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SPRAWA UKRAINSKA 

Ukr;.inq zowie si~ dzis kr,ij, lezqcy na dorzeczach 
lJtJiestr-u, Bohu, Dnit:pru, Donu і Kubani, na obszarze 775 
tys. klm. kw. Dodajq do tego ukraincy .l{us halickq і CZE;SC 
.Guko\Yk:.'· (okolo 60 tys. klm. kw.), obliczajqc \V ten spos6b 
ol)szat C!-;6lny swego kraju na 850 klm. kw. 

N а calym tym obszarze mieszka okolo 48 milj. ludnosci, 
kt6rej O~(olo 75% (35-36) шilj. stanowiq rusini, zowiqcy 
siebie ukrairicaшi. Nazwa ta rozpowszechnila siE; і po
zyskala uznanie patгjot6w ruskicl1 dlatego, ze wyodrE;bnia 
ich лаrбd od rosyjskiego, nie dajqc powodu do pomieszania 
poj~c, kt6remi operujq publicysci і politycy rosyjscy, utozsa
miaj~cy rusina z rosjaoineщ RtJSi z l{osjq, mowy ruskiej 
/ і 'JS .· ': ; q. CelO\\'a ta g·rJ~·.,t\V<:шiпu, uprawiana przez urzє;
d<J ._.,.\ .: '' і пieuгz~do\Yycl1 przedsta \vicieli "jedпej і niepo
cJzieli1cj" Rosji, wprowadza skutecznie w blqd dla nich ро
zчd::шу ()pinjE; publiczпq Zaclюdu. 

_ Qt,;;zar olbrzymi, zakreslany Ukrainie przez jej patrjo
tбw, dzieli si~ па kilka odmiennycli pod wzgl~dem etnicznym 
і ~.;,ospodarczym kraj6\Y1 r6zni'lcych si~ takze pomi~dzy sobq 
lo.sar:;\ itistorycznymi і strukturq polityczno-spolecznq. 

2'~<~ ;dalej wysuni~tq na \\' scl16d plac6wkq ukrainskq 
jest ziemia kozak6~· KubanskicЬ, potomk6w przesiedlonych 
'.u r.i<:g·dys zaporozc6\v, przec\ю,vujqcych mo>Y~ і obyczaj 
>·~oLk<:'нv. Ulatwilo to przebudzenie siE; wsr6d nicla swia
domosci narodo~·ej ukrainskiej. Przewodniczyl ich radzie 
samorzqdowej w ostatnicl1 czasacb gorqcy patrjota ukraii1ski 
Mykola Rjabo>vi1. zdradziecko przed kilkп miesiqcami za
mordo\Yaпy. Та smieн: \VY\YOl<LJa \Nrzenie \oYSr6d kozactwa 
і wzпюgla jеко nitcЬ~c do с~: ;, LГ<: listyczno- unifikacyjnych 
zapE;d6w jеп. Denikina. \Y.1lcz<i dalej kubaiicy przeciw 
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bolszewikom, mieli wszakze oswiadczyё, ze na Ukraint; 
w imi~ Rosji "jednej і niepodzielnej" "'alczyc przeciw ro
dakom nie p6jdq. 

Ziemia kozak6w kubaiiskich nie graniczy bezposrednio 
z innymi obszarami, zaludnionymi w \Yi~kszosci przez ukra
inc6w. Oddziela j q od tak z"ranej Ukrainy zadniepпan
skiej obw6d \Yujsk kozackich Doiiskich, jakkol >Yiek і w tуш 
obwodzie cz~sc ludnosci nale;i;y do narodowosci ukraiiiskiej. 
Dalej na Zach6d і P6ln.-Zarl16d ро Uniepr zy."Yiol ukг;;~
iiiski z\\·artq niemal masq zaludnia povYiaty p6lnocne gub 
Taurydzkiej, cz~sc gпЬ. Woгoneskiej, Jekaterynoslawskq, 
Charko\vskq, Poltav.;skq і Czerniho•vskq, oraz kilka po
vviat6•v Kurskiej. Obszary te Zadпieprzaiiskie, z wyjl\t
ki~m Czernihowszczyzny і Poltawszczyzny, w sklad davv
nej Rzpltej nie wchodzHy. Polak6w jest tam niewielu, nie 
stano,viqcycl1 zywiolu rdzennie krajO\\'ego, pozostalosci na
tomiast historycznych sporo, zwlaszcza we wspomnianych 
со tylko d\Y6ch ziemiach, w kt6rycl1 obowiqzujq dotqd nie
kt6re przepisy cywilne Statutu Litewskiego, і gdzie prze
cllO\VY\Vano z pietyzmem w Iicznycl1 d\vora.ch ziemiaiiskich 
і! dworkach sut· geneтis szlachty miejscowej (' .. ) 'pamiqtki і tra
dycje miпionej przeszlosei. Wply•vy zachodпie ujawniajq 
si~ obok tego \V systemie w!asnosci ziemskiej, kt6ra тіто 
usilowaii urz~d6w rosyjskich, pozostala u wloscian osobist~. 
Ти wlasnie, na obszaracЬ dawnego W-twa Czernihowskiego 
nie zamarla nigdy ukraiiiska mysl narodowa, і zt~d, w koncu 
\V XVIII szerzyc si~ zacz~lo odrodzenie narodo\ve ро ca
lym kraju. 

Zadnieprze ukrainskie obfituje w bogactwa mineralne, 
kt6rycl1 odkrycie і wyzyskanie· zawdzi~cza kraj w znacz
nym stopniu pracy і przedsi~biorczosci polskiej. W calym 
szeregu przedsi~biorstw przemyslowych polacy do ostatnich 
czas6w zajmowali stano\viska wybitn~, cz~stokr·oc kierow
nicze, а szczuply liczebnie ich zast~p przodowal innym zy· 
\\'iolom w post~pie gospodarczym, spolecznym і oswia
to,vym. Os'І>viat~ zreмztq niesli za Dniepr polacy w w. XVII, 
ХVІП і p6Zniej. Pod •vplywem polskim rozwinql si~ swo
isty genjusz \v~dro\vnego filozofa Skoworody (w. XVIII), 

*) Jest to klasa zieшian drobniejszych posiadajцcych gospo 
darstwa od kilku do 100 m6rg obszaru (t. zw. "chutory" ). Zowi~ siQ _ 
chQtnie і czQsto kozakami і szczycl\ siQ pochodzeniem od stat·вzyzдy__ 
kozaf'kiej z czas6\V l1etrnanskich. 
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ku1tur~ polsk~ przejteci byli w O\vych czasach najwybit
пiejsi przedsta\viciele ruchu umyslo\vego na Ukгainie Za
dnieprzafiskiej, w wieku zas ХІХ kпratoгem і tworcq po
wstalego \V r. 1803 uniwersytetu w Cllarkowie byl S. Po
tocki. Pozniejsza reakcja ustш~la go ze stano\viska і jego 
dzielo na dlugo zaprzepasciJa. v-,т Cl1arko'Л'ie takze dyrek
torem gimnazjum byl J. Korzeniowski. 

Dzis ludnosc polska na Ukrainie Zadnieprzaiiskiej sta
no,,··i w gub. Czernihowskiej okolo 3%, Poltawskiej-od
!etek znikomy, vv Cl1arkowskiej zaled\vo 0,3.%, CЬersoii
skiej--1.2%, w Jekaterynoslawskiej 1.7%. Kraj caly zalu
dniajq w witekszosci od 85 do 9S% ukraiiicy. Liczba rosjan, 
wedlпg statystyki urz~dowej, nie przewyzsza nigdzie 9% 
(gub. Cl1ersoiiska). Ogot ludnosci Zadnieprz::t ukгainnego 
wynosi okolo 17 milj. glб\v plci obojga. 

Ukraina prawobrzezпa przezyla dlugie wieki w lqcz
nosri z Litwq і Polskq, kt6гej wplywy cy>л·ilizacyjпe, zwlasz
cza w polaci zacЬodniej kraju, utrwaШy si~ od czas6w nie
pami~tnycЬ. Jakkolwiek obszary poludпio\ve Ukrainy pra
wobrzezrJej (cz~sci gub. Jekaterynoslawskiej і Cl1ersoiiskiej, 
zaludniac si~ pocz~ly dopiero w drugiej polowie w. XVJ!I 
pod panowaniem rosyjskiem, to wszakze і tu znalazlo site 
pole dla dzialalnosci szerszej і dla .osadnictwa zywiolu pol
skie3'o, dobrze zasluzonego w dziejach rozwoju ekonomicz
nego tych obszar6\v. 

Со site tyczy Podola, Кijowszczyzny і Wolynia, lu
dnosc icl1 og6lna \vynosila przed wojnq 12 1/ 2 milj. glбw, 
z czego (wedlug statystyki urz~dowej rosyjskiej), przypadalo 
na ukraiiic6w (wedlug tej statystyki ~malorosбw")-75%; 
zydow-121/ 2%, polak6w (rz.-katolikбw)-7%, rosjaп-3,50fo, 
wreszcie osadnik6w niemieckich і czeskicl1 2° f 0• 

Rosjanami w kraju byli urz~dnicy paiistwowi, cz~s
cio\.YO przedzie1·zgni~ci w ziemian (skutkiem rozdawnictwa 
pomi~dzy пісh d6br, skonfiskowanych polakom, albo skut
kiem ulatwiefi w nabywaniu tycl1 d6br і r6Znych afer), 
rekrutowani cz~sciO'Л'O w Rosji, cz~sciowo w kraju samyш 
z posr6d rusin6w, przyswajajqcycl1 sobie mow~ і obyczaj 
rosyjski. Dalej kupcy і przemyslowcy rosyjscy przewaznie 
Vf Кijowie osiadli і nadaj~cy miastu рі~tпо rosyjs~ie. Resz
t~ ludnosci rosyjskiej stano'Л'Їq tak Z\\'ani staroobrz~dowcy, 
niegdys w ojczyznie swej przesladowani і szukajqcy schro· 
nienia pod rz<\dami Rzplitej. 



Liczba rosjan, zawsze mшeJsza od wykazywanej urz~
downie, zmalala dzis bardzo znacznie zaгбwno skutkiem 
opuszczenia przez nich kraju, jak skutkiem powrotu zrosja
nizowanych ukrainc6w do sv<.•ej narodowosci pierwotnej. 

Ilosc: katolikбw (pod kt6rymi niemal \vylqcznie pola
kбw rozuшiec пalezy), okreslana przez statystyk~ urz~dowq 
w trzech wspomnianycl1 gubernjach na 875 tys., przewyzsza 
niewqtplivYie t~ cyfr~, liczb~ zas polakбw (smiesznie w wy
kazach urz~do,vyc\1 malq), smialo oznaczyc mozna cyfrq 
11/ 2 miljona, zVІ-·Iaszcza dzis, gdy zaszle wypadki poczucie 
narodowe wzшogly, bardzo zas wielu naszych rodakбw, 
dotqd zaniedbujqcycl1 obowiqzek piel~gnowania swej na
rodowosci, do gorliwego pelnienia tego obowiqzku przy
wiodly. 

Odrodzily si~ narodowo w ostatnich latach liczne rze
sze potomkбw dawnych osadnikбv<.т polskich, zaludniajqce 
sporo wsi, zwlaszcza na Podolu і do niedawna wynarodo
wione. Przywrбcenie pokoju w kraju і usuni~cie dawnycЬ 
rzqd6w carskich, otwarcie dqzqcych (ukaz Senatu w spra
wie zamkni~cia .Oswiaty" za czas6w Stolypina), do wy
tE;pienia zywiolu polskiego, przyczyniq si~ niewqtpliwie do 
dalszego odradzania si~ narodowego ludnosci polskiej па 
Ukrainie. Odegrala ta ludnosc \V roz,voju cy,vilizacyjnym 
kraju rol~ donioslosci olbrzymiej і zdobyla stano\visko tak 
powazne і tak dJa panst,va PoJskiego cenne, ze oddaпie jej 
na lup zaborczosci rosyjskiej staloby si~ kl~skq nie tylko 
dla tego zywiolu poJskiego па Ukrainie ale dla calej Polski. 

Rozwazajqc w caloksztalcie spraw~ ukrainskq, niepo
dobna рошіще za'gadnienia Galicji W schorlniej, do ktбrej 
z<:t.rбwno ukraiiicy; jak rosjanie roszczq sobie pra ,,ro pano
wania. Pomijajqc szereg \vskaz6VІ-·ek dawniejszych, dzieje 
wybuchu wojny swiatowej і jej przebiegu na froncie '"'·schod
nim swiadczq wymownie, ze zawlaszczenie Galicji і Rusi 
zakarpackiej byro najwazniejszym сеlеш bJizszym poJityki 
rosyjskiej, dqzqcej do opanowania calej Slowiaiiszczyzny. 

Ukraiiicy ze swej strony si~gajq ро GaJicj~ Wschod
niq dla siebie, oznaczajqc jej granice zachodnie linjq ciq
gnqcq si~ od Popradu przez Gorlice, Dukl~. H.yman6w, 
Sanok, Dubiecko, Radymno і Tarnogrбd do granic Ь. Kon
gresбwki. Twierdzq oni, (*) ze statystyka urz~dowa austrjac~ 

*) Memorjal zlozony Biuru mi'2dzynю·odowemп Socjalist. \V -~~':_nli\ 
w roku 1917. 
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ka tendencyjnie przypisuje narodowosc polskq 600 tysiqcom 
zydбw, 500 tysiqcom rusinбw obrz<1dku laciiiskiego і 170 
tysi'lcom rнsінбw obrz<!dku gr.-katolickiego, і ze w ten 
,.podstt;pny" sposбb podwaja ludnosc polskq w Galicji 
Wschodniej, gdy w rzeczywistosci liczebnosc polakбw nie 
przekracza tam 830 tysit;cy, со stano\'\'i zaled \\'О 15% ogбlu 
ludnosci (rusinбw 3,8 milj. czyli 730fo і zydбw 600 tysit;cy 
czyli 120fo). 

Twierdzenia tego rodzajн Sq oczywiscie wyrazem wy
bujalej fantazji nacjonalistбw ukraiiiskich, jakkol\viek bo
wiem ryczaltowe przypisanie zydom narodo,Nosci polskiej 
jest usprawiedliwionem tylko formalnie і jakkolwiek mozna 
zarzucac pewnq niescislosc innym cyfrom, to vvszakze za
przeczyc si~ nie da; ze w polowie powiatбw Ga!icji Wsclю
dniej zywiol polski stano\vi ЗО і wi~cej ogбlu ludnosci, 
w calym zas szeregu powiatбw, nawet najdalej на Wschбd 
wysuni~tych, ludnosc polska przewyzsza liczebnie ludnosc 
ukraiiiskq. 

Fakt rбznolitosci etnograficznej t~go kraju usunqc si~ 
frazesami polemicznymi nie da, tak samo, jak nie da si~ 
przekreslic l1istorja Rusi halickiej, wyr6zniajqca j'l od s~
siednich za niedawnym kordonem rosyjskim lezqcych ziem 
ukrainnych. Wcielona do Polski w pierwszej polowie stu
lecia XIV, podzielala z niq Galicja Wschodnia w ciqgu pi~ciu 
wiekбw dole і niedole, polskosc zas utrwalila si~ w kraju 
nietylko w nast~pstwie wczesnego zzycia si~ ziemian 
і miast z kнlturq polskq, ale takze przez osadnictwo, kt6-
rego poczqtk6w na lat tysiqc wstecz od dni naszych szнkac 
trzeba, skoro latopis ruski, wzmiankujqc о wyprawie kijo
wian w w. Х na grody Czerwieiiskie fPrzemysl, Halicz etc.), 
grody te polskimi nazywa. Od chwili obj~cia kraju przez 
Kazimierza W. osadnictwo polskie wzmoglo si~ і nie usta
walo nawet w okresach (koniec w. XV), gdy kraj byl na
razonym na najazdy tatarskie і spustoszeпia. Polacy wzno
sili zamki і zakJadali miasta, poJacy obracali pustki \V poJa 
uprawne, bronili kraju przed nieprzyjacielem і cy,vilizacj~ 
szerzyli. Kraj tez byl szczerze pгzywiqzanym do Polski, 
а gdy w polowie w. XVII rozpгz~ienie zapanowalo na 
Podпieprzu, nie przekroczylo ono g1·anic wt\va Ruskiego, 
ktбrego sto1icy zaniechal zdobywac Chmielhicki. Jak w trzy
sta lat p6zniej, w oczach naszych. tak w r. 1648 о mury 
Lwowa, о patrjotyzm polski jego ludnosci rozbila si~ na-
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walnica kozacka. І jakkolwiek w roku nast~pnym odgraial 
si~ bat'ko kozacki wobec komisarzy kr6lewskich ze w wy
zwoli Rus az ро Lw6~ і Chelm•, to wszakze, gdy doszlo 
do ugody dlaii najpomyslniejszej pod Zborowem, ani mu na 
mysl przyszlo zqdac czegos poza granicami w-tw Czerni
howskiego, Кijowskiego і Braclawskiego. 

Losy chcialy, ze Galicja Wschodnia, od wiek6w naj
scislej z Polsk4 zespolona, stala si~ w drugiej polowie ze
szlego stulecia, skutkiem bez\\·zgl~dnie t~pi~cej wszelki 
przejaw swiadomosci narodowej ukrainskiej polityki rosyj
skiej, ogniskiem rozkwitu tej swiadomosci w warunkach 
samorzqdu przez polak6w zdobytego і utrwalonego. Ти 

sze1·zyl si~ і pogl~bial ruch narodowy ukrainski, powstaly 
zrzeszenia і sto'Л·arzyszenia, szkoly nizsze і srednie, katedry 
uniwersyteckie, tu rozkwitly prasa, literatura nadobna і na
uko\va, T-stwo zas im. Szewczenki uroslo do znaczenia 
akademji umiej~tnosci. Rok ро roku znaczyl coraz to 
nowe zdobycze ruskie we wsp6lzawodnktwie z polskosciq, 
ale to wsp6lzawodnictwo w warunkach wzglt;dnego prawo
rz'ldu, kt6rym cieszyl si~ kraj, sprawilo, ze ukraincy gali
cyjscy zaciesnili sw6j widnokr'lg polityczny do zakresu 
walki lokalnej z polskosci'l і polakami. Oslepli na to, Ьу 
widziec, ze ich rodacy za kordonem z zadnych praw naro
dowych nie korzystajq, іе rzqdy carskie tt;pi'l bez litosci 
narodowosc ukrainsk'l tak, zeby nawet imienia ро niej nie 
pozostalo. Zamykali oczy na dzialalnosc swoich ~moskalo
filбw~, j owszem l<1czy1i sit; z nimi dla wsp6lnej "borby" 
przeciw polakom, jakgdyby domyslac sit; nie byli w stanie, 
:іе pracuj'i "pour Іе tsar de toutes les Russies". Wrogiem 
jedynym, przeciw kt6remu wszelkie srodki zdaly si~ go
dziwymi, byla w ich poj~ciu Polska. Szerzyli niech~c do 
niej zaciekl'l, podniesli zbrodnie hajdamackie do godnosci 
idealu narodowego і wytworzyli w kraju atmosfert; do tego 
stopnia przesi'lkl'l jadem nienawisci, іе zatruwala w tej 
czy owej mierze wszystkich, komukolwiek wypadlo zyc tam 
і dzialac. Przejawila sit; w swej dzikosci ta nienawisc w okru
cieiistwach, jakich dopuszczali si~ wo jacy ukraiiiscy nad 
jencami і nad ludnosciq polsk'l· 

Najazd wszakze rosyjski w r. 1914: і poczqtkach 1915, 
ukazanie si<; na wido\\rni galicyjskiej Bobrinskich і Eulogju
sz6w ніесо otrzezwil niesamowitych polityk6w ukrainsko
halickich. І kiedy, skutkiem chwilowych okolicznosci, do· 
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szlo do tego, ze proklamowano republik~ r.Zachodnio·Ukra
ifiskq" (w Galicji W schodniej), і ze jej przedstawiciele (р. 
Cegielski і prof. Mykitej) przybyli w koficu r. 1918 do К:i
jowa celem nawiqzania rokowafi о jej polqczenie z Ukra
inq naddnieprzafiskq, przedstawiciele owi, swiadkowie in
wazji rosyjskiej, oswiadczyli wr~cz na wst~pie, ze polqcze
nie nastqpic moze tylko pod warunkiem zrzeczenia si~ przez 
Ukrain~ wszelkiej mysli о zjedпoczeniu z Rosjq. 

Т~ ideologj~ ПOW'l zdawali SЇ~ \\'yznawac ГUSЇПі gali
cyjscy do ostatпicl1 czasбv·:, gdy pulki halickie р. Petrusze
wicza (stгzelcy siczo,vi) walczyli nietylko przeci\vko bolsze
wikom, ale takze przeciw Denikino\vi. Gdy wszak:ie armja 
Petlury, skutkiem braku broni, nabojбw, а takze odziezy, 
butбw і lekarstw, slabщc pocz~la і na tem tle ukazaly si~ obja
wy rozkladu wewn~trznego, і kiedy z drugiej strony doszly 
galicjan wiesci z ich kraju о decyzjach paryskich, zdradza
jqcych dqznosc pot~g Zachodu do popierania "jednej і nie
podzielnej" Rosji z zachowaniem niejako dla niej obszaru 
Galicji 'V-.7 schodпiej - wodzowie wojsk halickich zdradzili 
Ukrain~, przechodzqc ze swymi pulkami na stron~ Deniki
na. Со pocznq dzis wobec kl~sk Denikina - trudno prze
widziec. Przyklad wszakze icl1 zachowania si~ wskazuje, 
iz to, ·со dzialo si~ w w. XVII, moze latwo powt6rzyc si~ 
w ХХ, о ile w Polsce, znowu czynnie w spra wach Ukrainy 
wyst~pujqcej, polityka Bieniewskich, Kisiel6w і Osolifiskich 
nie przewazy nad politykq Jarem6w Wisniowieckich і in
nych tego rodzaju potentatбw kresowych . 

• 
* 

Ukraina przed і zadnieprzanska jt:>st najbogatszym 
w Europie krajem. Posiada '''szystko пiemal, со jakikol-' 
wiek kraj w strefie umiarkowanej posiadac moze: gleb~ 
urodzajnq, umozliwiajqcq upraw~ \vszelkich w tej strefie 
znanycl1 ziemioplodбw і rozrost pot~zny przemyslu rolnego, 
w~giel, s6l, гudy zelazпe і miedziaoe, mangan, rt~c, grafit·, 
kaolin~, fosforyty, granity і marmury, zr6dla mineralпe 
lecznicz:e, nawet hursztyn і granaty. 

Zв.znaczyc tu wypada, ze wymiana towarбw pomi~dzy 
Ukrainq а Rosjq wlasci\Vq byla dotqd mniejszq, niz mozna
by przypuszczac. Ukraina wyprawiala za granic~ 200 prze
szlo miljonбw pudбw zboza, do Ь. Krбlestwa ~ongresowe-
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go, na Bialorus і LitwE; З() miljono\\' pud6w, do Rosji nie
mal nic. Rudy zelaznej wysylano do Ь. Kongres6wki 25 mil
jon6w pud6w, do Rosji zaledwo 1 miljoп pud6w. V/ ~giel 
zuzywaly zaklady przemyslo\\'e шiejsco\Ye, zegluga paro\va 
і koleje, Rosja zas rolnocna do ostatnicЬ czasб\v zaopatry
"\vala si~ w w~giel przewaznie \V Aпglji. Tylko cukier 
z Ukrainy wywozono w znaczniejszycЬ ilosciacl1 do Rosji, 
kt6ra natomiast, dzi~ki clom ochronnym, zalewala ryпek 

ukrainski towaraшi lokciowymi і wyrobami S\vego przemy
sJu. Wsp6lza<дтodniczylo skutecznie z Rosj(\ centralnq Ь. 

Kгбlestwo Kongresowe. Wyroby przemyslu polskiego, 
zwlaszcza na Ukrainie prawobrzeznej, zdobywaly sobie sto
pniowo coraz szerszy ryнek zbytп, і tylko bл=tk kolei, lq
czqcej w najkr6tszych kierunka.ci1 Ь. Krбlest\VO z Odesq 
(budowie tej kolei sprzeciwialo і~ az do ostatnicЬ lat ro
syjskie ministerjum \VOJny), spra"\vial, ze ~kspansja natural
нa ekonomiczna polska na Ukrainie ніе mogla rozwijac si~ 
w szyb.szem tempie. Nie ulega wqtpliwosci, ze ulatwienia 
komunikacyjne і celne doprowadzilyby Polsk~ і Ukrain~ 
naddnieprzanskq do rozszerzenia zakresu \vymiany handlo
\\'ej, d\va te bowiem kгaje stanowiq, pod wzgl~dem ekono
micznym rynki wzajemnie si~ uzupelniajqce. 

Ukraina posiada olbrzymie poklady rudy zelaznej 
\V dorzeczu Donca (gdzie przed kilku(lziesi~ciu laty anglik 
Hughes pieпvsze zalozyl huty), \V gub. Jekaterynoslawskiej 
(pm.v. Wierclшiednieprowski), przedew!)zystkiem zas na p6l
wyspie Kerczei1skim oraz w Krzy,vym Rogu gub. Chersofi
skiej (na Ukrainie prawobrzeznej), gdzie juz przed laty 
d \Vudziestu kilku w 44 szybach produkcja roczna docho
dzila do 120 miljonбw pud6w. 

Poklady Krzywego Rog·u odkryl polak, kopalniami za
тzqdza!i і do k<д·itnqcego doprowadzШ je stanн inzynierowie 
polacy. Naog6l na dwa lata przed vvojnq, na Ukrainie czyn
nych bylo 48 vvielkich piec6w z produkcjq surowca roczпq 
178 miljon6v,r ton (na Uralu 73 ріесе z produkcjq 50 miljo
p6\v ton, w Ь. Kongгesбwce 10 ріесбw z produkcjq 24 mil
jon6\v ton). Olbrzymie huty і zaklady przemyslov.·e \V Ka
шenskoje nad Dnieprem st\vorzyli polacy (inz. Jasiukowicz), 
\V chwili zas obecnej do to\varzystv.r akcyjnych, operпjq,
cych kapitalem polskim, нale.Zq pot~zne przedsi~biorstwa 
w Jekaterynoslawiп і okolicach, w malym stopniu tylko za 
rz(\dO\\ bols_ze\vickicЬ zniszczoнe. W skrzeszenie dzialalnosci 
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tych przedsit:binrstw, gdyby przytem latwo dostarczac mo
zna bylo ich wyroby do Polski, uniezalezniloby jq od mo
carstw obcych pod wzglt:dem zaopatrywania sit: w wyroby 
ielazne і stalowe, а na wet \V artylerjt:. broii palnq і naboje. 

Wt:giel znajduje sit: za Dnieprem: w powiatacl1 Bach
muckim і Slowianoserbskim gub. Jekaterynosla\vskiej, gdzie 
istпieje kilkadziesiqt kopalti, oraz w pow. Slawiaiiskirn gub. 
Chersoiiskiej; maпgan pod Nikopolem nad Dnieprern, gdzie 
wydobyto do r. 1907 okolo 9 rniljonбw ton rudy mangano
wej; sбl krysztalowa \V okolicach Bachmutu, Slawiaiiska, 
morska w limanach solnych Besarabji, Chersoiiszczyzny 
і Krymu. 

Gub. Jekaterynoslawska dostarczala roczni~ okolu 4 mi· 
ljonбw pudбw czerwonej rudy rt~ciowej, z czego wyrabia
no 30 tysi~cy pudбw rtt:ci. Tamze, w pow. Bachmuckim, 
rozrabiano rudy miedziane, znajdujqce sit: zresztq takze na 
prawym brzegu Dniepru w Chersoiiszczyzn:ie. 

Pomimo tych skarbбw mineralnych, Ukraina jest prze
dewszystkiem krajem rolniczym (rolnicy stanowiq 95% lu
dпosci), sprzyjajq bo\\·iem rolnictwu zarбwno najurodzaj
niejsza na kuli ziemskiej gleba, jak warunki klimatyczne, 
w poludniowej tylko роІасі kraju, skutkiem zdarzajqcycl1 siE; 
posuch, nieco mniej przyjazпe. Gleba і klimat sprzyjajq 
takze uprawie burakбw cukrowniczych, czemu przypisac 
naleiy rozkwit przemyslu cukrowniczego, ktбгego wytwбr
czosc гoczna dosi~gala na Ukгainie przed wojnq 112 miljo
пб\v pud6w. Wy\\'OZ zboza ukгaiiiskiego za graпic~ stano
wil polowt: nieшal -vvywozu og6lno-rosyjskiego і \\'raz z -vvy-
\Vozern cнkru pгzyczynial si~, jako pozycja naczelпa, do rб- • 
v.·nov.,agi bilansu Ьandlo\vego paiistwa гosyjskiego \V jego 
stosunkacЬ z zagгanicq. Gdyby Ukraiпa zdobyJa warunki 
panstwowosci niepodleglej, sam ekspoгt zboia і cukru, nie 
liczqc wywozн rud, wystarczylby na to, Ьу zapev.·nic krajo-
\Vl bilans handlowy czynny а z nim sarnodzielnosc eko
nomicznq. 

То sarno powiedziec mozna о Ukraiшe pгawobrzeznej 
w szczeg6lnosci. Wystarczy przytoczyc niektбre cyfry z za
kresu wyt\vбrczosci tгzecl1 blizej nas obchodzqcych gubernji: 
Kijowskiej, Podolskiej і Wolyiiskiej. Ogбlnq produkcj~ zbбz 
"" tych guberпjacl1 obliczano \V r. 191 5 na przeszlo 500 mi
ljonб\V ptdбw, buгakбw 370 miljonб\v pudб\v, ziemniakбw-
150 milj. putl. U VІ•zgl~dniajqc zar6wno produkcj~ rolnq, jak 
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hodowl~ bydla (со do ktбrej cyfr szczegбlowych tu nie 
przytaczamy), zaznaczyc wypadnie, ze \vartosc wytw6rczo
sci gospoda1·stw polskicl1 w Кijowszczyznie, na Podolu і \Vo
lyniu si~gala 40% wartosci og61nej produkcji krajo\vej. 

J eszcze wyrazniej wyst~puje przodo"'nictwo polskie 
\V przemysle. Wytw6rczosc polska w cukгo,vnict\vie sta
nowila 45% wytwбrczosci og6lnej, w gorzelnict,.vie 65%, 
w g6rnictwie- 30%, w zakresie fabrykacji na woz6w sztнcz
nych - cale 100%, w pr·zemysle chemiczпym - 50%, w ga
lt;zi przemyslu mechaвicznego і rzemiosl - SO%, РоЬс:у 
zalozyli pierwsze cнkro\vnie na Ukrainie, w roku 1838 
w Ryzawce, w polo,vie ubieglego stнlecia w Krasno
si6lce, Moj6wce і dobrach Bialocerkie"·skich. Fakt, ze 
stanowiqcy (jak przyjmнjemy dla obliczenia ponizszego) 7% 
og6lu ludnosci polacy placili przej wojnq 34% og6lu podat
k6w, sam przez si~ swiadczy о pot~dze pierwszorzt;dnej 
ekonomicznej і zdolnosci wytw6rczej zywiolu polskiego na 
Ukrainie. Na kazdego polaka w trzech gubernjach pomie
nionych przypadalo przed wojnq 89 rb. podatk6\v, na nie
polaka - tylko 1 З rb.*). Zrozumiec to lat\YO, biorqc na 
u wag~. ze wartosc majqtku polskiego w ziemi, lasacЬ, in
wentarzu, cukrowniach, fabrykach і nieruchomosciacЬ miej
skich \V kraju obliczac trzeba na miljardy, і ze pracujqca 
tam inteligencja zawodowa po1ska stano"'i 52~ og6lu pra
co\vnik6w wyksztalconych \V rolnictwie, przemysle і han
dlu. Zawodo"'CY polacy, jak zaznaczono wyzej, odgrywajq 
rol~ wybitnq w polozoвych dalej na poludnie gub. Jekate
rynoslawskiej і Chersoiiskiej, dzialalnosc zas szeregu przed
si~biorstw handlo\vycll polskich przyczynHa si~ w S\voim 
czasie niepomalu do rozwoju Odesy. W ostatnicЬ czasach 
w r~ce polsk1e przeszedl szereg instytucji bankowych, oraz 
zeg]uga na Dnieprze. 

Podniesc nalezy, ze gdy za rzqdб\r.r carskicl1 wpгowa
dzono do kraju samorzqd ziemski, kt6ry wedlug mysli swe
go tw6rcy Stolypina, mial na celu usuni~cie zywiolп pol
skiego od wszelkiego wplywu na sprawy publiczne, sila rze
czy · sprawila, i.l garstka dopuszczonycl1 do udzialu w samo
rzqdzie polak6w uj~la w swe rt;ce ster pracy publicznej. 
Кіеdу ро przewrotach re"'olucyjnych wladz~ obj~la Rada 
Centralna ukraiiiska, zaproszono polak6\Y do rzqd6w kra
jem, і tylko p6zniejsze wypadki sprawily, ze z cЬwilq po
wstania Petlury przeciwko polityce moskalofilskiej hetmana 
-~A-;-\Veryho-Darowsk:i "Kresy r\ІІkІе RzpШej." Warszawa, 1919. 



Skoropadzkiego, uja wnila si«; і obostгzyla niech«;c ukraifi· 
c6w do zywiolu polskiego. Dzis, ро doznanych niepowo
dzeniach і zawodach chwiejqcy si~ u podsta\v rz'ld ukrain
ski zno,vu zabiega о poparcie polskie і pragщlby lad w kra
ju przy udziale polak6w przywr6cic. Pott;gi moralnej ~y
wiolu polskiego nie zdolaly zlamac zadne przesladowania 
rosyjskie, oraz gdy w r.l917 system przesladowczy runцl, zy· 
wotnosc utajona uze\vn~tгznila sit: w jednej chwili, tworzцc 
w kraju przeszlo 1200 szk6l z 80 tys. нczni6w і 1800 nau
czycieli і szereg instytucji oswiatowych і kulturalnych pol
skich аі do kolegjum uniwersyteckiego і Towarzystwa na· 
ukowego. Powstalo okolo 300 zrzeszen і organizacji, zwo
lano do Кijowa ich zjazdy, utworzono naczelny komitet 
v.rykonawczy і komisarjaty powiatowe polskie. Zycie: naro
dowe polskie bujnie rozk\vitlo na tych kгesach dawnej 
Rzplitej, і nie ulega najmniejszej Wqtpliwosci, ze ten roz
kwit si~ powt6rzy, о ile polityka polska z(iola zapobiedz 
ре wrotowi do kra ju rzцd6w rosyjskich z ich systemem wy
wlaszczania, przesladowania і t«;rienia zywiolu polskiego, 
kt6ry to system, mimo wszelkie zastrzezenia, znajdzie zaw
sze powody і drogi, Ьу w imi~ "jednosci narodowej rosyj
skiej" upra w іас ucisk і bezpra \vie w stosunku do polak 6w 

* і(· * 
Walczqc z tym systemem, szczeg6lniej zaostrzonym 

\V ciqgu lat ostatnicl1 niemal szescdziesi~ciu, stworzyv.•szy 
z ogпisk swych domo,vych niezdobyte twierdze narodowe, 
rozwijajцc swojq pot~g~ ekonomicznq, przyczyniajqc si«; 
w stopniu najwyzszym do post~pu gospodarczego calej lu
dnosci kraju, zwlaszcza wiejskiej, z kt6r'l ziemianie polscy, 
nie baczqc na stale jej przeciw nim j'ltrzenie upra wiane 
przez urz~dy rosyjskie, w dobrych Sqsiedzkich zyli naog6l 
stosunkach,- nie Z\vr6cili polacy uwagi nalezytej w stront; 
odradzania si~ і szerzenia idei narodowej ukrainskiej. Do 
dzis twierdz'l przybyli do Warszawy kresowry (w wi~k· 
szosci przynajmniej), ze ta ideja nie ma \VSr6d szerszycl1 
warstw ludnosci zadnego miru, do dzis nie wiedzq, ze 
о kilkadziesiqt krok6w od dworu polskiego czy fabryki na
uczyciel wiejski, wbrew zakazom і z naraieniem si~ na de
portacj~, zaszczepial w dzieciach przywiцzanie do ojczyzny 
ukrainskiej, ze рор wiejski wyglaszal kazania w mowie 
ukrainskiej, ze az do najdalszycl1 zakцtk6w kraju dochodzily 
wydawnictwa "Proswity~,.,_j_ ze w ten spos6b swiadomosc 
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narodowa ukrai:6.ska coraz szersze і gl~bsze zlobila sobie 
loiysko. 

Rozpowszechnilo si~ dzis w spoleczenstwie polskiem 
mniemanie, jakoby zadna narodowosc ukrainska nie istniala, 
to zas, со tak si~ nazywa, bylo tylko wyt,vorem sztucznym 
intrygi berlinsko-wiedenskiej. R6wnoczesnie s~dzq pewne 
kola, ze Ukraina \V tycl1 czy iнnych granicach zadnycl1 
warunk6w utworzenia r>anstwowosci samoistnej nie ma 
і miec nie moze. 

J ak w wielu bl~dnych naog61 zdaniach, tkwi w tych 
poglqdach zdzblo prawdy. Prawdq jest, ze polityka gabi
netu berlinskiego popiera}a rozw6j ukrainizmu w Galicji 
і szczula go na polak6w, praVІ'd'l takze, iz Austro-W~gry, 
pragnqc zapewnic sobie atut w grze przeciVІ· Rosji і na '"У· 
padek z ni~ wojny, wyzyskiwaly w tym celu rusin6w gali
cyjskich і przez nich zamierzaly rozszerzyc swe wp}ywy 
na Ukrainie. Pra \Vdq jest r6wпiez, iz pieпviastki skra jne, 
kt6re zawlaszczyly sobie wladz~ w chwilach przeVІ'rdtu, 
za rzqd6w Rady Ceвtralnej і odrywania si~ Ukrainy od 
Rosji, oraz te, kt6re skupily si~ dokola powstalego \V koiicu 
r. 1918 Dyrektorjatu, nie wykazaly zdolnosci do przy,vг6-
cenia pokoju і ladu w kraju, ani do planowej pracy pan
stwotw6rczej. 

Nie wynika wszal:Ze stqd wcale, ani zeby idejн naro
dowa ukraiiiska nie miala ostoi realnych, ani zeby Ukгaina 
nie mia}a warunk6w і podstaw do utworzenia panstwowo
sci wlasnej. Pomijajqc juz warunki ekonomiczne, jaknaj
bardziej sprzyjajqce powstaniu і utпvaleniu si~ takiej раіі· 

stwowosci, nie da si~ zaprzeczyc, ze ideja narodowa ukra
inska ma gl~bsze podstawy l1istoryczne і kulturalno-spo
leczne. 

Przewija si~ ona p1·zez dzieje od Jat tysiqca nieprzerwanie 
az do dni naszych, mimo kl~sk і rui11 przez kraj doswiadczo
nych, і nie nalezy zapoznawac tej ciqglosci, gdy clюd,~i 

о poglqd na spraw~ ukrainskq. Wcielona niegdys wpodzi\via
nq przez Chrobrych і SmialycЬ postac \У. Ks. Кijowskiego, 
ideja narodowo-polityczпa Rusi zna.jduje, ро upadkп:Кijowa, 
v.:yraz w istnieniu panstwa Halicko-Wlodzimierskiego, po
tem w powstaniach Sv-•idгygieJly, w autonomji odгadzajqccj 
si~ dzielnicy Кijowskiej, kt6rej ksiqz~ta (Olelkowicze}, byli 
najgoгliwszymi protektorami stronnictwa ruskiego na Litwie 
Gdy r6d ich w r. 1470 wygasl, і kr61 Kazimierz zamiano-
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wal wojev.•od~ Кijowskiego w osobie obcego krajowi Gasz
tolda, wzburzenie ogarn~lo Кijowian. Ро dziesi~ciu latach 
'\vojewodq zostal prawdzi\vy .Кijanin" Iwan Chodkiewicz, 
przywilej zas krбlewski zapewnil Rusi, ze na urz~dy kra
jov.·e b~dq mianowani rodowici rusini. W r. 1508 Michal 
GJil'iski jednal sobie Z\volennikбw lшslem przywrбcenia 

пiepodleglosci W. Ks. Кijowskiego, а przy boku Gliiiskiego 
v.•alczyl pб:lniejszy starosta czerkaski Ostafi Daszkowicz, 
kt6rego dalsza dzialalnosc wiqze si~ juz nierozl'lcznie z dzie
jami kozactw а ukraiiiskiego. 

Trzy pierwiastki wywarly wplyw gl~bszy na przebieg 
rJziejб\\· Ukrainy, а ЬуІу nimi: 1) ohrzqdek wschodni przy
jtetY z Bizancjum, 2) istnienie na kresach poludniowych Rusi 
Kijowskiej krajбw о zmiennej w ciqgu wiekбw ludnosci 
turaiiskiej kOCZOWllЇCzej, zyjqcej Z Jupiestwa SqSЇadбw, CZf&• 
sciowo wszakze osiadajqcej na Ukrainie (na Porosiu і Po
bozu), wгeszcie З) pev.·ien antagonizm '" stosunkach z Pol
skq, juz w w. х najazdem vnodzimierza Кijowskiego na 
"lackie" gгody Czerwieiiskie zaznaczony. Ву antagonizm 
ten usunqc, wypadalo •vply•vy pieпvszych dwбch pierwiast
k6w zrб\vno\vazyc przez inne, z ognisk k11ltury zachodniej 
plynqce. 

Zadanie to podj~}a Rzplita і rozwiqzac je moglaby, 
gdyby zamiary zbawienne swoich m~zбw stanu przeprowa
dzac byla zdolna niezlomnie і konsekwentшe. Dopi~la tego, 
ze warstwy wyksztalceiisze ukraiiiskie, nie wyl'lczajqc na
wet najzarliwszycl1 zwolennikбw prawoslawia, lgn~ly do 
niej same, ze uspolecznila zywiol ziemiaiiski caly w zacho
dniej dzielnicy Ukrainy, ze urokowi ustroju politycznego 
polskiego, wolnosci і toleranc ji podda v.· aly si~ te na wet zy
wioly, ktбre przeciw Polsce powstawaly wlasnie diatego, 
ze dac im nie byla \V stanie. skutkiem wlasnego bezrzqdu 
і skutkiem wplywбw moznowladztwa, tycl1 praw і swobбd, 

ktqrych si~ od niej domagaly. 
Kozactwo ukraiiiskie nie bylo tylko zbiorowiskiem lш 1-

tajstwa. Gdyby niem bylo, jego wyst~py buntov.rni cze nie 
шіаlуЬу tak tragicznego przebiegн і tak donioslych na
st~pstw dziejowych. "Samo miano "kozak", pisal najg1~b
szy u nas z.nawca dziejбw Ukrainy А. Jablonowski, upo
wszeclшia si~ (w XVI і XVII w.) we wszelkich swycb zna
czeniacb: zarбwno "hulta ja", jak zbrojnego "uchodnika", 
"dobycznika", а niemniej tez і wolnego postadacza drobne-
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go kawalka ziemi... Przeciska si~ to miano jednoczesnie 
і pomi<;dzy inne spoleczeiistwa ukrainnego klasy bojar6w 
і mieszczan". Вl<!d zasadniczy polityki polskiej w stosunku 

' do kozactwa polegal, zdanieш powo}anego historyka 1<·), na 
tem, іе odst'!piono od zasady zespolenia pierwiastka woj
skowego z ziemiaiiskim. Narazie, \V nastt;pstwie Unji Cu
belskiej, nobilitowano grupy bojar6\v dokola pewnych zam
k6w, tпvalo to wszak.ie niedlugo, і cala warstwa spolecz~ 
na, ci'!gD<!Ca do zamk6w і zmierzaj'lca do stania sit; zie
miaiisk'l, do uzyskania pelni praw obywatelskich і poczu
waj<lca si<; do obowiqzk6w wzglt;dem Rzplitej, zostala 
przez ni'l odtr<!COD'l. Stalo sit; tak skutkiem pott;znych 
wplyw6w moznowladzt\va ukraiiiskiego, kt6гego .klasowe 
і domowe interesa Rzplita musiala przyj'lc za swoje і nie 
b<;d<!c w stanie okielzac buty wielkopaiiskiej jak і zuchwal
stwa kozackiego, doczekala si<; zlowrogiej "ruiny" **). 

Juz w r. 1492 znan<l byla nazwa kozak6w, а chan 
Krymu Mengli-Giraj, dla obrony przeciw ich watahom, zbu
dowal wczesniej jeszcze nad limanem dnieprzanskim zamek 
Oczak6w. Jego najazd na Ukrain<; zaznaczyl si<; w dzie
jach straszliwem spustoszeniem kraju і t. zw. "wyj~citm", 
czyli zabraniem w jasyr calej niemal ludnosci. Sprawilo to 
przewr6t w etnicznym charakterze Ukrainy stepowej, kt6щ 
zaludniac zaczt;li nowi przybysze, przewaznie z Rusi dal
szej. Niesli ze sobq na stepy ukr::tiпne tradycje narodowe 
ale zarazem d<izenia do zdobycia sobie na nowych siedlis
kach tych praw і wolnosci, kt6rych im odmawiano w ojczy
stych stronach. Szukali zarazem fortuny, а nie chcieli 
w dalszyni ci<lgu grac roli zobowi'lzanych do robocizn 
osadnik6w. 

Wspomniany wyzej Ostafi Daszko\vicz przedstawil 
w r. 1533 na sejmie piotrkov.rskim projekt utworzenia z ko
zak6w stalej strazy granicznej. Za Zygmunta Starego і za 
Zygmunta Augusta chciano spra,v<; kozack<l rozwi'lzac ро 
mys1i Daszkowicza, zamiary wszakze spelzly na niczem. 
Z imieniem Batorego l'lczy si<; realna organizacja kozactwa, 
wpisanego w .rejestr\ zwolnfonego od s~d6w starosciii
skicЬ, podleglego hetmanowi koronпemu, bezposrednio zas 
swojemu "starszemu." Byl to niejako pierwszy krok na dro-

«-) .Нiвtorja Rusi• str. 20r> і naijt. 
**) ibid str. 1-81. 



17 

dze UC\bywatelenia \volnych osadnik6w Ukrainy і zarazem 
zolnierzy Rzplitej, za kt6rym nie poczyniono dalszych, jak
kolwiek udzial kozak6w w wyprawacl1 Batorego na Mo
skv.'t; do\vodzil, ze droga obrana byla najlepsz~. Przeciwnie 
ustawa sejnюwa 1590 roku, t. zw. "Porz(\dek ze strony Ni· 
zo>vc6w і Ukrainy" okroila "rejestr", gwoli zadoscuczynieпiu 
interesom gospodarczym moznowladztwa, "niedopuszczaj~
cego w swem samolubstwie stanowem - pisz~ Al. Jablo
nowski - do przyznania pra\v obywatelstv•a v.тarstwie osia
dlej wolnego wojenпego ludu, k~6ra na domiar zlego przy
brala і sama niepostrzezenie, przez \Vsp6lnosc opozycyjn(\, 
miano kozactwa." Na Rusi Czerwonej і w zachodniej ро
Іас і W olynia, gdzie powstala warstv.ra sredniego і drobnego 
ziemiaiistwa, za \Vierucha kozacka nie znalazla warunkбw 
sprzyjaj~cych swemu 1·ozrostowi. Na Ukrainie byly same 
niemal latyfundja. 

Niedziw, ze w trzy lata ро uchwaleniu wspomnianego 
.Porzqdku" wybuchly bunty, skierowane w pierwszym rzt;
dzie przeciwko mozno,vladztwu, nawet ruskiemu. W r. 1593 
powstanie pod wodzq Kosiiiskiego, kt6ry spl~drowal dobra 
ks. Ostrogskich 'і okoliczne, w r. 1596 pod wodzq Nalewaj
ki, dowбdcy kozak()w nadwoгnych ks. Ostrogskiego, і inne 
drobniejsze. Wzmoglo sit; swa\voleiistwo, pisal hetman· 
Z6lkiewski do krбla, zaznaczajqc, ze w umyslacl1 przywбd-. 
c6w pov.•staii ju2 kielko\Ya}y zamysly szersze przewrotu 
ogбlnego, kt6ryby zmienil polityk~ kresoYvq paiist\va. 

W latach naвtE;pnych Z\vrбcШ S\\'q dzialalnosc kozacy 
ukrainni w stront; Krymu і Тшсjі, jakby instynktownie dq
ZqC do zasluzenia si~ l<.zplitej і do zdobycia w ten sposбb 
jej zyczliwosci і Jaski. jest to okt·es bobateп.ki '\\'Olnej ko 
zaczyzny, slawioпy \V пiezliczonych "duшach" і legendach 
Na czele kozactwa stal 'NO'vvczas czlowiek niezwykly, Piotr 
Koпaszewicz-Sahajdaczny. Rozumiejqc, z~ tylko fakty zdo
laj~ przekonac przeciwnik6\V1 zgodzil si~ na okrojenie ~re

jestru" do tysiqca ludzi, ale na odsiecz krбlewiczowi Wla
dyslawowi poprowadzil cale 20 tysi~cy. Nie pгzeko
nali si~ wszakie "krбle\\'Їt;ta" Rusi, а gdy w rok ро kl~sce 
pod Cecor'l Saha jdaczny przywiбdl pod Chocim 30 tysi~cy 
S'\\'oich "molojcбw", przerazilo to 6wczesnych politykбw 
kr6tkov.·zrocznych і wywolalo wsг6d nich tylko dq.Znosc do 
ostatecznego wzi~cia \V kluby lшJnosci, ztlolпej wystawic 
w pole, \У obronie Rzpli te j, tak pot~zne zastt;py. Ale ta 
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ludnosc poczula juz takze swojq pott:gt: і zaznaczyla wy
raznie swoje .Zqdania, domagajqc sit:, \V czasie bezkrбlevvia 
ро smierci Zygmunta ІІІ, udzialu \V elekcji і wyniesienia 
na tron kr6le\vski Wladyslawa. \V petycjach do sejmu elek
cyjnego 2:\}dali ро raz pierwszy kozacy zapewnienia pra\v 
\vyznaniu "blahoczestywemu •, w niem niejako upatп1jqc 
ostojt: odr~bnosci politycznej swego kraju. 

W r. 1634 \vybuchlo powstanie Sulimy, kt6ry zburzy! 
twierdz~ Kudaku, w r. 1637 Pawluka, а gdy ро poskromie
niu tych powsta:б uchwalono niezc.pisanych do rejestпJ 
"obr6cic w cЬlopst\vo ", powstali zвowu kozacy pod \Yoclzq 
Ostraniвa і zпakomitego wojov.·nika Huni. Stlumienie t\'Cll 
powsta:б kosztowalo sporo kпvi і wysile:б, poczem nast~pit 
okres dziesi~cioletni wzgl~dnego pokoju, kt6ry zda•Yal site 
wsp6lczesnym zapowiadac dlugie trwanie. Ludzono si~ 
takze со do zbawiennosci konstytucji sejmowej 1638 roku, 
kt6ra odebrala kozactwu ich samorzqd, oddala urz~dy 'vyz. 
sze w wojsku rejestгowem szlachcie і ograniczyla rejestr 
do б tysi~cy. · · 

Polityka Rzplitej w stosunku do kozactwa ukrainnego 
wstrzymala pocl16d kultury polskiej na Rusi. Przyjmowano 
jq tam cl1~tnie, і nie przeszkadzalo to bynajmniej istnieniu 
swiadomosci narodov;ej ruskiej, ani nawet przywiqzaniu do 
cerkwi wsclюdniej. Coraz liczniejszym stawal sіЄ& zast~p 

tych, kt6rzy zwali siebie "gente Ruthenus, natione PoJo
nus", а najgorliwsi оЬrо:бсу "blahoczestja 11

1 jego hierarcho
\vie, byli najJepszymi synami Rzplitej, wrogami Mosk""Y 
і obro:бcami pra\V ;,narodu ruskiego.• Tak samo zreszt'l 
szczerymi rusinami byli przejt:ci kultшq zachodniq inicjato
rowie Unji z koscioJem rzymskim. О oderv.·aniu si~ od Pol
ski nikt nie myslal, а cala starszyzna і nawet masy kozac
kie dqzyly narazie tylko do zdobycia praw obywatelskicn 
w jednosci z Rlplitq. 

vV miar~ rozгastania si~ nastrojб\v buпtowniczych stan 
ten umysJ6w zmienil sit:. Do kozact\va pгzylgn~lo I1aj
prz6d nizsze duclю\vier'ist\\'0 clyzunickie, tworzqce legendy 
о spalonym w vmle miedzianym Nalewajce, pev.·ne zas 
•varstwy szlachty і mieszczan ruskich, kt6rzy przeszli na 
obrzqdek lacinski, odpadaly od jednosci narodowej ruskiej, 
zespalajqcej si~ coraz blizej z ortodoksalnem "blahoczest
jem." Za cz<~s6w Clнnielnickiego, kt6rego duchowienstv.·o 
kijowskie sl;; wllo, Jako noV-,ego .Мojzesza, 1ud S'\-Yбj '\-vypro-
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wadzaj<lcego z niewoli, rozlaш narodowy uja\Ynil si~ ju:t 
w pelni, jakkolwiek pojednanie bylo jeszcze mozliwem. 

Rok 1648. Europa ро zaledwo ukonczcnej wojnie trzy
dziestoletniej wyczerpana і poczyпajqca dzwigac si~ ро 

kl~skach. Rosja, ро przebyciu .czasu zm<lcenia" powraca
jqca do dawnej car6w moskiewskich pot~gi і polityki, ja
wnie dq:lqca do podbicia kres61Y Rzplitej, а moze і jej sa
mej (wszak jeszcze Iwan Grozny zalecal cesarzowi Rudol
fowi rozbi6r Polski), і czekajqca tylko ch\vili sposobnej, Ьу 
zamierzenia swe zaborcze urzeczywistnic. 

W takiej cЬwili Polska oslabiona, w polityce swej 
ukrainskie:j na pasku moznowladztwa kresowego, "kt6rego 
interesy uznala za swoje" id<ica. Ukraina pod пtqdami wo
dzow, kt6rzy coraz bardziej poddawali si~ instynktom prze
ciwspolecznym tluszczy і uprawiali demagogj~ rozpasan<l. 
Na tem tle ро jednej stronie kr6l Wladyslaw, kanclerz 

..OsoliJiski, 'vojewoda Кisiel, ро drugiej Wyhowski, Tetera, 
nawr6cony Sirko і kilku innych, zwalczajClCY skrajne zap~
dy, patrz<lcy w dalsz<l przyszlosc, rozumiejqcy koniecznosc 
porozumienia si~ dw6cl1 narod6w w duchu idei przewo
dnich, pozostawionych Rzplitej przez Jagiellon6w, ale obok 
nich lami<lCY rozejmy na wlasnq r~k~ Wisniowieccy, albo 
sprawcy sromotnej ucieczki z pod Pilawiec а zarazcm nie
przejednaпi przeciwnicy wszelkich ustє:pstw dla Ukrainy. 
zaprzeczajClCY jej, w іші~ swyeh interes6w klasowych 
wszelkiego prawa. Na tem tle takze intrygi sqsiad6w, 
а przedewszystkiem moskitwskie ,znajdujqce poparcie wsr6d, 
nieus\viadomionych mas, prowadzonych przez ciemnycl1 mni
ch61V fanatycznych. і usidlaj~ce przyw6dc6w, gorzko potem 
zalujClcych, ze Ukrain~ zaprzepascili. Rwal ugod~ Pereja
slawsk<i, poddajqcq kraj caro,vi, Chmielnicki, powracali do 
pos}uszenstwa Rzplitej jego nast~pc)r, ugoda zas polsko
ukrainska, w Hadziaczu w r. 1658 spisana, twol'Zyla z wo .. 
jew6dztwa ki jo\vskiego, bracla wskiego і czernil10wskiego 
W. Ksi~stwo Ruskie, unjq Iealn<i na podobienst\\'O Litwy, 
polqczone z Polskq . 

• Uklad ten - pisal w r. 1912 historyk Rusi - gdyby 
wszedl byl w zycie, Ьу1Ьу zapewnil Europie і Slowiatisz
czyznie wr~cz przeci\\'ll<l przyszlosc od tej, jakц jej zgoto· 
waly losy" *). 

*) .Нistorja Ruвi", str. 2М!. 
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Nie przewidywal, ze w trzysta lat niespelna dzieje 
w. XVII si~ mutatis mutandis poVІ·t6rz~, ze znowu na wi
downi dziejowej ukaze si~ sprawa нkrainska і :іе znO\\'ll, 
moze na czas dlugi, zaprzepaszczq jq ludzie, kt6rzy zdajq 
si~ w swycl1 poglqdach і czynach jakby nO\YOczesnymi 
wcielei.icami postaci z przed trzecl1 stнleci. 

Ро smierci Chmielnickiego dzieje Ukrainy znaczq si~ 
шноnаші Vv'ylюwskiego і Teter-y zwolennik6w zwiqzkн 
z Rzplitq, Brпcllowieckiego, Cl1anenki zwolennikбw, zmien
nych zreszt~, Moskwy, Piotra Doroszenki, dqzqcego do zdo
bycia niezalezпosci Ukrainy, jego p1·zeciwnika Samojlowi
cza, wreszcie па poczqtkн w. XVIII Jana Koledyiiskiego 
Mazepy, ktбrego plany wyzwolenia Ukrainy z pod przemo
cy moskieVІrskiej pгysly ро kl~sce pod Poltawq. 

Pok6j GrzymнHowskiego w r. 1686, oddajqc Moskwie 
Кіjбw, przyznal Polsce zwierzchnictwo nad Ukraiщ prawo
brzeznq, kt6rq wszakze car Piotr opuscil dopiero w r. 1714, 
przep~dzi\vszy przedtem za Dniepr niezliczone rzesze lu~ 
dnosci. W tyrn samym czasie zanikla w tej dzielnicy • wol
na" kozaczyzna. Na Ukrainie Zadnieprzanskiej ostatniq 
.sicz" zniosla Katarzyna ІІ, przesiedliwszy kozak6w za mo
rze Azowskie паd Kuban. 

Posiadanie Ukrainy pray,robrzeznej nie pozostalo bez 
wplywu na dzieje Rzplitej і narodu polskiego w w. XVIII. 
Miano nawet chwile rozrnachн politycznego na szerszq ska-
1~, gdy na zjezdzie monarch6w w Kaniowie podniesiono ze 
strony polskiej mysl uzyskaнia dost~pu do morza Czarnego 
wrazie pomyslпej dla sprzymierzenc6w wojny z Turcjq. 
Wyruszyly na Ukraint=& zast~py drobnycl1 osadnik6w pol
skicll, kt6rych potoшko,vie do dni dzisiejszych krajowi і шy
sli polskiej пarodowej sluzq. Tu powstala konfederacja bar
ska, ale tu takze targowicka, і tu ujawnily si~ odziedziczo
ne ро przodkach nіесЬ~с do wszelkich reform і sobkowskie 
pojшowanie ubowiqzk6w obywatelskicl1. 

* • * 
Pod panOVІ'aniem rosyjskiem rozpocz~lo si~ wkr6tce 

wzajemпe przenikanie si~ pierwiastk6w ukrainskiego і N

syjskiego. Ukraina dala Rosji juz w poczqtku w. XVIII sze
reg \vybitпycl1 m~iбw: dostojnik6w cerkiewnych, pisarzy, 
uczonych і politykбw. Przyczyпili si~ oni nawet w znacz. 
nej mierze do uгobienia j~zyka literackiego rosyjskiego, 
od dwiestu zaled\"ie le:.t istn;ejqcego. Wszakze zar6wno 
\Vspomniana usmoza, jak stopnioVІ'e pod rz~dami caratu za-
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nikanie autonomji Ukrainy, zalew jej przez czynownictv.·o 
rosyjskie і zrosjanizowanie wszystkich S7.k6l і urz~dбw, nie 
zdolaly zatгzec tradycji dziejowej і wyt~pic w spoleczeii
stwie ukrainnem swiadomosci narodowej. 

Со zdawac si~ moglo zamarJem w zyciu, odrodzilo si~ 
,~. piesni, і jest znamiennem, ze zanik doszcz~tny odr~bno

sei politycznej Ukrainy v: koiicu w. XVIII zbiegl si~ z od· 
rodzeniem lite1·ackiem, datujqcem od r. 1798, gdy ukazala 

si~ slawna .Eneid а" Kotlarewskiego, przerobka Wergilju
szowskiej, arcydzielo trawestycyjne \V sv.·oim rodzaja. 
W dwadziescia lat potem pojawily si~ utwory Hulak-Arte
mowskiego, рбzвіеj nowele К witki-Osnowjanenki. Odro
dzenie przerzucilo si~ wkrбtce na Ukrain~ prawobrzezn<4, 
gdzie skutkiem dzialalnosci Dol~gi· Chodakбv.·skiego і poe
to\v polskich szkoly ukrainskiej przebudzHo si~ spoleczeii
st\.,'0 ruskie. Niektбгe piosnki polaka Тушkа Раdшу sta}y 
si~ ludo\vemi, і dotqd rozbrzmiewajq ро wsiach Ukraini 
obok ріеsві z czasбw niepami~tвych і dum staroda wnyc h. 
Nigdzie moze literatura pismieвna nowozytna nie zespolila 
si~ tak z ustnq ludo\Vq, jak na Ukrainie. Ро roku 1840 roz
legly si~ _ефеm ро kraju ealym ut\vory Tarasa Sze\vczenk
i powstala cala plejada pisarzy pierv.·szorz~dnych (Kulisz, 
Kostomarow, Hrebinka і івnі), ktбrzy utrwalili byt liter а 
tury ukraiiiskiej і wykazali zywotnosc і pi~knosc samoist
лego j~zyka ukraiiiskiego. W r. 1846 zalozono bractwo im. 
СугуІеgо і Metodego, wkrбtce rozwiqzane przez rzqd rosyjski. 

Oopiero ро 'INStqpieniu na tron Aleksandra ІІ шogla 

literatura ukrainska rozwijac si~ swobodniej. Wtedy to ukay 
zaly si~ і rozpowszechnily nowele і bajki Marka Wo\'lczka
wyjl\tkowej wartosci literackiej, powstala t. zw. "chlopo: 
manja • ро dworacl1 і miastach, zas dwaj polacy, Antono
wicz і Rylski, przej~ci idejq narodov.•q ukraiiiskq przyczynili 
sif; niepomalu ·do jej pogl~bienia. W r. 1861 zalozono cza
sopismo .Osnow~" dobrze zasluzonq spra\vie odrodzenia 
si~ Ukrainy. Ро roku 1863, obawiajqc si~ wszelkich sepa
ratyzmбw і przypisujqc wzmo.ienie si~ ruclш ukraiiiskieg·o 
polakom, rz!id "Osnow~" zamknql, zas jej wspбlpraco\vnicy 
bчdz udali si~ za granic~, bqdi zamkn~li si~ w zakresie 
pracy domo\'lej. Ро kilкu latach ruch wzmбgl si~ zno\\'U, 
ро calym kraju szerzono ksiqiki і broszury ukraii.iskie, opa
nowano nawet liczпe szkoly ziemskie ludowe. Nowy cios 
wбwczas spadl na literatur~ ukraiiiskч. W r. 1876 zakazano 



bezwzgl~dnie wszelkich druk6\v \V j~zyku ukrainskim, t~
ріово wydawnictwa dawniejsze, а liczny poczet nauczy
cieli wiejskich 'vyprawiano na Sybir ]ні) do dalszycl1 wscho
dnich prowincji rosyjskicll. Pozostal tylko teatr, kt6rego 
reprezentacje polubH car Aleksandeг ІІІ (sztuki ludowe 
z tati:::ami і pijatyk~), і dzi~ki temu teatr ten wywarl wply\v 
donios!y na uswiadomienie naгodowe mas ludowych. 

Stwierdzic tedy nalezy, ze odrodzenie literacko-nai·o
dowe ukraitiskie powstalo samorzutnie і w granicacll patistwa 
rosyjskiego, ze przyczynili si~ doti polacy, і ze zadne wplywy 
z za kordonu najmniejszej w tem odrodzeniu nie odegraly roli. 

W Galicji na mlodziez ruskq, ksztalcqcq si~ w semi
narjum duchownem unickiem, wy\varly "\vplyw "\vydawnic
twa piesni ludowych Wacla\va z Oleska. Znowu polak 
przysluzyl si~ sprawie odrodzenia ukraitiskiego. Mlodziez 
ta utozy!a w r. 1834 pierwszy zbiorek utwor6w w!asnych 
р. t. "Zoria к zakazany przez cenzur~ austrjackq і "\vydaпy 
dopiero w r. 1837 w Budapeszcie р. t. "Rusalka Dnistrowa". 
Potem ruch zamarl, Ьу pocz~wszy od r. 1848, gdy rosjanie 
wkroczyli do Galicji, przeksztalcic si~ pod wplywem zor
ganizowanej we Lwowie і Wiedнiu agitacji rosyjskiej w mo
skalofilstwo. Jego rzecznik Zubryckij nie nazy\Yal j~zyka 
ukraitiskiego inaczej jak nШOWq pastucllOW", inny zas en· 
tuzjasta jednosci z Moskw~ powtarzal za Kolarem czeskim: 
"kto nie jest panslawistq - jest psem." 

Ruch literacki narodowo-ukraitiski obudzil si~ w Ga
Iicji pod wplywem wiesci z Ukrainy. W r. 1860 rozpo
""szechnilo si~ wydanie lipskie "Kobzarza" Szewczenki, za
'vYieraj~ce zakazane w Rosji Ut\vory poety, maluj~ce w swie
tle wlasciwem stosunek jej do Ukrainy. Dalo to bodziec 
ruchowi literackiemu ·narodowemu na Rusi Halickiej. W r. 
1867 zaloiono towarzyst\vo os\viatov;e "Proswit~", p6zniej 
towarzystwo naukowe im. Szewczenki, і odt~d rozw6j pismien
nictwa ukraitiskiego \V kraju potoczyl si~ szerszem lozyskiem. 

Dzis to pismiennictwo poszczycic si~ moze szeregiem 
utwor6w wartosci pierwszorz~dnej, imiona zas Szewczenki, 
Wowczka, Osnowjanenki, Myrnego, Franka, Hrynczenko, 
Kociubytiskiego, Winniczenki, Stefanyka, Makoweja, Koby
latiskiej, Lepkija і wielu innych zapisaly si~ gloskami nie
zatartemi w dziejach tej literatury* ). 

*) lstniej!J, dosc liezne przeklady polskie dztel kilkн autor6w 
wspomnianych. 
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Dodac nalezy, ze j~zyk literacki ukгaiiiski nie jec:;t by

najmniej wytworem sztuczпym, іе ur6sl z mowy ludu, kt6-
rej pomniki prastare przeclюwaly si~ w ust~pach latopi
sбw, \V aktacl1 pбiniejszych, \V listach koszowego Sirki 
z v:. XVII. J est to ten sam j~zyk, ktбrego istnienia ciqglosc 
st\vierdzic mozna od czasб\v 'vV. Ks. Кijowskiego. 

* * * 
Powyzszy rzut oka па waruпki ekonomiczne, dzieje, 

polozenie gospodarcze,. wreszcie samoistnq kultur~ narodo
Wq Ukгainy wystarcza, Ьу uznac, ze kraj ten mialby wszel
kie podstawy do uzyskania samodzielnosci poJitycznej, gdyby 
nie okolicznqsci uboczne, kt6re w polqczeniu z najgorszemi 
tradycjami historycznemi sprawily, :іе usilowania patrjotбw 
ukraiiiskich rozbijajq si~ о nieprzezwyci~zone przeszkody. 
Pieпvszq z tych okolicznosci, kt6ra na szali wypadkбw ci~z
kn zawazyla, jest to, ze wyzwolenie polityczne Ukrainy na
stqpilo w dobie przewrotu spoleczno-politycznego w Rosji, 
і ze kraj znalazl si~ wб\\·czas w samem ognisku rozprz~
zenia ogбlnego. Run~!y na Ukrain~ ttuszcze powracajqcego 
z frontu galicyjskiego wojska rosyjskiego, а со napotkaly
niszczyly ро drodze w imi~ Ьasel rewolucyjnych, rozumia
nych przez rozpasцne zoldactwo jako l1asla rabunkп, gwal
tб'v і sw а woli. 

Inteligencja ukrainska, zwlaszcza mlodsza, jakkolwiek 
myslq narodowq ozy,viona, nie miala moznosci usuni~cia si~ 
z pod wplyw6w rozklado,vych szkoly, literatury і stosunk6w 
spolecznych rosyjskich. Tak samo, jak w Rosji, istnialy na 
Ukraini~, zjednoczone navvet dlugo z rosyjskiemi, stronnictwa 
rewolucyjne skrajne, а ze wyzwolenie narodowe przypa
dlo na czasy przevvrotu spoJecznego, na czolo akcji v.•y
zwoleiicztj wybili si~ w pierwszym rz~dzie przedstawiciek 
kraiicowc6w spolecznych. 

Drugim czynnikieш dla sprawy ukraiiiskiej szkodliwym 
byl udzial w odrodzeniu politycznem Ukrainy zywiolu rпs
kiego galicyjskiego, ktбry w swej slepej nienawisci do po
lakбw zmusil rz~dy ukraiiiskie do zwr6cenia si~ frontem 
bojo\vym na' Zach6d і udaremnil рrбЬу zblizenia si~ do 
Polski. Z tej fatalnej dla U k1·ainy orjentacji skorzystali 
najprzбd bolszewicy, p6Zniej Denikin, ale gdy pierwszym 
szlo о aprowizacj~ і о podanie r~ki przewrotowcom w~-



24 

gierskim, drugi narazal si~ nawet na пiepo,vodzenia na 
swym froncie antybolszcwickim, byle copr~dzej zagarnq_c 
Ukrain~ і v.'szelkie slady jej odr~bnosci pol1tyczno narodo
wej t~pic, ben az ро і za Karpaty, gdzie usluzna polityka 
czeska gotuje juz przyszlej Rosji "wszecЬslowiariskiej" dо.г 
w postaci zagarni~tej Rusi w~gierskiej, szczepi~c tam dzis 
mosk\vicizm fanatyczny. 

Rewolucja rosyjska w luty m 1917 roku V.'Y'Nolala na 
Ukrainie podнiecenie powszeclшe. Patrjoci нkrairiscy v.·itali 
jq_, jako zapowiedz ziszczenia d~znosci do zdobycia aнtono
mji narodowej, о kt6гq_, bodaj w najciasniejszym zakresie, 
daremnie ko}atali u izb rosyjskich. Ideja niepodleglosci 
wydawala si~ przed wojnq_ czems tak faвtastycznem, ze 
вawet najradykalniejsi patrjoci ukrairiscy do jej wcie]enia 
w zycie do roku 1917 d~zyc si~ nie od\vazali. \\/ypadki 
'"szakze przyznaly slusznosc tym nielicznym jednostkorn 
і grupom, ktore juz w roku 1900 oswiadczaly \v bгo

szurze "Samostijna Ukraina", ze samodzielnosc Ukrainy 
jest konieczrюsciq_ dziejovv~. l<uch szerzyl si~, admini
stracj~ kraju obejmo\Yali ukrairicy, rz~d zas petersbш
ski, jakkol\viek niezbyt ch~tnie, uznav.1a! zwo]na prawa na
rodu ukrairiskiego do szerszego sarnorzqdu і do '''lctsoej 
szkoly. Ustt:pstwa oczywiscie nie •vystarczaly. Wypadki 
potoczyly si~ z zawrotnq_ szybkosci~. Stronnictwa і orga
nizacje narodov.'e ukrairiskie obra1y organ ceпtralny •v po
staci Rady, kt6ra opracowala rodzaj konstytucji ty-mczaso
\vej і zarz~dzila \vybory · do reprezeпtacji narodowej. Tq_ 
reprezentacjq_ stala si~ uzupelniona do liczby kilkuset czlon · 
k6'v pierwotna Rada centralna. Gdy rzqdy tymczaso,ve 
rosyjskie pod naciskieш prq_d6w skrajnych jeden ро drugiш 
upadly, wladza zwierzchnia na Ukrainie przeszla ostatecznie 
w r~ce owej Rady. 

W jej lonie, pod \Vplywem zawї"eruchy korica 1917 r., 
g6rE; brac zaczt;ly pierwiastki skrajniejsze, dla kt6rych od
rodzenie narodowo-polit,yczne oznaczalo w pieпvszym rz~

dzie prze\vrбt spoleczвy. Szli ..za nimi patrjoci, jedni Ьу 
zbyt daleko idqce zapt;dy powsciqgac, dгudzy dlatego, ze 
wyobrazali sobie, iz ideja narodo\va tylko "" polqczeniu 
z rewolucjq_ socja]n~ zdobyc sobie moze poparcie szerszycl1 
mas ludowycЬ. То sprawilo, ze Rada Ce11tralna, oglosi \V· 

szy niepodleglosc Ukrainy, jednoczesnie (\,. styczпiu r. 1918) 
wydata ustawE; agrarnq_, znosz~cq wi~kszq wlasnosc ziem-
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skqi nadaj'lC<\ obszary dwoт·skie, bez zadnego odszkodo · 
\\'ania dotychczasoVІ-·ych vvlascicie1i, ludowi bt:zrolnemu. 

Nie przypuszczala wбwczas Rada O\va, ze skazuje 
samq siebie na zaglad~. Pod wplywem S\\'awoli rosyjskich 
watal1 zoldackich і szerzonej przez nie wsгбd ludu wiejs
kiego demoralizacji, wydanie "Zeme]noho Zakona" stalo 
si~ haslem do rozprz~zenia і bezpra"via po,vszechnego. 
Rabowano gospodarst\va ~d\\•orskie, niszczono in wentarze, 
rujnowaвo і palono domy, zabytki, ksi~gozbiory, dziela 
sztuki. Do niszczenia dworбw zach~calo nawet 6\vczesne 
ukrainskie ministerstwo spr. "'"'wn~trznycl1. 

Uzyskawszy od Niemiec prawo wyslania swych pelno
шocnikбw do zawarcia pokoju w Brzesciu (w Lutym 1918). 
jednoczesnie, wobec ruchu bolszewickiego, ktбry jq zmusil 
do opuszczenia Кijowa і przesiedlenia si~ do Zytomierza, 
zabiegala Rada Centгalna н mocarstw srбdeuropejskicl1, Ьу 
pomogly jej w zaprowadzeniu ladu na Ukrainie, со umoz1i
wifoby prac~ panstwowo-twбrczq, о ktбrej rozпmiano j11i 
dobrze (со oswiadczal wyraznie w sw9ich odczytach szef 
\vydzialu prasovvego р. Donciw), ze "silami inteligencji socja
listy~zчej pafistwo zbudowac si~ nie da". 

Nlstqpila wkrбtce nkmІecko-austrjacka okupacja Ukra
iny, ale polityka berliiiska, waЬajqca si~ w czasie wojny 
"'' stosнnku do Rosj.. raz w kierunku jej odbudowania 
intf.'gralaego, drugi raz w kierunku utworzenia na jej 
obszarach kilku paiistw sam0istnych, juz w Marcu 1918 
roku przechylac si~ zв.cz~la na stron~ pier·wszej e\ventual
пoscJ. Przy рошосу tez niemcбw dokonal si~ w dniu 29 
к,vietnia tegoz roku przewrбt, ktбrego skutkiem powstaly 
no\ve rzqdy z hetmanem Skoropadzkim na czele. Nalezqc 
do rodziny, ktбrej przodek piastowal z ramienia cara Pio
tra bulaw~ hetmansk(l ро Mazepie, da\vny jeneral orszaku 
carskiego, nic wspбlnego z Ukrainq оргосz nazwiska і dбbr 
zieшskich nie majqcy, ale пatonaiast przyj~ciel oficerбw nie
mieckich, а wsrбd nісЬ v.•plyVІ•ov.·ego v. Alvenslebena, nowy 
v.·ladca Ukrainy pozostal narz~dziem w r~ku polityki nie
mieckiej, dqzqc konsekwentnie choc ·nieudolnie do przywrб
cenia rzqd6\v rosyjskich. Nie dbal zbytnio о porz<1dek 
v.· kraju, nie rozbroil ludnosci, а нtvvorzona za jego czasбw 
milic j:t ( t. z w. warta), stanowila oddzialki luzne, n ieliczne, 
tle zorganizwwane і jeszcze gorzej dowodzone. Вус moze 
polityka niemiecka nie chciala miec w kraju ani lokalnych 
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rz~d6w silnych, ani wojska, Ьу jak najdluzej utrzymac oku
pacj~. Utworzono tylko par~ pulkбw t. zw, "Serdiukow
kowcбw", ktбre okazaly si~ wzf)rowymi, dalej wszakze 
erganizacja wojskowa nie posun~la si~ \Vcale. Ekscesy na 
wsi poskramiali · niemcy sami, za wsze w sposбb nieumiej~t
ny і ludnosc jqtrzqcy, brutalny і bez\Yzgledny. Pra\\-'da 
wyznac kaze, iz k•rzystano z ісЬ роnюсу, Ьу w niejednym 
wypadku sciqgnqc z ludu ~odszkodowania" fantastyczne, 
przewyzszajqce cz~stokroc wartos(: zniszczonych gospo
darstw і rzeczy, со wywolalo zacieklц nienawisc wlosciaii
stwa do wlascicieli і dzierza\vcбw obszarбw dworskich. 

Popierali oni, zarбwno rosjanie jak polacy, zjednoczeni 
w zwiцzkach ziemian і przemyslowcбw, (os}awiony "Proto
fis"), rzцdy hetmaiiskie, dqi'lce coraz otwarciej do stania si~ 
_iscie" rosyjskimi. Dцznosc ta ujawnila si~ wyrazniej ро 
po\\•rocie hetmana Skoropadzkiego z wycieczki wrzesnio
wej do Berlina і do kwate1·y glбwnej niemieckiej. Do 
rzцdu powolal Ьetman zast~p ministrбw rosjan (Rzepec
kiego skrajnego reakcjonist~ rosyjskiego, Kolokolcewa, Her
bela, Romanowa і innych Ь. uп-:dnikбw carskich, zniбsl, za 
przyczynц ministra spr. ·wewn~trznycl1 р. Кistiakowskiego 

(Ь. adwokata z Mosk\vy, k.-d. і centralisty rosyjskiego), 
ministerstwo do spraw naшdowosci polskiej, wreszcie oglo
sil uroczyscie а Listopada federacj~ Ukгаіпу z Rosjц. 

Niepodobna bylo nie widziec со si~ swiє;ci. Stronnictwa 
narodowe.ukraiiiskie, zjednoczone w .Z\\•iцzku Narodowym" 
usilowaly przeciwnzialac polityce hetmana. Do zwiцzku 

nalezaly stronnictwa ukrainskich soc.-demokratбw, soc.
rewolucjonistбw, soc.-federalistб\v і niepodleglosciowcбw. 
Przedstawiciele Zwiцzku oswiadczyli juz we Wrzesniu het
manowi, ze zwalczac bє;dq wszelki gabinet nieutworzony 
koalicyjnie z przedsta,vicieli wszystkich stronnictw demo
kratycznych, przeciwny zwolaniu konstytuanty, ktбraby 

о losach kraju stanowila, і szerszej reformie agraгnej. Oswiad
czenie ten tylko skutek odnioslo, іе hetman oddal рі~(: tek 
ministerjalnych ukraincom (Stebnyckiemu, Lotockiemu, Leon
towiczowi, Slawinskiemu і Wiazlowowi). Przyobiecal takze 
zwolac kongres narodowy, ale z wykonaniem obietnic nie 
kwapil si~ wcale, poddajqc si~ согаz bardziej •vplywom ro
syjskim рр. Kriwoszeina, Кistjakowskiego, Rzepeckicgo 
і innych. 

W tym stanie rzeczy Zwiqzek narodowy zastanawiac 
si~ zacz~l, na wniosek р. Winniczenka, nad wywolaniem 
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powstania. Postano;vioвo uciec si~ raz jeszcze do roknwan 
і w tym celu utworzono delegacj~ z przedsta wicieli stron
nict\v narodowych spolecznie umiarkowanych (federalistбw, 
chleborobбw-demokratбw і chleborobбw- wlascicieli), ktбra 
odwiedzila hetmana, Ьу mu przedstawit nast~pstwa fatalne 
jego polityki rosyjskiej. Hetman OS\\'iadczyl na to, ze po
l~czenie z Rosj~ nakazaly m u mocarstwa Entente'y (*), mi
nister .. zas spraw wewn~trzпycb Hejnbot obwiescil innej 
delegacji, ze kongres~ nie zwola, Ьу!оЬу to bowiem zgro
madzenie bolszewickie. Nazajutrz ogloszono zjednoczenie 
z Rosjq і now~ juz czysto rosyjskq, list~ ministrбw, flagi 
zas ukrainskie na gmachacb publicznyciІ zastцpiono rosyj
skiemi. Nazajutrz tez (14 Listopada), z,viцzek narodowy 
obral Dyrektorjat, do ktбrego wszedl \vypuszczony z wi~
zienia, dzi~ki zabiegom ministrбw-ukraincбw, otaman Petlura, 
і ktбry natycbmiast udal si~ do Віа!еj Cerkwi, gdzie 15 l.i
stopada oglosil powstanie narodo\ve. 

W miesi~c potem, w Grudniu wojska powstaiic?;e 
;vkroczyly do Кijo\va, ktбrego skutecznie bronic nie mogly 
nieliczne oddzialy wojska betmaiiskiego zlozone nieп.::J wy
lцc.znie z oficerбw Ь. armji rosyjskiej, przymusowo zresztц 
w znacznej cz~sci, pod grozb~ rozstrzelania, do tego woj
ska zaciцganych. ",.,.,- arty" hetmaiiskie na prowincji roz
brojoiiO, pulki zas ukraiiiskie z czasбw Rady centr,alnej, 
rozmyslпie zresztц dezorganizo\vane przez hetmaiiskiego 
ministra wojny Ragoz~ w celu zastqpienia ich przy spo
sobnosci rosyjskimi, przeszly wszystkie bez 'vyjq,tku na 
stron~ powstanczego Dyrektorjatu. 

Zwolennicy rz~dб\V hetmaiiskich ostatniej doby, rosja
nie і pocz~sci polacy, zacz~li juz w Listopadzie opuszczac 
kraj, Ьу szerzyc za granicq pogl~d, ze powstanie ukraiiiskie 
nie jest narodowem, ale bolszeVІ·ickiem, ze Ukraina nie ma 
zadnycb podstaw' do utworzenia panstwowosci odr~bnej, 
і zc tylko powrбt rzqdб\V rosyjskich zape\vnic moze kra-

*) Hetman byl tu sam zreszt~ ofiarц nieporozumienia. Rosja
nie (рр. :Мilukow і Demczenko) przeci\vd:r.iali w Bukareszcie przed 
dyplomacj~ Eutente'y wszelkiш pr6bom uj~cia jej dla вprawy ukra
iilskiej і celu dopi~li. Wszakze w cl1wilach krytycznych odtrl}cil het
шan mysl u.wzgl~dnienia zцdan patrjot6w ukrainskich, ufajl}c w ро· 
moc czynnц mocarвtw Koalicji, kt6ra о udzieleniu mu tej рошосу ani 
myslala. Zasypywano go depeвzami, podobno fabrykowanemi przez 
wвpoшnianyeh pan6w w imieniн konsula francuskiego .\V Odesie 
р. Hennaut, kt6ry odegral w tych czasach rol~ dotцd niewyjasnion~t 



jowi przywrбcenie ladu publicznego tudziez warunki 110r. 
malnego zycia і rozwoju spolecznego. 

Niejak~ podsta w~ tym poglqdom dav.•ala okolicznosc, 
:іе Dyrektorjat powstaбczy powrбcil do polityki agrarnej 
Ь. Rady centralnej, і ze rozj~trzona przez wspomniany 
system sci&gania "odszkodowaб~ za rozrucЬy 1917 і po-
cz~tkбw 1918 roku, ludnosc mscic si~ zacz~ra на ziemianacl1 
і icl1 maj~tku. Komisarze rzqdu powstanczego dzialali na 
prowincji na wlasn~ r~k~, poddaj~c si~ nastrojom ludu, 
rzqd zas centralny Dyrektorjatu nie mial dosc :powagi і or
ganizacji spr~zystej, Ьу mбdz tej samowoli skutecznie 
przeci wdzialac. 

Zresztq, upora\\·szy sit; z hetmanem, walczyc musial 
z nieprzyjacielem grozniejszym zewn~tгzвym, moskiewski 
bowiem rz~d bolszewicki zapragnql skorzystac z zamkszek 
na Ukгainie, Ьу tam wladz~ "sowietбw" na modl~ rosyjskq 
wprowadzic і utгwalic, ztamtqd zas siE;gn~c dalej, v.•ywo
!ujqc rewolпcj~ w Rumunji і w Europie srodkov.·ej w ogбl
nosci. 

W lonie samego Dyrektorjatu і utv.•orzonego przezeб 

rzqdu scieraly si~ dwa prqdy, Soc.-rewolucjonisci і cz~sc 
demokratбw socjalnych parli do przev.·rotн Prezes Dyrek
torjatu р. Winniczenko, minister apгo\vizacji бwczesny 
Martos і inni \Vierzyli, ze rewolucja socjalвa ogarnie 
Europ~, і doradzali porozumienie si~ z bolszewikami. Na· 
tomiast \vбdz naczelny Petlura ze starszyznq wojskow~ 
і niektбrzy przywбdcy stronnictwa soc.-demokratбw о prze
wrocie wszecl1swiatov.•ym gwaltownym Z\Vqtpili, Zqdali 
walki stano,vczej z bolszewizmem і dqzy li do porozumienia 
z mocarstwami Entente'y, w szczegбlnosci zas z Polskq. 

Stronnktwa narodowe przeciwпe przewrotom spolecz
nym, jak t. zw. soc.-federalistбw (Andrzej Nykowskyj, 
Jefremow, Szulhin, Loskij, Macieje,Yicz, Prokopowicz, Fesz
czenko-CzopivІski і in.), niepodleglosciov.•c6w (L7pa, Kolart, 
Bilinski, Symoпiw) chleborobбw demokratбw (bracia Szeme
towie, Bohdan Кistjakowski, lw. Kobza, dr. Kekalo, Bohun, 
Archipenko ), oraz narodowcбw bezpartyjn ych (przewaznie zie
mianie zadnieprzaбscy Czykalenko starszy, Koszczenko etc.), 
ujrzaly si~ w pewnej mierze poza nawiasem kierownictwa 
politycznego, w sklad bowiem pierwotnego l>yп~ktorjatu 
і rz~du weszli tylko soc. -demokraci і przewrotowcy bez 
dogmatu, zwani soc -rewolucjonistami. 
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Tak trw~ly rzeczy do Stycznia r. 1919, gdy skutkiem 
n;1jazdu bolszewickiego і zdrady dy,vizji taraszczanskiej 
\vypadlo opuscic Юj6w і przeniesc siedzibte rz~du do Win
nicy, p6zniej do R6wnego і do Stanisla \\'Owa w Galicji, 
kt6rej reprezentanci rusinscy doprowadzili do proklamowaнia 
wspomnianego '\vyzej .zjedвoczenia" iшpro~izov.·anej "repu
bliki Zachodвio-Ukrainskiej" z Ukraiвq. 

\V Winвicy juz, pod wplywcm rokowan z dow6dztwem 
wojsk koalicyjskich na Wschodzie, р. Wiвniczeвko ujrzal 
si~ \V koniecznosci zrezygnowania ze stanowiska prezcsa 
Dyrektorjatu і opuszczenia kraju. N а czele rzqdu stan(!l 
prof. Ostapenko, zaznaczaJ'1~ wyraznie ze reformy agrarnej 
w duchu hezwzglt;dnycb zqdan prze wrotowych przepro
wadzic nie mozna, tek~ zas spraw zagraнiczвyel1 oddano 
р. Maciejewiczowi, ktбry nawi~zal blizsze stosunki z przed
stawicielami koalicji w Odesie і Bukareszcie. Z owych 
czas6w datuj~ рrбЬу wykreslenia linji demarkacyjnej na 
widowni walk galicyjskich і usilowania rz~du ukrainskiego 
clojscia do porozumienia і ugody z Polsk~. 

Dzieje tych usitowan rozpoczynaj~ sit; z chwilll niemal 
wkroczenia wojsk Dyrektorjatu do Кijowa. Ро tpierwszych 
dniach poswi«;conych rozejrzeniu sit; w stostшkach polsko
ukrainskich і ро usunit;ciu nieporozumien wyv.'olanych przez 
вiekt6re dokumenty, 6wczesny minister spr. zewn~trznych 
Czechowskyj (umiarkowanszy soc.-demokrata і pacyfista) 
\\'yslal do Warszawy, z wiedzq poselstwa polskiego na 
Ukrainie, w misji poufnej рр. W. і Р. і na podstawie ich 
t·elacji zamierzyl utworzyc poselstwo ukrainskie w sto
licy Polski. Poslem manowa ne р. Karpinskiego, kt6rego 
wyjazd zostat wstrzymany na parte godzin przed odejs
ciem poci~gu skutkiem brutalnego nacisku wojskowycl1 
i1alyczan wywartego na samego wodza naczelnego Pet
lur~. Zadne perswazje nie poskutkowaly, szowш1zm 
bowiem rusin6w galicyjskich nie dal site niczem przc
laшac ani w Кijowie, ani рб.Zпіеj w Winnicy, gdy zamie· 
rzono wyslac do Warszawy delegacjte z р. Stebnyckiш na 
czele. Stojqc na czele sztabu wojsk ukrainskich, jako fa
ctю\\·cy і jako przedstawiciele najlepszej zorganizowanej 
sily bojowej ukrainskiej (pulk6w galicyjskich), utworzyli 
halyczanie t. zw. Biuro informacyjne armji ukrainskiej, zaj
mujqce site przewaznie podszczuwaniem ludnosci na pola
k6w. .Lach nasz najhirszyj woroh1 treba joho znyszczy-
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ty"-oto hasto stale po,vtarzane przez wydawan~ przy 
udziale sztabu "Stawk~" і ~· niezliczonych odezwach roz
lepianych gdzie si~ dalo. \J\Тbrevv rzqdowi ukrain
skiemu, \vbrew zdrowemu rozsqdko\\'i, nakazujqcemu ra
towac kraj przed nawalq bolsze\'.'ickq і rosyjskq, zapro
wadzac lad і praworzqd, t\vorzyc panst\YO і organizowac 
sily zbrojne, zaslepieni szowinizmem antypolskim haly
czanie tylko о walce IJa fгoncie galicyjskim pami~tali і pro
wadzili do zaprzepaszczenia po\vstajqc'l paiistwowosc ukra
inskq. 

Dopiero kl~ski na wspomnianym froncie і koniecznosc 
wycofania si~ za Zbrucz vvyzwolily rzqd ukrainski \V pew
nej mierze z pod wptywu l1alyczan і daJ:y mu moznosc za
warcia rozejmu z Polskq. Musial vvszakze ten rzqd liczyc 
SiE; z nіші takze pб.Zniej, poniev·.'az ich wojska ( "siczovvi 
strilci ") stanowily najlepszq czqstk~ armji і walczyly na 
froncie rosyjskim zarбwno z bolszewikami, jak z zast~pa mi 
jen. Denikina, dqzqcego za wszelkq cen~ do opanowania 
Ukrainy. 

J akkolwiek dotqd rzqd ukraitiski skladal si~ przev.•az
nie z przedstav.•icieli stronnictw skrajnycll, zmienili si~ oni 
bardzo znaczqco z biegiem wypadkбw і czasu. Zdali sobie 
sprawt=e z gloszonej przed dwoma laty pгzez \vspomnianego 
wyiej Donciwa prawdy, ze silami samycl1 socjalistбw stwo
rzyc panst\va niesposбb і usun~li ze stanowiska prezesa 
rady ministrбw zbyt skompromitowanego krancowosciq 
swych poglqdбw р. Martosa. Wladz~ zwierzchniczq pia
stov.•aJa нieurz~dowa rada naczelna, zlozona z trzech pozo
stalycl1 czlonkбw Dyrektorjatu Petlury, Szwec'a і Makarenki, 
oraz prezesa ministrбw І. Mazepy, min. spr. zev.·n~trznych 
Liwickiego і рр. Petruszewicza і HoluЬo\vicza. 

W zakresie polityki zewп~trznej wladza ta czynita 
wszelkie usilowania, Ьу а) zblizyc si~ do Rumunji, ktбra, 
dbajqc о przylqczonq Besarabj~ і obawiajqc si~ · rewindy
kacji rosyjskiej, radaby widziec pomi~dzy sobq а Rosjq 
panstwo ukrainskie, Ь) przekQnac mocarstwa Zachodu о pra
wowitosci dqien narodu ukrainskiego do odr~bnosci poli
tycznej (<;о szlo jak z kamienia, poniewaz czynniki miaro
dawcze slyszec о Ukrainie zadnej nie chcialy і stosuпkб\v 
istnie; 1cych nie rozumialy і nie znaly); с) wreszcie pojednac 
si~ і nawet zjednoczyc z Polskq · w imi~ intetesбw naj
zy\votniejszych obu narodбw, oraz w imi~ ісЬ tradycji 
historyt:znej. 



31 

Dodac nalezy, і~ w chwili obecnej paiistwowosc ukra
inska stoi nad przepasciq. Rzqd nie posiada organizacji wy
starczajqcej, ani organбw sprawnych administracji. Wojsko 
jest w rozprz~ieпiu, na czele zas poszczegбlnych korpu
sб\v stojq jednostki absolutni·e піе k\YQlifikujqce si~ do tcj 
roli. Sztab jest zпosny, ministerstwo \Vojny przyzwoite, 
ale brak broni, amunicji, (potrosze dostarczyla Rumu
nja), odziezy і ladu. Skutkiem tego powiodlo si~ Denikinowi 
przelamac front ukraiiiski, (skutkiem zresztц zdrady haly
czan), і jeieliby tak dalej isc mialo-dni samoistnej Ukrainy 
bylyby policzoпe. Zaznaczyc wszakie trzeba, іе ludnosc 
byaajmniej wojsk denikinowskich jako zba\VCO\V nie witaJa, 
ale przeciwnie powstawala przeciwko nim z broпiq w r~ku, 
со swiadczy niewqtpliwie о · wzmozeniu si~ s\viadomosci 
narodowej ludu. 

* * * 

Zagadnienie polityki polskiej w stosunku do Ukrainy lqczy 
si~ organicznie z zagadnieniem szerszem postawy Polski wo
bec Rosji. Wiadomo powszechnie, іе о ile wi~kszosc stronnict\v 
politycznych rosyjskich moglaby, jakkolwiek niecЬ~tnie, po
godzic si~ z utratq Ь. Kongresбwki, о tyle w sprawie t. '''Z. 
przez rosjan "Zachodniego Kraju", czyli Rusi і Litwy, jest 
ona nieprzejednaш1~owrбcic przeto wypadaloby albo do kon
cepcji z r. 1914 zjednoczenia tylkn Polski scisle etnogra
ficznej і \V ten !!роsбЬ zape\Ynic sobie, przynajmniej na ja· 
kis czas, stosunek pokojowy sцsiedzki z Rosjq, аіЬо stanqc 
ot•Narcie na stano\visku historycznego z niq antagonizmu, 

E\ventualnosc pierwsza zdaje si~ Ьус wykluczonq, ро· 
nieiwaz wojska nasze stojq nad Berezyпq і Dzwiпq, 11іе ро 
to tylko, oczywiscie, Ьу pomagac Judeniczom і Denikinom 
\V odbudowie carst\va wszechrosyjskiego . 

• Alea jacta!• Tego \vszystkiego ani odrobic ani "'"· ' . rzec si~ niemozna. Przeciwieiistwo interesбw, celбw, zasC<J. 
pra vшopaiistwowych, tradycji dziejowych Polski і Rosji 
jest nit:usuwalnem, narzuca si~ jako koniecznosc l1istoryczna1 

jak nieпblagany wyrok losu. 

Na tle tego przeciwiP>lstwa sprawa ukraiiiska nabiera 
\Vartosci donioslej, nie umniejszonej bynajmпiej przez wzglqd 
па to, іе w warunkach chwili оЬеспеj Ukraina zdaje si~ 
miec coraz mniej szaпs ziszczenia si~ jej pragnien і d~znosci 
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narodo\vych. Nar6d wszakze, kt6ry raz zakosztowal choc
by koszla.wtj niepodleg}osci, juz о tem nie zapomni. Raz 
obudzony і zy'vvotny, gl~boko w psychice n<1rodu і w s\via
domosci zyV\riol6w wyksztalcenszych zr6dla s\ve majчcy 

rucl1 narodowy juz zadnym silom zatrzymac si~ na dlu
zej nie da. 

Zdawalo si~ pod koniec w. XVIII, ze proces dziejowy 
pomi~dzl Polsk'l а Rosj'l dobiegl kor'ica, ze spra V\'a ukrainska 
zostala przes'ldzonq na zawsze. Staszic przepowiadal ~иze
szenie slowian w pot~znym na.rodzie rosjan" і pl'zema V\7ial 
do tych ostatnicl1 \V te slowa: 

"Czyli Polacy, czyli Rosjanie majq oswobodzic slo
wiaiiskie plemi~ і 'vvypro'vvadzic je na drogє; przeznacze
nia jego-od \viek6w wyrzekla Opatrznosc... Dla -..vas "'тo
dzona wszystkich slowian sklonnosc, ' z wаші jeden j~zyk, 
jeden umysl, z wami w wi~kszej cz~sci jedna wiara" ... 

А jednak, ро stu latach, spraw~ znowu wywolano 
przed tгybunal dziejowy. Staщc dzis trzeba przed tym 
s11dem w zbroi doswiadczenia dziejowego і ustrzedz si~ 
bl~d6w, kt6rych przodkowie nasi dopuscili si~ w przeszlosci. 

Bl~dami tymi byly: 1) brak poszaвowania odr~bnosci 
narodowe j rusin6w i\lekcewazenie ich przedsta wicieli, 2) utoz· 
samienie i11teresu .Н.zplitej z interesami kresOV\'ego mozno
wladztwa polskiego, 3) nieuznawanie samoistnosci poli
tycznej Ukrainy і pгzeci'vvdzialanie ty~, kt6rzy w Polsce 
do uznania tej samoistosci na wolywali, \\•reszcie 4) nie licz'lce 
sієе z poczuciem pra"-'a poskramianie wybuch6w powstan
czych, kt6re zat&rlo wsг6d ludu pamitec о zbrodniach, jakich 
dopuszczali si~ przyw6dcy kup hultajskich і uczynilo z tych 
opryszk6'vv, w jego oczach, bohater6w narodo'vvych. 

Lepiej zaniechac wszelkiej akcji, anizeli ponowk te 
bl~dy. . 

Choclzi о cos \viєekszego od los6w Ukrainy, clюdzi 
bowiem о Polsk~. о jej pot~g~ і przyszlosc, о poslannictwo 
nasze dziejowe na W schodzie, о rol~ ШiSZCi\ w Slowiansz
czyinie і Europie, chodzi V\'feszcie о rzecz najdrozsz~, 
о imi~ Polski, tyle spot\vaгzanej w przeszlosci, kt6гe шіес 
сhсешу jasniej'lcem hlaskiem ideal6w prawdy і •volnosci, 
і na kt6rem zadna skaza z naszego dopuszczenia powstac 
nie powinna. .~ <\C'rr.. 

~..:..\'. __ ... ~; ··; .. ~ ·_:·~ 

-j. j. 
-.. -..1 .-..,·-

·Сі.:·-. 
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