji z negatywnym obrazem, jaki zarysował Autor opisując krótkotrwałe (paździer
nik 1939 -  czerwiec 1940) rządy litewskie w Wilnie w korzystnym świetle przedstawiono ustanowienie 
na Litwie władzy radzieckiej. „Polacy -  czytamy -  odetchnęli z ulgą, represje narodowościowe 
bowiem zostały zastąpione nową polityką międzynarodowej solidarności opartej na zasadach 
klasowych” . I dalej: „Zmiana sytuacji politycznej została przyjęta z ulgą, pierwsze dni istnienia 
republiki radzieckiej przyniosły swobody dla wyraźnie uciskanych od kilku miesięcy Polaków” 
(s. 309). Takie oceny budzą sprzeciw. Choć znane są różnorakie utrudnienia i szykany ze strony 
większości administracji litewskiej, należy jednak pamiętać o zasadniczej różnicy pomiędzy nimi, 
a fizycznym wyniszczaniem (wywózki, aresztowania, egzekucje) ludności polskiej na terytoriach 
zajętych przez ZSRR. Pod rządami litewskimi w Wilnie istniała legalna prasa polska, funkcjonowało 
półlegalne polskie życie polityczne, nie zamarła działalność kulturalna. Internowani wojskowi 
spotykali się nieraz z życzliwością, korzystali z różnych udogodnień, umożliwiono im czasem 
„wyciekanie” -  jak to określano wówczas -  na Zachód.

W końcowym szkicu Autor zrektyfikował nieco swoje stanowisko w ocenie działalności władzy 
radzieckiej na Litwie. Uczynił to, powołując się „na świeżo udostępnione, a przynajmniej 
sygnalizowane źródła, [które] przypominają o likwidacji wówczas niezależnej prasy polskiej oraz 
innych form życia społecznego i organizacyjnego” oraz o „rozpoczynających się deportacjach” 
(s. 347). Czyżby dopiero „sygnalizowane źródła” odsłoniły rąbek „tajemnicy” posiadającej już swoją 
literaturę.

Przedstawienie okresu okupacji łatwo może zdezorientować czytelnika. Czytamy bowiem: 
„Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie odegrała czołową rolę w wyzwoleniu kraju 
spod okupacji, podobnie jak lewicowa partyzantka autentycznie przeciwstawiała się najeźdźcy 
i podejmowała współpracę z wojskami radzieckimi, głównym jej osiągnięciem stała się operacja 
«Ostra Brama» i walny udział w wyzwoleniu Wilna wraz z Armią Czerwoną 13 lipca 1944 r.” 
(s. 314-315). Sugeruje to współdziałanie partyzantki lewicowej (faktycznie radzieckiej) z Armią 
Krajową i wspólną akcję w wyzwalaniu Wilna. Tymczasem rzeczywistością bywały starcia między tą 
partyzantką a AK w dobie niemieckiej okupacji, podobnie jak Armii Radzieckiej z AK, zwłaszcza na 
Nowogródczyźnie, oraz rozbrojenie i internowanie brygad wileńskich Armii Krajowej po zdobyciu 
miasta. Wszystko to zostało przemilczane. Nie wspomina się też o walkach AK z litewskimi 
formacjami gen. Pleczkajtisa.

Obszernie w książce został potraktowany fakt napływu ludności litewskiej do Wilna po 1945 
roku. Oburzają Autora „przemieszczenia do stolicy osób z odległych terenów wiejskich, którzy nic 
wspólnego z autentycznymi wileńskimi tradycjami nie mieli, co nie mogło nie wywrzeć negatywnego 
wpływu na kierunki odbudowy miasta” (s. 315). Co prawda w dalszych konstatacjach Autor 
przyznaje, że nowe osiedla są jednak dobrze wkomponowane w podwileński pejzaż, a „Starówka” 
wileńska starannie odnawiana (przez zaangażowanie w tym celu PKZ i Budimex), ale mimo wszystko 
nie chce się pogodzić z dalszym napływem elementu litewskiego do miasta. Cytując J. Karosasa, 
Mówią kamienie Wilna, który pisał: „Ludzie, którzy przeżyli tu ostatnie dwadzieścia pięć lat stali się 
Wilnianami” , zgłasza protest: „Tak, ale są to już ludzie Vilniusu, nie z historycznego Wilna!” (s. 335, 
przyp. 133). Niewątpliwie napływ ludności litewskiej zmienił charakter miasta. Oburzał-najsłuszniej 
-  Polaków przymus (uchwalony przez obecny rząd) używania w tekstach polskich nazwy „Vilnius” 
zamiast Wilno. Po wyjeździe (faktycznie ekspatriacji) większości ludności polskiej z Wilna powstałą
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próżnię mogli zastąpić bądź Litwini, bądź Rosjanie. Władze Litwy radzieckiej starały się od początku 
ograniczyć napływ tych ostatnich. Dzięki temu na obecnej Litwie 4/5 ludności to Litwini. Stanowią 
oni większość w Wilnie, gdzie polską pozostała 1/5 ludności.

Położenie Polaków na Litwie jest trudne. Ich elity intelektualne i polityczne są nieliczne i słabe. 
Nierealistyczne, nieraz demagogiczne, deklaracje niektórych polskich działaczy w krytycznych 
dniach walki Litwy o niepodległość pogłębiły dawne podziały z Litwinami.

Pragnąc przezwyciężyć obciążenia przeszłości wpływowe środowiska polskie postulowały 
w 1990 r., by rząd polski pierwszy uznał niepodległość Litwy. Spotyka się to z krytyczną oceną 
Autora -  według Niego w 1980 r. siły te „nawiązały do pięknej tradycji Orła i Pogoni” , ale po kilku 
latach „na użytek chwili wzięły ostry zakręt [...], gotowe zapomnieć o rodakach z nad Wilii, czyniąc 
z nich... Litwinów i Białorusinów, nie pytając ich samych o tożsamość narodową” (s. 338).

Z punktu widzenia Polaków, zdaniem Autora, niepożądana była deklaracja Litwy o wystąpieniu 
z ZSRR, bowiem to „dla ludności z dziada pradziada zamieszkałej w rejonach pogranicznych” 
z Białorusią „oznaczałoby wprowadzenie po raz pierwszy granicy między Wileńszczyzną a Nowo- 
gródczyzną”, dotychczasowa bowiem miała „charakter formalny” . Ponadto ludność polska 
-  twierdzi Marceli Kosman -  obawiała się bardziej wynarodowienia „w wypadku uzyskania 
samodzielności przez Litwę niż w ramach reformującego się Związku Radzieckiego” (s. 354). W tej 
sytuacji -  pisze dalej -  „trudno się dziwić, że w środowisku polskim rodzą się inne koncepcje 
polityczne” . Należało do nich powołanie 3 maja 1990 r. ogólnoradzieckiej Polskiej Partii Praw 
Człowieka, której przewodniczącym został deputowany ludowy ZSRR doc. Jan Ciechanowicz. 
W programie tej partii „znalazł się postulat stworzenia na ziemiach zabranych Rzeczypospolitej 
w 1939 r. okręgów autonomicznych w ramach republik radzieckich lub stworzenie Wschodniopols- 
kiej Republiki w ZSRR” (s. 359). Pozostawiony bez autorskiego komentarza pomysł stworzenia 
u granic Rzeczypospolitej Wschodniopolskiej Republiki Radzieckiej jest oczywiście nie do zrealizo
wania. Nie trudno jednak wyobrazić sobie jak dalece skłóciłoby to Polskę z jej wschodnimi sąsiadami 
oraz, jakie implikacje wyniknęłyby dla naszego państwa, gdyby inicjatywa ta miała być podjęta.

Ułożenie możliwie przyjaznych stosunków z Litwą odpowiada wielowiekowej tradycji i długo
falowym trendom dziejowym obu narodów. Przyczyniać się do nich powinna także nauka 
historyczna.

Juliusz Bardach (Warszawa)
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POLSKI HISTORYK UKRAINY W  KANADZIE  
Andrzej B. Pernal

.A .ndrzej B. Pernal (w publikacjach używający angielskiej wersji imienia -  Andrew) jest jedynym 

Polakiem w gronie licznego kanadyjskiego zespołu badaczy historii Ukrainy XVI i XVII w. Typowe 
dla mieszkańców Kresów drogi zawiodły go do dzisiejszego miejsca zamieszkania i określiły 
charakter jego pracy. Urodzony w 1936 r. pod Tarnopolem, w lutym 1940 r. wraz z rodziną 
wywieziony został na Syberię. Potem podążał drogą ojca, który wstąpił do armii Andersa 
-  Kazachstan, Persja, Bliski Wschód... Po latach Kanada stała się drugą ojczyzną Andrzeja Pemala. 
Tu, w Windsor, ukończył studia i został nauczycielem. Historia jego pierwszej „małej ojczyzny”, 
Kresów, pociągała go jednak na tyle, że otworzył na Uniwersytecie Ottawskim przewód doktorski 
z dziejów Ukrainy. Zrządzeniem losu -  jak sam mówi -  udało mu się otrzymać stypendium 
UNESCO, dzięki któremu w 1968 r. przybył do Polski, aby kontynuować prace. Pod kierunkiem 
prof. Janusza Wolińskiego opracowywał temat Polska a sprawa Ukrainy w latach 1654-1659. Jednak 
śmierć promotora i względy rodzinne uniemożliwiły mu kontynuowanie badań w Polsce i w 1970 r. 
Andrzej Pernal wrócił do Kanady. Tam też, pod okiem wybitnych historyków pochodzenia 
ukrąińskiego Paula Yuzyka, Omeljana Pritsaka i Bohdana Bociurkiva, ukończył pracę rozpoczętą 
w Polsce, uzyskał stopień doktora i został profesorem niewielkiego uniwersytetu w JJrandon.

Andrzej Pernal od ponad dwudziestu lat zajmuje się badaniami dziejów Ukrainy XVI i XVII w., 
a także -  wykorzystując archiwalia kanadyjskie -  historią Polonii w Kanadzie. Jego zainteresowania 
koncentrują się przede wszystkim na osobie i dorobku najwybitniejszego kartografa ziem ukraińs
kich epoki nowożytnej, jakim był Guillaume le Vasseur de Beauplan. Różne aspekty jego działalności 
ujmował w syntetycznych i szczegółowe artykułach zamieszczanych na łamach najbardziej pres
tiżowych periodyków naukowych („Harvard Ukrainian Studies”, „Cartographica”). Ukoronowa
niem tych studiów jest opublikowanie (wraz z Dennisem F. Essarem) Opisu Ukrainy pióra 
Beauplana, wraz z mapami skreślonymi jego ręką. Edycja ta, wyposażona w obszerne wyjaśnienia, 
jest powtórzeniem wydania pt. Description d'Ukraine... (Rouen 1660). Przynosi ona bogaty materiał 
dotyczący osoby i działalności jej autora, omówienie map i planów, które wykonał (różne mapy 
Rzeczypospolitej i ziem sąsiednich, mapy Normandii i Bretanii, plany portów francuskich oraz 
Cartageny) wraz z ich reprodukcjami.

Problemom związanym z dziejami Kozaczyzny, a szerzej -  Ukrainy, poświęcił Pernal kilka 
studiów dotyczących różnych aspektów unii hadziackiej oraz wydał sześć nie publikowanych listów 
Bohdana Chmielnickiego z lat 1655-1657.

Ważnym polem działania historyka są jego publikacje o charakterze recenzyjnym, wśród których 
znajdziemy krytyczne omówienia wielu książek wydanych w Polsce. Jest on również autorem 
streszczeń prac polskich dla podstawowego wydawnictwa bibliograficznego w USA i na świecie, 
jakim jest „Historical Abstracts” .
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Wśród najważniejszych zamierzeń badawczych historyka na pierwsze miejsce wybija się seria 
źródeł do dziejów Polski. Będą to krytyczne edycje diariuszy sejmowych i innych ważnych 
materiałów. Cała seria nosić będzie tytuł «Diets of the Polish-Lithuanian Commonwealth: 
Proceedings 1648—1668». Pierwszy, przygotowany już do druku tom The Convocation Diet o f 1648, 
podobnie jak całe przedsięwzięcie ma szanse stać się dla historyków dziejów Polski źródłem 
o charakterze podstawowym.

Dariusz Maciak (Warszawa)

SPOTKANIE BADACZY D Z IE JÓ W  Z IE M  W S C H O D N IC H  
I I  RZECZYPO SPO LITEJ I  LOSÓW  PO LAKÓ W  W  ZSRR  

W  LATACH 1939-1956 
(Warszawa, 8 listopada 1991 r.)

O s ta tn ie  lata przyniosły rozwój badań nad kompleksem problemów, które organizatorzy 

spotkanie nazwali dziejami ziem wschodnich II Rzeczypospolitej i losami obywateli polskich 
w ZSRR (cytat z zaproszenia na konferencję). Rozwój ten jest możliwy nie tylko na skutek zmian 
natury politycznej, lecz także dzięki temu, że kierunki badawcze, którym poświęcona była sesja, 
znajdowały i wcześniej gorliwych eksploatorów, których wyniki badań pozostawały jednak jeszcze 
do niedawna ukryte w szufladach lub w publikacjach bezdebitowych. W chwili obecnej względy te nie 
odgrywają już żadnej roli. Ograniczenia jednak wciąż istnieją. Najpoważniejsze, to kryzys finansowy 
i wydawniczy oraz wiążący się z tym opłakany stan polskiej informacji naukowej. Często zdarza się, 
że zespoły podejmujące badania podobnej problematyki, nic o sobie nie wiedzą.

Przełamaniu tej praktyki badawczej służyć miała omawiana konferencja. Zorganizowała ją  
Samodzielna Pracownia Dziejów Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej, działająca pod kierownict
wem prof. Tomasza Strzembosza w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Do uczestniczenia w niej 
-  wedle zapewnień organizatorów -  zostali zaproszeni przedstawiciele wszystkich placówek 
badawczych, zajmujących się wymienionymi w tytule konferencji zagadnieniami oraz najwybitniejsi 
ich badacze. Sądzić jednak należy, że nie wszystkie ośrodki przysłały swoich delegatów. Wobec faktu, 
że spotkanie było pierwszym z cyklu zaplanowanych, należy mieć nadzieję, że następne będą jeszcze 
bardziej reprezentatywne.

Sesja miała charakter ściśle informacyjny. Przedstawiciele zespołów i indywidualni badacze 
prezentowali zarówno badania zakończone, jak i te będące w toku. Są one podejmowane przez 
pojedynczych naukowców lub zespoły, działające z reguły jako niesformalizowane struktury 
w ramach dotychczas istniejących instytucji. Wciąż niewiele jest zakładów naukowych, których 
podstawowym celem są badania Wschodu Europy. Wymienić tu można Zakład Europy Środkowow
schodniej oraz Zakład Rosji i ZSRR (oba w ramach Instytutu Historii PAN), Pracownię 
-organizatora konferencji, Archiwum Wschodnie, Międzywydziałowe Studium Europy Wschodniej 
(Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie), Instytut Wschodni (Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Rzeszowie), Zakład Europy Wschodniej XIX i XX wieku (Uniwersytet Łódzki), Studium 
Problemów Narodowościowych ZSRR i Europy Wschodniej (Uniwersytet Warszawski). W części 
instytucje te działają od dawna, a ostatnio rozszerzają tylko zakres swych zainteresowań. Pojawiają 
się też inicjatywy zupełnie nowe, zapowiadane jest powstanie następnych. W sumie w czasie 
konferencji przedstawiło się około trzydziestu zespołów, które już podjęły problematykę badawczą, 
umownie tu nazwaną „badaniami wschodnimi” .

D.M.



Przegląd Wschodni, t. I, z. 4, 1991, s. 901-906, ISSN 0867-5929 ©  Przegląd Wschodni, Warszawa 1991

IN MEMORIAM

STEFAN KIEN IEW ICZ 
(20IX  1907-2 V 1992)

D n i a  9 maja na cmentarzu Powązkowskim zgromadziły się setki osób, by pożegnać nestora 

historyków polskich, znakomitego badacza XIX wieku Stefana Kieniewicza. Dziejom tego stulecia 
Uczony poświęcił swoje długie życie. Studia historyczne odbył na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie 
napisał pracę magisterską o założycielu wołyńskiej linii Działyńskich -  Ignacym Działyńskim. Była 
to Jego pierwsza publikacja (1930). Mistrzem Stefana Kieniewicza w Poznaniu był prof. Adam 
Skałkowski, reprezentujący dobry warsztat tradycyjnej historii politycznej. Do niego trafił młody 
historyk, którego wówczas nie interesowały -  jak sam przyznawał -  ani historia gospodarcza, ani 
zagadnienia metodologiczne. Obok biografistyki historycznej zajął się jednak rychło problematyką 
ruchów narodowych i społecznych. To rozszerzenie widnokręgu historii politycznej dokonało się na 
seminarium Marcelego Handelsmana w Warszawie, na którym przygotowywał swoją rozprawę 
doktorską. Oparta na materiałach archiwów poznańskich podjęła problem, który odtąd będzie osią 
badań Stefana Kieniewicza: walki narodowowyzwoleńczej Narodu. Praca nosiła tytuł: Społeczeńst
wo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku (1935). Nie straciła na aktualności, skoro po 40 latach 
doczekała się drugiego wydania.

Kontynuując badania nad XIX stuleciem zmienił -  dobrym obyczajem -  tematykę, wybierając 
jako temat pracy habilitacyjnej biografię „czerwonego księcia” Adama Sapiehy -  postaci wybitnej 
i różnie ocenianej w kontekście dziejów galicyjskich. Monografia opublikowana tuż przed wybuchem 
wojny stała się podstawą habilitacji w 1946 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako habilitowany 
docent wrócił Stefan Kieniewicz na Uniwersytet Warszawski, z którym związał drugą połowę 
swojego życia. Tu został najpierw profesorem nadzwyczajnym, następnie zwyczajnym (1958). Tu też 
powołano go na członka korespondenta (1965), a potem na członka rzeczywistego (1970) Polskiej 
Akademii Nauk.

W latach hitlerowskiej okupacji, pracując w Archiwum Skarbowym, działał też w konspiracji 
jako pracownik Biura Informacji Politycznej Komendy Głównej Armii Krajowej, gdzie współ
pracował blisko m.in. z Aleksandrem Gieysztorem i Witoldem Kulą. Wtedy też napisał monografię 
o wybitnym historyku, polityku i mężu stanu Michale Bobrzyńskim. Niestety spłonęła ona w dniach 
Powstania Warszawskiego.

Zainteresowania dziejami Galicji zaowocowały wieloma pracami, wśród których należy wymie
nić Konspiracje galicyjskie 1831-1845 (1950) oraz monografię o ruchu chłopskim w Galicji w 1846 r. 
Pogłębiając badania nad Wiosną Ludów opublikował cenne studium, poświęcone Legionowi 
Mickiewicza 1848-1849 (1955).

Zagadnienie mobilizacji sił narodowych do walki o niepodległość nakazywały zwrócenie 
szczególnej uwagi na kwestię chłopską. Temu też zagadnieniu poświęcił Stefan Kieniewicz referat na 
Kongresie Historyków Polskich w Rzymie w 1955 r., gdzie po raz pierwszy po wojnie była obecna 
delegacja historyków polskich.
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Kontynuował studia nad biografiami wybitnych osobistości XIX wieku, przedstawiając studium 
poświęcone przywódcy „białych” -  Andrzejowi Zamoyskiemu, jego postawie i działaniom w po
czątku lat 60-ych XIX w.

Było ze wszech miar logiczne, że Jego opus vitae stało się Powstanie Styczniowe, wielkie (również 
rozmiarami) dzieło wydane po przezwyciężeniu wielu trudności w 1972 r., w nakładzie zaledwie 5000 
egzemplarzy. Rozeszło się błyskawicznie, ale drugiego wydania Autor doczekał się dopiero po 
jedenastu latach.

Wiek XIX dla Stefana Kieniewicza zamykał się w granicach nieco szerszych, bo rozpoczynał się 
z chwilą upadku I Rzeczypospolitej w 1795 r. i trwał do I wojny światowej, kiedy został obalony 
system ustalony przed stuleciem na Kongresie Wiedeńskim. W tych granicach zawarł swój 
podręcznik uniwersytecki historii Polski (1795-1918), a także pozycje o dziejach Warszawy w latach 
1795-1914 oraz jej Uniwersytetu (1807-1915), których był redaktorem i współautorem. Nie sposób 
pominąć Jego udziału jako autora i współredaktora II tomu (z Witoldem Kulą) w wielotomowej 
Historii Polski (1764-1864), której 6 wydań ukazało się w latach 1956-1983. Nic więc dziwnego 
zatem, że dwie księgi pamiątkowe ofiarowane Mu przez przyjaciół i uczniów na 60-lecie i 80-lecie 
urodzin nosiły tytuły: Wiek X IX  (1967) i Losy Polaków w X /X -X X  w. (1987).

Minione stulecie fascynowało Stefana Kieniewicza od pierwszych prac aż do końca Jego 
pracowitego żywota. Upatrując w XIX w. przesłanki współczesności, starał się poprzez swe liczne, 
zarówno analityczne, jak i syntetyczne prace, odpowiedzieć na nurtujące polską myśl pytanie: Czy 
Polska straciła wiek XIX? Jednoznaczna odpowiedź brzmiała: Nie. Była to odpowiedź optymistycz
na, uwydatniająca nieustającą walkę o odzyskanie niepodległości. Walkę toczoną z zaborcami drogą 
spisków i konspiracji, powstań zbrojnych w kraju, udziału w walkach „o waszą i naszą wolność” na 
obczyźnie. Jednocześnie nie zaniedbywał badań nad pracą organiczną narodu. Już Michał 
Bobrzyński sformułował pogląd, że naród dążył do niepodległości dwoma drogami: drogą powstań 
orężnych i drogą pracy organicznej. Jeśli historyk krakowski stawiał obie drogi na równi, to Stefan 
Kieniewicz doceniając w pełni znaczenie pracy na niwie gospodarczej, oświatowej, kulturalnej 
i naukowej dostrzegał też jej ograniczenia. Ludziom tego kierunku poświęcił wnikliwą książkę: 
Dramat trzeźwych entuzjastów (1964).

W perspektywie losów narodowych widział jednak priorytet działań stricte niepodległościowych. 
Był w tym -  można sądzić -  i wpływ tradycji rodzinnej, w której pierwsze miejsce zajmowała pamięć 
Hieronima Władysława Kieniewicza -  czynnego w Powstaniu Styczniowym, przedstawiciela Litwy 
w Rządzie Narodowym 1863 roku, skazanego przez sąd carski na karę śmierci i straconego w dalekim 
Kazaniu.

Sporo miejsca poświęcił Stefan Kieniewicz współdziałaniu organizacji powstańczej z „Zemlą 
i Wolą” . „Sojusz ten -  pisał -  zmusił najlepszych synów Rosji do podjęcia zadania ponad siły: do 
próby równoczesnego z Polakami powstania na wiosnę 1863 roku. Masy jednak nie poruszyły się, 
a rewolucjonistów okazała się tylko garstka” . Powstanie 1863 roku -  podkreślał -  było ruchem 
insurekcyjnym w granicach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Wówczas też jednak w po
stępowym skrzydle insurgentów ujawniło się uznanie praw innych narodów Rzeczypospolitej do 
samodzielnego bytu narodowego. W szczególności zaakcentował poglądy Jarosława Dąbrows
kiego, który wypowiedział się w 1867 roku za poparciem dążeń Ukraińców do niepodległości. 
„Potrzeba wolności przez naród poczuta -  mówił Dąbrowski -  daje mu niezaprzeczone prawo do 
pozbycia się opieki” .

Pogląd ten nie znajdował szerszego poparcia. Zrozumiane to zostało i docenione dopiero w Polsce 
lat 80-ych XX w. -  pisał Kieniewicz -  w zakończeniu II wydania Powstania Styczniowego. Miał na 
myśli najwyraźniej Posianie od narodów Europy Wschodniej I Zjazdu „Solidarności” w 1981 roku, 
gdy dodawał w posłowiu, że jest to jedyne zdanie aktualizujące. Jest jednak, myślę, i drugie. To, 
w którym Autor zastrzega się, że pisał bez autocenzury, a także, że nie ingerowała w tekst cenzura
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z zewnątrz. Bierze w ten sposób na siebie pełnię odpowiedzialności za tekst wychodzący pod jego 
nazwiskiem. Co za wzór dla wielu!

Nieprzemijającą zasługą Stefana Kieniewicza była wydawana wespół z historykami rosyjskimi 
Ilią S. Millerem i Władimirem A. Djakowem 25-tomowa seria Materiałów i dokumentów do dziejów 
Powstania Styczniowego. Pierwszy jej tom ukazał się w stuletnią rocznicę wybuchu Powstania. 
Współpraca z zespołem rzetelnych badaczy rosyjskich, którzy potrafili wyzyskać zasoby archiwów 
Moskwy, Petersburga, ale też Kijowa, Wilna, Mińska i miast syberyjskich, umożliwiła Stefanowi 
Kieniewiczowi stworzenie fundamentalnej kolekcji, z której będą czerpać następne pokolenia. 
Gruntowne przedmowy, część których wyszła spod pióra Stefana Kieniewicza, stanowią minimono- 
grafie, orientujące czytelnika w charakterze zawartych w poszczególnych tomach źródeł i ich treści.

Historia Polski XIX wieku rysowała się Stefanowi Kieniewiczowi -  jak to określił-jako historia 
braku własnego państwa. Fakt ten zdeterminował aktywność polityczną wszystkich nurtów życia 
polskiego.

Zainteresowanie powstaniami narodowymi znalazło też wyraz w studiach nad Powstaniem 
Listopadowym, w szczególności nad przyczynami jego niewykorzystanych szans. Obok patriotycz
nych uniesień i odwagi żołnierza na polu walki dostrzegał i analizował Stefan Kieniewicz także 
przyczyny niepowodzeń. Opisywał jątrzące walki wewnętrzne, brak politycznej rozwagi elit, brak też 
realnego widzenia świata, przecenianie znaczenia polskiego powstania w polityce europejskiej, także 
manipulacje opinią publiczną. We wstępie do Maurycego Mochnackiego Powstania narodu polskiego 
w r. 1830-1831 (wydanie 1984) pisał, że obcowanie z Mochnackim „przynosi Polako’wi okazję do 
wzruszeń -  jakże często aktualnych. Stwarza, co może ważniejsze, okazję do rozmyślań nad polskim 
«być albo nie być»” .

Te rozmyślania, żywe również w latach 1980-1981, określały świadomość polskiej inteligencji. 
Stefan Kieniewicz doceniał rolę inteligencji jako warstwy, która patronowała w XIX wieku 
wszystkim polskim ruchom politycznym. „Powstanie Styczniowe jest dziełem inteligencji” -  pisał 
-  ukazując to na konkretnym materiale historycznym.

Wnikliwy badacz, nie ograniczył się do przedstawienia roli społeczno-politycznej inteligencji 
polskiej. Badał też jej rodowód, składniki społeczne i etniczne, które się na nią złożyły: drobną 
szlachtę, wyzute przez zaborców z roli i zdeklasowane ziemiaństwo, mieszczan, obcego nieraz często 
pochodzenia. Doceniał udział w niej elementów wywodzących się z osiadłych w Polsce Niemców, 
Żydów, ale i Czechów. Przypomniał, że z tych ostatnich wyszli Stanisław Smolka, Wincenty Pol, Jan 
Matejko, Karol Szajnocha, Józef Dietl, Władysław L. Anczyc i inni. Te złożone rodowody 
wskazywały jak dalece pozbawione podstaw jest myślenie kategoriami „czystości etnicznej” , 
„charakteru narodowego” itp.

Zainteresowania biograficzne Stefana Kieniewicza zaowocowały najpełniej w Polskim Słowniku 
Biograficznym. Wieloletni czynny członek redakcji Słownika poświęcał mu nie tylko wiele czasu, 
redagując biogramy postaci XIX wieku, ale i sam wzbogacał go licznymi biogramami własnego 
pióra. Wystarczy powiedzieć, że tylko w 1959 roku ukazało się 11 biogramów, które napisał. Wkład 
Stefana Kieniewicza w prace PSB godny jest osobnego opracowania, uwzględniającego również dwa 
analityczne referaty Profesora o XVIII i XXV tomach Polskiego Słownika Biograficznego (1982). Był 
też niestrudzonym wydawcą pamiętników, upatrując w nich cenne źródło dla dziejów ubiegłego 
stulecia.

Otwarty na wszystkie wartości, Stefan Kieniewicz cenił jednocześnie te, które wyniósł z rodzin
nego domu. Głęboką religijność łączył z prawdziwie humanistyczną postawą szacunku do człowieka. 
Jako historyka cechowała Go w szczególności troska o dobre imię ludzi, którzy znaleźli się w orbicie 
jego zainteresowań badawczych. Objawiała się w dyskrecji dotyczącej spraw osobistych, w elegancji 
w sposobie przedstawiania. Nie rozwodził się nad romansami prababek, nie wnikał w szczegóły 
alkowy, co nie znaczy, by, gdy istniała tego potrzeba, nie zaznaczał tych czy innych słabości 
opisywanych postaci. Potrafił też obiektywnie, i bez pobłażania, ocenić ich błędy czy grzechy.
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Z wiekiem coraz bardziej interesowały Go dzieje rodzinne. Opublikował wspomnienia ojca
-  Antoniego Kieniewicza -  zatytułowane Nad Prypecią, dawno temu... Wspomnienia zamierzchłej 
przeszłości (1989), opisujące w pierwszej połowie życie zamożnego ziemianina na Kresach, w drugiej
-  jego przemianę w inteligenta na urzędniczej posadzie w II Rzeczypospolitej. Patriarchalną 
strukturę rodzinnego dworu przedstawił w książce Dereszewicze (1986). Miejsce urodzenia Autora, 
Dereszewicze, były ośrodkiem dóbr, które liczyły sobie około 60 000 dziesięcin (dziesięcina =  1,1 ha). 
Piękny, rozległy dwór położony malowniczo nad brzegami Prypeci, był w posiadaniu Kieniewiczów 
od początku XIX wieku aż do końca pierwszej wojny światowej, kiedy traktat ryski pozostawił go 
poza granicą wschodnią II Rzeczypospolitej. Dzieciństwo zbliżyło Stefana Kieniewicza do ludności 
ziem białorusko-ukraińskiego pogranicza. Sprawie Kresów poświęcił jeden z ostatnich swoich 
artykułów, zatytułowany: Kresy. Przemiany terminologiczne w perspektywie dziejowej, który otwierał 
pierwszy zeszyt „Przeglądu Wschodniego” . Treść artykułu, szersza niż tytuł, stanowi wnikliwą 
analizę dziejów Kresów pod zaborami, polskiej ideologii kresowej, ale zwraca też uwagę na 
postrzeganie Kresów przez Ukraińców, Białorusinów i Litwinów.

Zajmując się dziejami Polski śledził uważnie historiografię innych narodów, z którymi złączyła 
nas historia. Niedawno na łamach „Harvard Ukrainian Studies” (1990, t. XIX, nr 1-2) opublikował 
wnikliwą recenzję z książki Johna-Paula Hinki o kształtowaniu się narodowej świadomości 
ukraińskiej chłopstwa Galicji Wschodniej w XIX wieku. Wskazał w niej m.in. na potrzebę badań 
porównawczych nad formowaniem się świadomości narodowej w krajach Europy Środko
wo-Wschodniej, przywołując badania polskiego historyka Józefa Chlebowczyka i czeskiego 
Miroslava Hrocha.

Wieloletni przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk 
(1969-1984), Stefan Kieniewicz reprezentował godnie nauki historyczne w Polsce. Bronił ich pozycji, 
występował wielokrotnie o udostępnienie archiwów dziejów najnowszych, jak archiwum MSW, do 
którego wstęp -  i to ograniczony -  mieli tylko wybrańcy władzy, czynił starania o ułatwienie 
publikacji prac historycznych, troszczył się o warunki rozwoju -  potem już tylko przetrwania
-  czasopiśmiennictwa historycznego. Sam był przez długie dziesięciolecia redaktorem „Przeglądu 
Historycznego” -  kwartalnika będącego organem Towarzystwa Miłośników Historii. Potrafił skupić 
wokół niego oddany pismu zespół, a sam świecił przykładem aktywności w pracach redakcyjnych.

Osobno trzeba powiedzieć o zasługach Stefana Kieniewicza w kształtowaniu etosu historyka. 
Czynił to z tytułu przewodnictwa środowisku historycznemu, którego był moralnym autorytetem. 
Zalecał powściągliwość w ocenach, oględność w ferowaniu wyroków, ale też obowiązek mówienia 
tego, do czego badacz doszedł w toku swoich poszukiwań i rozmyślań. Szczególną uwagę zwracał na 
etyczne dylematy związane z historią najnowszą. Wynikały one m.in. z ograniczeń dostępu do źródeł 
oraz istnienia tematów tabu. Wypowiadał się za swobodą badań i wypowiedzi. Bronił dobrego 
imienia polskiej nauki historycznej, a jednocześnie krytykował występujące w niej niedostatki, braki 
i słabości. Uczony wielkiego talentu, również pisarskiego, był też niezmiernie pracowity. Jego 
bibliografia liczyła w 1987 r. 712 pozycji, a za ostatnie pięć lat doszło jeszcze kilkadziesiąt. 
Powściągliwy i skromny, miał Stefan Kieniewicz świadomość własnej wartości, a także osiągnięć 
nauki, której wiernie przez sześćdziesiąt przeszło łat służył. Zawód historyka był dla Niego 
powołaniem, które realizował przez całe życie. Wnikliwy esej poświęcił Mu Robert Jarocki w książce 
zawierającej sylwetki najwybitniejszych współczesnych historyków polskich (1982). Podsumowując 
dorobek współczesnej nauki historycznej i własny w nim udział powiedział: „Nie wmawiam sobie 
i innym, żeśmy wszyscy i zawsze, że ja sam w każdej okoliczności stanąłem na wysokości zadania. Na 
ogół jednak pozostaję optymistą. Obowiązku swego historiografia dopełnia. Wierzę, że pozostanie 
mu wierna w następnym pokoleniu” .

Juliusz Bardach (Warszawa)
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ALEKSANDER ROSIŃSKI 
(OŁEKSANDER ROSINSKYJ)

- (23IV 1943-22111992)

D n i a  22 lutego 1992 r. zmarl we Lwowie członek Rady Programowej „Przeglądu Wschod

niego”, dr (kandydat nauk) Aleksander Rosiński, dyrektor lwowskiej filii Instytutu Nauk o Sztuce, 
Folkloru i Etnografii Ukraińskiej AN i połączonego z nią Muzeum Przemysłu Artystycznego 
i Etnografii.

Aleksander Rosiński urodził się w 1943 r. w Dtajbulskiej Obłasti, dokąd podczas wojny została 
z Winnickiego ewakuowana jego rodzina. Studiował w latach 1964-1967 historię na Uniwersytecie 
Lwowskim, następnie odbył staż naukowy w Instytucie Nauk Społecznych AN we Lwowie. Po 
obronie pracy kandydackiej w 1978 r. wykładał w Instytucie Techniki Leśnej (d. Wyższej Szkole 
Leśnej), by w końcu lat osiemdziesiątych objąć kierownictwo placówki, która w dziejach kultury 
polskiej i ukraińskiej odegrała wybitną rolę -  dawnego Miejskiego Muzeum Przemysłowego.

Zainteresowania naukowe Aleksandra Rosińskiego skupiały się początkowo na historii XX w. 
Stopniowo jednak zaczął podejmować tematy dotyczące kultury ludowej i historii emigracji 
ukraińskiej w Kanadzie. Zajmowały go także stosunki ukraińsko-polskie; przygotowywał pracę na 
temat polskiego osadnictwa na Ukrainie. Z obiektywizmem podchodził do trudnych problemów 
polsko-ukraińskiej historii. Jego wyważone i przemyślane sądy zrywały z obiegowymi opiniami, 
szerzonymi przez rosyjską i radziecką historiografię.

Starał się nawiązać bezpośrednie kontakty z nauką polską, doprowadzając m.in. do podpisania 
umowy o współpracy z Instytutem Sztuki PAN, która zaowocowała wspólnymi inicjatywami 
badawczymi i wymianą naukową.

Jerzy Malinowski (Warszawa)
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JAN M ALANOW SKI
(7 V 1 9 3 2 - 24 IV 1992)

IC.ilkanaście dni przed swymi sześćdziesiątymi urodzinami, 24 kwietnia 1992 roku zmarł 

w Aninie, w trakcie kolejnej, ostatniej tym razem podróży do Instytutu Kardiologii, Profesor Jan 
Malanowski. Przez blisko czterdzieści lat pracował naukowo i uczył studentów na Uniwersytecie 
Warszawskim, i ja  najlepiej poznałem Go w tej właśnie roli -  jako Nauczyciela, Promotora, Szefa. Ale 
Janek nigdy nie mieścił się całkowicie w akademickiej todze. Samo poznawanie nie wystarczało mu. 
Poruszała nim pasja zmieniania świata, a ściślej ulepszania go -  bo jego niewiarygodna aktywność, 
przy słabnących siłach, przy schorowanym sercu brała się -  czego byłem świadkiem przez dwa 
dziesiątki lat -  z niezgody. Z niezgody na niesprawiedliwość -  szczególnie w latach siedemdziesiątych 
wykonywał pionierską pracę odkrywając i ujawniając narastające nierówności społeczne, przywileje 
i biedę. Z niezgody na fałsz -  ważne rozdziały politycznej i obywatelskiej aktywności Janka dotyczą 
demaskowania cynizmu i zakłamania komunistycznych elit władzy. Z niezgody na głupotę -  przy 
całej swej dobroduszności Janek potrafił za pomocą ironii i kpiny ujawniać pustkę ideologicznych 
fantasmagorii, jak i pseudonaukowe snobizmy pojawiające się w środowisku akademickim.

Nie umiał być obojętnym. Nawet postępująca choroba i okresy przymusowego unieruchomienia 
w szpitalu, w sanatorium i w domu nie mogły oderwać jego uwagi -  wbrew zaleceniom lekarzy -  od 
wydarzeń politycznych, na które się często zżymał, bo raziły jego kulturę polityczną i poczucie racji 
stanu; od procesów gospodarczych, które niepokoiły go, bo potrafił przewidzieć odległe skutki, jakie 
będą dotykały zwykłych ludzi; od wielu mniej lub bardziej ważnych zjawisk, w których potrafił 
wykryć jakieś intrygujące fakty.

Nie potrafił milczeć. Świetnie posługiwał się formą publicystycznego artykułu oraz wywiadu 
prasowego, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na sprawy, które go niepokoiły. Te wystąpienia 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przyniosły mu znaczną popularność -  i z drugiej strony 
niechęć władz, która objawiała się rozmaitymi szykanami. Pisał i wypowiadał się również w ostatnich 
miesiącach życia, gdy choroba nasiliła się. Nie rezygnował nigdy, gdy miał okazję pchnąć sprawy 
w lepszym kierunku. Nawet dzień przed śmiercią, schorowany, wybrał się do Belwederu na spotkanie 
polskich uczonych z prezydentem.

Janek w swoim aktywnym życiu pełnił wiele ról spotykając i ujmując sobie wielu ludzi. Pogrzeb 
w podwarszawskich Pyrach zgromadził kilkaset osób, które przyszły pożegnać Janka takiego, 
jakiego znały -  z Uniwersytetu, z Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość” i z innych inicjatyw 
obywatelskich, z harcerstwa i z pracy społecznej w Towarzystwie Przyjaciół Grodna i Wilna. 
Z pewnością każda z tych ról i pasji Janka różniła się jakoś i ta wielka liczba ludzi, którzy z nim 
pracowali znała go z nieco różnych stron. Ale zgromadziło ich na pogrzebie wspólne przekonanie, że 
odszedł wspaniały człowiek, dobry, mądry i życzliwy ludziom. To, co napisałem nie jest w żadnym 
wypadku okolicznościową formułką. Rzadko zdarza się tak autentyczny, masowy żal za od
chodzącym człowiekiem, jak w ów kwietniowy dzień na cmentarzu w Pyrach.

W ostatnich trzech latach życia największą pasją Janka, która popychała go do niestrudzonej 
aktywności była -  bez żadnej przesady trzeba to tak nazwać -  miłość do Kresów, którą mógł wreszcie 
materializować w pracy -  w pracy naukowej nad socjologią Kresów i w pracy na rzecz Polaków tam
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mieszkających, szczególnie w rodzinnym Grodnie. Janek był szczęśliwy, że może wreszcie zawodowo, 
na Uniwersytecie robić to, co tak naprawdę przez całe życie interesowało go najbardziej -  śledzić losy 
Polaków na Kresach, dokumentować procesy społeczne tam występujące, analizować i wyjaśniać 
zjawiska, które miały dla niego tak bardzo osobiste znaczenie. I może uczyć tego wszystkiego 
studentów. Na seminaria i wykłady Janka w Instytucie Socjologii ściągała nadspodziewanie duża 
grupa studentów zainteresowanych tematyką kresową, z różnych wydziałów i kierunków. To 
cieszyło Janka i zapowiadało narodziny nowej subdyscypliny -  socjologii Kresów. Trzeba mieć 
nadzieję, że ziarno posiane przez Janka nie zmarnuje się.

Równie wiele satysfakcji znajdował Janek w pracy społecznej na rzecz Polaków, którzy pozostali 
w Grodnie. Jego inicjatywy przyniosły im znaczącą pomoc materialną, edukacyjną, wsparcie 
działalności wydawniczej, organizatorskiej i innych starań. Szczęśliwie, dane było Jankowi odwiedzić 
rodzinne Grodno przed śmiercią. W jego mogile jest również grudka ziemi z tego miasta, 
przywieziona przez tamtejszych przyjaciół Janka.

Jerzy Drążkiewicz (Warszawa)
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do tej pory 23 zeszyty. Redakcja wydawała również serię książkowa (..Biblioteka OBOZU” -  18 
pozycji) i „Biuletyn Informacyjny Obozu" (BIO -  50 numerów) oraz pismo „ZONA" (1 zeszyt 
w trzech edycjach językowych: polskiej, czeskiej i węgerskiej).
Obecnie wydawcą ..OBOZU" jest „Studium Problemów Narodowościowych Europy Wschod
niej” Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 64, lei. 
20-03-81 w. 353. fax 2675 20. tcl. red. 25-34-22).

„OBÓZ" można nabyć w księgarniach naukowych oraz w abonamencie. Informacja 
o warunkach prenumeraty -  u wydawcy.

Wpłaty: Prosper Bank S.A. Oddział w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 55 
Nr konta: 603009-53716-2810-13

W ostatnim zeszycie kwartalnika „OBÓZ” (nr 23) ukazały się m.in.:
A. Gieysztor Narodziny Litwy chrześcijańskiej
A. Bruźas Kościół katolicki i ruch dysydencki na Litwie
B, Bcrdychowska Problemy tikrtiińskiegn prawosławia 
D. Morawski Polityka wschodnia Watykanu
P, Wieczorkiewicz Jeżów -  ostatnie miesiące 
3. Rowiński Żydzi ił' Chinach



r

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
kwartalnik

w nowej formule, w zmienionej szacie graficznej i w zwię
kszonej objętości. Każdy numer zawiera wyczerpującą analizę 
tematu „wiodącego”. Tematem podwójnego numeru 7-12 są 
mniejszości narodowe i ich prawa. Pełne pasji i polemicznych 
akcentów artykuły prezentują między innymi międzynarodowe 
podejścia do problemu mniejszości narodowych, problematykę 
ochrony mniejszości narodowych w systemie KBWE, sytuację 
mniejszości niemieckiej w Polsce, polskiej na Litwie, muzuł
mańskiej na Bałkanach, status Karpato-Rusinów oraz kwestię 
świadomości narodowej Macedończyków.

Następny numer będzie poświęcony problemom bezpie
czeństwa europejskiego.

Do nabycia w PISM, 00-950 Warszawa, ul. Warecka la, 
tel. 27-88-88 lub w prenumeracie w Przedsiębiorstwie 
Kolportażowo-Handlowym RUCH.

______ PISM______
lipiec-grudzień 1992 W arszaw a 7-12 (XLV)
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D-8000 Munchen 34
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nr konta: 63009-53716-2541-1
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PRZEGLĄD WSCHODNI 
Historia i współczesność Polaków na Wschodzie

PRZEG LĄ D W SC H O D NI jest kwartalnikiem naukowym poświęconym historii i współczesności Polaków 
na Wschodzie i ich związków z innymi narodami tego regionu.

Pojęcie ,,na Wschodzie" odnosi się tu do obszaru sięgającego od obecnej granicy wschodniej 
Rzeczypospolitej po Sachalin i Mandżurię; w ujęciu chronologicznym zainteresowania pisma wyznacza 
okres od X IV  stulecia aż po współczesność.

Dzieje Polaków na Wschodzie mogą być punktem wyjścia do przedstawienia złożonej historii tego 
obszaru. Wiele materiałów dotyczyć będzie dziejów innych narodów, zwłaszcza Litwy, Białorusi i Ukrainy.

W  doborze tekstów za zasadę przyjęto łączenie wyników badań różnych dyscyplin zajmujących się tą 
tematyką, przede wszystkim historii, historii sztuki i historii literatury, etnografii, demografii i socjologii.

PRZEG LĄD  W SC H O D NI liczy na współpracę, obok autorów polskich, również badaczy z innych 
krajów.

The EASTERN REVIEW  
Poles in the East -  History and the Present

The E A ST E R N  R E V IE W  is a quarterly (in Polish with English abstracts) specializing in the history 
and current matters o f  Poles in the East and their relations with other nations in the region.

The notion ,,in the E ast” relates to the area extending from  the present Polish Eastern border to 
Sakhalin and Manchuria. The period o f  special concern o f  the quarterly ranged from  the 14th century to the 
present day.

The life o f  Poles in the East can be cosidered a good basis fo r  studying the complicated history o f  the 
area. The papers published will discuss the history o f  other nations in the region, such as those o f  Lithuania, 
Byelorussia (W hite Russia) and Ukraine.

The papers chosen fo r  publication will cover various fields o f  study such as history , history o f  art, 
history o f  literature, social antropology, demography and sociology.

The E A ST E R N  R E V IE W  is looking forward to cooperate with both Polish and foreign authors.

BOCTOHHOE OEO3PEHHE 
HcTopiia ii coBpeMeHiiocTb iiojihkob na BocroKe

BOCTO UH OE OEO3PEHHE nejinemcH uayuubiM cóopnuKOM (no nojtbCKu), KeapmajibnutcoM, no- 
cenuteuitbiM ucmopuu u coepe.\tennoMy nojiooiceuuio noAHKoe tia BocmoKe, a man w e  ux cs.tnttst c dpyzuMU 
napodaMU omozo pezuona. Tlottfimue ,,na BocmoKe" pedai<qu.<i omnocum k tneppuntopuu, npoctnu- 
patoiąeucft om coepeMenuou eocmomtou zpaitui/bi noAbtuu do Caxanuna u M anuwypun; xponoAozunecKue 
paMKU usdauust oxeambteatom nepuod c X IV  eena do ttaiuux dneu.

Hcmopun noAHKoe na BocmoKe Mooicem cmamb omnpaenou mouKou e eocco3danuu caodkuou 
ucmopuu omux 3eMBAb. 3rtauumeAbHoe enuxianue pedaKtfun naMepeeaemcn ydejiumb ucmopuu dpyzux 
napodoe, ocoóenuo JIumebi, Eenopyccuu u ynpauttbi.

3a npunqun nodóopKU meKcmoe esnmo coeduueuue pe3yAbmamoe uccAedoeanuu noepanumibix 
ducquttAUH, saiiUMaioutuxcsi daunoii meMamuKou, npeotcde ecezo ucmopuu, ucmopuu Aumepamypbt 
u ucKyccmea, owmozpafuu, óeMozpafuu u coquoAozuu.

BOCTO UH OE OEO3PEHHE paccmimbieaem na compydnmecmeo c noAbCKUMU aemopaMU 
u uccAedoeameAAMu U3 dpyzux cmpan.

„PRZEGLĄD WSCHODNI" MOŻNA NABYĆ W KSIĘGARNIACH NAUKOWYCH,
ZA POŚREDNICTWEM REDAKCJI ORAZ W PRENUMERACIE
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Prenumerata -  „na Wschód” (50% ceny, wysyłka gratis)
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PRZEGLĄD
WSCHODNI
HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 
POLAKÓW NA WSCHODZIE

RADA Andrzej Ajnenkiel, Warszawa
PROGRAMOWA: Juliusz Bardach, Warszawa 

Daniel Beauvois, Lille 
Romuald Brazis, Wilno 
Alfredas Bumblauskas, Wilno 
Tadeusz Chrzanowski, Kraków 
Andrzej Ciechanowiecki, Londyn 
Paweł Czartoryski, Warszawa 
Norman Davies, Oksford 
Władimir Djakow, Moskwa 
ks. Roman Dzwonkowski SAC, Lublin 
Aleksander Gieysztor, Warszawa 
o. Aleksander Hauke-Ligowski OP, Kraków 
Anatol PIryckiewicz, Mińsk Białoruski 
Jarosław Isajewycz, Lirów 
Maria Janion, Warszawa 
Tadeusz Jaroszewski, Warszawa 
Zbigniew Jasiewicz, Poznań 
Adolf Juzwenko, Wroclaw 
Andrzej Kamiński, Waszyngton 
Jerzy Kłoczowski, Lublin 
Ceslovas Kudaba, Wilno 
Janina Leskiewiczowa, Warszawa 
Piotr Łossowski, Warszawa 
Jan Malanowski, Warszawa >p 
Stanisław Mossakowski, Warszawa 
Bohdan Osadczuk, Berlin 
Jarosław Pelenski, Filadelfia 
Omeljan Pritsak, Cambridge, Mass. 
Oleksander Rosinskyj, Lwów ł  
Jerzy Róziewicz, (Tarszaira 
Elżbieta Smułkowa, Warszawa 
Bolesław Szostakowicz, Irkuck 
Roman Szporluk, y4nn Arbor 
Wiktoria Śliwowska, Warszawa 
Piotr Wandycz, New Haven 
Tadeusz Wasilewski, Warszawa 
Hryhorij Werwes, Kijów 
Zbigniew Wójcik, Warszawa 
Janusz K. Zawodny, Nowy Jork

KOM ITET Jan J. Malicki
REDAKCYJNY: (redaktor)

M arian Romanowski
(sekretarz)

oraz

Andrzej Chodkiewicz 
M aria Kaiamajska-Saeed 
Inga Kotańska 
Stefan Rakowski 
(współpraca)



SPIS RZECZY (zeszyt nr 1, s. 1-226)
Stefan K IENIEW ICZ, Kresy. Przemiany terminologiczne w perspektywie dziejowej
Tadeusz W ASILEW SKI, Daty urodzin Jagiełły i Witolda. Przyczynek do genealogii Giedyminowiczów
M aria JA NION , ,.Szkoła białoruska’’ w poezji polskiej
Alina W ITKOW SKA, Litewsko-białoruska przestrzeń idylliczna
Elżbieta KIŚLAK, Poeta pogranicznych prowincji. O Władysławie Syrokomli
Jan D ZIĘGIELEW SKI, Polityczne opcje reprezentacji sejmowej południowo-wschodnich ziem Rzeczypo

spolitej iv czasach Władysława IV
Tadeusz Stefan JAROSZEW SKI, Pałac w Tulczynie i początki architektury klasycyzmu na Ukrainie 
M ałgorzata OM ILANOW SKA, Działalność architektoniczna Mariana Lalewicza w Petersburgu 
Jerzy K U M A N IEC K I, Repatriacja Polaków w latach 1921 - 1924 po wojnie polsko-radzieckiej 
Grzegorz BŁASZCZYK, Polacy na Litwie. Zarys problematyki historycznej i współczesnej

D OK UM EN TY  I M ATERIAŁY

W iktoria ŚLIWOWSKA, Księdza Jana droga do Polski
Z  pism ks. Jana Sierocińskiego (oprać. W. Śliwowska)

*
Bolesław S. SZOSTAKOW ICZ, Przegląd niepublikowanej spuścizny Benedykta Dybowskiego dotyczącej 

Syberii

RECENZJE

KRO NIKA

IN M EM ORIAM

SPIS RZECZY (zeszyt nr 2, s. 227 438)

Władimir A. DJAKOW , Syberyjskie lata powstańców 1830 roku 
*

W iktoria ŚLIWOWSKA, Polscy zesłańcy polityczni na Syberii w Ipołowie X IX  w. M ity i rzeczywistość 
Jerzy FIECKO, Buntownicy i solidaryści. O politycznych postawach Polaków na zesłaniu w epoce

międzypowstaniowej
Bogdan BURD ZIEJ, Inny świat ludzkiej nadziei. O ,,Szkicach’’ Adama Szymańskiego
Zofia TROJANOW ICZOW A, Świadectwo poezji zesłańczej
M aria JA NION , Wallenrodowie linii orenburskiej. Jan Witkiewicz, Zygmunt Sierakowski
D orota SIWICKA, Transformacja syberyjska

* * *
Elżbieta KIŚLAK, Melancholia sybirska. M otywy anhelliczne w obrazach Jacka Malczewskiego 
M onika KOSTASZUK-ROM ANOW SKA, Sybir „Anhellego” -  przestrzenią mesjanistyczną 
Jan TRYNKOW SKI, Polskie krajobrazy Sybiru
Leopold N IEM IROW SK I -  Wybór prac rysunkowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

D O K U M EN TY  I M ATERIAŁY

Aleksander N IK ITIEN K O , Dziennik (fragmenty z  epoki mikołajewskiej 1826-1855)
Natalia D. ALENCZIKOW A, Przegląd materiałów archiwum permskiego dotyczących zesłańców 

polskich X IX  w.
Jefim I. M IEŁA M IED, „Sybir i zsyłka” George’a Kennana -  źródłowe podstawy dzieła 

RECENZJE

IN M EM ORIAM



SPIS RZECZY (zeszyt nr 3, s. 439-670)

Piotr EBERHARDT, Przemiany narodowościowe na Litwie w X X  wieku
Lech M RÓZ, Problemy etniczne iv Litwie Wschodniej
Jacek K UŚM IERZ, Między ,,Wschodem” a ,,Zachodem’’. Stosunki etniczne na Wileńszczyźnie 

iv wypowiedziach je j mieszkańców
M agdalena ZOW CZAK, Kultura religijna polskiej wsi na Litwie. Raport z badań prowadzonych w rejonie 

wileńskim, iv lipcu 1990 r.

Zbigniew W ÓJCIK, Wielkie Księstwo Litewskie wobec Rosji, Szwecji i powstań kozackich iv X V II wieku 
P iotr BORAWSKI, Szlachta litewsko-polska pochodzenia tatarskiego
Leszek ZASZTOWT, Koniec przywilejów -  degradacja drobnej szlachty polskiej na Litwie historycznej 

i prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1831-1868

D O K U M EN TY  I M ATERIAŁY

Vladas DREM A, W  okowach barbarzyństwa. Kronika zniszczeń wileńskiego kościoła św. Jana 
1948-1963

Antoni SU RO W IEC-SURA UCIU S, Listy Stefanii Jabłońskiej

RECENZJE

K RO NIKA

SPIS RZECZY (zeszyt nr 4, s. 671-908)

Piotr EBERHARDT, Przemiany narodowościowe na Ukrainie w latach 1970-1989

Leon Tadeusz BŁASZCZYK, Zycie muzyczne Lwowa w X IX  wieku
D anuta SOSNOWSKA, Przesłanie Wernyhory. O romantycznej fascynacji Ukrainą
Stanisław Sławomir NICIEJA, Seweryn Goszczyński. Piewca Ukrainy i jego kult we Lwowie 
Jakub SITO, Późnobarokowe wyposażenie kościoła Bernardynów we Lwowie.

Uwagi o rzymsko-wiedeńskich źródłach inspiracji

D O K U M EN TY  I M ATERIAŁY

Mirosław N AGIELSKI, Kozaczyzna czasów Władysława IV  (1632-1648j
Diariusz ekspedycyjej Zborowskiej (oprać. Mirosław NAGIELSKI)
Jerzy JA R U ZELSK I, Z  archiwaliów Ministerstwa Spraw Zagranicznych I I  Rzeczypospolitej. 

Po 50 latach kolekcja sovieticow wraca z Waszyngtonu (1)
Roman DZW ONKOW SKI SAC, Starania o rejestrację parafii i kościołów w Makarowie Podleśnym 

i Sołobkowcach na Ukrainie w latach 1963-1990
*

Jerzy STARNAW SKI, Sylwetki lwowskich historyków literatury (1) Antoni M ałecki (1821-1913)
*

Jan TRYNKOW SKI, Chatka Antoniego. Komentarz do opisu obrazka,, Obchód Imienin Antoniego Beaupre 
w Nerczyńsku w 1855 r.”, opublikowanego iv ,,Przeglądzie Wschodnim” 1991, t. I, z. 2

RECENZJE

K RO NIKA

IN M EM ORIAM
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