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ALEKSANDER I,OTOCKl 

Zr6dla ukrainskiej mysli politycznej kryjq si<: w mrokach dziej6w na• 
roclu ukrainskiego, w gl~bi jego przeszlosci, kiedy dopiero zaczynala sit; 
ksztaltowac swiadomosc narodowa. Pierwotne elementy mysli narodowcj 
ewolucjonujq nast<:pnie i rozwijajq si<: w toku dziej6w Ukrainy, stajq sitt 
podstaw<} jej walk o istnienie. Sq one utrwalone jui: w najdawniejszych 
pomnikach pismiennictwa do naszych czas6w zachowanych, w pomnikach 
XI i XII wieku. Z tych czas6w zachowalo si<: ,,Slowo o zgubie ziemi Ru• 
skiej", swiadczqCC O gl1tbokietn uczuciu narodowetn przodkow dzisiejszego 
narodu ukrainskiego, o ich tkliwej milosci dla ojczyzny. Z doby tej datuje 
si<: charakterystyczny przejaw mysli narodowej o zabarwieniu panstwo• 
wem - ,,Slowo o zakonie" metropolity kijowskiego Ilarjona. Pierwsza kro; 
nika kijowska przesiqkni~ta jest gl1tbokim patrjotyzmem, umilowaniem zie• 
mi ojczystej, milosciq, kt6ra boleje nad cierpieniami swego narodu, cieszy 
si<: z jego radosci. Pot1ti:ny poetycki wyraz patrjotycznej mysli narodowej 
stanowi ,,Slowo o pulku lgora". We wszystkich tych na jdawniejszych pom• 
nikach literatury ukrainskiej wystftpuje na plan pierwszy ideal ojczyzny -
ziemi ojczystej - pailstwa, obok gl~bokiej swiadomosci narodowej i ja• 
snej mysli panstwowej. 

Nawala hord azjatyckich zniszczyla panstwo kijowskie. Upadlo ono 
nie z braku sil wewn~trznych, lecz z przyczyn zewn~trznych, elementar• 
nych, przyjcrla bowiem Ukraina na siebie straszny cios, broni1c w ten spo• 
sob Europ~ przed niszczycielsk'! potrn'! najezdic6w. Zrujnowana i wyczer• 
pana, Ukraina wchodzi w sklad Wielkiego Ksicrstwa Litewskiego, kt6re 
nie w takim stopniu, jak ona, zaznalo kl1tski najazdu tatarskiego. Rozbita 
przez sily zewncrtrzne, Ukraina zachowuje jednaki:e t1ti:yzncr kulturalnq 
i swiadomosc naro<lowo-pa6stwowq, o<lziedziczon<} po stul~ciach niepodle
glego bytu panstwowego. Dzi~ki wplywom swych warstw kulturalnych 
i panstwowo rozwini~tych, Ukraina, pozostajqc w skladzie Wielkiego Ksit;• 
~twa Litewskiego, mimo to nie zatraca s\vych tradycyj narodowo•kultural:. 
nych i panstwowych. Nie zamiera ukrainska mysl narodowo•panstwowa i za 
czas6w panstwowego wsp6li:ycia U krainy z Polsk<}; przeciwnie, wykazuje 
wielkq i:ywotnosc, rosnie w pot~g~ swia<lomosci spoleczenstwa - i to za· 
r6wno w warstwach kulturalnie przodujqcych jak i w masach najszer• 
szych - i rozwija sicr w swych konsekwencjach logicznych. Ustroj Rzc• 
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czypospolitej stwarzal po temu podatny grunt. W alki polityczne buclzily 
mysl narodowo•panstwowq, utrzymywaly j'! w ciqglem nat~i:eniu, nawra• 
caly do wiekowych tradycyj. Jak i:ywem t~tnem bila ia my~l. swiadczy ie1 
naturalny wynik - powstanie niep9dleglego panstw.i. 

Zaloi:yciel tego panstwa Bohdan Chmielnicki, obliczajqc swe plany mi~· 
dzynarodowe na blizszq met~, celem znalezienia chwilowego wyjscia z po• 
wstalej sytuacji, w plaszczyfoie tymczasowych kombinacji politycznych, 
zawarl traktat z Moskwq, kt6ra zdq:i:yla odzyskac sily po okresie ,,smutna: 
wo wriemieni" i, we wszystkie strony skierowujqc swe mlode sily, rozpo• 
czynala realizacj~ imperjalistycznych zamysl6w. W Perejaslawiu spotkaiy 
si~ dwa r6zne swiaty, i wszelka wsp6lnosc mi~dzy narodami o tak sprzecz• 
nej psychice byla niewqtpliwie sztucznq. Lecz w~zla politycznego, zwiqza• 
nego przez zawarcie tego traktatu, nar6d ukrainski i do dzis dnia nie :do• 
lal ostatecznie rozwiqzac. Nast~pstwa bl~du Chmielnickiego byly tragiczne. 
Rozpocz~la si~ realizacja systemu i:elaznego imperjalizmu, majqcego za za• 
danie, m6wiqc slowami Katarzyny II, .,Ko pyKaM'b np116paTb 11

. Ukrain~. 
Lecz wszystkie te wysilki nie zabily ukrainskiej mysli narodowej. Swiei:e 
wspomnienia o niepodleglosci panstwowej budzily dqi:enia niepodleglo• 
sciowe. Tych wyzwolenczych dqzen najwybitniejszym wyrazicielem byl 
hetman Mazepa. Przez dlugie dziesiqtki lat nosil si~ Mazepa z myslq wy• 
:-.wolenia Uk rainy, organizujqc wybuch, ld6ry, jak pisze w SW} ch listach, 
mial Ukrain~ ,,od tego moskiewskiego tyranskiego jarzma obronic", lec:z: 
zbieg niesprzyjajqcych okolicznosci udaremnil te plany. 

Powstanie Mazepy, aczkolwiek stlurnione, nie pozostalo bez sladu dla 
sprawy wyzwolenia ukrainskiego. Sam fakt zbrojnego czynu budzil i pod• 
sycal mys! niepodleglosciowq, otaczajqc aureolq bohater6w walki wyzwo• 
lenczej i stajqc si~ fermentem dla dalszych czyn6w o tym samyrn celu. 
Ukrainska mysl polityczna, obudzona przez powstanie, zyc nie przesta• 
wala. Zyla i na emigracji, kt6rej przyw6dcami byli mazepincy: Hordijenko, 
Wojnarowski, a przedewszystkiem Orlikowie ojciec i syn, i:yla i na ujarz• 
mionej ziemi ukrainskiej. 

W ci~i:kich tych warunkach nar6d ukrainski dal najjaskrawszy, bye 
moi:e, w dziejach ludzkosci dow6d niezniszq:alnosci idei narodowej, me• 
zwyci~i:alnosci czynu, z rnysli narodowej wyplywajqcego. 

W prymitywnej swej postaci bylo to romantyczne przywiqzanie do 
przeszlosci, do kozaczyzny i hetrnanszczyzny, do obyczaju ojczystego, do 
piesni, do iitzyka i poezii ukrainskiej. W gl1tbszem znaczeniu byla to juz 
swiadomosc odritbnosci i godnosci narodowej. Satrapa moskiewski na 
Ukrainie, Rumiancew w drugiej polowie XVIII wieku z oburzeniem 
konstatuje, ze Sq ludzie, kt6rzy ,,mimo wszelkich nauk i znajomosci obcych 
kraj6w pozostali kozakami" i nie porzucajq sympatyj dla ,,swej wlasnej 
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narodowosci" i ,,slodkiej ojczyzny". ,,Niewielka ta garstka ludzi - pisal 
Rumiancew -- inaczej si~ nie odzywa, (twierdzi) tylko i:e Si! ludimi ze 
swiata calego najznakomitszymi, i:e niemasz nikogo silniejszego, odwai:niej; 
szego, ani tei: mqdrzejszego od nich, i:e niema nic dobrego, poi:ytecznego, 
ani poprostu wolnego, co mogloby dla nich bye odpowiedniem, i:e wreszcie 
wszystko, co majq, jest najlepsze". Takie poczucie wlasnej godnosci naro• 
dowej, wydajqce si~ rysyfikatorom przesadnem, spostr::egamy nawet wsr6d 
6wc:z:esnej biurokracji miejscowej na Ukrainie. 

Bardzo wai:nym dokumentem swiadomosci narodowej spoleczenstwa 
ukrainskiego drugiej polowy XVIII wieku jest,, H cTopisi Pycoao 11n11 ManoA 
Pcoci11"pi6ra jednego z najwyksztalcenszych ludzi owej epoki. Jest to, we• 
dle trafnego okreslenia S. J efrcmowa, ,,traktat historyczny co do tresci 
i pamflet polityczny co do formy". Au tor popularnej tej pracy z proroczym 
patosem miota gromy na Moskw~ za jej zbrodnie, na Ukrainie popelnione, 
i w jaskrawych barwach odmalowuje obraz tragedji po bitwie Poltawskiej. 
Nie byly to odosobnione mysli jednostki, - popularnosci ksi<}zki tej do• 
wodzi fakt, i:e byla ona szeroko rozpowszechniona na Ukrainie w odpisach 
r~kopismiennych; oznacza to, i:e odbijala ona w sobie powszechne nastroje 
i nastroje te szerzyla, nie jedno pokolenie wychowujqc w milosci dla kraju 
ojczystego, w okreslonym narodowo•panstwowym swiatopoglqdzie. 

Zewn~trznym przejawem praw politycznych Ukrainy byl urzqd hetma• 
na. R:z:<}d rosyjski naprzemian kasuje go i - po pewnych przerwach - przy• 
wraca, istnialy wi~c widocznie nastroje na Ukrainie, domagaj<}ce si~ jego 
restytucji. W 1763 roku starszyzna .kozacka zwr6cila si~ nawet do cesa• 
rzowej Katarzyny II z petycjq o zatwierdzenie dziedzicznosci urz~du het• 
manskiego w rodzie Razumowskich. Mimo ograniczenia roli hetmana 
Ukrainy do funkcji czysto dekoracyjnych, sam fakt istnienia tej instytucji, 
b~d<}cej symbolem panstwowosci ukrainskiej, dodawal ukrainskiej mysli 
politycznej sok6w i:ywotnych, napelnial j<} tre5ci<} tradycyj panstwowych. 

Jakie znaczcnie mialy te tradycjc dla politycznych nastroj6w 6wczesne• 
go spoleczenstwa, swiadczy stanowisko, zaj~te przez przedstawicieli ukrain· 
skich w komisji 1767 r. W zwiqzku z tq komisj<} pisal 6wczesny wielko• 
r:;:qdca Ukrainy, Rumiancew, do cesarzowej, i:e kai:da ustawa carska wydaje 
si~ Ukraincom bye pogwalceniem ich przywilej6w, praw i wolnosci. Istot• 
nie, wszystkie warstwy spoleczenstwa, kt6re braly udzial w pracach komi• 
sji - starszyzna i prosci kozacy, duchowienstwo i mieszczanstwo (przed• 
stawicieli wloscian do komisji nie powolano), - domagaly si~ przywro• 
cenia Ukrainie praw, na kt6rych ,,reTMaHo 6or.a.atto XMeJJbH11u,1<:Hi co cao-
11Mo Manopoccii-icK11M'b ttap0.11.0M'b np11ci:yn11.wb no.a.o .a.ep:>Kaay acepocciJ.tc1<:yt0 ". 
Rzqd w zqdaniach tych widzial ,,~oaapcTBo 11 caoeaoJJbCTBO, <f>aiib1Ul1RhIS1 
11 11M'b HeCBOHCTBeHHblSI pecny6n111<:aHCKiS1 MbICJll1" i ,,pa3BpaTHbISI MH"BHiSI". 
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Nie byly to wyst1pienia odosobnione, - swiadomosc narodowa przenika• 
la wszystkie warstwy spoleczenstwa ukrainskiego, nie wylqczajqc najlojal• 
niejszych, najmniej opornych jego element6w. 

Za wszystkiemi temi postulatami kryly si<: bardzo powaine aspiracje 
narodowo•panstwowe, to tei rzqd rosyjski energicznie na nie reagowal, 
pragnqc ,,MaJJyt0 Pocci10 Ko py1<:aM'b np116paTb". Katarzyna II konstatowala 
,caMonpo113BOJJbHOe HBKOTOpbIX'b MHl1MbIX'b np11B11JJerii1 11 BOJJbHOCTei1 y3aKo
HeHie"' ,,BHyTpeHHIOIO npOTl1B'b Ha po.a.a BeJJ11Kopocii1ci<:aro HeHaBHCTb" i "pa3-
Bpan10e MHirnie\ wskutek kt6rego ,,nocTaBJJ51JJl1 ce651 Hapo.a.oMo OT'b 3.11.-fiwttw 

" ro OTJll1'1HblM'b . 
Swiadomosc swych praw narodowych tkwila gl~boko w narodzie ukrain• 

skim, o czem swiadczq chociaiby podst~pne sposoby, kt6rych chwytal si<: 
rzqd rosyjski w swem dqzeniu do zniszczenia tej swiadomosci. ,,Mala Ro• 
sja, lnflanty i Finlandja, - m6wi cesarzowa Katarzyna, - sq to prowincj~. 
kt6re si~ rzqdzq zatwierdzonemi dla nich przywilejami; pogwalcic owe 
przez pozbawienie wszystkich praw naraz byloby wielce nieprzystojne, 
a jednak nazywac je cudzoziemskiemi i na tejie podstawie z niemi post<>• 
powac jest wi~cej, nii bl~dem, mozna to bowiem z pewnosciq nazwac glu· 
pot<}. Prowincje te naleiy doprowadzic w najlagodniejszy spos6b do tego, 
by zruszczaly i przestaly patrzec, jak wilki w lesie". Dlatego tei. cesarzowa 
nie szcz~dzila wysilk6w, by, jak pisala, ,,wiek i nazwa hetman6w zgin~ly, 
nie m6wi<}c jui o tern, by osoba jakakolwiek do godnosci tej podniesioni} 
zostala". 

Ukrainska swiadomosc narodowa, wychowana przez tradycj~ dziejow<}, 
nie ograniczala si<: do obrony tych lub innych pozycyj praw narodowych, 
Jeez nie obcq byla i szerokim planom wyzwolenia narodowo•panstwowego. 
Jednym z takich przedstawicieli ukrainskiej mysli narodowo•pailstwowej 
byl Wasyl Kapnist, scisle nawet, jako autor komedji ,,5l6e.a.a", z literaturq 
rosyjskq zwiqzany. Zloiyl on rz<}dowi pruskiemu w Berlinie w 1791 r. bar• 
dzo wyrainq deklaracj~. w kt6rej oswiadcza, ii przysylajq go rodacy, tp 
ranjq rzqdu rosyjskiego do rozpaczy doprowadzeni, :z zapytaniem, czy mo• 
gi} liczyc na pomoc kr6la pruskiego na wypadek, gdyby spr6bowali w wal• 
ce or~znej zrzucic z siebie obce jarzmo. Pomijaj<}c pytanie, czy pertraktacje 
te mialy skutek praktyczny, uznac je nalezy za bardzo charakterystyczny 
objaw 6wczesncj ukrainskiej mysli politycznej. 

T akie byly nastroje wyiszych warstw spoleczenstwa, mimo ze zaczy• 
naly one powoli brae udzial w funkcjonowaniu machiny panstwowej, i co• 
raz bardziej odrywaly si~ od mas ludowych. Niisze warstwy narodu ukrain• 
skiego, pokrzywdzone w swych prawach nietylko narodowych, lecz i og6l· 
no•ludzkich, obywatelskich, powr6cone do stanu panszczyinianego, iyly 
nietylko elementarnem iyciem narodowem, lecz i pewnemi ideami spolecz• 



no•politycznem1. L~d dobrze pami'ttal, ie tak jeszcze niedawno byl sam 
tw6rcq swego losu, to tei nielatwo bylo pt;!d do wyzwolenia z niego wy• 
trzebic. Masy ludowe byly wsp6ltw6rcami akt6w prawnych, w imieniu ko• 
zactwa dokonywanych i wsp6lautorami bogatej poezji ludO\vej o wake 
w obronie pr aw ludowych ( dumek, piefoi i t. d.). Zdane na wlasne sily, 
masy ludowe szukaly sposob6w wyzwolenia z ucisku spolecznego. Aspi• 
racje ludowe znajdowaly wyraz w rozruchach, kt6re nie ustawaly przez ca• 
ly wiek XVIII, a poczt;!sci trwaly i w wieku XIX. Rozruch6w tych pod• 
kladem ideologicznym byly wspomnienia o minionej wolnosci, polqczone 
z uswiadomieniem niesprawiedliwosci spolecznej. 

Pod wplywem wypadk6w politycznych powstaly wsr6d ludu piesni po• 
lityczne, kt6re zostaly zapisane w drugiej polowie XIX stulecia. W pie• 
sniach tych znajdujemy echa wszystkich niemal wainiejszych wypadk6w 
wieku XVIII. Te tw6rczosci ludowej pomniki swiadczq niezbicie, ie nie• 
tylko warstwy oswiecone narodu ukrainskiego, lecz i lud prosty iywo 
uswiadamialy sobie losy polityczne swej ojczyzny. Pozbawione praw poli• 
tycznych i spolecznych, pokrzywdzone gospodarczo, masy ludowe swia· 
domie reagujq na swe krzywdy spoleczne i na wielk'} krzywdt;! narodowo• 
panstwowq kraju ojczystego. Reagujq nietylko czynnie, nietylko walk'! 
zbrojnq, lecz i drogq swiadomej oceny ideologicznej pewnych zjawisk po• 
litycznych i spolecznych. Z faktem tym liczyc sit;! trzeba tembardziej, i:e 
z masy ludowej wlafoie wyszedl Taras Szewczenko, nietylko najwybitniej• 
sza pc·stac literatury ukrainskiej, lecz i ideolog ukrainskiego swiatopoglqdu 
spolecznego i panstwowego. 

Poczynajqc od konca wieku XVIII, czynnikiem zjcdnoczenia narodo• 
wego, kt6rym w sredniowieczu byla religja, staje sit;! idea narodowa. Za• 
czynaj'} si~ ks:taltowac pogl'}dy na i:ycie narod6w, kt6re znalazly wyraz 
w ,,Ossjanie" Macphersona, w ,,Ideach" Herdera, w zbiorze poezji staroan• 
gielskiej Percy'ego. Narody europejskie zaczynaj'} sit;! doszukiwac swej 
istoty wewnt;!trznej. Ukrainskie odrodzenie narodowe jest jednym z fak• 
tow tego procesu historycznego. 

Gruntem, na kt6rym spotkaly sit;! wszystkie warstwy narodu ukrain• 
skiego, jest slowo, najkonkretniejszy, a zarazem najglt;!bszy przejaw iycia 
narodu. Slowo jest najpot~iniejszym bastjonem ducha narodowego, naj• 
wierniejszym str6iem iycia narodu. To tei i slowo narodu ukrainskiego 
stalo sit;! sil'} iyw'}, wznosz'}cq gmach jego odrodzenia. Sily tej :Zr6dlem nie• 
wyczerpanem byly utwory poezji ludowej, w kt6re sit;! zagl'tbiali pisarz~ 
ukrainscy, bliskosc duchowq do swego narodu odczuwaj<}cy. Do literalury 
ukrainskiej - literatury ludu - brat si't tylko ten, kto dla lu<lu pracowac 
pragnql. W ten spos6b w literatµrze ukrainskiej zlala si't nierozerwalnie 
z ·tresciq ideow'} forma narodowa slowa ludowego. Literatura ukrainska 
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stala sitt wyrazicielk'! interes6w mas ludowych, i w tern jest ir6dlo jcj 
demokratycznosci. Ow z zyciem zwiqzany demokratyzm stanowil o jej zy• 
wotnosci, nie pozwalal jej zginqc na najcittzszych stacjach jej drogi krzy• 
zowej, kiedy wszystko, zda sift, skazywalo ii! na smierc; Losy literatury 
ukrainskiej wiqzq sitt nierozerwalnie z losami mas ludowych i nabierajq 
znaczenia zyciowego 0 tyle, 0 ile interesy mas wazq w zyciu ludzkiem. 

Jak wyra:Z.ne byly 6wczesne ukrainskie prqdy polityczno•panstwowe, 
widac z jaskrawego ich odiwierciadlenia w pismiennictwach' obcych. Wy• 
starczy przypomniec utwory Byrona na tematy ukrainskie, szkoltt roman< 
tykow ukrainskich w literaturze polskiej, a w Rosji chociazby Rylejewa, 
kt6ry z ukrainskiej tematyki politycznej niejednokrotnie czerpal natchnic~ 
nie. Puszkin nawet wklada w usta Mazepy slowa o trdci zgola niedwu• 
znaczneJ: 

llaBHO 6e3b BOJlbHOCTH H CJlaBhl 

CKJJOH51JIH nonro Mb! rnaBbt 

nonb noKpOBHTeJlbCTBOMb BapwaBbl, 

nonb caMOBJlaCTieMb MocKBbl. 

Ho He3aswcwMoi1 nep:>Kasoi-i 

YKpai-iwh 6btTb y'.IKe nopa! 

Charaktcrystycznym przejawem ukrait1skiej mysli politycznej bylo 
bractwo Cyryla i Metodego. Zad;iniem tej organizacji bylo szerzenie idei 
jedno~ci slowianskiej i f ederacji naro<low slowianskich na gruncie zupel• 
nej wolnosci i autonomji majqcych do niej nalezec narod6w. Nar6d kazdy 
mial tworzyc samodzielnq republiktt i korzystac ze wszystkich praw n.uo, 
d(;wych, ,,miec swoj ji;zyk, swoj'! literaturtt, swoj ustr6j spoleczny". Orga• 
nem rzqdu federacyjnego, rozstrzygajqcym wsp6lne dla wszystkich spra• 
wy, mial bye sejm, zlozony z posl6w wszystkich narodow. Stowarzyszeuie 
to dqzylo do powszechnei r6wnosci i wolnosci, do zniesienia przywilejow 
stanowych, skasowania pcnszczyzny, szerzenia oswiaty dla ludu, powszech< 
nego prawa wyborczego, obieralnosci urzttdnik6w i t. p. Cele swoje brae• 
two realizowalo przez wychowanie mlodziezy, walki; z analfabetyzmem, 
propagandtt swych idej i t. p. 

P.rogr«m polityczny bradwa jest wi~c wyrainie panstwowomiepodle• 
glojciowy, jego fe<leralizm zas oparty jest na podlozu og6lno•slowian" 
skiem. 

Czlonkowie bractwa Kostomarow, 0. Markowicz, Bilozerski, Hulak 
oraz zblizeni do nich ideowc Szewczenko i Kulisz zostali w roku 1847 
ares::towani i zeslani. Nie ginie jednak idea bractwa, idea narodowego 
i spolecznego wyzwolenia l Tkrainy. Idea ta znajduje wyrazicieli w litera• 
turzc ukrainskiej, w dzielach Marka Wowczka, autorki, kt6ra zyskala sla• 
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Wt: ukrainskiej Beecher Stowe, przedewszystkiem zas w utworach Szew• 
c:cnki . 

.Jak widzimy, ukrainska mysl narodowcl nie zamierab mirno ucisku 
zcwnt:trznego. Surowe rcpresje steroryzowaly, coprawda, slabych duchem, 
ale ludzie encrgiczni i bardziej uswiaJomieni nie ustajq w pracy ideowej, 
a w chwilach oslabienia ucisku administracyjnego - przejawiajq dzialal• 
nose i nazewnqtr:. W 1860 r.:iku powstaje w .Petersburgu kolko, zlozonl' 
z ludzi, ktorzy juz dawnicj prclcowali na ukrainskiej niwie narodowej. Kol" 
kci to wydaje czasopismo ,,Osnowt:" · i rozwija d:ialalnosc wydawniczq 
i osw1atOWC}, w duchu narodowo·ukrainskim. Hromady ukrainskie, wywo1 
dzqce swe tradycje z bractwa Cyryla i Metodego, tworzq sit; i w innych 
miastach. Procz hromady petersbnrskiej, skupiajqcej sit: wokolo ,,Osnowy", 
powstaje hromada w Kijowie. Ta ostatnia, t. zw. ,,Stara Hromada", ktorcj 
czlonkami byli Antonowicz, Rylski, Drahomanow, Koniski, odegrala do• 
nioslq rolt: w dziejach rnchu ukraii1skiego, nietylko przez oddzialywanie 
bezposrednie, Jeez i przez przygotowanie kadrow wybitnych dzialaczy 
ukrainskich, ktorzy z czasem po wi~kszej czt:sci poza jej ramami prac1)• 
wali. Powstaly rowniez hromady ukrainskie w Charkowie, Czernihowie, 
Poltawie. Organizacje te staly si~ ±rodlami ukrainskiej mysli · narodowej 
i laboratorjami, w ktorych sit: ta mys! ksztaltowala. Z konspiracyjnych 
tych organizacyj mysl wychodzi nazewncitrz i staje sit: na szerszq skalt: fer• 
mentem nastrojow narodowych w spoleczenstwie ukrainskiem. 

W ,,Kolokole" Hercena ukazuje sit: w 1860 r. adykul anonimowy, zaty• 
tulowany ,,Ukraina". Artykul ten - piora Kostomarowa - powtarza nie• 
zapomniane zasady bractwa Cyryla i Metodego i glosi idet: federalizmu we 
wszechslowianskiem slowa tego znaczeniu. Analogiczne oswiadczenia uka" 
zujci si~ w wydawnictwach rosyjskich. W 1863 r. Ukraincy petersburscy 
oglaszaj<} drukiem deklaracj~ zbiorowq, w ktorej czytamy, co nastt:pu3e: 
,,narodowosc maloruska, jako 3edna z indywidualnosci wspolczesnego chL'i' 
ru narodow, uwaza, iz ma prawo indywidualnosc t~ chronic i bronic jej od 
prob - skqdkolwiekbcid± pochodz<}cych - starcia jej z oblicza ziemi". 

Krotki okres ,,wielkich reform", ktore nastcipily po panowaniu ,,cara• 
feldwebla" Mikolaja I, zakonczyl si~ pasmem ponownej reakcji, niszczqcej 
podstawy zywej, wolnej mysli politycznej. Rowniez i na ·ukrainski ruch 
narodowy po krotkiej przerwie poczqtku lat 60.tych posypaly si~ nowe, nie• 
doznane jeszcze ciosy. Rozporzqdzenie ministra spraw wcwn~trznych 

1863 r., a nast~pnie ukaz cesarski 1876 r. bez przesady skazywaly slowo 
ukrai6skie na smierc. Byl to pomysl zaiste szata6ski, obliczony na osiqgni~· 
cie kilku celow naraz. Przedewszystkiem, przez obnizenie produkcji literau 
kiej slowa ukrai6skiego obnii:ano ~wiadomosc narodowq ogolu ukrai!1; 
skiego. Nast~pnie odci(!gano sily ukrainskie od tresci pracy narodowej 
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politycznej, spolecznej, kulturalnej, - zmuszaj<}c je do bezowocnej walki 
z przepisami ustawy represyjnej, do szukania sposob6w pr:eciwdzialania 
zgubnym jej skutkom. Praca taka, ograniczaj<}ca si~ do bylejakiego podnic• 
sienia produkcji ksi<}i.kowej, do walki o najskromniejsze prawa j~zyka 
ukrainskiego w i.yciu codziennem i w szkole ludowej, koncentrmvala wy• 
silki ukrainskie na wqskim odcinku kulturalnym, odciqgaj<}c je od pracy 
na szerszej arenie politycznej. Ta drobnostkowa na pozor dzialalnosc byla 
niezb~dna dla utrzymania ci<}glosci tradycji narodowej, nie zadawalniala 
wszaki.e umyslow radykalnych i czynnych politycznie, ktore w poszukiwa• 
niu szerszych horyzontow zasilaly szeregi rewolucjonistow rosyjskich. Ci 
ostatni dla spraw narodowosciowych byli oboj~tni i w tym tei. duchu wy• 
chowywali swych towarzyszy Ukraincow. 

Ze wzgl~du zas na to, i.e dzialalnosc polityczna na terenie impcrjum 
rosyjskiego mogla si~ wyjawiac tylko w aktach teroru i buntu, laboratorjum 
ukrainskiej mysli politycznej przenioslo si~ do Galicji. Galicja, stoj<}ca wo• 
bee wlasnych, sily jej przekraczai<}cych, eel ow, tern mniej mogla podolac 
nowym a olbrzymim zadaniom. Zadania polityczne, dotyczqce Gkrainy ro• 
syjskiej, podejmuj<} na terenie Galicji emigranci z nad Dniepru. 

Do pracy politycznej staje tu Mychajlo Drahomanow, emisarjusz ,.Sta• 
rej Hromady". Dokonal on zadania, na terenie Rosji napotykajqcego na 
przeszkody nieprzezwyci~i.one: wlal do ukrainskiego ruchu narodowego 
tresc, ktorc} i.yla 6wczesna ogolnoludzka mysl polityczna. Drahomanow po• 
loi:yl podwaliny ukrainskiej ideologji politycznej. Jej podstaw<} jest ,,kosmo• 
polityzm w celach, nacjonalizm w zasadach". Pol<}czenie tych zasad uwai.al 
za tak naturalne i konieczne, i.e zdaniem jego, ,,socjalista, ktory na Ukrainie 
nie przyst<}pi do Ukraincow, ... nie douczyl si~, nie przemyslal do ko6ca". 

W latach 80•tych zapanowala w Rosji straszliwa reakcja, ktora w ca• 
lem panstwie obnizyla t~tno i.ycia politycznego. Taki stan rzeczy nie pozo, 
stal bez wplywu na Ukrain~. Zycie polityczne bylo tu tlumione wi~cej, nii. 
gdziekolwiekb<}dz, a mimo to nie zamarlo do reszty. W latach 80.tych po• 
wstaje w Petersburgu pierwsze ukrainskic ugrupowanie partyjne na plat• 
formie socjalistyczno•rewolucyjnej. Analogiczna grupa tworzy si~ w Kijo• 
wie i w 1893 r. drukuje ,,Profession de foi mlodych Ukrai6c6w". W 1897 r. 
powstaje wszechukrainska organizacja, majqca za zadanie skupic na plat• 
formie narodowej wszystkie rozproszone ukrainskie elementy politycz.ne. 
\V osrodku tej organizac.:ji stala, jako organ wykonawczy, ,,Rada" w Kijo' 
wie, grupuj<}ca wokolo siebie na zasadach federacji znajdujqce si~ w po• 
szczegolnych miastach hromady terytorjalne, ktore trzy razy do roku wy• 
sylaly swych delegatow na zjazdy. Ta wszechukrainska organizacja, ktora 
z czasem przybiera nazw~ ,,T owarzystwa Ukrainskich Post~powcov.·" 
(T. U. P.), ai. do chwili wybuchu rewolucji odegrala w i.yciu ukraii1skicm 
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rol~ kierowniczq. Ona to przewodzila akcji ukrainskiej we wszystkich dzie• 
dzinach zycia, przedewszystkiem zas w samorzqdzie miejskim i ziemskim, 
oraz w naradach, kt6re rzqd rosyjski zaczql zwolywac jeszcze przed 
pierwszq rewolucj<}, na samym poczqtku XX wieku. Z tego to ir6dla 
powstalo w 1900 r. pierw5::c zorganizowane stronnictwo Ukrainska Partja 
Rewolucyjna (R. U. P.). Obok niego istniala Ukrainska Partja Socjali, 
styczna (S. U. P.). Przez pewien czas obydwie te partje byly organizacyj' 
nie polqczone w jedn<}. Do skladu Ukrainskiej Partji Socjalistyczncj wcho" 
dzily pocz~sci elementy o rosyjskiem nastawieniu narodowem. Wywolalo 
to tarcia wewn~trzne, kt6re doprowadzily wkoncu do powstania ukrain< 
skiej partji Socjal•Demokratycznej, krzewiqcej ideologj~ socjalizmu na 
ukrainskim gruncie narodowym. Wyrai.nie narodowego zabarwienia nabie: 
ra Ukrainska Partja Ludowa, kt6ra w programie swym wysuwa na pierw• 
szy plan momenty narodowe pod haslem ,,Ukraina dla Ukraincow", jak 
r6wniez ::asad~ ukrainskiej niezalc:i.nosci pa6stwowcj. 

W 1907 r. powstaje stronnictwo demokratyczne, z ktorego wyodn:bniajq 
si~ elementy bardziej radykalne i tworz<} partj~ radykalnq. Po uzgodnicniu 
swych poglqd6w we wsp6lnym programie obydwie partje l<}LZC} si~ po• 
nownie w jedno stronnictwo pod nazw<} Partji Radykalno•Demokratycznej 
(R.•D.). 

W 1907 r. powstaje r6wnie:i. Ukrainska Partja Socjal•Rewolucyjna 
(S .• R.). 

W okresie wielkiej wojny polityka represyj w stosunku do ruch6w na• 
rodowych pogl~bila moment narodowy w programach wszystkich wy:i.ej 
wymienionych partyj ukrainskich. Odnowiona organizacja T. U. P.'u staje 
si~ gdyby blokiem narodowym wszystkich stronnictw. 0 ile chodzi o or• 
jentacj~ polityczn<} wszystkich 6wczesnych partyj ukraiilskich, przeszla ona 
czasu wojny ewolucj~ od pierwotnej neutralnosci do p6foiejszego def e• 
tyzmu. 

Idea ukrainskiej niezaleznosci panstwowej nabiera z biegiem czasu co• 
ra:: to wyrai.niejszych ksztalt6w. W 1912 r. powstaje we Lwowie, z inicja. 
tywy Ukrainc6w z Rosji Ukrainskiej, Komitet lnformacyjny. Opracowujc 
on program, w kt6rym haslo niepodleglosci Ukrainy jest zupelnie jasno za• 
znaczone. Na Ukrainie powstaje partja socjalist6w•niepodleglosciowc6w. 
Pewnemu oslabieniu ulega idea niepodleglosciowa na samym pocz<}tku re• 
wolucji, gdy rozkwitly nadzieje na mozliwosc ukrainsko•rosyjskiej wspol• 
pracy rewolucyjnej na wspolnym froncie walki o wsp6lne idealy polityczne. 
Okres wahan trwal jednak niedlugo. T aktyka demokracji rosyjskiej w dzie• 
dzinie narodowosciowej w istocie swej nie r6:i.nila si~ niczem od taktyki 
rzqd6w carskich. Zycie rozwialo ni~bawem wszelkie · nadzieje, zw1<}zane 
z federacj'!. Parlament Ukraiilski-Ukrainska Centralna Rada - w swych 
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uniwersalach proklamuje suwerennosc panstwa ukrainskiego. Ostatec:me 
konsekwencje z zasady suwerennosci panstwowej wyciqgnql uniwersal Ra; 
dy Centralnej z dnia 22 Stycznia 1918 r. Jak trwale byly tej zasady pod; 
stawy faktyczne, widac chociai.by z tego, i.e i po okupacji Ukrainy przez 
bolszewik6w ci ostatni uznali panstwowq niepodleglosc Ukrainy, do prawa 
wystqpienia ze Zwi1zku Socjalistycznych Sowieckich Republik wl1cznie. 
Faktyczne pogwalcenie konstytucji w niczem nie zmienia tradycyjnych za; 
sad, przyswiecaj<}cych dziejom narodu ukrainskiego od zarania jego istnie; 
nia historycznego ai. po dzien dzisiejszy. 

Walka o niepodleglosc Ukrainy nie ustaje ani na chwil~; czynny udzial 
w niej biorq nie poszczeg6lne warstwy, lecz caly nar6d ukrai6ski, swiado• 
my swych cel6w i aspiracji politycznych. 

D1i.enia, bl,'.dqce motorem ukrainskiej akcji narodowej w chwili obecnej, 
majq za sobq wielowiekowq tradyck D<}i.enia te SC} odziedziczone po caiej 
historji narodu ukrai6skiego, ktorq dzisiejsze jego pokolenie tylko konty, 
nuuje, spelniajqc obowiqzek h1storyczny wobec minionych i przyszlych po• 
kole6. Balamuctwo polityczno•panstwowe, siane przez dwa z g6rq stulecia 
przy pomocy wszelkich srodk6w, stoj<}cych do dyspozycji wielkiego pail• 
stwa, pozostaly bez skutku. Swiadomosc narodowo,ukrainska nie dala 
wykorzenic z siebie przekonania o swej odr~bnosci narodowej. Przez tysiqc 
lat i.yly i iyjq te same hasla, ktore i w najci~i.szych chwilach nie milkly. 
Ukraincy uwai.ajq siebie za nar6d samoistny, kt6remu przyslugujq wszeJ, 
kie prawa, wlasciwe narodom panstwowym. I dealy narodowe jasno mu 
przyswiecaj'l, a w pami~ci swiei.e jest wspomnienie pelnej chwaly walki 
o zrealizowanie tych ideal6w. 
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