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1. Zamierzchle czasy

Ukrainska Socjalistyczna Republika Radziecka
zajmuje o~szar 603 700 km 2 і liczy 48,2 mln ludnosci (1973). Od poludnia oblewajц jц wody Morza Czarnego і Azowskiego, na pбlnocy graniczy
z Bialorusiц. Саlц niemal powierzchni~ kraju zajmujц obszary ogromnej Niziny Wschodnioeuropejskiej. Gбry wyst~pujц tylko na poludniowym
zachodzie (Karpaty) і na Pбlwyspie Krymskim.
Od pбlnocnego zachodu rozciцga si~ plaska і bagnista poludniowa cz~sc Polesia, w centrum republiki lezy rбwninna Nizina Naddnieprzanska
przechodzцca stopniowo na pбlnocnym wschodzie
w Wy.Zyn~ Srodkoworosyjskц. Cz~sc poludniowц
zajmuje obszerna rбwnina Niziny Czarnomorskiej,
lekko nachylona ku poludniowi і rozci~ta szerokimi dolinami rzek. Pбlwysep Krymski dzieli si~
na dwie wyrazne krainy: gбrzyste poludnie і rбw
ninnц pбlnoc. Zachodniц cz~sc Ukrainy zajmuje
Wyzyna Wolynsko-Podolska і Wyzyna Naddniestrzanska, rбwninna і poci~ta jarami rzek. Na le5

wym brzegu Dniepru rozciцga si~ Wyzyna Nadazowska, а dalej na wschбd - Doniecka. Klimat
kraju jest umiarkowanie cieply, kontynentalny;
poludniowe wybrzeze Krymu, skцpane w podzwrotnikowym sloncu, posiada cechy klimatu
srбdziemnomorskiego.

Opady sч tu rбzne; wi~ksze na Polesiu і w g6rach, mniejsze na Nizinie Czarnomorskiej, szczegбlnie w jej wschodniej cz~sci. Siec rzeczna jest
g~sta, tylko na Nizinie Czarnomorskiej wyst~puje
znaczny niedobбr wilgoci. Pod wzgl~dem biogeograficznym Ukraina dzieli si~ wyraznie na trzy
strefy: lasбw, lasostepбw і stepбw; Polesie - to
kraina lasбw, Ьagien, torfowisk, lцk і pastwisk,
pelna ryb і wodnego ptactwa. W lasach mozna tu
spotkac rysie, wilki, dziki, kuny, lisy, gronostaje,
zajцce, w rzekach і jeziorach ЬоЬrу, nutrie,
wydry і norki. Przewa'Zajц tu gleby darniowe,
piaszczysto-gliniaste, w duzych ilosciach wyst~
pujц tez piaski. Nad g6rnym Dnieprem, Dniestrem, Doncem oraz па przedg6rzu Karpat rozciцga si~ rozlegla strefa lasostepu obejmujцca ponad lfз powierzchni calego kraju. Wielkie obszary porosni~te ongis stepem lцkowym sч dzis przeznaczone pod upraw~, szczegбlnie pszenicy, bu6

rakбw cukrowych і warzyw. Step lesisty, niegdys
porosly trawami і lasami lisciastymi, pokryty
licznymi bagnami, obecnie jest w duzej mierze
rбwniez zagospodarowany, а z Ьogatej fauny zostaly pod ochronч nieliczne tylko zwierz~ta. Da-.
lej na poludnie, az do wybrzezy Morza Czarnego
і Azowskiego, rozciчga si~ strefa stepowa. Dawniej, szczegбlnie na wiosn~, step przeksztalcal si~
w baj eczny ogrбd, pelen zielonych, soczystych
traw, stepowych ows6w, Ьarwnych kwiat6w: lilii,
tulipan6w, narcyz6w і hiacyntбw, wczesnч jesieniч pod palчcymi promieniami sloiica stopniowo
tracil barw~, z6lkl, szarzal і jalowial. Tylko czasem padajчce deszcze na krбtko przywracaly mu
bujniejsze zycie. Dzis teren step6w - odpowiednio nawodniony - niemal calkowicie przeznaczony zostal pod upraw~. О charakterze gospodarczym tego regionu zadecydowaly zyzne czarno.ziemy і gleby kasztanowe, pozwalajчce uzyskiwac wysokie plony w rolnictwie.
Karpaty to kraina bujnych las6w lisciastych
і iglastych, Ьogatych w r6Zпorodnч zwierzyn~;
niedzwiedzie, lisy, wilki, dziki, rysie, sarny, kuny,
borsuki і tchбrze. G6ry Krymskie pokryte sч pi~
trami roslinnosci typowej dla rбznych stref: od

7

srбdziemпomorskiej

gnoliami u
szczytach.

podnбza,

z cyprysami, cedrami і maaz do karlowatych soseп па

Iпaczej przedstawial si~ krajobraz Ukraiпy
przed tysil}cami lat, gdy pojawil si~ tu czlowiek
pierwotпy. Cieply klimat, bujna rosliппosc і Ьo
gaty swiat zwierz~cy sprzyjaly bytowaniu ludzi.
N ajstarsze slady czlowieka odkryto w miejscowosci Gerasimowka паd Morzem Azowskim, па pograпiczu Ukrainy і Republiki Rosyjskiej, oraz w
t.uce Wrбblewieckiej kolo Kamienca Podolskiego,
gdzie znalezioпo prymitywпe odlupki kamiennepierwsze пarz~dzia pracy. Ze wzgl~du па pбzпiej
sze zlodowaceпia, ktбre пaniosly па Ьadane miejsca gruhq warstw~ osadбw, datowaпie pierwszych
znalezisk jest bardzo utrudnione. Uczeпi szacujl}
je па okolo 300 ООО lat р.п.е., czyli okres wczesnego paleolitu. Pierwotпi ludzie mieszkali w jaskiniach, utrzymywali si~ ze zbieractwa і myslistwa, w poszukiwaпiu .Zywпosci przeпosili si~ stale z miejsca na miejsce.
Okolo 100 ООО lat temu na tereпy Europy
wschodniej nadcil}gn~ly z рбlпосу wielkie lodowce. Рбlnоспа Ukraiпa pokryla si~ lodem, sпie
giem, tuпdrl} і ubogim lasostepem, dolinami Dnie-
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Rekonstrukcja "chaty" z okresu paleolitu na Ukrainie

lodowiec dotarl daleko па poludnie.
Cz~sc kraju przeksztalcila si~ w ропиrу step pokryty skqpq rosliппosciq. Wi~kszosc zwierzчt
uszla przed zimnem па poludпie, do surowego
klima tu przystosowaly si~ j еdупіе пiektбre gatunki: mamuty, jeleпie, jaskiniowe пiedzwiedzie,
wlochate пosorozce. Zmiaпa waruпkбw przyrodпiczych wplyп~la rбwпiez па tryb zycia ludzi.
Podstawowym zaj~ciem stalo si~ teraz polowaпie
па grubego zwierza, wymagajqce kolektywпego
pru

і Doпu
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wspбldzialania wszystkich czlonkбw powstajчcej
spolecznosci. Najwazniejszymi narz~dziami staly
si~ kamienne skrobaki sluzцce do obrбbki skбr,
noze mysliwskie, oszczepy. Ludzie nauczyli si~
chronic teraz przed zimnem; zacz~li mieszkac w
pieczarach, ubierali si~ w skбry, rozpalali ogniska przy ротосу tarcia dwбch kawalkбw drewna,
odZywiali gotowanym juz pozywieniem. W licznych pieczarach- na Krymie, Naddnieprzu, Naddniestrzu, Wolyniu і nad pбlnocnym Doncem zostaly odkryte liczne slady ognisk rozpalanych
przez pierwotnych ludzi. Zyli oni w niewielkich
gromadach, tworzцcych nietrwale grupy, podobne
do stad malp czlekoksztaltnych.
w srodkowym okresie paleolitu (od ok. 40 ооо
lat p.n.e.) kamienne narz~dzia staly si~ bardzieJ
urozmaicone. Swiadczylo to о stalym, choc powolnym, rozwoju sil wytwбrczych. Przewa2:aly
rбznego rodzaju pi~Sciaki, zgrzeЬla, noze, ostrza
do oszczepбw, pojawily si~ wyroby z rogu і kosci. w okresie tym wyksztalcily si~ prymitywne
wierzenia religijne - animizm, magia і totemizm - odzwierciedlajцce slaЬosc czlowieka wobec sil przyrody. Post~p spoleczny wyrazal si~
r6wniez w opanowaniu umiej~tnosci budowania
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domostw naziemnych - namiotowych konstrukcji wspartych na pionowo wbitych dlugich kosciach mamutбw. Osiedla ludzkie pojawily si~ w
dolinach rzek, w okolicach Ьоgа tych w roslinnosc
і zwierz~ta, аlЬо na terenach posiadajцcych zasoby krzemienia, sluzцcego za podstawowy surowiec przy wyroЬie narz~dzi. Dzi~ki lepszej broni
і sprawniejszej organizacji polowail ludzie zdobywali coraz wi~cej zywnosci і mogli tworzyc juz
zapasy pozwalajцce im mieszkac w jednym miej_.
scu przez dluzszy czas. Nast~powala ewolucja fizycznego і umyslowego rozwoju gatunku "homo
sapiens"- czlowieka rozumnego.
Najwi~ksze znaleziska z tego okresu pochodzц
z miejscowosci Rozok nad Morzem Azowskim
і Molodowa nad Dniestrem.
W gбrnym paleolicie, ЗО 000-15 ООО lat p.n.e.,
klimat Europy wschodniej zaczцl si~ ocieplac: lodowce kurczyly si~ і odplywaly stopniowo na
pбlnoc. Ostatnia faza zlodowacenia na Ukrainie
miala miejsce okolo 24 000-20 ООО lat temu. Nastцpil wбwczas wyrazny post~p w organizacji
spoleczeilstwa. Na miejsce nietrwalego dawniej
stada ludzkiego pojawila si~ organizacja rodowa,
w ktбrej dominujцcц rol~ odgrywala poczцtkowo
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kobieta. Zwiцzek krwi opieral sie: na matce, gdyz
ojciec dziecka byl wбwczas zwykle nieznany.
о kulcie matki w okresie matriarchatu swiadczq
liczne znaleziska prymitywnych rzezb przedstawiajцcych postac kobiety. Dowodem rozwijajцcej
sie: sztuki sч rбwniez malowidla w pieczarach
przedstawiajцce dzikie zwierze:ta mamuty,
pбlnocne jelenie, dzikie konie і innц gruhq zwierzyne: lowionц przez czlowieka.
• W okresie mezolitu (ok. 15 000-6000 lat p.n.e.)
klimat oraz swiat roslinny і zwierze:cy upodobnily sie: do dzisiejszych. Czlowiek zyl juz w znacznie korzystniejszych warunkach, stale usprawnial
tez swoje narze:dzia pracy, doskonalil bron. Naste:powalo zrozn1cowanie kultury materialnej
pierwotnych plemion. Podstawowц broniц stal si~
luk і strzaly z kamiennymi lub koscianymi ostrzami, upowszechnily sie: oszczepy, harpuny do lowienia ryb. Kamienne narze:dzia byly juz coraz
Ьardziej urozmaicone. Oswojone zostalo pierwsze
zwierze: - pies. Ludzie prowadzili w dalszym
ciцgu ruchliwy tryb :іусіа і w pogoni za zwierze:tami przenosili si~ z miejsca na miejsce, potrafili
j ednak miesiцcami przebywac w j ednej okolicy,
zamieszkujцc jaskinie, pieczary lub budujцc pry12

mitywne konstrukcje szalasowe. Najbardziej zaawansowane w rozwoju byly plemiona Zy"jцce na
Krymie і nad Dniestrem. Na obszarach tych
stwierdzono poczцtki hodowli і rolnictwa. Podstawowymi narz~dziami sluzцcymi do uprawy byly kije kopieniacze, motyki і sierpy z krzemiennymi ostrzami.
W okresie neolitu (ok. 6000-1800 lat p.n.e.)
wyst~pujц juz rбznice regionalne. Na poludniowym, stepowym obszarze kraju wyodr~bnia si~
kultura hodowlano-ryЬacka, na lewobrzezu (tereny na wsch. od Dniepru) і Polesiu - lowiecko-zbieracka, na prawobrzezu- rolniczo-hodowlana.
W czwartym tysiцcleciu p.n.e., w okresie tzw.
eneolitu, mi~dzy Dniestrem і Dnieprem powstala
kultura trypolska, majцca istotny wplyw na rozwбj prawobrzeznej Ukrainy. Nazwa jej pochodzi
od miejscowosci Trypolje (obwбd kijowski), gdzie
dokonano pierwszych odkryc. W dolinie Dniestru
і Bugu odkopano ogбlem ponad 20 osad. Kazda
skladala si~ z 8-10 okrцglych ziemianek oraz naziemnych, dlugich і wцskich budowli z bitej gliny, z licznymi paleniskami wewnцtrz domбw.
Podstawowym zaj~ciem mieszkailcбw tych osiedli
bylo rolnictwo. Uprawiano glбwnie pszenic~,
13

j~czmien і

proso, poslugujчc si~ kamiennymi oraz
koscianymi motykami, а takze sierpami z krzemiennymi ostrzami. Ziarno bylo przechowywane w
glinianych j amach, а mielone w kamiennych :iarnach. Powaznч rol~ w gospodarce odgrywala tez
hodowla bydla rogatego і trzody chlewnej, а pбz
niej r6wniez koni. Ludnosc kultury trypolskiej
zajmowala si~ takze zbieractwem і ryЬolбwstwem,
znala ponadto niektбre rzemiosla, jak tkactwo lub
garncarstwo. Ceramika poczчtkowo ozdabiana byla wylчcznie ornamentykч rytч, potem rбwniez
і malowanч. Na Ukrainie pojawily si~ wtedy
pierwsze wyroby z miedzi, przede wszystkim
szydla і haczyki na ryby. W srodkowej fazie kultury trypolskiej (okolo 3000-2700 lat p.n.e.) powstaly liczne osady skladajчce si~ z wielkich domostw zbudowanych z gliny, о powierzchni dochodzqcej do 140 m 2 • W pomieszczeniach tych
mieszkaly ·cale rody wraz z zywym inwentarzem.
W pбzniejszej fazie plemiona kultury trypolskiej
rozwin~ly ekspansj~ w kierunku Wolynia і Polesia, na lewobrzeze oraz wybrzeze czarnomorskie. W dalszym ciчgu w budownictwie przewazaly wielkie domy rodowe. N а stepowym poludniu
wyraznie wzrastala rola hodowli, со wiцzalo si~
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z nasileniem kon taktбw z plemionami koczowniczymi Przedkaukazia і Powolza. Post~pujцce wy·raznie zrбznicowanie kul tury trypolskiej wyrazalo si~ przede wszystkim w regionalizacji obrzцdku grzebalnego. N ad srodkowym Dnieprem
і Dniestrem przewa2:al obrzцdek szkieletowy polцczony cz~sto z kamiennц obstawц grobu, na wybrzezu czarnomorskim pojawily si~ wielkie kurhany. Na pozostalych obszarach Ukrainy rozwijaly si~ w tym czasie inne kultury.
W XVII stuleciu p.n.e. zaczyna si~ na Ukrainie
epoka brцzu, а od okolo 700 roku p.n.e. - epoka
zelaza. N adal wyst~powalo znaczne zrбznicowa
nie kulturowe. Na stepowym poludniu zyla ludnosc pasterska posiadajцca ozywione kontakty
z odleglymi terenami і przenoszцca na sw6j obszar zdobycze оЬсусh ludбw, glбwnie z Przedkaukazia. Ona tez jako pierwsza na Ukrainie poznala і rozpowszechnila brцz, а potem zelazo, rozwin~la r6wniez osrodki produkcji tych metali.
Surowiec sprowadzano z Kaukazu, terenбw zakarpackich і, Ьус moze, az z Uralu. Na slady wydobycia rodzimej miedzi natrafiono w chutorze
Kalinowski, w obwodzie donieckim. Z brцzu wyrabiano przede wszystkim bron і ozdoby.
15

Rosnцca

rola m~zczyzny prowadzila do istotnych przemian spolecznych - nastцpil okres ра
triarchatu. Proces zrбznicowania spolecznego najwczesniej rozpoczql si~ wsrбd plernion koczowniczych, wyodr~bnila si~ arystokracja, pojawili
pierwsi niewolnicy. W odkrytych na poludniu
Ukrainy (np. kolo Odessy) wielkich groЬach-kur
hanach spotyka si~ zwloki arystokratбw z broniц
metalowц і cennymi przedmiotami, а takze niewolnikami zabijanyrni ро smierci pana, majцcymi
ти sluzyc w zyciu pozagroЬowym. Kultur~ t~
przypisuje si~ Kimmerom, ludowi poswiadczonemu w zrбdlach antycznych - assyryjskich і u
Herodota - zyjцcemu nad Morzem Czarnym w
koiicu ІІ і poczцtkach І tysiцclecia p.n.e.
N а Wolyniu, poludniowym Polesiu і srodkowym Naddnieprzu powstaly w tym okresie lokalne osrodki znajdujцce si~ pod silnym wplywem
srodkowoeuropejskiej kultury luzyckiej, obejmujцcej swym zasi~giem Luzyce, Polsk~ і cz~sc Czechoslowacji. Charakteryzowala si~ ona specyficznц ceramikц naczyniami о kanciastym profilu,
zdobionym guzami - ogбlnym podniesieniem poziomu zycia ludnosci, zastosowaniem metalurgii
do rolnictwa, wzrostem g~stosci zaludnienia і ро16

st~pujчcym

zrozn1cowaniem spolecznym. Poludniowo-zachodnia Ukraina wraz z przylegajцcч
don cz~sciц Karpa t і Podkarpacia znaj dowala si~
pod wplywem pot~znego osrodka w~giersko-sied
miogrodzkiego, potem dostala si~ w zasi~g cywilizacji Scytбw. Cz~sc pбlnocno-wschodnia, polozona w dorzeczu Desny і gбrnego biegu Donca,
charakteryzowala si~ prymitywnч gospodarkч lesnц. Znajomosc metalu na tym terenie byla znacznie opбzniona. Rбwniez wysoki. poziom w еросе
brчzu osiцgn~la ludno8c kul tury komarowskiej.
Nazwa jej pochodzi od wykopalisk w Ko:maгowie
(obwбd iwanowo-frankowski). Znaleziono tu slady uprawy ziemi, hodowli bydla rogatego, owiec,
trzody chlewnej і koni, gaгncaгstwa, tkactwa, obrбbki kamienia, гogu і kosci, drewna. Ludnosc
kultury komarowskiej mieszkala w ziemiankach
і drewnianych budowlach naziemnych z paleniskami wewnцtrz. Zmarlych palila na stosach lub
chowala w pozycji wyprostowanej albo skurczonej na boku. Groby ЬуІу wyposazone w naczynia,
wyroby z brцzu, krzemienia, czasem nawet ze
zlota, w pбzniejszym okresie rбwniez z zelaza.
Na stepach czarnomorskich і na Krymie rozwijala si~ w еросе brцzu kultura groЬбw katakum2 -

Zarys ... t.

І
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Ьowych.

Zmarlych chowano w grobowcach skladajцcych si~ z gl~bokiej jamy і niszy wykopanej
w scianie tej jamy. w niszy ukladano zwloki
zmarlego, nast~pnie zawalano je belkami lub
plytami kamiennymi, na wierzchu grobu usypywano wysoki kurhan. GroЬowce ЬуІу wyposazone w naczynia z charakterystycznym ornamentem sznurowym, narz~dzia z kamienia, brцzu,
miedzi і kosci. Ludnosc tej kultury utrzymywala
si~ z hodowli і myslistwa, znala tez upraw~ ziemi, choc nie odgrywala ona w gospodarce powazniejszej roli.
W ХІІ w. p.n.e. nad srodkowym Dnieprem uksztaltowala si~ kultura czarnoleska (od m. Czarny Las w obwodzie kirowogradzkim). Twбrcy jej
zajmowali si~ rolnictwem і hodowlц, prowadzili
osiadly tryb zycia і budowali duze grody. Dzi~ki
cz~stym kontaktom z ludnosciц strefy stepowej
poznali wczesnie brчz і zelazo. N а wysokim poziomie rozwoju stali tez mieszkailcy poludniowej,
gбrzystej cz~sci Krymu, utozsamiani cz~sto ze
znanymi ze zr6del antycznych Taurami. Budowali oni duze domy о konstrukcji slupowej, wznosili r6wniez osady obronne, chronione murami
zbudowanymi z duzych blok6w kamiennych. Na
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nizszym poziomie rozwoju znajdowala si~ ludnosc
pozostalych kultur wyst~pujцcych wбwczas na
Ukrainie.
W polowie VII w. p.n.e. na stepy poludniowe
wtargn~la fala koczowniczych Scytбw, ludu pochodzenia indo-iranskiego przybylego prawdopodobnie z gl~bi Azji lub znad step6w nadkaspijskich. Scytowie wyparli Kimmerбw - kt6rzy
uszli do Azji Mniejszej і na Kaukaz - podporzцdkowali sobie liczne osiadle ludy rolnicze
і utworzyli obszerne panstwo si~gajцce od Donu
n'l wschodzie ро dolny Dunaj na zachodzie oraz
srodkowy bieg Bohu, Dniepru і Donu na p61nocy.
Zr6dla starozytne okreslaly ich panstwo mianem
Scytia. "Ziemia ta jest r6wninц obfitujцcч w traw~ і dobrze nawodnionч notowal Herodot, autor pierwszego w historii opisu ziem ukrainskich.
- Przeplywajц przez nіч rzeki Ister (Dunaj)
о pi~ciu ujsciach, potem Tyras (Dniestr), Hypanis
(Bug), Borystenes (Dniepr), Pantikaos, Hipakir,.
Gerros, Tanais (Don) ... Z rzek Borystenes jest najpozyteczniejszy, poniewaz uzycza bydlu najpi~k
n:ejszych і najlepiej utrzymanych pastwisk і zawiera stanowczo najlepsze і najliczniejsze ryby;
takze jego woda jest Ьardzo przyjemna do рісіа,
19

а plynie on czysty obok zamulonych rzek, dalej
na jego brzegach najlepiej udajq si~ zasiewy zboZa, а tam gdzie si~ nie obsiewa ziemi, rosnie najbujniejsza trawa. Przy jego ujsciu sama z siebie
osadza si~ sбl w niezmiernej ilosci. Dostarcza tez
on wielkich ryb bez osci, ktбre nadajч si~ do
marynowania, nadto wiele innych godnych podziwu plodбw".

Scytowie znajdowali si~ na etapie rozkladu
wspбlnoty pierwotnej. о post~pujqcym wsrбd
nich procesie zrбznicowania spolecznego swiadczч
najlepiej grobowce-kurhany, masowo odkrywane
na poludniu Ukrainy. Archeologowie znajdujч w
nich bron, naczynia gliniane, artystyczne wyroby
ze zlota, srebra і brчzu, zwloki zon і niewolnik6w,
pomordowanych podczas uroczystosci pogrzeЬo
wych, szkielety koni bojowych wraz z calym rynsztunkiem. Szczegбlnie Ьogate ЬуІу groby krб
lбw. Odkryty w poblizu Nikopola (kolo Dniepro-.
petro\vska) tzw. czertomlicki kurhan posiadal
20 m wysokosci і 350 m obwodu. W wielkich
kryptach podzieшnych spoczywaly zwloki krбla,
krбlowej, szesciu wojownikбw і 11 koni Ьojowych.
"W grobowcu znaleziono wielkч ilosc cennych
przedmiotбw: miecz, kolczan na strzaly, odziez
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ze zlotymi і srebrnymi ozdobami, srebrne і zlote
naczynia. Wsrбd Scytбw panowal ustrбj demo. kracji woj_ennej. Podstawowym ich zaj~ciem byla
wojna, а glбwnie organizowanie lupieskich wypraw, majцcych wzЬogacic arystokracj~ і dac
szanse awansu prostym wojownikom.
Wsrбd plemion scytyjskich liczebnosciч і bitnosciч wyrбzniali si~ Scytowie krбlewscy, mieszkajчcy na oЬszarach mi~dzy dolnym- DzЧ.eprem
і Donem. Byly to trzy odr~bne plemiona. Wladca
najsilniejszego z nich, Paralatбw, sprawowal naczelnц wladz~ politycznц і wojskowц. Scytowie
krбlewscy wyraznie dominowali nad pozostalymi
plemionami. Na pбlnoc od Scytбw krбlewskich
mieszkali Scytowie koczownicy, zas na zachбd,
na prawym brzegu Dniepru, pochodzцce zapewne
z dawniejszej fali migracyjnej odr~boe plemiona
oraczy і rolnikбw, prowadzцce osiadly tryb zycia.
Pierwsi z nich znali juz ork~ sprz~zajnц, drudzy
stosowali jeszcze upraw~ motykowц. Byly to zapewne podbite przez Scytбw ludy rolnicze. Zamieszkiwaly one otwarte osady lub grody, rozwin~ly produkcj~ ceramiki nawiцzujцcej do okresu przedscytyjskiego, stopniowo ulegaly jednak
kulturze scytyjskiej, со w konsekwencji prowa~
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dzil:o do unifikacji kulturowej tych rбznorodnych
plemion.
Wladcy scytyjscy organizowali wielkie wyprawy wojenne do odleglych nawet krain. Wiadomo,
ze pod koniec VII w. p.n.e. Scytowie dotarli do
Egiptu. W polowie VI w. podj~li jedn~ lub dwie
wyprawy na zachбd і przyczynili si~ do zalamania glбwnych osrodkбw kul tury . luzyckiej. Сі~
glymi napadami na s~siad6w narazili si~ pot~zne
mu wladcy perskiemu Dariuszowi І, ktбry w
514-513 roku p.n.e. zorganizowal wielkц wypraw~ na p6lnoc. Scytowie umiej~tnie zastosowali wбwczas taktyk~ wojny podjazdowej, wciц
gali przeciwnika w glцb step6w, niszczyli jego
sily naglymi atakami, az wreszcie zmusili do odwrotu. Bogacenie si~ arystokracji drog~ lupieskich wypraw і handlu z koloniami greckimi doprowadzilo do pogl~bienia rбznic spolecznych
і zwi~kszalo uzaleznienie prostych rolnikбw oraz
pasterzy od warstwy panujцcej.
Okres najwi~kszego rozwoju pailstwa scytyjskiego przypada na lV і ІІІ w. p.n.e. - szczegбl
nie na lata panowania krбla Ateusza. Glбwnym
osrodkiem bylo wбwczas "kamienne grodziszcze"
nad dolnym Dnieprem, siedziba krбlewska. Eks-
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pansja

Scytбw

za Dunaj doprowadzila do konЛiktu z Macedoniц. W 339 roku p.n.e. wojska
krбla Filipa ІІ rozbily Scytбw. W bitwie tej zginцl krбl Ateusz. W kilka lat pбzniej koczownicy
zrewanzowali si~ і zadali kl~sk~ trackiemu namiestnikowi Aleksandra Wielkiego. Stworzone
przez Ateusza pailstwo przetrwalo do ІІІ w.p.n.e.,
kiedy na jego oЬszary wtargn~ly ze wschodu koczownicze plemiona Sarmatбw. Cz~sc pokonanych
Scytбw wycofala si~ na Krym і tu zalozyla swч
nowц stolic~ Neapol Scytyjski (na przedmiesciach obecnego Symferopola), cz~sc wyw~drowa
la nad dolny Dniestr і Dunaj, reszta podporzцd
kowala si~ najezdzcom і stopniowo ulegla asymilacji. Scytyjskie pailstwo na Krymie osiцgn~lo
najwi~kszy rozkwit w ІІ w. p.n.e., gdy podporzцdkowalo sobie kolonie greckie na tym terenie.
Uzaleznione potem przez krбla Pontu Mitrydata
Eupatora, przetrwalo do ІІІ w. n.e.
Na wyprawy wojenne Scytowie jezdzili konno,
uzywali tez wozбw о czterech pelnych kolach
tarczowych. Uzbrojeni byli w luki, strzaly z brц
zowymi grotami, miecze, topory, wlбcznie
і oszczepy, tarcze, bogatsi wojownicy nosili pancerze z lusek brцzowych lub zelaznych, а czasem
23
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greckie hehny. Na со dzien m~zczyzni zakladali
dlugie spodnie і kaftan przepasany pasem, spiczaste czapy, buty z krбtkimi cholewkami. Kobiety nosily dlugie sza ty.
Scytowie doprowadzili do doskonalosci metalurgi~ і obrбbk~ brцzu oraz zelaza, slaЬo natomiast opanowali produkcj~ ceramiki. Charakteryzowala si~ ona ozdobami w postaci zwierzцt. Dobrze rozwini~ta byla obrбbka skбr, kosci і drewna. Prowadzili ozywiony handel z koloniami greckimi zakladanymi od VIII w. p.n.e. na p6lnocnych
wybrzezach Morza Czarnego. W okresie najwiE:k_szego nasilenia ruchu kolonizacyjnego (VII і VI
w. p.n.e.) znacznч rolE: odgrywaly greckie miasta-panstwa: Olbia polozona na prawym brzegu
limanu * Bohu, Chersonez nie opodal dzisiejszego
Sewastopola, Tyras przy ujsciu Dniestru, Tanais
przy ujsciu Donu і Pantikapejon (na miejscu
obecnego Kerczu). Olbia stala siE: powaznym
osrodkiem produkcji rzemieslniczej і handlu, podstawч gospodarki Chersonezu byla uprawa zboza
winnej latorosli. Miasta greckie nad Morzem
"' liman - plytka zatoka na wybrzezu
odciE:ta mierzej~ od morza.
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М.

Czarnego,

Pieczary skalne na Krymie

Czarnym kupowaly od Scyt6w zboze, futra, mi6d,
wosk, s6l, drewno, niewolnik6w, sprzedawaly im
wino, oliw~, tkaniny, ceramik~, bizuteri~, wyroby
artystyczne, bron, przedmioty metalowe. Wymiana handlowa mi~dzy plemionami tubylczymi і koloniami przyspieszala proces hellenizacji arystokracji scytyjskiej, а z drugiej strony przyczyniala
si~ do wzrostu wplyw6w scytyj skich na kul tur~
25

greckц. Scisla wit;:z mi~dzy przybyszami а tubyl-

cami byla szczegбlnie wyrazna w Krбlestwie Bosporanskim, zjednoczonym ok. 480 roku p.n.e.
przez wladcбw Pantikapejonu і obejmujцcym
miasta hellenskie na Pбlwyspie Kercz oraz Kubaniu. Ро 408 r. doszla tu do wladzy dynastia
Spartakidбw, ktбra drogц podbojбw rozszerzyla
posiadlosci panstwa і podporzцdkowala sobie nie
tylko miasta greckie, ale і niekt6re plemiona scytyjskie mieszkajцce nad Morzem Azowskim. Od
IV w. p.n.e. Krбlestwo Bosporanskie stalo si~
glбwnym dostawcц zЬoza dla Aten. Pomyslnie
rozwijala si~ tu rбwniez hodowla, rybolбwstwo
і rzemioslo. W panstwie istnial juz ustrбj niewolniczy, przy czym klasa panujцca skladala si~ zarбwno z Grekбw, jak Scytбw. W 107 r. p.n.e. w
Pantikapejonie wybuchlo powstanie niewolnikбw
pod wodzц Saumakosa. Ruch powstanczy osiцgnцl
szereg sukcesбw і tlopiero interwencja wojsk pontyjskich krбla Mitrydata Eupatora doprowadzila
do kl~ki niewolnikбw. Odtцd panstwo Ьosporan
skie pocz~lo uznawac zwierzchnictwo Pontu.
Zakladane przez Grekбw miasta otoczone ЬуІу
wysokimi murami obronnymi z systemem wiez
і bram. W ewnцtrz znajdowala si~ zabudowa muro-
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wana, ci~gn~ca siE: wzdluz regularnej sieci brukowanych ulic, rozchodz~cych siE: od centralnie
polozonego placu. w zyciu kazdego miasta powazn~ rolE: odgrywal port przyjmuj~cy statki z calego basenu Morza Srбdziemnego. CzE:ste napady
ludбw barЬarzyilskich doprowadzily jednak do
stopniowego upadku miast greckich. "Miasto 01Ьіа wielkosci~ nie odpowiada swojej poprzedniej
slawie - pisal Dion Chryzostom zyj~cy na przelomie І і ІІ w. n.e. - wskutek wielokrotnego
zniszczenia і wojen. Znajduj~c siE: juz tak dawno
wsrбd barbarzyilcбw і przy tym niemal najЬar
dziej wojowniczych, bylo ono ciцgle narazone na
napasci і kilka razy zostalo juz zdobyte przez
wrogбw. Ostatnie і bardzo mocne zniszczenie mialo miejsce nie wiE:cej niz 150 lat temu. Getowie"'
zdobyli je, jak rбwniez і pozostale miasta na lewym brzegu Pontu az do Apolonii. Skutkiem tego
interesy tamtejszych Hellenбw ulegly calkowitej
ruinie. Niektбrych miast zupelnie nie odbudowano, inne zas znajdujц siE: w DE:dznym stanie,
а przy tym naplynE:la do nich masa barЬarzyil
cбw".

• lud tracki
Dunajem.

mieszkaj~cy

w starozytnosci nad dolnym
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Ро kl~sce

Mitrydata VI w woJnle z Rzymem
Bosporanskie znalazlo si~ w orbicie
wplywбw imperium і ostatecznie zostalo wl~czo
ne w sklad Cesarstwa, podobnie jak pozostale kolonie greckie zrujnowane najazdami barbarzyncбw. Pбzniejsze zalamanie si~ panstwa rzymskiego doprowadzilo do calkowitego upadku miast
hellenskich nad Morzem Czarnym.
W strefie oddzialywania kultury antycznej
znajdowaly si~ tylko poludniowe polacie dzisiejszej Ukrainy. Pбlnocnц cz~sc zamieszkiwaly plemiona nie podporzцdkowane Scytom. Herodot podaje nazwy tych ludбw: Agatyrsi, Neurowie, Androfagowie і Melanchlenowie. Znaly one ollk~
sprz~zajnц, uprawialy pszenic~ і proso, sprzedawaly zЬoze koloniom greckim, hodowaly bydlo,
zajmowaly si~ myslistwem, ryЬolбwstwem і rzemioslem. Budowaly wielkie osiedla otaczane wysokimi walami, nawet do 10 m. Najwi~ksze tego
typu osady archeologowie odkryli w Niemirywsku
kolo Winnicy і Bielsku kolo Poltawy. Chaty w
tych osadach budowane byly z drzewa і gliny.
Ludy mieszkajцce poza zasi~giem wplywбw scytyjskich stworzyly szereg odr~bnych kultur.
Ро zlamaniu pot~gi scytyjskiej w 11 w. p.n.e.
Krбlestwo
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wi~kszosc

stepowych obszar6w dzisiejszej UkraЇ!lY opanowali Sarmaci. Mimo pewnych podobienstw kulturowych do pokonanych przez siebie
koczownik6w stali na znacznie nizszym szczeblu
rozwoju niz Scytowie. Dobitnie swiadczy о tym
-ub6stwo kurhan6w sarmackich. Nowi zdobywcy
atakowali nie tylko kolonie greckie nad Morzem
Czarnym, ale r6wniez naddunajskie prowincje
Cesarstwa Rzymskiego.
W ІІІ w. n.e. na stepy czarnomorskie przybyli
nowi zdobywcy - germanscy Gotowie. Przyw~
drowali znad Wisly, а podporzqdkowawszy sobie
Sarmatбw, wspбlnie z nimi urzqdzali lupieskie
wyprawy na ziemie Cesarstwa Rzymskiego. Ро
_zdobyciu Dacji napierali silnie na granice imperium wzdluz Dunaju, wyprawiali si~ tez do Azji
Mniejszej. Stopniowo wyodr~bnily si~ dwie grupy: Wizygotбw, usadowionych w Dacji * і na zach6d od Dniestru, oraz Ostrogot6w, mieszkajqcych
na stepach ро wschodniej stronie Dniestru, w
kierunku Dniepru і Donu.
Ро okresie wojen z Rzymem Gotowie zawarli
uklad z cesarzem Konstantynem І і jako sojusz"' Dacja -

obecna Rumunia.
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nicy imperium oslaniali odtцd jego granice. Ekspansja ich skierowala si~ teraz па рбІnос і doprowadzila do utworzenia przez krбla Ostrogotбw Hermanryka ogromnego panstwa we wschodniej Europie. Doszlo wбwczas do pierwszego zetkni~cia si~ Gotбw ze wschodnimi Slowianami.
Na widowni europejskiej Slowianie pojawili si~
stosunkowo pбzno, nie ulega jednak wцtpliwo8ci~
ze tereny mi~dzy Odrц і Dnieprem musieli juz
zamieszkiwac od tysiцclecia. Docierajцce do starozytnych wiadomosci о tym ludzie ЬуІу Ьardzo
skчpe і niedokladne. Historycy przypuszczajq, ze
wsr6d wymienionych przez Herodota pбlnocnych
sчsiadбw Scyt6w znajdowali si~ Slowianie. Szczeg6lnie odnosi si~ to do N eurбw, zapewne tez і do
Scytбw-oraczy. Rzymscy autorzy nie mieli wiele
informacji о lud~ch mieszkajцcych na terenie
ksztaltujцcej si~ Slowianszczyzny. "Niektбrzy ...
twierdzц, ze ziemie te (od Baltyku) az do rzeki
Wistuli (Wisly) zamieszkujq Sarmaci, Wenedzi.
Skirowie і Mirrowie'' - pisal Pliniusz w І w. n.e .
.. Со si~ zas tyczy Peucynбw, Wenedбw і Finбw~
to nie wiem, czy mam ich zaliczyc do Germanбw
czy Sarmatбw" - wtбrowal ти niepewnie Tacyt.
Obecnie uwa:la si~. ze wymienieni przez obu
зо

staгozytnych autoгбw Wenedowie byli Slowianami, potwierdzajц to bowiem szeroko podejmowane badania naukowe (szczegбlnie archeologiczne
і etnogгaficzne). Slowianie nalezeli do gгupy ludбw indoeuгopejskich, przyw~drowali ze stepбw
czarnomorskich, kaspijskich lub kazachstanskich.
Baltoslowianie zaj~li znacznц cz~sc wschodniej
і sгodkowej Europy. Z biegiem lat gгupa ta ulegla podzialowi: Baltowie opanowali obszaгy nadmorskie, Slowianie okolo polowy ІІ tysiцclecia
p.n.e. zasiedlili tereny mi~dzy Dnieprem і Оdгц.
а wi~c і pбlnocnц oraz zachodniц Ukrain~. W pбz
niejszym okresie ulegli podzialowi na gгup~
wschodniц і zachodniц. W czesnosredniowieczne
zr6dla bizantyjskie wymieniajц we wschodniej
Europie Antбw і Sklawin6w, przodk6w Slowian
balkanskich, zamieszkujцcych w polowie VI w.
obszary naddniestrzanskie і stanowiцcych juz

wбwczas powaznц sil~ politycznц огаz militarnц.

Wyposazenie gгоЬбw swiadczy о post~pujqcym
szybko procesie zrбznicowania spolecznego wsr6d
Slowian. Obok ubogich mogil zachowaly si~ Ьo
gate gгobowce, gdzie znajdujq si~ szkielety koni~
drogocenna ceramika, ozdoby, pгzedmioty zbytku
impoгtowane z Imperium Rzymskiego, mon~ty
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z wizerunkami cesarzy. Arystokracja slowiailska
posiadala bogactwa pochodzцce glбwnie z lupбw
wojennych (do niej nalezeli rбwniez niewolnicy),
na wiecach forsowala swoje decyzje і wybierala
ze swego grona wodza - ksi~cia.
Wi~ksze і trwalsze organizmy pailstwowe tworzyly si~ poczцtkowo w najbardziej rozwini~tych
rejonach Slowianszczyzny: nad gбrnym Dniestrem, srodkowym Dnieprem, na W olyniu. Nie
ulega wцtpliwosci, ze "imperium gockiemu" Hermanryka podlegaly rбzne odlamy Slowian: Wenedowie і Sklawinowie. W lV wieku do wi~ksze
go znaczenia doszlo panstwo Antбw, zamieszkujцcych tereny nad srodkowym Dnieprem, ktбrzy
pod wodzц swego ksi~cia, Boza, potrafili stawic
skuteczny орбr Gotom. Nast~pca Hermanryka,
Winitar, pokonal wreszcie Antбw і pojmal ich
wladc~, jego synбw oraz 70 arystokratбw. Pierwszy historyczny wladca An tбw zginцl w m~czar
niach na krzyzu, podobnie jak wszyscy przywбd
cy: plemienni і synowie ksi~cia, wzi~ci do niewoli
wraz z Bozem. Ро tej kl~sce osrodek panstwowy
nad Dnieprem rozpadl si~. а wladza Gotбw przesun~la si~ daleko na рбІnос.
Wkrбtce pбzniej na stepach czarnomorskich ро32

jawili si~ nowi przybysze, Hunowie, lud pocfю
dzenia azjatyckiego, kt6ry zdobyl sobie w historii
·zlowrogц slaw~. W 375 r. przekroczyli oni Don
і zniszczyli panstwo }.lermanryka, dokonujцc przy
tym masowych rzezi і ogromnych zniszczen.
W wyniku najazdu Hun6w zostal zaprzepaszczony caly niemal dorobek kulturalny і materialny
lud6w zamieszkujцcych stepy czarnomorskie. Wykopaliska archeologiczne wyraznie swiadczq, ze
ро tej ka tastrofie nastцpil wyrazny regres gospodarczy і obnizenie poziomu zycia ..
W V w. Hunowie przesun~li si~ na zach6d і zdobywszy Nizin~ Panonskц (dzisiejsze W~gry), utworzyli tu swoje pailstwo. Ро smierci kr6la
Attyli pot~ga okrutnych koczownik6w zalamala
si~ і wkr6tce wszystkie ludy step6w czarnomorskich odzyskaly niezalezno8c. Nie dlugo j ednak
zaznaly spokoju! Stepami czarnomorskimi, niczym
szerokц bramц, wlewaly si~ do Europy kolejne
fale dzikich koczownik6w, napastujцcych bez przerwy spokojne, osiadle ludy. W VI w. przybyli
Awarowie, kt6rzy na obszarze dzisiejszych W ~
gier utworzyli swe panstwo і podj~li lupieskie napady na sцsiad6w, ·zani1m nie zostali роЬісі, а potem kompletnie zniszczeni przez wojska Karola
з

-

Zarys ... t.
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Wielkiego. W VI- VII w. koczowali w stepach
Bulgarzy. Cz~sc z nich pow~drowala pбzniej na
Pбlwysep Balkanski, reszta osiedlila si~ nad Wolg~ і Kam~. Nowymi najezdzcami na stepach stali
si~ z kolei Pieczyngowie.

2. Stowianie wschodni

Wywolana przez najazd Hun6w "w~dr6wka lud6w" przyczynila si~ do wzmozenia aktywnosci
Slowian, kt6rzy od konca lV w. pocz~li napierac
па sчsiednie ludy і zajmowac nowe tereny dogodne dla kolonizacji. Ро upadku pailstwa Hun6w szeroka fala osadnictwa slowianskiego dotaг
la do Morza Czarnego і dolnego biegu Dunaju.
W V w. mieszkajqcy dotqd nad Dniestrem Sklawino\vie zaatakowali granice Cesarstwa Bizantyjskiego. Cale panowanie cesarza Justyna (518-527)
і Justyniana (527-565) wypelnione bylo walkq
z napierajqcymi za Dunaj Sklawinami. Szczeg61nie aktywni byli oni w latach 545-557, w6wczas
bowiem gromadnie pocz~li osiedlac si~ na zdobytych terytoriach. Dopiero wtargni~cie А war6w na
stepy czarnomorskie і ziemie naddunajskie przerwalo na pewien czas migracj~ lud6w slowianskich. Ро zwyci~skich wojnach ze Slowianami
Awarowie przebili si~ na Nizin~ Panonskq і tu
zalozyli swoje panstwo.
3!1

Mieszkajцce na poludniu plemiona wschodnioslowiaiiskie musialy uznac zwierzchnictwo nowych zdo bywcбw, j ednak czє:sc ich - szczegбlnie
mieszkajцcy
nad dolnym Dunajem Antowie
і Sklawinowie, przedzieleni od Awarбw lukiem
Karpa t - w dalszym ciцgu а takowala granice Cesarst\va. Ро rozgromieniu kaganatu awarskiego
przez Frankбw napбr Slowian na Pбlwysep Balkaiiski wzmбgl sіє: j eszcze bardziej. W efekcie od
VIII w. "cala ziemia grecka zeslowiaiiszczyla sіє:
і stala sіє: barbarzyiiska" (wg slбw cesarza Konstantyna VII Porfirogenety, panujцcego w latach
911-959), а zwyciє:scy Sklawinowie dotarli az do
Azji Mniejszej, Syrii, na wyspy Morza Egejskiego і przyczynili sіє: do upadku ustroju niewolniczego panujцcego dotцd w Cesarstwie. J ednoczesnie Slowianie wschodni nacierali w kierunku
pбlnocnym

Baltб~r

і

pбlnocno-wschodnim

wypierajцc

znad wschodniej czє:sci Za toki Fiiiskiej
oraz zajmujцc slabo zaludnione tereny zamieszkale przez plemiona ugrofiiiskie. W rezultacie o~
szar opanowany przez Slowian wschodnich byl
bardzo rozlegly і obejmowal ziemie od dolnego
Dunaju ро jeziora Ladoga і Onega, od Bugu ро
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Grodzisko slowianskie z ok. 500 r. n.e.

g6rny bieg Donu, Oki і Wolgi. Jedynie nad Morzem Azowskim, mi~dzy Dnieprem і Donem, zyli
koczownicy: najpierw Awarowie, kt6rzy zalozyli
tu tzw. wschodni kaganat, nast~pnie Chazarowie,
а w ІХ w. W~grzy.
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Na obszarze wschodniej Slowiaiiszczyzny uksztaltowaly si~ nast~pujqce plemiona: nad srodkowym Dnieprem - Polanie (Ьус moze odlam
Polan wielkopolskich, ktбry zaw~drowal kiedys
na wschб-d), nad Prypecriq - Drewlanie, na pбl
noc od nich, mi~dzy Prypeciq а Dzwinq - Dregowicze, kolo jeziora Ilmen- Slowianie Hmeiiscy,
nad gбrnq Wolgq і na wschбd od gбrnego Dniepru - Krywicze, na lewym brzegu Dniepru, na
pбlnoc od Polan Siewierzanie, nad Sozq Radymicze, nad gбrnq Okq - Wiatycze, na Wolyniu - DuleЬowie zwani tez Buzanami lub Wolynianami, nad Dniestrem - Tywercy і Ulicze.
Niektбre z tych plemion, szczegбlnie Polan, Siewierzan, Du1eЬ6w, Tywercбw і Uliczбw, mozemy
uznac za przodkбw narodu ukraiiiskiego. Panujqce na tak obszernym terenie rбznorodne warunki
geograficzne і przyrodnicze wplywaly na poziom
rozwoju plemion wschodnioslowiaiiskich. Najwyzszy stopieii. zaawansowania osiqgn~ly ludy strefy
lasostepбw zyjqce nad srodkowym biegiem Dniepru, Dniestru і Bugu. Ти powstaly tez pierwsze
organizmy paiistwowe.
Bizantyjski historyk z VI w. Pseudo-Maurycy
tak charakteryzowal Antбw і Sklawinбw: "Kolor
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ich skбry і wlosбw niezbyt bialy lub zlocisty і niezupelnie czamy, а jednak sч oni ciemnoczerwoni... W :laden sposб Ь nie mozna ich sklonic do
niewolnictwa lub podleglo8ci w swoim kraju. Sц
liczni, wytrzymali, znoszч latwo upal, zimno,
deszcz, brak odzienia і pozywienia. Do przybywajцcych do nich cudzoziemc6w odnoszц si~ przychylnie і, okazujцc im oznaki swej przychylnosci
(przy ich przechodzeniu) z jednego miejsca na
drugie, strzegц ich w raz;ie potrzeby, tak ze gdyby
si~ okazalo, .Ze wskutek niedЬalstwa tego, kto
przyjmuje u siebie cudzoziemca, ten ostatni poni6slby (jakikolwiek) uszczerbek, ten kt6ry go
przyjmowal wczesniej, rozpoczyna wojn~ (z winnym), uwa.Zajцc za spraw~ swego honoru pomscic
cudzoziemca. Znajdujцcych si~ u nich jenc6w nie
trzymajц jak inne plemiona w niewoli przez czas
nieograniczony, lecz ograniczajцc (czas niewoli)
do okreslonego terminu, proponujц im wyЬ6r: czy
сhсц oni za okreslonym okupem powr6cic do domu, czy te.Z zostac si~ tam (gdzie si~ znajdujц)
na prawach ludzi wolnych і przyjaci6l?" Wedlug
Prokopa z Cezarei Antowie byli ludZmi "nader
wysokiego wzrostu і olbrzymiej sily".
Podstawowymi zaj~ciami Slowian wschodnich
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Rolnicy

і

ciesle (VIII w.)

byly rolmictwo і hodowla. ,,Majq wielkq ilosc
wszelakiego bydla і plon6w zlozonych w stogach,
а przede wszystkim prosa і beru" * - pisal Pseudo-Maurycy. Podobne opinie wyrazali inni historycy bizantyjscy. Nad g6rnym Dnieprem, Wolgq
і Okq p_
r zewazal_a jesz~ze gospodarka zarowa, wymagajqca wsp6lnej pracy duzych rodzin pat.r iar-

* ber sz~,
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roslina zbozowa, uprawiana gl6wnie na katakze pastewna.

chalnych,

obej'mujцcych

2-3 pokolenia. Slowianajpierw kore:, а ро uschnie:niu
drzewa sciriali pnie potrzebne na budulec і opal,
reszte: zas roslinno5ci podpalali. Popi6l ze _ spalonego w ten spos6b lasu sluzyl za naw6z. Ogolocony z drzew teren eksploatowany byl przez kilka lat, naste:pnie porzucano go і podpalano las w
innym miejscu. Na bezlesnych terenach uzytkowano pole przez kilka la t, ро czym opuszczano
j е па dluzszy okres.
N а poludniowych, czarnoziemnych і stepowych
obszarach, posiadajцcych od dawna kontakt z wysoko ·rozwinie:tц technikц antycznц, uprawa orna
znana byla juz od V w. p.n.e., rozpowszechnila
sie: jednak znacznie p6zniej. Granice: stanowil tu
VII w. n.e., gdy wszystkie plemiona poludniowo-wschodnie przeszly od we:drownego rolnictwa
wypaleniskowego do techniki ornej z uzyciem radla і sochy z zelaznym okuciem. Od VI-VII w.
pojawily sie: tez plugi odwracajцce саlц skib~, gdy
dotцd rysowano tylko wierzchniц warstwe: ziemi.
Rolnictwo orne rozwijalo sie: poczцtkowo jako
dwupol6wka, przy czym pola lezцce w poblizu
domostwa byly uprawiane kazdego roku і nawowne przez bydlo.
пie odrцbywali
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Slowianie uprawiali nie tylko proso, ale і pszezyto, groch, wyk~, len, gryk~, soczewic~, mak, czosnek, cebul~, konopie, zajmowali si~ tez ogrodnictwem. Dowodzц tego wykopaliska archeologiczne. W grodzisku odkrytym kolo
wsi Kara~ze~ka w poblizu Charkowa znaleziono
nasiona zb6z, gryki, lnu і maku, а takze zarna,
sierpy, na trafiono r6wniez na doly wygladzane
glinц і wapnem, sluzцce do przechowywania zЬo
Za.. Podobnie wygl~daly znaleziska na Kniaziowej
G6rce nad Rosiц oraz w kurhanach Drewlan,
gdzie odkryto ponadto resztki sochy. О wyjцtko
wej roli rolnictwa swiadczy tez kalendarz slowianski, dzielцcy czas na okresy odpowiadajцce
kolejno8ci prac rolnych. Styczen, czyli sieczen, byl
okresem rцbania drzewa na opal, luty, czyli suchy
- okresem suszenia drzewa, kwiecien - trawnyj - wzrostu traw, sierpien - okresem zniw
(zЬoze scinano sierpami, dopiero p6zniej rozpowszechnily si~ kosy uzywane pocцtkowo do z~
cia trawy).- ZЬoze ml6cono na klepisku przep~dza
jцc bydlo lub uzywajцc cep6w, mielono w obrotowych zarnach kamiennych, transportowano w
workach. Poj~cie "dostatek" oznaczalo w(>wczas оЬnic~, j~czmien,
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fitosc zЬo:la. Przy zniwach pracowaly pocz~tkowo
niemal tylko kobiety.
· Przejscie do rolnictwa ornego stalo si~ ЬodZ
cem do rozwoju hodowli, bowiem do pracy na
roli wprz~gni~to zwierz~ta. О powaznej roli hodowli w gospodarce Slowian wschodnich swiadczy
fakt, ze wsrбd licznych kosci zwierz~t znajdywanych przez archeologбw az ponad 80°/о stanowily
szcz~tki zwierz~t oswojonych: bydla rogatego, koni, swiil, w mniejszym stopniu owiec і kбz. Dane
te dowodz~ rбwniez, ze myslistwo, podobnie
zreszt~ jak ryЬolбwstwo і bartnictwo, odgrywalo
tylko drugorz~dn~ rol~ w gospodarce. Tylko w
pбlnocnej, lesistej cz~sci Slowiailszczyzny zaj~cia
te byly Ьardziej rozpowszechnione.
Powazn~ rol~ w zyciu gospodarczym odgrywalo
rzemioslo oraz handel. Na terenie wschodniej
Slowiailszczyzny archeologowie odkryli liczne narz~dzia zelazne pochodz~ce z I-V w. n.e. kosy, sierpy, lemiesze do plugбw, siekiery, dluta,
noze, szpilki, klucze, а takze bron: miecze, groty
do strzal, oszczepy, cz~sci tarcz. Szczeg6lnie Ьo
gaty asortyment wyroЬ6w zelaznych znaleziono
w tzw. Pasterskim Grodzisku kolo miasteczka
Smili nad srodkowym Dnieprem. Rбwnie:l wysoki
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poziom osiцgn~lo garncarstwo. W tej dziedzinie
produkcji specjalizowaly si~ niektбre rejony Slowianszczyzny, w kilku rбznych miejscowosciach
znaleziono skorupki setek naczyn. О rozwoju
zlotnictwa mбwіц znaleziska w Pasterskim Grodzisku, gdzie odkryto liczne bransolety, blaszki,
klamry, sprzцczki, wisiorki itp. Mieli tez Slowianie doswiadczonych tkaczy, krawcбw, szewcбw,
stolarzy, bednarzy і innych rzemieslnikбw.
Handel rozwijal si~ juz w pierwszych wiekach
naszej ery. Na terytorium dzisiejszej Ukrainy odkryto ponad 1000 znalezisk monet rzymskich; 140
z nich zaliczono do skarbбw, niektбre posiadaly
do 30 ООО monet! Slowianie sprzedawali Rzymianom zboze, bydlo, niewolnikбw, produkty lesne,
kupowali oliw~, wino, ceramik~, bron oraz wyroby metalowe. W pбzniejszym okresie rozwinцl si~
handel z Arabami, Swiadczц о tym rбwniez znaleziska, szczeg6lnie monet.
Rozwбj sil wytwбrczych wplynцl na ewolucj~
stosunkбw spolecznych. W pierwszych wiekach
naszej ery wsrбd Slowian wschodnich panowal
ustrбj rodowo-plemienny. Rбd spelnial w spoleczenstwie podstawowe funkcje gospodarcze. J ego
czlonkowie zajmowali okreslonц wspбlnot~ tery44

torialnq (jedna lub kilka pobliskich osad), wspбl
nie pracowali і konsumowali wyprodukowane
przez siebie dobra. R6d spelnial tez powaZпe funkcj е spoleczne - u trzymywal wewn~trznq zgod~
mi~dzy czlonkami, chronil ich przed zamachami
і napadami z zewnqtrz, regulowal codzienne zycie, ustanawial prawa і obowiqzki swoich czlonk6w. W calej wschodniej Slowianszczyznie panowalo w6wczas prawo "krwawej zemsty" rodowej,
istniala gl~boka solidarnosc mi~dzy wszystkimi
ludzmi nalezqcymi do jednego rodu. Wyzszq jedn?stk~ organizacyjnq stanowilo plemi~, skupiajqce wi~kszq ilosc rod6w mieszkajqcych na danym
terenie. N а czele j ego stali naczelnicy obierani na
wiecu z udzialem wszystkich doroslych m~zczyzn.
Wladza ich byla niewielka. Z jednej strony ogra-'
niczalo ich zgromadzenie ludowe, z drugiej starszyzna plemienna. Naczelnicy byli wodzami,
s~dziami і kaplanami w jednej osobie. "Sklawinowie і Antowie - pisal Prokop z Cezarei (zm.
ро 562) nie podlegajq wladzy jednego czlowieka, lecz od dawna zyjq w ludowladzwie, і dlatego
kazde szcz~scie і nieszcz~scie w ich zyciu jest dla
nich wspбlnq sprawq"'.
Glбwnq funkcjq organizacji plemiennej bylo
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zdobywanie nowych terytoriбw і lupбw, obrona
przed wrogiem, wydzielanie terenбw dla poszczegбlnych rodбw. МіаІо to ogromne znaczenie w
еросе charakteryzujцcej si~ nieprzerwanym niemal stanem wojny.
Przejscie do uprawy sprz~iajnej przyczynilo si~
do stopniowego zmniejszenia roli rodtl, bowiem
dzi~ki nowej technice moiliwa stala si~ indywidualna uprawa ziemi w ramach kilkuosoЬowej rodziny, wzrosla znacznie produkcja rolna, powi~k
szyly si~ zapasy iywnosci. Nowe osady ЬуІу juz
teraz zakladane nie przez rody, а przez pojedyncze rodziny lub grupy rodzin. Od VII w. n.e.
ustr6j rodowy poczyna ulegac wyraznemu rozkladowi, jego miejsce zajmuje wsp6lnota terytorialna oparta nie na zwiцzku krwi - jak bylo
dotychczas - lecz na wsp6lnym miejscu zamieszkania. W spбlnota sцsiedzka znana na Rusi pod
nazwц mir (na рбІnосу) і wierw (na poludniu)
dzielila ziemi~ mi~dzy czlonk6w, sprawowala nadz6r nad jej uprawц, rozstrzygala spory mi~dzy
czlonkami, organizowala obron~ przed wrogiem ЬуІу to wi~c zadania, jakie uprzednio spelniala
wsp6lnota rodowa.
W obr~bie wsp6lnoty terytorialnej istniala juz
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prywatna wlasn<>Sc ziemi ornej b~dцcej we wladaniu poszczegбlnych rodzin, natomiast lasy, lцki,
pastwiska і wody stanowily nadal wlasnosc wsp61nц. о procesie przemian spolecznych swiadczq
zmiany w budownictwie. Odkryte nad Romnц
(doplyw Suly) grodzisko patriarchalne - Monastyryszcze - skladalo si~ z 20-25 wielkich ziemianek zbudowanych ciasno obok siebie. Kazde
pomieszczenie przeznaczone bylo dla 70-80 os6b.
Archeologowie odnalezli r6wnie.Z wielkie domy
zbudowane z drewnianych Ьаlі, о powierzchni
50-100 m 2 • Zyly w nich cale rodziny obejmujцce
2-3 pokolenia. Natomiast we·wsi Boryszew, polozonej kolo zrбdel Donu, odkryto p6zniejszч osad~ z VIII-X w. posiadajl:lCЧ 200-250 jednorodzinnych zabudowan, cz~sciowo wgl~bionych w
ziemi~. Przylegaly do nich zabudowania gospodarcze: obory, jamy do przechowywania zb6z і suszenia ryb. Cz~sc zabudowan byla grodzona plotem, со najlepiej swiadczy о indywidualnym charakterze gospodarki. W leskowskim osiedlu kolo
Czerkas natrafiono na indywidualnц zagrod~ skladajцcц si~ z osmiu pomieszczen: Ьudynku mieszkalnego, trzech ob6r, chlewa, stodoly і dwбch
kom6r slu:Zqcych do produkcji narz~dzi. Domy
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z ІХ-Х w. posiadaly tylko 15-20 m 2 powierzchni і wyraznie przeznaczone byly dla kilkuosoЬowej rodziny.
Wyksztalcajчca si~ gospodarka indywidualna
powodowala powstawanie nier6wnosci spolecznych. W sr6d og6lu wolnych chlop6w stopniowo
poczyna wybijac si~ grupa moznych, posiadajчca
wi~kszч ilosc ziemi, narz~dzi, cennych przedmiot6w, niewolnik6w zdobywanych na wojnach lub
nabywanych drogч handlu. Arystokraci plemienni zacz~li stopniowo narzucac swч wol~ na wiecach, wybierali tez sposr6d siebie naczelnik6w
plemiennych, obejmowali wyzsze stanowiska w
organizacji spolecznej, zdobywali wi~kszoS.c lup6w wojennych; stopniowo uzalezniali od siebie
og6l chlop6w, zmuszajчc ich do swiadczen w naturze.
W czesnosredniowieczna Slowianszczyzna byla
juz powaznч pot~gч politycznч і militarnч. "Gdyby Slowianie nie byli ta~. rozdrobnieni і gdyby
pomi~dzy poszczeg6lnymi ich plemionami . bylo
mniej niezgody, to zaden z lud6w na swiecie nie
bylby w stanie im si~ oprzec" - pisal w Х w.
arabski historyk і podr6znik Masudi. Podobnч
opini~ przekazal zyjчcy kilka wiek6w wczesniej
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Pseudo-Maurycy. "Nie majцc nad sоЬц zwierzchnika, majц ciцgle zatargi ze sоЬц - pisal. - Poniewaz nie ma mi~dzy nimi jednomyslnosci, nie
zbierajц si~ wi~c razem, а jesli si~ zbiorц, to nie
dochodzi do jednej decyzji, gdyz nikt nie chce
ustцpic ... Poniewaz majц oni wielu kr6lik6w pozostajцcych ze sоЬц w niezgodzie, dobrze jest pozyskac sobie niekt6rych z nich namowц albo darami, zwlaszcza tych, kt6rzy siedzц blisko pogranicza (Bizancjum), а na innych si~ wyprawiac,
аЬу wojna ze wszystkimi nie sprowadzila wsr6d
nich jednosci, а nawet jedynowladztwa".
W okresie demokracji wojennej (VI-VII w.)
wojownikami byli wszyscy dorosli m~zczyzni.
W bardziej zaawansowanych w rozwoju rejonach
istnialy juz druzyny ksiцz~ce zlozone z najsprawniejszych wojownik6w. "Kazdy uzbrojony jest w •
dwa niewielkie <?szczepy, niekt6rzy takze majц
tarcze, mocne, lecz trudne do przenoszenia - pisal Pseudo-Maurycy. - Poslugujц si~ r6wniei
drewnianymi lukami і niewielkimi strzalami namoczonymi w specjalnie do tego celu przygotowanym jadzie, silnie dzialajцcym, jesli ranny nie
przyjmie wczesniej antidotum lub (nie skorzysta z) _innych srodk6w pomocniczych, znanych do4 -
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swiadczonym lekarzom, lub tez nie wytnie ciala
wokбl miejsca zranienia, аЬу jad nie rozprzestrzenil SЇЕ: dalej". Wojownicy slowiailscy uzywali tez
toporбw і ciE:zkich oszczepбw do walki wrE:cz;
Ьogatsi nosili miecze, helmy і kolczugi. Miecz stanowil broil najcenniejszц, ozdabiano go rбznymi
rysunkami. Byl rбwniez symЬolem. WrE:czajцc go
swemu synowi, ojciec mawial: "J edyne to twoje,
со zdobE:dziesz mieczem". Jesli prawujцcy siE: nie
byli zadowoleni z wyroku ksiE:cia, mogli najcZE:sciej uslyszee nastE:pujцce slowa: "Sцdzcie siE: ·mie.czem; kto ma ostrzejszy miecz, ten bE:dzie zwyciE:zcц". Wojownicy skladali przysiE:gE: na miecz
і tarczE:.
О taktyce walki Slowian informuje nas Pseudo-Maurycy: "Walczyc ze swymi wrogami lubiц
oni w miejscach poroslych gE:stym lasem, w ciesninach, na urwiskach. Z korzysciц dla siebie poslugujц siE: niespodziewanymi uderzeniami і podstt:;pami, zarбwno w dzieil jak і w nocy, wymyslajцc wiele (rбznych) sposobбw ... Znajdujцc wielkц pomoc w lasach, kierujц sit:; ku nim, gdyz umiejц doskonale walczyc w ciasninach. Czt:;sto porzucajц niesionч zdobycz (jak gdyby) pod wplywem zamieszania і uciekajц w lasy, nas~~pnie
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zas, gdy atakujцcy rzuca si~ na zdobycz, bez trudu wychodzч і zadajц straty nieprzyjacielowi. Sц
·mistrzami w wykonywaniu tego wszystkiego rбz
nymi wymyslonymi przez si~ sposo Ьаmі maj цсу
mi na celu zwabienie przeciwnika".
Do walki wyst~powali pieszo w luznym szyku,
ustawieni rodami і plemionami, posiadali rбwniez
nielicznц jazd~. W bitwie obronnej sypali waly,
urzцdzali zasadzki, wiцzali wozy, tworzцc umocniony оЬбz z kobietami і dziecmi wewnцtrz. Do
szturmu uzywali drabin і machin obl~zniczych.
Budowali tez grody otaczane fosц і walem drewniano-ziemnym lub zЬudowanym ze skrzyn drewnianych, wypelnionych ziemiц. W aly wzmacniane
b"·lv palisadц osloni~tч daszkiem dla ochrony zalogi przed strzalami przeciwnika.
Religia Slowian wschodnich poczцtkowo byla
nieskomplikowana. "Uwazajц oni - pisal Prokop
z Cezarei - ze tylko jeden Ьбg, twбrca blyskawic, jest panem calego swiata, і skladajц ти w
ofierze woly lub czyniц inne obrz~dy rytualne.
О przez.naczeniu nic nie wiedzц ani nie przyznajц ти zadnej. w zyciu ludzkim roli, lecz kiedy
smierc im zajrzy w oczy, czy to w chorobie, czy
w chwili niebezpieczenstwa, czy' па wojnie, slu51

bujч

wowczas, ze jesli ocalejч, to niezwlocznie
zlozч b:)gu ofiar~ w zamian za swe zycie, а uniknчwszy smierci (czyniq) jako sluЬowali і myslq,
ze za cen~ tej ofiary kupili sobie ocalenie. Odda•
.
jq ponadto czesc nimfom і rzekom, і wszelkim
innym duchom, skladajq im wszystkie ofiary і za
роmосч tych ofiar czyniч wrбz Ьу".
Slowianie czcili tez sily przyrody, slonce, ziemi~, ksi~zyc oraz niezliczone dobre і zle duchy
zaludniajчce lasy, pola, wody, gбry, szanowali tez
duchy swoich przodkбw. Pбzniej pojawily si~ Ьб
stwa sprawujчce opiek~ nad plemionami. Slowianie nie budowali jeszcze swiчtyn і nie mieli kaplanбw, а bбstwom oddawali czesc zwykle w
swi~tych gajach lub na uroczyskach. J edno z takich miejsc swi~tych odkryto w wiosce lwankowce w obwodzie chmielnickim. Znaleziono tu
trzy kamienne posчgi Ьбstw, z ktбrych jedno mialo trzy twarze skierowane w rбzne strony swiata.
Ofiary w plodach lesnych, rzadziej w zwierz~tach,
skladali ojcowie rodziц і przywбdcy plemienni.
Slowianie mieli duze uzdolnienia artystyczne.
Uwidoczniali je w ozdoЬach stroju, broni, przedmiotбw artystycznych, wyrobбw garncarskich. Od
Scyt6w przej~li. styl "zwierz~cy", wyrazajчcy si~
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ozdabianiem przedmiotбw postaciami zwierzцt:
koni, zaj~cy, ptakбw. Stosowali tez styl "geometryczny" - ornament skladajцcy si~ z linii і prostych figur: trбjkцtбw, kwadratбw, kбl, rombбw
itp. W tzw. martynowskim skarbie (nad Dniestrem kolo Halicza) znaleziono liczne blaszki z odlewanymi wyobrazeniami postaci ludzkich, swiadczцce o'wysokim poziomie sztuki. Jedna z blaszek
przedstawia wojownika z tarczц і wzniesionym do
gбry toporem, na innych widac postacie w spodniach do kostek, koszulach z dlugimi r~kawami,
wyszywanych na piersiach haftami, przepasanych sznurem lub krajkц. Stroje takie do dzis
noszц m~zczyzni na Ukrainie і Bialorusi .

•

З.

Poczqtki Rusi

Rozklad systemu rodowego prowadzil do powstania ustroju klasowego, opartego na wy~ysku
mas ludowych przez warstw~ panujqcq. Ziemie
slowiailskie na swej drodze roz~oju pomin~ly formacj~ niewolniczч, chociaz niewolnicy znani tu
byli juz w starozytno5ci. Praca ich nigdy jednak
nie stala si~ podstawч produkcji, а formy nie_wolnictwa mialy patriarchalny charakter, со podkreslal juz Pseudo-Maurycy. W VI-VIII w. we
wschodniej Slowiailszczyznie pocz~ly ksztaltowac
si~ stosunki feudalne, powstala wielka wlasnosc
ziemska, pojawil si~ wyzysk chlop6w - czlonkбw
wspбlnoty terytorialnej przez pan6w, wlascicieli umocnionych dwor6w budowapych poza
obr~bem wspбlnoty. Mozni powi~kszali swoje majчtki kosztem wsp6lnoty і stopniowo uzalezniali
od siebie ludnosc rolniczч. Wewnчtrz samej wspбl
noty r6wniez pogl~bialy si~ rбznice spoleczne. Zamozniejsi gospodarze wybijali si~ ponad ogбl
chlopбw, uЬozsi nie mogli podolac obowiчzkom
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nakladanym na czlonkбw miru і wierwu przez
twoгzцcy si~ aparat panstwa feu,dalnego і opuszczali wies, szukajцc lepszych warunkбw poza organizacjц. W rezultacie "wlбcz~gostwa" spadali
najcz~sciej do roli czeladzi, а nawet niewolnikбw
moznych panбw.
Czynnikiem przyspieszajцcym proces ksztaltowania si~ silniejszych zwiцzkбw plemiennych byla koniecznosc obrony przed оЬсц agresjц, na ziewie wschodniej Slowianszczyzny wyprawiali si~
bowiem Chazarowie mieszkajцcy nad dolnц Wolgц і plemiona koczownikбw znad Morza Czarnego.
Na wojnach mozni zdobywali lupy і niewolnikбw~
dzi~ki czemu uzyskiwali jeszcze wi~kszц przewag~
nad resztц spoleczenstwa. Tworzona przez klas~
panujцcц wladza panstwowa zцdala od czlonkбw
wspбlnoty podatkбw poradlnego * і podymnego ** - wymagala sluzby wojskowej, гоЬосіznу
przy budowie grodбw і drбg, dostarczania podwбd
urz~dnikom ksiцz~cym.

* poradlne - danina zaleZI1a od rozmiar6w ziemi
uprawnej.
** podymne - danina na rzecz ksi~cia sciqgana od zagrody (dymu) chlopskiej, swiadczona przewaznie w bydle
lub nierogaciznie.
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Wedlug przekaz6w arabskich w VIII w. па terytorium wschodпiej Slowiailszczyzпy istпialy juz
trzy pailstwa: Kujabia, Slawia і Artaпia. Бус
moze, bylo ich wi~cej, ale піе wszystkie sц potwierdzoпe zr6dlami.
Procesowi powstawaпia pailstwa sprzyjal rozwбj miast. Zaczцtki ich w пajlepiej rozwiпi~tych
rejoпach Ukrainy mozпa datowac juz па VIIVIII wiek. Poczцtkowo byly to osrodki о charakterze przede wszystkim rolпiczym, stopniowo stawaly si~ jednak centrami rzemieslniczo-handlowymi, adniinistracyjnymi і wojskowymi. W ІХ
Х w. na ziemiach wschodniej Slowiailszczyzny
bylo juz ponad 20 miast, wsrбd nich wyrбznial
si~ Kijбw. Poczцtki jego si~galy VIII lub pierwszych lat ІХ w. Przedtem па terenie Kijowa istniala osada trypolska. Legenda zanotowana w Opowiesci lat minionych, podstawowym zrбdle dohistorii pailstwa staroruskiego, podaje, jak powstalo miasto: "Bylo trzech braci. Jednego zwali
Kij, drugiego Szczek, trzeciego Choryw, siostra
ich zwala si~ Lybied. Kij siedzial па gбrze, gdzie
jest dzis zbocze Boryczew, а Szczek, siedzial na
gбrze, ktбrq dzis ZWq Szczekowicq, Choryw zas na
trzeciej gбrze, nazywanej od niego Chorywica.
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І zbudowali gr6d na czesc swego brata najstarszego і nazwali Kijowem ... А ро tych braciach
pocz~li panowac u Polan kniaziowie z ich rodu".
Miasto lezalo w bardzo dogodnym miejscu na skrzyzowaniu szlaku stepowego, wiodцcego
z Azji do Europy srodkowej, z drogц dnieprowц,
podstawowц arteriц komunikacyjnц wschodniej
Slowiai1szczyzny - szybko wyroslo wi~c na stolic~ pailstwa Polan і wielkie targowisko oraz
punkt przeladunkowy towar6w. Polanie toczyli
w6wczas ciцgle walki z p6lnocnymi sцsiadami ze
strefy lesnej - Drewlanami і Siewierzanami oraz z naj ezdzajцcymi stale z poludnia Chazarami.
W VIII w. musieli nawet przejsciowo uznac
zwierzchnictwo chanatu chazarskiego.
W tym samym czasie mieszkajцcy nad g6rnym
Dnieprem Krywicze opanowali szlaki wodne wiodцce ku Zatoce Fiilskiej і nad jeziorem Ilmen zalozyli wielki gr6d handlowy zwany Nowogrodem.
Rozwijajцcy si~ mi~dzy Baltykiem і Morzem
Czarnym handel przyciцgal na ziemie wschodniej
Slowiailszczyzny N orman6w szwedzkich zwanych
Waregami (kupcami). Dniepr stal si~ waznц arteriц komunikacyjnц, zwanц szlakiem "Od Waregбw do Grek6w". Trudniцcy si~ handlem і roz-
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Ьojem Waregowie mieszali si~ do walk mi~dzy
plemiennych we wschodniej Slowianszczyznie
і najmowali si~ do druzyn ksiчz~cych, а nawet
wst~powali na sluzb~ do Bizancjum. Okolo 850 r.
grupa Waregбw pod w·odzq Askolda і Dira zdobyla wladz~ w Kijowie. W 862 r. w Nowogrodzie
przej~li wladz~ skandynawscy najemnicy z Rurykiem na czele. W dwadziescia lat pбzniej nast~pca
Ruryka, Oleg (879-912), zamordowal Askolda
і Dira, opanowal Kijбw і polчczyl pod swym panowaniem оЬа pailstwa, tworzчc w ten sposбb
Rus Kijowskq. Oleg podbil rбwniez plemiona Radymiczбw і Siewierzan, uznajqce dotчd zwierzchnictwo Chazarбw, а takze plemi~ Drewlan. Mieszkajчcy nad Dniestrem і Dunajem Tywercy oraz
Ulicze dlugo bronili swej samodzielnosci, az
wreszcie ulegli nast~pcy Olega, Igorowi. Rus Kijowska nie obejmowala jednak calego terytorium
dzisiejszej Ukrainy, bowiem cz~sc strefy lasostepu
і niemal саІч cz~sc stepowч dzierzyli mocno w
swych r~kach Chazarzy, ро nich zas dalsze ludy
naplywajqce z gl~bi Azji: Pieczyngowie і Polowcy.
Okreslenie roli Norman6w w tworzeniu panstwowosci ruskiej jest zagadnieniem bardzo kon-

58

trowersyjnym. W historiografii od lat toczq si~
na ten temat burzliwe dyskusje. Cz~sc badaczy
zwanych dzis "normanistami" wiцzala powstanie
panstwa kijowskiego przede wszystkim z dzialalnosciц W aregбw і zwlaszcza nacjonaliSci niemieccy- zaprzeczali w ogбle zdolnosciom Slowian
do utworzenia wlasnego panstwa. Natomiast tzw.
"antynormanisci", wsrбd nich glбwnie historycy
radzieccy, negowali zupelnie ich rol~. Wplцtanie
czynnika politycznego do powaznej dyskusji naukowej przyczynilo si~ tylko do zaciemnienia problemu. Dopiero ostatnie badania naukowe historykбw

stosujцcych

metodologi~

marksistowskц,

wsrбd

ktorych znacznц rol~ odegrali Polacy (glбw
nie prof. Н. Lowmianski), pelniej і obiektywniej
wyjasnily zagadnienie powstania pailstwa ruskiego.
Nie ulega dzis wцtpliwo5ci, ze Waregowie nie
byli twбrcami pailstwa, lecz najemnymi wojownikami, ktбrzy skutecznie interweniowali w walki mi~dzyplemienne і zdobywszy zgod~ cz~sci
miejscowego spoleczenstwa, zagarn~li wladz~ w
kilku istniejцcych juz osrodkach. z pewnosciц
jednak potomkowie Ruryka, legendarnego twбr
cy dynastii panujцcej na Rusi przez kilka stuleci,
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odegrali zшicznц rol~ w budowie pailstwa ruskiego. Sami Waregowie szybko roztopili si~ zresztц
w masie miejscowej ludnosci, przej~li jej wierzenia, j~zyk і obyczaje, ulegli zupelnej slawizacji.
Nie wyjasniona jest dotцd sama nazwa Rus.
"Normanisci" uwazajц jц za przyniesionц przez
Waregбw і dowodzц, ze pochodzi od fiilskiego
okreslenia Szwedбw - Ruotsi. Inni Ьadacze wywodzц nazw~ pailstwa od rzeki Ros. Pierwotnie
terminem Rws okreslano tylko pailstwo Polan,
stцd wysu wa si~ przypuszczenie, ze nazwa pochodzi z zamierzchlych jeszcze czasбw. Bizantyjczycy trzymali si~ starej nazwy: Scytia lub Tauro-Scytia, jednak podkreslali, ze sami mreszkailcy
kraju nazyw~jц siebie Rusami.
Najwczesniejszy okres dziejбw pailstwa przebiegal pod znakiem stalych kontaktбw z Bizancjum, zarбwno militarnych jak dyplomatycznych,
handlowych і kulturalnych. ~ierwsi Rurykowicze
uwazali swбj pobyt na Rusi za przejsciowy і za
glбwny cel owego panowania stawiali zdobycie
Konstantynopola. Wyprawy na Cesarstwo traktowali przede wszystkim jako okazj~ do zdobycia
obfitych lupбw wojennych w bogatych miastach
bizantyjskich. Na stolic~ cesarskц Rusini wypra-
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Ruska flota wojenna. Lodzie dlubanki. Miniatura bizantyjska

wiali

si~ drogц morskцr

na wielkich lodziach mogцcych pomiescic do 40 ludzi.
Ро raz pierwszy wojownicy ruscy zaatakowali
Bizancjum juz w 860 r., jeszcze przed zjednoczeniem panstwa. "Onze lud, cz~sto przez innych
wspominany і wyslawiany - skarzyl si~ w kazaniu patriarcha
konstantynopolitanski
Focjusz - przewyzsza wszystkie inne narody okrucienstwem і krwiozerczosciц. Мбwі~ о Rusach,
ktбrzy podbiwszy sцsiednie ludy na brali pychy
і powziцwszy wysokie mniemanie о sobie, podniesli or~z przeciw panstwu rzymskiemu". Wkrбtce
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potem traktat z Bizancjum, pierwszy w historii
Rusi uklad mi~dzynarodowy, przywrбcil pokбj,
choc nietrwaly, nad Morzem Czarnym.
W 907 r. ksiчz~ Oleg ponownie zaatakowal Konstantynopol. Wprawdzie nie zdobyl miasta, ale
"cesarz Leon zawarl pokбj z Olegiem і przyobie-'
cal dari placic, і przysi~g~ wzajemnie skladali.
(Bizantyj~zycy) sami krzyz calowali, а Olega і ludzi jego wezwali do przysi~gi wedle zakonu ruskiego і kl~li si~ oni na miecze, і na Peruna, boga
swego, і na Wolosa, boga bydla, і pok6j utwierdzili" - notowal anonimowy autor Opowiesci lat
minionych. Korzystny ЬуІ tez dla Rusi uklad
handlowy z Bizancjum zawarty w 911 r. Nast~pca
Olega, ksiчz~ Igor, w 941 і 944 r. podjql nowe
wyprawy na Konstantynopol, ale odparty spod
murбw miasta, musial przystac na nowy uklad
handlowy, mniej korzystny dla Rus6w.
·
- "Jako blyskawic~, kt6ra jest na niebiosach,
Grecy majq u siebie і puszczajч jq, раlчс nas,
wskutek tego nie pokonalismy ich" - tlumaczyli
si~ wojownicy ро powrocie do Kijowa. Zastosowany przez obroric6w "ogieri grecki" spalil wi~k~
szosc ruskich lodzi і zmusil napastn1k6w do odwrotu.
62

W miart:; rozwoju stosunkбw handlowych z Bizancjum, wladcy kijowscy zцdali od podporzчd
kowanych im plemion coraz wi~kszych danin w
naturze - futer, skбr, zboza, miodu, wosku ktбre przeznaczali na eksport do Cesarstwa. Stale
\Vzrastajчce potrzeby przede wszystkim dworu
ksiqzt:;cego і moznych, koniecznosc u trzymania
druzyny і urzt:;dnikбw, powodowaly wzrost obciч
zeil ludnosci, со doprowadzilo do buntбw chlopskich і pojawienia sit:; tendencji separatystycznych
wsrбd poszczegбlnych plemion. w walce z buntownikami zginчl ksiqzt:; Igor (945). Powstanie
stlumila Olga, energiczna wdowa ро zabitym ksit:;ciu, ktбra p!'zez szereg lat sprawowala wladzt:; w
imienu maloletniego Swiatoslawa. Wladczyni ruska podtrzymywala ozywione stosunki z Bizancjum
і w 957 r. goS.Cila nawet w cesarskiej stolicy. Popierala rozwбj prawoslawia, przenikajчcego na
Rus z Bizancjum oraz Bulgarii, а podczas wizyty
w Konstantynopolu przyjt:;la nawet chrzest. Ojcem
chrzestnym ruskiej ksit:;zniczki ЬуІ sam cesarz
Konstanty Porfirogeneta. Olga nawiчzala rбwniez
stosunki z dworem Ottona І і sprowadzala do Kijowa niemieckich misjonarzy.
Swiatoslaw nie poszedl sladem matki, oparl sit:;
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na zwolennikach pogю1stwa. Ten "gorчcy, sinialy,
gwaltowny і energiczny" wladca cale niemal zycie sp~dzil na wojnie. "Zaczчl zbierac wojбw licznych і m~znych і іdчс lekko, jak rys, liczne wojny
toczyl. Chodzil nie Ьіоrчс z sohч wozu ni kotla,
lecz pokrajawszy cienko konin~ lub dziczyzn~, lub
wolowin~, na w~glach piekl jadlo, nie majчc ani
namiotu, tylko podklad poslawszy і siodlo w glowach, tacy sami і inni woje jego byli" - pisal
autor Opowiesci lat minionych.
W latach 964-966 Swiatoslaw podbil plemi~
Wiatyczбw, nast~pnie splчdrowal ziemi~ Bulgarбw nadwolZailskich і wyruszyl na Chazarбw,
ktбrzy w VIII w. opanowali stepy nadwolzailskie
oraz czarnomorskie і utworzyli pot~zne pailstwo
ze stolicч ltil przy ujsciu Wolgi. Miasto rychlo
stalo si~ powaznym osrodkiem handlowym lчсzч
cym Azj~ Srodkowч і kraje araЬskie z Bulgariч
wol:lailsko-kamskч і Slowianami. Chazarowie, lud
pochodzenia tureckiego, prowadzili na wp6l koczowniczy tryb zycia, trudnili si~ rolnictwem, pasterstwem, przede wszystkim zas handlem. Do
Х w. chanat chazarski byl pot~znym pailstwem,
а podstaw~ jego sily stanowila swietna jazda.
W drugiej polowie Х w. pailstwo przezywalo ро64

wazny kryzys wewn~trzny і nie potrafilo juz
oprzec si~ Rusinom. Zniszczony zupelnie Itil nigdy
nie podniбsl si~ z ruin, а chanat chazarski przestal istniec. Nad Morzem Azowskim Swiatoslaw
zalozyl grбd Tmutarakaii, majцcy stanowic punkt
strategiczny dla wypadбw na greckie kolonie na
Krymie, odrodzone we wczesnym sredniowieczu
pod оріеkц Bizancjum. Sukcesem wojowniczego
ksi~cia skoiiczyly si~ rбwniez wyprawy na pбl
nocny Kaukaz. Ekspansja Rusбw nie wsz~dzie
miala militarny charakter. W Х-.ХІ w. wychodzcy z panstwa kijowskiego skolonizowali niczyj е
dotцd і puste obszary za Karpatami і zbudowali
duzy grбd u zhorod.
W 968 r. za namowц Bizancjum Swiatoslaw wyruszyl do Bulgarii. І tym razem odniбsl wielkie
sukcesy. Ро opanowaniu znacznej cz~sci Bulgarii
ksiцz~ postanowil przylцczyc zdobyte terytoria do
Rusi. Cesarstwo zaniepokoilo si~ wizjц groznego
і agresywnego sцsiedztwa, totez do najazdu na
Rus naklonilo Pieczyngбw. Koczowniczy ten lud
pochodzenia tureckiego juz w 915 r. "przyszedl ро
raz pierwszy na ruskц ziemi~". Dosyc interesujц
ca jest taktyka walki Pieczyngбw. Podstawц ich
wojsk byla lekka jazda, sprawnie operuj~цca lu5 -
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kiem і wlбczniq. Ро zasypaniu przeciwnika strzalami z lukбw atakowali wlбczniami, а gdy wrбg
nie zachwial si~, udawali ucieczk~, Ьу wciчgnчc
go w zasadzk~. Bitw~ rozstrzygali zwykle szarzч
jazdy z mieczami w dloni. Za namowч Bizancjum
Pieczyngowie zaatakowali Kijбw і tylko przebieglosci wojewody Pretycza miasto moglo zawdzi~czac swe ocalenie. Do Bulgarii, gdzie przebywal Swiatoslaw, czym pr~dzej wyslano goilca
z prosbч о pomoc.
- "Ту, ksiчz~, оЬсеj ziemi szukasz і pilnujesz,
а od wlasnej si~ oddaliles, omal nie wzi~li nas
Pieczyngowie, matk~ twojq і dzieci twoje" wedle slбw autora Opowiesci lat minionych mial
oswiadczyc goniec.
Swiatoslaw szybko powrбcil pod Kijбw, przep~dzil Pieczyngбw w stepy і znowu powrбcil do
Bulgarii. Upojony dotychczasowymi sukcesami,
mial powiedziec do matki і bojarбw: "Niewygodnie jest mi przebywac w Kijowie, chc~ mieszkac
w Perejaslawcu (Preslawie) na Dunaju, jako ze
jest to srodek mojej ziemi, jako ze tam wszelkie
dobra przybywajq. Od Grekбw zloto, drogocenne
tkaniny, wina і przerбzne jarzyny, z Czech і W~67

gier konie і srebro, а z Rusi skбry, wosk, miбd
і czeladz".
Gdy wyslannicy cesarza bizantyjskiego przybyli
do obozu ruskiego і zazцdali opuszczenia Bulgarii,
Swiatoslaw "dal poslom rzymskim takц oto dumnц odpowiedz: on jak mбwi - nie opusci
tej bogatej dzielnicy, jesli nie dadzq mu (Grecy)
wielkiej sumy pieni~dzy... J esli Rzymianie mбwi on nie zechcц mu tyle zaplacic, to niechaj z Europy, ktбra do nich nie nalezy, przesiedlц si~ do Azji і niechaj nie marzц, ze Tauro-Scytowie bez tego si~ z nimi. ugodzч".
Rokowania nie daly rezultatбw. Mimo to cesarz
Jan Tzimiskes przyslal jeszcze drugie poselstwo,
radzцc Rusom "jak przyjaciolom, niezwlocznie
і bez zadnych zastrz~.Zen opuscic ziemi~, ·ktбra bezwzgl~dnie do nich nie nalezy. Nie usluchawszy
tej rady - mбwi cesarz - zerwiecie nasz sojusz,
а nie my to uczynimy". Przypominajцc Rusom
niepowodzenia Igora pod Konstantynopolem cesarz ostrzegl: "Nie sцdz~, abys і ty m6gl powrб
cic do swojej ojczyzny, jesli zmusisz do wystцpie
nia przeciwko sobie cale wojsko rzymskie".
Wojowniczy ksiцz~ nie myslal jednak ustцpic.
"Nie pojmuj~, jaka koniecznosc zmusza rzymskie68

go monarch~, Ьу mial isc do nas- oswiadczyl. Niechaj nie trudzi si~ podr6zц do naszej ziemi ...
iny sami niedlugo ustawimy namioty przed bizantyjskimi wrotami, opaszemy miasto mocnym walem і jesli on (cesarz) zdecyduje si~ zaczцc bitw~,
m~znie stawimy mu czolo і pokazemy mu dowodnie, zesmy nie biedni rzemieslnicy, zyjцcy samq рrасц, lecz m~zni wojownicy zwyci~zajцcy
wrog6w or~zem, chociaz w nieswiadomosci swej
uwaza on Rusin6w za slabe kobiety і chce nas zastraszyc grozbц, jak niemowl~ta straszy si~ r6znymi dziwadlami".
W 970 r. doszlo pod Adrianopolem do wielkiej
bitwy. Gdy w czasie walki zachwialy si~ szeregi
Rus6w і panika ogarn~la zolnierzy, nieustraszony
Swiatoslaw zawolal do swoich: "Zginie slawa, towarzyszka or~za Rus6w, kt6rzy bez trudu zwyci~
zali ludy SqSЇednie і bez przeleWU krwi podbijali
cale kraje, jesli teraz haniebnie ustqpimy przed
Rzymianami. А wi~c z m~stwem przodk6w naszych і z tц myslц, ze ruska sila byla do tego
czasu niezwyci~zona, b~dziemy Ьіс si~ о zycie nasze. Nie mamy zwyczaju ratowac si~ ucieczkц do
ojczyzny, lecz albo zyc jako zwyci~zcy, аІЬо dokonawszy znakomitych czyn6w, umrzec ze slawц".
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Swia tosla w zdolal opanowac panik~ і wygral
ale nast~pne starcia skonczyly si~ niepowodzeniem wojsk ruskich. Nad Dunajem doszlo wi~c
do rokowan zakonczonych podpisaniem nowego
ukladu. Na t~ uroczystosc przybyl sam cesarz w
pozlacanej zbroi, otoczony switq w lsniцcych panceгzach. Wyjechal mu naprzeciw !ksiцz~ Swiatoslaw. Grecy z ciekawosciц przyglцdali si~ ruskiemu wladcy.
"Z wyglцdu - pisal bizantyjski hi:storyk Leon
Diakon - tak si~ oto on przedstawial: sredniego wzrostu, ani zbyt wysoki, ani zbyt maly,
о krzaczastych brwiach, bl~kitnych oczach, plaskim nosie, z ogolonц brodц і g~stymi, dlugimi,
wiszцcymi na gбrnej wardze wlosami. Glow~ mial
calkiem golц, ро jednej tylko stronie glowy wisial pukiel wlosбw, oznaczajцcy znakomitosc rodu,
szyja gruba! ramiona szerokie і cala postac dosyc
ksztaltna. Wydawal si~ ponury і surowy. W jednym jego uchu wisiala zlota zausznica ozdobiona
perlami, z rubinem umieszczonym na srodku.
Odziez mial bial~ niczym, prбcz czystosci, nie rбz
nіцсц si~ od innych. Pomбwiwszy niewiele z imperatorem о pokoju, siedzцc w lodzi na lawce,
przeprawil si~ z powrotem".
bitw~,
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Powracajцc znad Dunaju Swiatoslaw nie wyrzekl si~ wojennych planбw wobec Bizancjum.
- "Pбjd~ w Rus, przywiod~ wi~cej druzyny" - powiedzial do swych wojownikбw. Nie
zdцzyl jednak zrealizowac swych zamiarбw. Gdy
w 972 r. zdziesiцtkowana w wojnie z Bizancjum
druzyna ksiцz~ca przeprawiala si~ p:r:-zez porohy
Dniepru, zostala niespodziewanie zaatakowana
przez Pieczyngбw. W zaci~tej walce zgin~la wi~k
szosc Rusinбw, polegl tez Swiatoslaw. Wojowniczy ksiцz~ mial wбwczas 35 lat.
N а Rusi nastцpil teraz kilkuletni okres walk
о wladz~ mi~dzy synami poleglego monarchy.
Zwyci~sko z nich wyszedl, przy ротосу sprowadzonych ze Skandynawii oddzialбw Waregбw, jeden z mlodszych braci - Wlodzimierz. Pod j ego
rzцdami Rus weszla w okres swietnosci і pot~gi.

4. Rozkwi\ starego panstwa

W okresie rzцdбw Wlodzimierza Wielkiego
(980-1015) zakonczona zostala budowa panstwa
ruskiego, ktбre znacznie powi~kszylo swe terytorium. Wladca kijowski narzucil trybut ludom finskim, mieszkajцcym na pбlnocnym wschodzie,
і przesunцl granice panstwa az do zrбdel Oki. N а
zachodzie,
981 r. "poszedl Wlodzimierz na Lachбw і zajцl grody ich, Przemysl, Czerwien і inne,
ktбre dzis sч pod wladzц Rusi. W tymze roku pobil Wiatyczбw і nalozyl na nich dan od radla,
jakц tez ojciec jego bral" (Opowiesc lat minionych). Dzi~ki rozszerzeniu granic na zachodzie
Rus stala si~ sцsiadem Polski і W~gier, а zdobyte przez Wlodzimierza Grody Czerwienskie byly
odtцd punktem zapalnym w stosunkach polsko-ruskich. Konflikt rozpoczцl si~ w 1013 r., gdy
ksiцz~ polski, Boleslaw Chrobry, interwieniujцc
na rzecz swego zi~cia, Swi~topelka, wyprawil si~
na Rus і spustoszyl znaczne polacie ziemi. W czasie dzielenia lupбw doszlo do klбtni ze sprzymie-

w
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rzonymi Pieczyngami, ktбrzy na rozkaz Chrobrego zostali wybici przez rycerzy polskich. W 1017 r.
Rusini zrewanzowali si~ za najazd і, korzystajчc
z ataku cesarza niemieckiego na Polsk~, napadli
ze wschodu. Ро bezskutecznym obl~zeniu Brzescia nad Bugiem musieli si~ jednak wycofac.
Wlodzimierz wyprawial si~ rбwniez na Krym
і zdobyl Chersonez, odpieral tez skutecznie cz~ste
napady Pieczyngбw. Dla oslony granic ·pailstwa
przed koczownikami wzniesiono nad Desnq, Osterem, Trubiezч, Sulч і Stugnq szereg nowych warowni і odbudowano stare, obsadzajчc je najlepszymi zalogami. W celu obserwacji koczownikбw
na specjalnie usypanych kurhana.ch wystawiano
posterunki strazni~e. Na najbardziej zagrozonych
odc•i:nkach posterunki oЬserwacyjne і umocnienia
polчczone zostaly walem ziemnym і cz~stokolem.
W ten sposбb powstala dluga linia fortyfikacji
chr:oniчcych kraj przed najazdem od strony stepбw.

W 983 r. Wlodzimierz pokonal Jacwingбw, lud
pochodzenia baltyckiego zamieszkujчcy tereny
obecnej cz~sci Mazur, Podlasia і Suwalszczyzny.
Udzielil tez ротосу cesarzowi bizantyjskiemu
Bazylemu ІІ w wojnie z Bulgariq, w zamian za
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Pomnik chrztu Rusl w Kijowle

со kilka lat pбzniej otrzymal r~k~ ksi~zniczki
Anny, siostry wschodnio-rzymskiego monarchy.
Starajцc si~ zlikwidowac tendencje odsrodkowe
wsrбd poszczegбlnych plemion, pousuwal miejscowych wladcбw і na ich miejsce osadzil w charakterze wasali swoich 12 synбw, zaleznych od
kijowskiego zwierzchnika. Rychlo jednak okazalo
si~, ze nowi ksiцz~ta weszli w zbyt bliskie stosunki z miejscowц arystokracjц і z biegiem lat
stali si~ wyrazicielami lokalnej opozycji. Osrodkiem jej zostal szybko rozwijajцcy si~ Nowogrбd,
ktбry sюnodzielnie prowadzil ekspansj~ handlowц
і politycznц w kierunku Morza Bialego і Baltyckiego.
Celem silniejszego zjednoczenia plemion ru.s'kich Wlodzimierz staral si~ stworzyc wspбlny
kult poganski dla calego panstwa. "1 postawil na
wzgбrzu, poza palacowym podwбrcem Peruna
drewnianego, а glowa jego srebrna, а wцs zloty,
і Chorsa-DadzЬoga (Ьоgа slonca), і Strzyboga,
і Simargla (boga pochodzenia srodkowoazjatyckiego), і Mokosz (boginti plemion finskich)". Kulty
te nie byly jednak powszechne і ksiцz~ zrozumial,
ze stara religia nie sprosta wyznaczonemu jej zadaniu. Zdecydowal si~ wi~c na przyj~cie chrztu
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od Bizancjum. W 988 lub 989 r. przyjцl nowц
poslubil Ann~. Wraz z nіч przybyli na
Rus liczni duchowni greccy, kilku biskup6w і metropolita. Stworzenie organizacji koscielnej nie
sprawilo wi~kszych trudnosci, bowiem nowa religia juz od ІХ w. rozprzestrzeniala si~ wsr6d plemion ruskich. Dzi~ki kontaktom handlowym па
obszarach wschodniej Slowianszczyzny istnialy
r6wniez wplywy islamu і wyznania mojzeszowego, jednak religie te nie znalazly liczniejszych
zwolennik6w. Znacznц rol~ w chrystianizacji kraju odegrali duchowni bulgarscy, kt6rzy przyniesli па Rus liturgi~ і pismiennictwo slowianskie,
przyczyniajцc si~ w ten sposбb do p6zniejszego
rozkwitu kultury w ojczystym j~zyku. Przy cerkwiach і klasztorach pocz~ly wkrбtce powstawac
szkoly ksztalcцce nie tylko duchownych, ale
і przyszlych dostojnikбw panstwowych.
Bliskie kontakty z przodujцcym wбwczas osrodkiem kultury europejskiej - Konstantynopolem
- przyczynily si~ do rozkwitu nauki і sztuki. Na
rozw6j tej sztuki, szczegбlnie sakralnej, duzy
wplyw wywieralo nie tylko Bizancjum, ale rбw
niez Bulgaria, w mniejszym stopniu Serbia, а nast~pnie Gruzja.
wiar~ і
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Wierzenia chrzescijanskie rozpowszechnily si~
na Rusi stosunkowo szybko і w polowie ХІ w.
ogarn~ly niemal cale pailstwo. Tylko na p6lnocy
dlugo utrzymywalo si~ jeszcze pogailstwo, pomieszane z pierwiastkami chrzescijailstwa. Wiele
dawnych swiчt і obrz~d6w pogailskich - nie bez
trudnosci - zostalo przystosowanych przez cerkiew""do nowych warunk6w. Na przyklad tradycyjne swi~to Kupaly przeksztalcilo si~ w chrzescijailskie swi~to lata, swi~to sloilca і pioruna
stalo si~ Wielkanocц, swi~to Lady zamieniono na
swi~cony piцtek, obchodzony na Ukrainie zamiast
niedzieli az do XVI w.
Dzi~ki chrystianizacji Rus zblizyla si~ do innych pailstw europejskich, stala si~ r6wnoprawnym partnerem w rozmowach dyplomatycznyc~
і ukladach mi~dzynarodowych, o.Zywila znacznie
kontakty z odleglymi nawet dworami. Ideologia
chrzescijailska przyczynila si~ do centralizacji
pailstwa і wzmocnienia wladzy ksi~cia kijowskiego, kt6ry ~ oczach spoleczeilstwa uzyskal rang~
"pomazailca Ьozego". Rozlegle і slaЬo zaludnione
pailstwo Rurykowicz6w nie posiadalo jeszcze silniejszych wi~zi gospodarczych ani politycznych,
szybko rozwijajцca si~ cerkiew stala si~ wi~c naj-
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Miniatura ruska. U g6ry - Ksiч:t~ Wlodzimierz wyprawia brata
Borysa па Pieczyngбw; u dolu - Swi~topelk z zonч grzebie
ojca

waznieJszym czynnikiem jednoczчcym. Nowa religia sprzyjala tez rozwojowi mlodego, feudalnego ustroju spolecznego. Ро chrystianizacji Rus,
jako sojusznik Bizancjum, pomagala cesarstwu
podczas wojen z Bulgariч (989 і 1016) oraz Armeniч (1000).
Ро smierci Wlodzimierza Wielkiego dziedzicem
tronu kijowskiego zostal Swi~topelk, najstarszy
syn zmarlego wladcy і zi~c Boleslawa Chrobrego,
cieszчcy si~ poparciem Pieczyngбw.
- Pozabijam braci moich і sam wezm~ wladz~
ruskч mial oswiadczyc swoim stronnikom.
Swi~topelk zamordowal со prawda kilku braci,
ale wбwczas wystчpil przeciw niemu zbrojnie Ja..:
roslaw, wladca Nowogrodu, usilujчcy jeszcze za
zycia ojca uzyskac niezaleznosc od Kijowa.
"Przyszedl Jaroslaw na Swi~topelka і stan~li
naprzeciw ро obu stronach Dniepru і nie. smieli
wystчpic ni сі przeciw owym, ni owi przeciw
tym - pisal ruski kronikarz. -- І stali trzy miesiчce naprzeciw siebie. І росzчІ wojewoda Swi~to
pelkowy, jezdzчc wzdluz brzegu, szydzic z Nowogrodzian mбwічс:
- Czegoscie przyszli z tym kulawym? Wszak
ciesle jestescie. Postawimy was domy nasze bu79

dowac. -·То uslyszawszy Nowogrodzianie rzekli
do Jaroslawa:
- Jutro przeprawimy siE; na nich; jesli kto nie
pбjdzie z nami, sami porцbiemy go.
Byly juz przymrozki. SwiE;topelk stal miE;dzy
dwoma jeziorami і саlц noc pil z druzynц swojц.
Jaroslaw zas, nazajutrz uszykowawszy druzynE;
swojц, ze switem przeprawil siE;. І wysiadlszy na
brzeg, odtrцcili lodzie od brzegu і natarli, Іі zeszli
siE; natychmiast. Byla walka zaciE;ta і niepodobna
bylo Pieczyngom pomagac przez jezioro (SwiE;topelkowi). І przycisnE;li SwiE;topelka z druzynц do
jeziora, і wstцpili na lбd, і zwyciE;zac poczцl Jaroslaw. Widzцc to SwiE;topelk zbiegl і zwyciE;zyl
Jaroslaw".
Pobity SwiE;topelk uszedl na dwбr Boleslawa
Chrobrego, szukajцc tam pomocy. KsiцzE; polski,
opromieniony niedawnymi sukcesami w WOJnle
z cesarzem niemieckim, ~hE;tnie przystal na interwencjE;.
W lipcu 1018 r. nad Bugiem wojska Boleslawa
spotkaly armiE; Jaroslawa. Rycerze obu stron poCZE;li lzyc siebie przez rzekE;. "І mial J arosla\v
piastuna і wojewodE; imieniem Budy - pisal ru80

ski kronikarz Nestor. - І poczцl on lzyc Boleslawa, mбwіцс:
- Oto сі przebodziem oszczepem brzuch twбj
tlusty.
Byl bowiem Boleslaw wielki і ci~zki, ze і na
koniu ledwie mбgl siedziec, lecz byl roztropny.
І rzekl Boleslaw do druzyny swojej:
- Jesli was ta obelga nie obraza, to ja polegn~ sam.
W siadlszy na kon wj echal do rzeki, а za nim
wojsko jego. Jaroslaw zas nie zdцzyl uszykowac
si~ і zwyci~zyl Boleslaw Jaroslawa".
Wojska polskie zdobyly Kijбw, а Swi~topelk
ponownie zasiadl na tronie ksiцz~cym. Polacy
zlupili bogate miasto, w drodze powrotnej zas
odebrali Grody Czerwienskie. J ednak w rok p6z·niej Jaroslaw z wojskami nowogrodzkimi і posilkami Waregбw pokonal Swi~topelka, kt6ry zginцl
podczas ucieczki na zachбd.
Wkr6tce potem znowu wybuchly walki о wladz~ na Rusi. Konkurentem Jaroslawa stal si~ teraz inny jego brat, ksiцz~ tmutarakailski ~sci
slaw, majцcy poparcie moznych w Ziemi Czernihowskiej і Siewierskiej. W 1026 r. zwaSпieni bracia zawarli uklad, na mocy kt6rego M8cislaw
6 -

Zarys... t.
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Grobowiec Jaroslawa M<tdrego w katedrze kijowskiej

otrzymal we wladanie wschodniч cz~sc paiistwa.
W tym samym roku Jaroslaw rozgromil Pieczyngбw. Kl~ska ta zupelnie zalamala sily stepowych
rabusiбw. W konsekwencji nie oparli si~ oni na-jazdowi swoich pobratymcбw - Polowc6w, ktб
rzy w polowie ХІ w. opanowali stepy czarnomorskie. Pokonani Pieczyngowie wycofali si~ nad
Dunaj, cz~sc pozostala na miejscu і pomieszala
si~ z nowymi zdobywcami. W 1036 r. zmarl ksiч
z~ tmutarakю1ski і Jaroslaw zdobyl juz niepodzielnq wladz~ na calej Rusi.
Okres jego panowania byl szczytowym momentem rozwoju Rusi Kijowskiej - najrozleglejszego
wбwczas paiistwa w Europie. Jaroslaw, zwany
przez potornnych Mчdrym, podjчl zwyci~skie wyprawy na Jacwingбw, narzucil swoje zwierzchnictwo ugrofiiiskim і Ьaltyckim plemionom w
Estonii і na I:.otwie, а korzystajчc z wojny Mieszka 11 z cesarzem niemieckim w 1031 r. odebral
Polsce Grody Czerwieiiskie. W pбzniejszym okresie stal si~ sojusznikiem Kazimierza Odnowiciela
і aktywnie pomagal polskiemu ksi~ciu w zwalczaniu separatystycznego ruchu Maslawa na Mazowszu, obawial si~ Ьowiem podobnych jak w
Polsce wystчpieii antyfeudalnych. Wyrazem za83

ciesniajцcych si~ stosunkбw polsko-ruskich byly
malZenstwa wladcбw piastowskich - Kazimierza
Odnowiciela і Boleslawa Smialego - z k;r~znicz
kami kijowskimi. Nie tylko zresztц Polacy zabiegali о powinowactwo z ksi~ciem ruskim. Сбr ka
Jaroslawa, Anna, zostala zonц krбla francuskiego
Henryka І, wnuczka Adelajda wyszla za cesarza
niemieckiego Henryka lV, na kijowskim dworze
szukal ротосу norweski krбl Olaf, syn jego Harald Hardare ozenil si~ z сбrkц ruskiego wladcy,
Elzbietц. Poprzez koligacje malzenskie Jaroslaw
byl spokrewniony rбwniez z wladcami Bizancjum,
Anglii і W~gier. Nie nastцpilo to przypadkiem,
nie bylo tez dowodem urody kijowianek, fakty te
mozna okreslic jako wynik rosnцcej roli Rusi na
arenie mi~dzynarodowej. W dziedzinie militarnej
Jaroslawa spotkalo tylko jedno niepowodzenie w 1043 r., ро zerwaniu sojuszu z Bizancjum, kl~
ska w wyprawie na Konstantynopol. Flota ruska
zostala wtedy pokonana w Ьі twie morskiej kolo
la tarni Iskrestos.
J aroslaw Mцdry szczegбlnц оріеkц otaczal cerkiew prawoslawnц і w 1037 r. utworzyl metropoli~ w Kijowie. Ksiцz~ budowal w kraju nowe
grody, umacnial stare, wznosil cerkwie і klaszto-
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ry, zakladal szkoly, opracowal kodeks praw zwany Ruskq Prawdq, popieral rozwбj literatury.
Przed smierciч ustanowil seniorat, ktбry odtчd
mial regulowac nast~pstwo .па tronie .wielkoksiч
z~cym w Kijowie. Dzielnic~ senioralnч tworzylo
ksi~stwo kijowskie, ktбre przechodzilo pod wladz~
kazdego kolejnego seniora dynastii Rurykowiczбw.
Маjчс przykre doswiadczenia z wlasnych walk
о wladz~, przestrzegal synбw na lozu smierci:
- "Jesli b~dziecie zyc w nienawiSci,, klбtniach
і walkach, to poginiecie sami і zgu Ьісіе ziemiE:
ojcбw swoich і dziadбw swoich, ktбrч oni zdobyli
wielkim trudem".
О wysokiej pozycji Rusi w Europie Х-ХІ w.
decydowal przede wszystkim pomyslny rozwбj
sil wytwбrczych kraju. Zaludnienie pa:бstwa si~
galo wбwczas ok. 4 mln (z tego ok. 1 ,5 mln na
Ukrainie). Post~p w rolnictwie wyrazal si~ coraz
szerszym stosowaniem systemu trбjpolбwki, stalym ulepszaniem narz~dzi pracy, pojawieniem si~
nowych roslin uprawnych, rozwojem sadownictwa і ogrodnictwa. Szczegбlnie powszechna byla rzepa, ktбra przed wprowadzeniem ziem.niakбw stanowila podstaw~ wyzywienia ludnosci.
Obok tradycyjnych upraw przyj~ly si~ nowe: bu85

raki, marchew, koper, kapusta, tykwa, chmiel,
arbuzy, pastemak, kminek. Z konop!i.' nauczono
si~ wytwarzac srodki odurzajцce, niczym wsp6lczesne narkotyki. Wi~kszosc prac wykonywaly
kobiety. Zajmowaly si~ mieleniem zhoza па zarnach oЬrotowych, wytlaczaly olej z lnu, 'konopi
і maku, wyrabialy kasz~ w st~pach. W tym okresie pojawily si~ tez pierwsze mlyny. W sadach
wielkich feudal6w- оЬоk znanych juz od dawna
jahloni, sliw, wi.Sni, grusz і brzoskwi:б - uprawiano winnц latorosl, sprowadzonч z Bizancjum.
Winogrona wygnia tano nogami w wielkich kadziach.
"Gdy nadchodzi pora zniw - pisal arabski historyk z Iranu (ІХ/Х w.) ibn Rosteh - wezmч
garsc prosa і podniбslszy ku niebu, m6wiц: О Panie, Twoja to jest sprawa, ze uroslo nат pozywienie, rozciцgnij swч lask~ і na nas". Nie
zawsze jednak pomyslne zbiory zapewnialy wyzywienie calej ludnosci. Cz~ste w sredniowieczu
kl~ski suszy, powodzi lub szara:бczy powodowaly
glбd w wielu rejonach kraju, со prowadzilo zwykle do powaznych zaburze:б spolecznych. Tzw. latopis l:лwтentego podaje informacj~ z roku 1024:
"W tymze roku powstali czarownicy w Suzdalu,
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zabijali ludzi

maj~tnych

wedle diabelskich podze сі zboze gromadzц.
·вуl wielki bunt і glбd w tej calej krainie і poszli
z biegiem Wolgi wszyscy ludzie ku Bulgarom
і przyniesli zЬoze, і tak ozyli. Jaroslaw о czarownikach zaslyszawszy przybyl do Suzdalu, pojmal
ich, jednych wygnal, innych zasi~ stracil rzeklszy:
Вбg zsyla na kazdy kraj za grzechy glбd аlЬо
mбr, аlЬо posuch~, albo innч kar~, а czlowiek nic
о tym nie wie". Podczas glodu ludnosc zywila si~
mielonч korч brzozowц, szyszkami swierkбw і sosen, liscmi lipowymi, 'mchem, lebiodц. "Pokarm"
ten uzupelniano owocami le8nymi: grzybami і jagodami.
Powazny post~p notowano w rozwoju hodowli.
Zwi~kszyla si~ przede wszystkim ilosc bydla rogatego і trzody chlewnef, natomiast konie nadal
byly rzadkosciц і kosztowaly. bardzo drogo 2-3 grzywny. Zwierz~ta wypasano przewaznie
w lasach і na ugorach. Najwi~ksze gospodarstwa
hodowlane nalezaly do moznych і byly obslugiwane przez niewolnц czeladz. Sporadycznie trafialy si~ na Rusi wielЬlцdy zdobywane na wojnach z koczownikami zamieszkujцcymi stepy czarnomorskie. Rozpowszechniona tez byla hodowla
szeptбw і op~tania, mбwіцс,
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I..owy. Malowidlo w soborze Sw. Zofll w Kijowie

gol~bi,

а takz.e sokolбw sluzчcych moznym do
tropienia dzikiej zwierzyny podczas umilowanych
polowan. N а tomiast stosunkowo pбzno rozpowszechnila si~ hodowla kotбw, potrzebnych w gospodarstwie do t~pienia gryzoni. N а оgбІ mi~so
rzadko trafialo na stoly chlopskie, przewazaly pokarmy zbozowe і nabial.
Spore znaczenie gospodarcze mialo bartnictwo.
Wladcy ruscy cz~sto obdarzali woskiem poslбw
bizantyjskich, а nawet samych cesarzy. Myslistwo, podobnie jak przedtem u Antбw і Sklawinбw, nie odgrywalo powazniejszej roli. Prawo do
polowan~a na grubego zwierza posiadali tylko
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mozni, natomiast chlopi і mieszczanie musieli zadowolic si~ drobnц zwierzynц, а skбrki oddawac
panom jako danin~. Polowania ЬуІу uwazane
przez feudalбw za ostrч zapraw~ rycerskц. W tzw.
Pouczeniu ksi~cia Wlodzimierza Monomacha znajdujemy informacj~ mбwіцсц, ze wladca ruski ЬуІ
zdeptany przez losia, innym razem ugodzony
przezen rogami, wreszcie wzi~ty razem z koniem
na rogi przez tura, za kazdym razem j ednak саІо
wychodzil z opresji. Mozni polowali przewaznie
na tury, .Zubry, niedzwiedzie, dziki, losie, sarny,
wilki, rysie, dzikie konie oraz zwierz~ta futerkowe: ЬоЬrу, lisy, kuny і wiewiбrki. W strefie stepowej, uЬozszej w faun~, myslistwo nie dawalo
juz takich dochodбw ani emocji, natomiast bardziej rozwin~lo si~ tu rybolбwstwo. W skali ogбl
nokrajowej odgrywalo jednak pomocniczц rol~.
Szczegбlnie rozkwitly na Rusi miasta, osrodki
produkcji rzemieSlniczej і wymiany handlowej.
Rozbicie dzielnicowe ро smierci Jaroslawa, а w
slad za nim post~pujцce oslabienie polityczne panstwa nie zahamowaly poczqtkowo tempa rozwoju
gospodarczego. W ХІ w. ЬуІо na Rusi okolo 60
miast, w sto lat pбzniej - 120, na przelomie ХІІ
і ХІІІ w. juz ponad 200, w polowie ХІІІ w. 91

Res ztki Zlotej Bramy w Kijowie

250. Wi~kszosc z nich miala tylko ро kilkaset
mieszkanc6w, jedynie najwi~ksze liczyly ро kilka
tysi~cy, а stoleczny Kij6w w okresie rozkwitu
osiцgnцl zapewne 40-50 tys.
Jaroslaw Mцdry szczeg6lnц uwag~ przywiцzy
wal do rozwoju swej siedziby. W okresie jego
rzцd6w miasto zostalo rozbudowane, а powierzchnia dochodzila do 400 hektar6w. Otoczone bylo
fosц і wysokimi na 15 m walami, zbudowanymi
z wielkich bali drewnianych. Do grodu prowadzilo kilka murowanych bram, wsrбd nich zachowane do dzis slawne "Zlote Wrota". W srodku
Kijowa Jaroslaw wzni6sl dwбr ksiцz~cy і szereg
cerkwi, m.in. slynny sobбr Sw. Zofii о 13 kopulach. Та "cerkiew budzi podziw і slynie we wszystk.ich sцsie~nich krajach, jako ze podobnej do
niej nie znajdzie si~ nigdzie w calej pбlnocy, od
wschodu do zachodu" - mбwil о niej metropolita ruski Hilary. Nawet znacznie pбzniej, ро kilkakrotnych uszkodzemach і przebudowach, budzila podziw u cudzoziemcбw. "Cala zagadka w
tym- pisal Pawel z Aleppo przebywajqcy w Kijowie w 1653 r. - skцd oni zdobywajq ten marmur na owe ogromne kolumny znajdujqce si~
wewnцtrz cerkwi, w calym tym kraju nie ma
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Sobбr

Sw. Zofii w Kijowie

bowiem nic podobnego do kamieniolom6w marmuru. Okazuje si~ ze wozili go przez Morze Czarne z Marmora (Morze Marmara) znajdujчcego si~
w okolicach Konstantynopola, а potem w g6r~
wielkiej rzeki Niepros (Dniepr), kt6ra wpada do
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tego morza, wyladowywali zas w mieSCle Kijo_wie". Ceglana budowla wzniesiona przez bizantyjskiego architekta skladala si~ z wielkiego wn~
trza о pi~ciu nawach zespolonych w formie greckiego krzyza. Wn~trze swiчtyni wypelnialy dekoracj е mozaikowe і malarskie zaliczane do najwybitniejszych pomnikбw sztuki bizantyjskiej.
Tematyka ich byla nie tylko religijna, ale і swiecka, niemal portretowa, ukazujчca rodzin~ ksi~cia
Jaroslawa і obyczaje panujчce na dworze kijowskiego wladcy. Monumentalne rusko-bizantyjskie
malarstwo wyst~powalo rбwniez w calej pelni w
kijowskim soЬorze klasztoru michajlowskiego.
J eszcze wspanialszym obiektem byla cerkiew
Dziesi~cinna z konca Х w., posiadajчca 25 kopul,
zniszczona podczas najazdu tatarskiego 1240 r.
Sчdzчc ро odkrytych przez archeologбw szczчt
kach, miala marmurowe kolumny, posadzk~ z rбz
nobarwnych marmurбw, wn~trza wykladane jaspisem przywozonym z Krymu, mury z lupkбw,
zapewne karpackiego pochodzenia, wielkie, oszklone okna. Slynne byly tez cerkwie Sw. Jerzego
і Sw. Ireny zbudowane przez Jaroslawa. Zloty
blask Ьіjчсу od ich kopul robil wielkie wrazenie
na licznych przybyszach: kupcach, dyplomatach,
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Sw. Grzegorz z Nicei (Nazjanzy)

і

Grzegorz

Cudotwбrca.

Mozatka z ХІ w. w soborze Sw. Zoftt w Kijowie

uczonych, wojownikach, chlopach sprzedajqcych
plody rolne na targowiskach.
W Kijowie odkryto rбwniez ruiny dwupi~tro
wego palacu ksi~znej Olgi. Wsrбd jego resztek
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znaleziono cienkie plytki ceramiczne koloru jaodlamki marmuru, czerwone lupki,
·mozaiki, freski і szklo. Przy budowie tych obiektбw pracowali znakomici greccy architekci, praktykowali u nich zdolni mistrzowie ruscy. W stolicy znajdowaly si~ liczne dwory Ьojarбw і biskupбw, w dolnej zas cz~sci miasta zwanej Padolem - warsztaty rzemieSlnikбw, kramy kupcбw,
ziemianki mieszkalne biedoty і pospбlstwa, glбw
ny rynek - targowisko і miejsce przeznaczone
dla odbywania wiecбw.
Nic dziwnego, ze. cudzoziemcy z zachwytem
wyrazali si~ о miescie. Znany kronikarz niemiecki Thietmar (pocz. ХІ w.) pisal о Kijowie jako
о miescie 400 cerkwi і 8 rynkб\v; rбwnie slawny
Adam Bremenski nazwal go drugim Konstantynopolem.
W poblizu· stolicy powstal za czasбw Jaroslawa
pierwszy na Rusi klasztor prawoslawny, znany
"Pieczerski monastyr", wzorowany na klasztorach greckich. Stal si~ on wkrбtce osrodkiem zycia kulturalnego, promieniujчcym na caly kraj.
Z "Pieczerskiego monastyru" wywodzilo si~ kilkudziesi~ciu biskupбw ruskich, tu wyksztalcil si~
slawny kronikarz Nestor і inni pisarze, tu роsnobrчzowego,
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Grajkowie. Malowtdlo w soborze Sw. Zoftt w Ktjowte

wstala najstaгsza kronika ruska Opowiesc lat minionych. Szczegбlnie pi~knч budowlч byl tu soЬ6r Uspienski, wzniesiony w ХІ w. przez architektбw bizantyjskich.
W ХІ w. kultura Rusi Kijowskiej osiчgn~la najwyzszy poziom wsrбd krajбw slowiailskich і wywierala znaczny wplyw na pailstwa sчsiednie. Do
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Polski docierala za posrednictwem zon Piast6w Dobroniegi, Zbyslawy і nieznanej z imienia zony
Mieszka 11 - dzi~ki kontaktom kupieckim і wreszcie konfliktom zbrojnym, gdy rycerstwo Chrobrego dotarlo do Kijowa. Z Polski z kolei przenikaly na Rus wplywy kultury lacinskiej; Przykladem takiej wymiany jest chocby Psalterz arcybiskupa Trewiru Egberta z Х w., zawierajчcy pi~k
ne miniatury romanskie, а zawieziony nad Dniepr
przez Gertrud~, cбrk~ Mieszka ІІ, wydanч za
Izjaslawa, syna Jaroslawa Mчdrego. Oprбcz architektury і pismiennictwa bujnie rozwin~lo si~
w panstwie kijowskim malarstwo (slawne ikony),
sztuka wyrabiania mozaik, spiew і muzyka, pojawili si~ w~drowni роесі - spiewacy' powstaly
bogate ksi~gozbiory. Jaroslaw Mчdry przykladal
tez duzч wag~ do rozwoju oswiaty. Rбwniez Swi~
topelk byl wyksztalconym wladcч і zamilowanym
czytelnikiem.
Literatura staroruska zawdzi~czala swe poczчt
ki utwor01n bizantyjskim і poludniowoslowianskim. Zrazu tworzyly jq dziela о charakterze religijnym jak Genesis, Psalterz, Ewangelia z listami, nast~pnie zywoty swi~tych, pisma ojcбw Kosciola, ulubione przez 6rwczesnych ludzi wersje
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opowiesci poetyzujчce і uzupelniajчce poszczeg,бl
ne epizody Pisma Swi~tego. Pбzniej rozwin~lo si~
takze pismiennictwo swieckie majчce przede wszystkim charakter historyczny: bizantyjskie kroniki,
beletryzujчce historie wielkich ludzi і postaci biblijnych. Najwi~kszym, oryginalnym ruskim dzielem poczчtkowego okresu panstwa byla wspomniana juz Opowiesc lat minionych.
Obok Kijowa pomyslnie rozwijal si~ Nowogrбd,
utrzymujчcy zywe kontakty handlowe z Рбlnосц
і krajami skandynawskimi, oraz Polock і Smolensk, prowadzцce wymian~ z plemionami Ьal
tyckimi. Zagraniczni і ruscy ku реу przywozili do
kraju tkaniny perskie, srebra і perly arabskie,
jedwabie chinskie, naczynia egipskie, zlotoglбw,
naczynia і ozdoby bizantyjskie, slawne miecze
frankonskie, sukna flamandzkie, nadrenskie wyroby artystyczne, wina greckie і w~gierskie. Rus
posredniczyla w handlu bursztynem і klami morsбw znad Morza Lodowa tego і Bialego do krajбw
Wschodu, gdzie wyrabiano z nich pi~kne przedmioty artystyczne, eksportowala niewolnikбw,
skбry, futra, wosk, miбd, produkty lesne і rolne,
wyroby rzemiosla. О rozwoju handlu swiadczц
liczne znaleziska monet arabskich, bizantyjskich
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zachodnioeuropejskich, а takze ozd6b ze zlota
srebra. Niekt6re z odkrytych w ziemi skaroow
mialy ро 40, а nawet 100 kg cennych przedmiot6w і pienie;dzy. Obok kursujqcej w kraju obcej
monety, z koilcem Х w. pojawil sie; pieniqdz ruski - srebrna grzywna majqca blisko 200 gramбw· wagi.
Pomyslnie rozwijaly sie; stosunki handlowe Polski z Rusiq, szczeg6lnie w Kijowie. Do Polski
kupcy przybywali szlakiem przez Grody Czerwieilskie, te;dy jechaly r6wniez tranzytem towary
na Zach6d; mniej ucze;szczana byla natomiast droga przez Baltyk і miasta pomorskie. Szczeg6lnie
kupowano w naszym kraju prze;sliki z Wolynia,
pisanki і grzechotki z Kijowa, uzbrojenie, wyroby rzemiosla.
Handel zagraniczny w tej еросе oЬslugiwal
і Ьogacil tylko klase; panujqcq oraz kupc6w і zamozniejszych rzemieslnik6w, og6l ludnosci zyl w
warunkach gospodarki naturalnej і m6gl tylko
lakomym wzrokiem spoglqdac na Ьogactwa przywozone z zagranicy. Na rynku wewne;trznym
handlowano solq, odziezq, obuwiem, bydlem, drzewem і zbozem. Transport odbywal sie; gl6wnie
lodziami ро rzekach, cze;sciowo wozami zaprze;zoі
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nymi w woly. Zimч kupcy posuwali si~ na saniach, uzywane ЬуІу tez narty і lyzwy. N а rzekach gdzieniegdzie stawiano mosty, w wi~kszosci
jednak korzystano tylko z brodбw.
Na wysokim poziomie stalo na Rusi rzemioslo.
W ХІІ w. wyrбzniano tu 40 specjalnosci zawodowych, w wiek pбzniej juz 60. Od ХІІ w. pocz~ly
tez powstawac na Rusi cechy rzemie5lnicze.
Czlonkowie ich byli ludzmi cenionymi, stчd w
Ruskiej Prawdzie Jaroslawa Mчdrego znajdujemy
wzmiankє:, ze za zabicie rzemieslnika grozi kara
12 grzywien, zas za zabicie chlopa - tylko 5.
Z broni wyrabiano dobrej jakosci miecze eksportowane nawet do lndii, а od Х w. szyszaki і misterne kolczugi. Osrodkiem produkcji metalurgicznej ЬуІ Kijбw. Silnie rozwiniє:te ЬуІо tu takze zlotnictwo, przezywajчce najlepszy okres w
ХІ-ХІІ w. W stolicy pracowali tkacze bizantyjscy wyrabiajчcy delikatne jedwabie і tkaniny
przetykane zlotem oraz srebrem. Znani byli tez
na Rusi specjalisci od obr6bki kosci і rogu; pracowali liczni specjalisci w zakresie obrбbki drewna - kolodzieje, ciesle, stolarze, producenci drewnianych g\vozdzi, naczyil, bednarze, szczytnicy і skбry: siodlarze, garbarze, szewcy itp. Cech ka102

mieniarzy wyrabial cegly, rozpowszechnione w
.kraju w pбzniejszym juz okresie, :larna, detale
architektoniczne. Na przelomie ІХ і Х w. byly
w Kijowie trzy warsztaty szklarskie і pracownia
paciorkбw szklanych, podobne zaklady istnialy
і w innych miastach. Silnie rozwin~la si~ obrбbka
gliny, szczegбlnie garncarstwo і wyrбb rбznych
figurek.
Wielu majstrбw ruskich bylo fachowcami cenionymi na zagranicznych dworach. Podrбzuj~cy
ро Mongolii w ХІІІ wieku podrбznik wloski Plano Carpini podziwial tron Gujuk-chana wykonany przez ruskiego mistrza. "Byl z kosci sloniowej,
zdumiewaj~co рі~іе rzezbiony pisal. - Bylo
tam takze zloto, kamienie szlachetne, jesli dobrze
pomnimy, і perly".
Wyroby rzemie8lnik6w sprzedawano na rynku
wewn~trznym oraz w Bizancjum, na Krymie, w
Bulgarii nadwolzailskiej, Polsce, Czechach, Morawach, Szwecji і innych krajach. Hzemioslo
miejskie uzupelniane bylo produkcj~ majstr6w
wiejskich, zaopatruj~cych gl6wnie ludnosc chlopskц oraz pobliskie dwory.
Ludnosc wiejska zamieszkiwala w drewnianych
chatach, wznoszonych cz~sto na gnoju dla ochro103

ny przed zimnem і wilgociq, w ziemiankach і p61ziemiankach, do ktбrych wprowadzano na noc
rбwniez bydlo. W ХІ-ХІІ w. stopniowo coraz
wi~cej ludzi zaczynalo budowac chaty naziemne
z glinianymi podlogami, slomianymi lub trzcinowymi strzechami, oknami zakrywanymi natluszczonymi Ьlonami lub skбrami zwierzqt, z kamiennymi paleniskami posrodku lub z Ьoku izby, zast~powanymi pбzniej przez kopulaste ріесе gliniane. Wn~trza domбw oswietlano luczywem,
u bogatszych swiecami.
Niski poziom higieny, medycyny, n~dzne na
og61 warunki bytowe powodowaly ogromnq smiertelnosc - przeci~tny wiek zycia ludzkiego nie
dochodzil nawet do ЗО lat. Podobnie zresztq ЬуІо
wбwczas w calej Europie. Ludnosc ruska korzystala jednak powszechnie z lazni, uzywala grzebieni і brzytew, odziez prala w rzekach і jeziorach. Codziennym strojem m~zczyzn ЬуІу wбw
czas spodnie і dlugie koszule, w chlodniejsze dni
plaszcze і kapelusze, zimq kozuchy і czapki. Kobiety nosily narzuty, staniki, barwne pasiaki, m~
zatki - czepce, а dziewcz~ta rozpuszczone
wlosy spinane na glowie czбlkami. N а nogi zakladano zimq Іарсіе, latem Rusini chodzili boso.
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Metalowe bransolety і kaWчczki uzywane byly
. dla ozdoby. Mozni nosili tkaniny importowane
z krajбw Wschodu, futra, trzewiki ozdabiane wyszywanymi haftami, zakladali na odziez zlote lub
srebrne naszyjniki, wisiorki, kobiety і dziewcz~
ta - paciorki szklane, na r~kach - pierscionki.
Okres rozkwitu Rusi Kijowskiej byl dalszym
etapem ksztaltowania si~ stosunkбw feudalnych.
Widoczny byl wбwczas rozwбj wielkiej wlasnosci
ziemskiej і stale post~pujчcy proces uzalezniania
ludnosci chlopskiej przez feudalбw. Wielkie majqtkl ziemskie, tzw. wotczyny, nalezaly do ksi~ia
і jego rodziny, moznych oraz cerkwi. Posiadaly
rozbudowanч juz administracj~, dbajqcq о nalezyte wykorzystanie ziemi, jednak obszar uzytkowany bezposrednio przez feudala byl stosunkowo
niewielki, gdyz panujчca w kraju gospodarka naturalna nie stwarzala j eszcze szerszego rynku
zbytu na plody rolne, а plony zbierane na polu
uzytkowanym przez dziedzica mialy tylko zaspokoic potrzeby jego rodziny і czeladzi. Powazniejsze znaczenie w majqtkach feudalnych odgrywala
hodowla, dajчca wi~ksze mozliwosci sprzedazy.
О rozmiarach Ьogactw nagromadzonych przez
\ moznych swiadczy przyklad majqtku ksiчzчt Igo105

~а і Swiatoslawa Olegowiczбw, zraЬowanego podczas wojen domowych w pierwszej polowie ХІІ w.
Zdobywcy wzi~li w nim 4000 koni, 900 stert zЬo
.za, 500 pudбw miodu і 80 konwi wina.
Sil~ rоЬосzч w wotczynie stanowila czeladz,
niewolnicy zwani cholopami oraz chlopi- smeт
dowie - ludnosc wolna, stopniowo uzalezniana
przez feudala. UzupelJnialy ich inne kategorie luddnosci zaleZn.ej: тiadowicze - dobrowolnie uzalezniani J?a podstawie umowy, zakupowie - chlopi,
ktбrzy w wyniku zadluzenia u feudala stracili samodzielnosc, izgoje і inni. Dochody moznych powi~kszane byly drogц handlu і zdobywania lupбw woj ennych.
Ogбl chlopбw dzielil si~ wбwczas na trzy kategorie: wolnych czlonkбw wsp6lnoty zoЬowiцza
nych jedynie do daniny і swiadczeil na rzecz panujцcego, czlonkбw wspбlnoty zaleznych juz od
feudal6w і zobowiцzanych do danin w naturze
oraz robocizny, je8li mieszkali w poblizu dworu,
і wreszcie ludzi oderwanych od wspбlnoty і pozbawionych wlasnych srodk6w produkcji: czeladzi, zakupбw і niewolnikбw. Polozenie tych ostatnich wyraznie uleglo poprawie; osadzani na ziemi
pailskiej niewolnicy stopniowo upodabniali si~ do
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poddanych chlop6w. W Х-ХІ w. na roli pracowali przede wszystkim ludzie wolni, lecz przez
nast~pne wieki wszystkie kategorie ludnosci wiejskiej stopily si~ w jednolitч klas~ poddanych
chlop6w.
·
Nier6wnosci spoleczne wyraznie wyst~pujч w
Ruskiej Prawdzie Jaroslawa Mчdrego. "Jesli zniewoli kto cбrk~ lub zon~ Ьojarskц, zaplaci jej za
sromot~ 5 grzywien zlota... а mniejszych bojarбw grzywn~ zlota, а znakomitych ludzi 12 grzywien
2 ruble... а zwyklej czeladzi kun"- czytamy w jednym z artykulбw. W tym
przeliczeniu cnota cбrki wiel;kiego bojara byla
14 razy drozsza niz dziewki wiejskiej. Inny punkt
statutu glosil: "Jesli kto nazwie cudzц zon~ nierzцdnicц, а ~dzie to Ьojarska zona wielkich bojarбw, zaplaci jej za obraz~ 5 grzywien zlota ...
а mniejszych bojarбw 3 grzywny zlota, а b~
dzie grodzkich ludzi- 3 grzywny srebra ... а wiejskich ludzi - grzywn~".
W ХІ-ХІІ w. ustrбj feudalny na Rusi nie byl
jeszcze w pelni uksztaltowany, plynne byly granice mi~dzy poszczegбlnymi warstwami, cz~sto
nast~powaly wypadki awan~u do wyzszej grupy
spolecznej lub spadku do nizszej.
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Podstawч dochodбw

wielkiego ksi~cia byly dа
(tzw. poludie), kary sчdowe ро
Ьіегапе w pieпiчdzu lub w пaturze, zyski z haп
dlu, eksploatacji Ьogactw miпeralпych, wreszcie
lupy wоjеппе. Za uzyskaпe w tеп spos6b srodki
wladca musial utrzymac dwбr і druzyп~ rycerskq.
Dzielila si~ опа па tzw. "starszч" druzyп~ - Zlozoпч z bojarбw, wielkich posiadaczy ziemskich
piastujчcych wysokie godпosci panstwowe і wchodzчcych w sklad rady ksiчz~cej, wyst~pujчcych
cz~sto z wlasпц druzyпч oraz mlodszц, tzw.
"otrokбw" lub "dzieci" rycerzy biorчcych
udzial w wyprawach wojeппych tylko z malymi
pocztami. W razie wojпy powolywaпo pod bron
піпу

od

ludпosci

wolпych chlopбw.

Orgaпizacja

wojskowa oparta byla па przyj~
tym w krajach slowianskich systemie dziesi~tпym.
Druzyппicy uzbrojeпi byli w oszczepy, lekkie
wlбczпie-sulice, proste miecze, topory' поzе, lekko zakrzywioпe szable, luki і proce. Od konca
ХІ w. pojawily si~ па Rusi kusze. Uzbrojeпie
осЬгоппе wojowпika skladalo si~ z kolczug, szyszakбw і tarcz. Chlopi z pospolitego ruszeпia піе
nosili uzbrojeпia ochronпego, а do walki uzywali
przewaznie toporбw, wlбczпi і oszczepбw. Przed
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Zwyci~stwo

Rusin6w pod Polowcami.
Miniat ura staroruska

ciosami przeciwnika piechurzy zaslaniali si~
ogromnymi drewnianymi tarczami, bardzo niewygodnymi do przenoszenia, ale umozliwiajqcymi w
czasie walki utworzenie swoistego walu. Pospolite ruszenie walczylo w szyku pieszym, druzyna
ksiqz~ca konno. Rusini znali rбwniez і stosowali machiny wojenne. Ci~zki sprz~t przechowywany byl w magazynach panujqcego і wydawany wojsku przed wyruszeniem na wypraw~.
W armii ruskiej walczyly rбwniez posilkowe
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oddzialy

пajemпych

mierzoпych

Wareg6w oraz jazda sprzy-

koczowпik6w,

przewazпie

Pieczyп

osiedlaпych па pograпiczu і strzegцcych graprzed wsp6lplemiencami. W miar~ rozwoju
feudalizmu і wzrostu pot~gi mozпych pocz~ly powstawac prywatne druzyny utrzymywane przez
arystokra t6w.
Podczas wojпy wojsko posuwalo si~ szykiem
ubezpieczoпym, а w czasie dluzszego postoju otaczalo оЬбz cz~stokolem podsypaпym ziemiц. Szykiem Ьojowym ruskiego rycerstwa byly пajcz~
sciej tzw. kleszcze, skladajцce si~ z centrum oraz
dwбch skrzydel ustawiaпych pod kчtem do centrum. W srodku szyku stawalo zwykle pospolite
ruszenie, natomiast па skrzydlach lepiej uzbrojeпi і wycwiczeni druzyпnicy, ktбrych zadaпiem
bylo zlamac flanki przeciwпika. Przed tak ustawionym wojskiem zajmowali pozycj~ lucznicy
і procarze rozpoczyпajчcy walk~. Rusini stosowali tez szyk zwany scianч, podobny do starozytnej
greckiej falangi. Nadawal si~ on do czolowego
uderzenia na otwartej przestrzeni. W walkach
z Bizancjum Rusini ustawiali si~ zwykle w scian~,
w bitwach z koczownikami stosowali przewaznie
luzne szyki. Obrona kraju przed ludami stepowy:..

g6w
пic
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mi naj Ьardziej angazowala sily wojsk ruskich.
w latach 915-1036 ksiцz~ta kijowscy toczyli az
16 wojen z samymi tylko Pieczyngami. Starali si~
w nich zniszczyc przede wszystkim sil~ zywч
przeciwnika, dlatego uciekali si~ do podst~p6w,
byle tylko zmusic go do koncentracji wszystkich
wojsk w jednyrn miejscu. Ksiцz~ Swiatoslaw
uprzedzal nawet wrog6w wiadomosciц przysylanч
przez goiic6w: "Id~ na was!" W wojskach ruskich
przyjчl si~ swoisty rytual rycerski. Na przyklad
napicie si~ helmem wody z rzeki paiistwa nieprzyjacielskiego bylo symbolem odniesionego zwyci~stwa. W miar~ rozwoju stosunk6w feudalnych
і zmniejszania si~ liczby wolnych smerd6w liczna
poczцtkowo armia ruska (do 40 ООО) wyraznie pocz~la si~ zmniejszac.

5. .,Gdy nastala wsrod nich
niezgoda wielka"

Ро smierci Jaroslawa Mqdrego trzej najstarsi
synowie wielkiego ksi~cia obj~li w posiadanie najwazniejsze obszary kraju і przez kilkanascie lat
zgodnie rzqdzili panstwem. Izjaslaw panowal w
Kijowie і Nowogrodzie Wielkim, Swiatoslaw w
Czernihowie, zas wszechstronnie wyksztalcony,
wladajqcy biegle pi~cioma j~zykami Wsiewolod
sprawowal rzqdy w Perejaslawiu. Wspбlpracujq
cy ze sobq ksiq.Z~ta zmodyfikowali system prawa
ruskiego і opracowali nowq wersj~ kodeksu, zwanego Prawdq Jaroslawowicz6w, wspбlnie odpierali tez napady Polowcбw, ktбrzy ро usuni~ciu
Pieczyngбw ze step6w czarnomorskich sami zaj~
li ich miejsce і podj~li lupieskie najazdy na Rus.
Jak wszystkie ludy stepowe, Polowcy utrzymywali si~ z hodowli bydla oraz koni і prowadzili
koczownkzy tryb zycia. Taktyka walki Polowcбw
polegala na szybkosci і zaskoczeniu przeciwnika.
Dzi~ki temu ich wojska, а wi~c przede wszystkim
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lekka jazda, uzbrojona w luki, szable і arkany,
ЬуІу bardzo trudne do pokonania.
"W jednej chwili - pisal w ХІІ w. Eustacjusz
z Salonik- Polowiec blisko, і oto juz go nie ma.
Dokona najazdu і na leb na szyj~ z pelnymi r~
kami chwyta wodze, pop~dza konie nogami і Ьі
czem, jak wicher p~dzi dalej, jak gdyby chcial
przegonic lotnego ptaka. J eszcze go nie dostrze·zono, а juz zniknчl z oczu". Ruchliwe wojsko polowieckie stosowalo chytre zasadzki, przeprowadzalo niespodziewane ucieczki, Ьу nast~pnie nagle
znowu uderzyc. Poczчtkowo jednak zjednoczone
wojska ksiчzчt ruskich skutecznie radzily sobie
z najazdami, а ksiчz~ czernihowski Swiatoslaw
odniбsl nawet swietne zwyci~stwo nad Polowcami pod Snowskiem (na Czernihowszczyznie).
W 1068 r. koczownicy zadali jednak ci~zkч porazk~ polчczonym wojskom ksiчzчt ruskich w bitwie nad rzekq Altч (prawy doplyw TruЬezy), со
wywolalo ogromny wstrzчs na calej Rusi. "Za
chciwosc naszч sprowadzil Вбg na nas pogan,
а bydlo nasze і wsie nasze, і majчtki nasze do
nich nalezч, а my swoich zlych czynбw nie chcemy poniechac" - biadal ruski kronikarz. Zgromadzony na wiecu w Kijowie lud miejski wolal
8 -

Zarys ... t. І

113

Powstanle ludowe w Kljowle w 1113 r. Mlnlatura staroruska

do ksiE;cia Izjaslawa: "Oto Polowcy rozsypali siE;
calej ziemi, wydaj nam, kniaziu, orE;z і konie,
а jeszcze bE;dziemy siE; z nimi Ьіс!" W obawie
przed rozruchami ksiqzE; odm6wil wydania broni.
W odpowiedzi wybuchlo w miescie powstanie ludowe, poparte wkr6tce przez Swiatoslawa і Wsiewoloda. KsiqzE; Izjaslaw zostal obalony і uszedl
szukac ротосу na dworze swego siostrzenca, p6zро
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niejszego krбla Polski, Boleslawa Smialego. Wladca polski ch~tnie podjчl si~ interwencji;, w 1069 r.
zorganizowal wypraw~ na Kijбw і ponownie osadzil tam Izjaslawa. Rycerstwo polskie znowu znalazlo okazj~ przywiezienia do kraju ogromnych
lupбw znad Dniepru. Ale Izjaslaw niedlugo utrzymal si~ u wladzy. W 1073 r. оЬаj mlodsi bracia sprzymierzyli si~ przeciw zwierzchnikьwi і pozbawili go tronu. Izjaslaw і tym razem uszedl do
Polski z ogromnymi skarbami. Boleslaw jednak
nie zaangazowal si~ ро stronie bankruta і odebrawszy mu skarby, wyp~dzil z Krakowa. Wladcч
kijowskim zostal Swiatoslaw. Ро jego smierci
Izjaslaw powrбcil na krбtko do Kijowa, ale wkr6tce polegl w dalszych walkach о wladz~. Ksi~ciem
seniorem zostal na jego miejsce Wsiewolod, ро
nim Swi~topelk. Ро jego smierci doszlo w Kijowie do wielkiego powstania biedoty miejskiej, zagrazajчcego wladzy klas panujчcych. Wezwany
na tron ksiчz~ perejaslawski Wlodzimierz Monomach stlumil powstanie. Przeprowadzil rбwniez
pewne posuni~cia, kt6re zjednaly mu sympati~
ludu і drobnego rycerstwa - ograniczyl lichw~
і zmniejszyl wysokosc swiadczeii dluznikбw na
rzecz wierzycieli.
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Wielki

ksiч:ZE:

Wlodzimierz Monomach

Ciцgle walki о tron kijowski doprowadzily do
upadku autorytetu wielkich ksiцzцt і wzrostu separatystycznych tendencji wsrбd drobniejszych
wladcбw dzielnicowych oraz zwi~kszenia cz~sto
tliwosci najazdбw Polowcбw, nie natrafiajцcych
juz na zorganizowany, silniejszy орбr. Ksiцz~ta
"powstali przeciw sobie wzajem і nastala wsrбd
nich niezgoda wielka і walki bratoЬбjcze - biadal kronrkarz.- І powstal grбd przeciw grodowi
і prawdy nie bylo mi~dzy nimi". Na zjazdach
ksiцz~cych w Lubeczu (1097 r.), w Witiczewie
(w 1100 r.) і nad Jeziorem Dolobskim (1103 r.)
wladcy dzielnicowi usilowali dojsc do porozumienia і zorganizowac wspбlne wyprawy przeciw
Polowcom. Mimo pewnych sukcesбw militarnych
nad koczownikami sojusze te (j}{azywaly si~ krбt
kotrwale і znowu egoizm, zacietrzewienie oraz samowola braly gбr~ nad rozsцdkiem. W ХІІ w.
Rus rozbila si~ ostatecznie na wiele ksi~stw: wolynskie, halickie, kijowskie, perejaslawskie, nowogrodzko-siewierskie, czernihowskie, turowsko-piilskie, polockie, smolenskie, muromsko-riazanskie, rostowsko-suzda~skie і nowogrodzkie. Szesc
pierwszych z nich і cz~sc ksi~stwa turowsko-pinskiego lezaly na terytorium dzisiejszej Пkrainy.
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W przyszlo5ci niektбre z tych ksi~stw ulegly dalszemu podzialowi.
Okres zam~tu sprzyjal politycznemu і ekonomicznemu umacnianiu pozycji bojarstwa, ktбre
mu poprzednio zbyt juZ ciчzyla silna wladza
wielkoksiцz~ca. MoZni popierali odsrodkowe tendencje reprezentowane przez ksiцzцt dzielnicowych і stopniowo zdobywali coraz wi~ksze wplywy w pailstwie. Slabi wladcy dzielnicowi, zawdzi~czajцcy cz~sto tron. bojarom, stawali si~ Ьez
wolnymi narz~dziami w r~kach klik feudalnych,
ktбre rozdrapywaly ziemi~, bydlo oraz wszystkie
Ьogactwa kraju і brutalnymi srodkami przymusu
podporzqdkowywaly sobie wolnч dotцd cz~sc
smerdбw. Mimo to wsrбd spoleczeilstwa istnialo
j eszcze poczucie j ednosci ziem ruskich і gdy u talentowany, nowy wladca kijowski, Wlodzimierz
Monomach, syn Wsiewoloda, poczцl przywracac
autorytet wielkiego ksi~cia oraz jednoczyc kraj,
uzyskal pelne poparcie ogromnej wi~kszosci narodu. Ро ojcu odziedziczyl ksi~stwo rostowsko-suzdalskie, perejaslawskie і czernihowskie, ро
stlumieniu buntu ludowego zawladnцl starч stolicц, w 1117 r. opanowal Wolyil, а w dwa lata
p6zniej Miilsk. Pokonal tez Bulgarбw nadwol:lan118

umocnil panowanie Rusi nad Ok~, Кlаz
czyli na tzw. Zalesiu,
gdzie bujnie rozwijajцce si~ wбwczas osadnictwo
slowiaiiskie dalo poczцtek nowemu osrodkowi gospodarczemu і politycznemu z Rostowem, Suzdalem і Riazaniem.
Wlodzimierz Monomach zaslynцl przede wszystkim jako pogromca Polowcбw. Zrбdlem mбwiц
cym о jego walkach z koczownikami jest Pouczenie, zawierajцce rady ksi~cia dla jego dzieci,
а wlasciwie Ь~dцсе autobiografiц samego Wlodzimierza. Czytamy w nim, ze ksiцz~ zorganizowal
w swym zyciu 83 wyprawy przeciw stepowym rabusiom, zawarl z nimi 19 ukladбw, wziцl do niewoli 1ОО znakomitych ksiцzцt, а 200 innych stra-;
cil lub potopil podczas wojen. Ksiцz~ "z konia
wiele razy spadal, glow~ swojц rozbil dwukrotnie,
r~kom swym wyrzцdzil szkod~", ale zawsze calo
wychodzil z opresji і niestrudzenie wojowal, polowal, jednoczyl kraj. W Pouczeniu· Wlodzimierz
Monomach udzielal licznych rad swoim synom.
"Wyszedlszy na wojn~, nie ociцgajcie si~ - pisal - nie oglцdajcie na wojewodбw, ni w piciu,
ni w jadle nie folgujcie, ni w spaniu. І straze
sami wystawiajcie, і w nocy wszystko urzцdziwszy

.skich

і

цщ, Moskw~ і gбrnц Wolgц,
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Wielki ksiцz~ Wlodzimierz Monomach
- obraz na chorцgwi koscielnej ·

okolo wojбw takze chodzcie, а wczesnie wstancie,
а broni nie zdejmujci~ z siebie, w pospiechu nie
·przeglqdajcie, Ьо lenistwem czlowiek ginie niespodziewanie''.
Syn Monomacha, Mscislaw, kontynuowal polityk~ ojca, ale nie osiчgnчl wi~kszych sukcesбw.
Ро jego smierci (1132) znowu wzi~ly gбr~ tendencje odsrodkowe і Rus zdecydowanie juz weszla
w okres rozdrobnienia feudalnego. Dotчd istnialo
j eszcze poczucie j ednosci і ksiчz~ta kij owscy starali si~ sprawowac wladz~ nad innymi dzielnicami, teraz zapanowalo calkowite rozprz~zenie і kazda z 12 dzielnic prowadzila wlasne zycie polityczne. W miar~ rozrastania si~ Rurykowiczбw rosla
ilosc dzielnic і kraj pogl~bial si~ w jeszcze wi~k
szej anarchii. Nieustanne wojny domowe sklanialy do interwencji sqsiadбw: Polsk~, W ~gry і Polowcбw, przyczynily si~ tez do zahamowania post~pu gospodarczego і kulturalnego. Rusini sami
cz~sto prowokowali najazdy obcych panstw, organizuj~c lupieskie wyprawy na sчsiadбw, szczegбl
nie na Polsk~. W 1138 r. Boleslaw Krzywousty
ustanowil zasad~ senioratu, wprowadzonч juz
uprzednio na Rusi і w Czechach. Mlodsi synowie
otrzymali w dziedziczny zarzчd niekt6re dzielni-
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ее, zas najstarszy, princeps, dostal centraln~ cz~sc
pailstwa wraz ze stolic~ ----:- Krakowem. Podzial
' ten okazal si~ trwaly і Polska weszla w okres
rozdrobnienia feudalnego, pelnego walk wewn~trz
nych. N а stosunki polsko-ruskie tego okresu
znaczny wplyw mialy liczne malzeilstwa mi~dzy
rodami ksi~z~cymi obu krajбw, prowadzily one
bowiem do cz~stych sojuszбw, ale rбwniez і do
wzajemnych interwencji zbrojnych. Przykladem
moze Ьус malzeilstwo cбrki Wsiewoloda kijowskiego z Boleslawem Wysokim, synem Wladyslawa ІІ.
Wezwane na pomoc przez Wladyslawa ІІ oddzialy
ruskie w 1142 r. przeprawily si~ pod Czerskiem
przez Wisl~ і zlupily ziemi~ sandomierskц, nalezцc~ do · jednego ze zbuntowanych juniorбw.
W dwa lata pбzniej Wladyslaw zrewanzowal si~
za pomoc Wsiewolodowi і podj~l wypraw~ na
ziemi~ halic~ przeciw Wlodzimierzowi, ktбry
wyst~pil przeciw kijowskiemu zwierzchnikowi.
W 1145 r. wojska ruskie znowu interweniowaly
na rzecz krakowskiego seniora і w walkach z juniorami dotarly az nad PilicE:. Rбwniez Boleslaw
K~dzierzawy wykorzystywal swoje koligacje rodzinne z innymi ksi~z~tami ruskimi. W roku 1147
przy ich ротосу wyprawil si~ przeciw Prusom~
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Uczta weselna ks. Andrzeja,
syna Wlodzlmlerza Monomacha

а

w 10 lat pбzniej przeciwstawil si~ najazdowi
Fryderyka Barbarossy.
Kijбw w dalszym ciчgu ЬуІ obiektem pozчda-.
nia pretendujчcych do zwierzchniej wladzy ksiч
zчt, wielokrotnie wi~c ulegal zdobyciu і spustoszeniu. Szczegбlnie dal si~ miastu we znaki najazd ksi~cia rostowsko-suzdalskiego Andrzeja Bogolubskiego w 1169 r ., а potem Polowcбw w
1203 r. "Wzi~ty ЬуІ Kijбw przez Ruryka і Olegowiczбw (potomkбw Olega, syna ksi~cia czernihowskiego Swiatoslawa Jaroslawowicza), і przez
саІе plemi~ po}owieckie і wielka bieda spadla na
ziemi~ ruskч, jakiej nie znano od czasu chrztu
w Kijowie - pisal kronikarz w tzw. latopisie
lawтentskim ВуІу napasci і rabunki, ale nie
ЬуІо zla takiego, jakie teraz zlo si~ stalo. Nie
tylko РаdбІ (dolnч cz~sc miasta zamieszkalч przez
pleЬs і pospбlstwo), ale і Gбr~ (gбrnч cz~sc zamieszkalч przez moznych і bogate mieszczanstwo)
wzi~to, і siedzib~ biskup6w, Sw. Zofi~ rozgraЬio
no і Dziesi~cinnч cerkiew sw. Bogurodzicy rozgrabiono, і z klasztorбw wszystkie obrazy zdarto,
а inne zabrano, і krzyze, і naczynia swi~te, і ksi~
gi, і szaty pierwszych ksiчzчt Ьlogoslawionych,
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ktбre

zawiesili

па

cerkwiach

swi~tych

па

pa-

miчtk~".

tylko wojпy і towarzyszчce im zпisz
byly przyczyпч upadku Кijowa. Zaden
z cz~sto zmieпiajчcych si~ wladcбw піе traktowal
miasta jako trwalego пabytku, wyciчgal wi~c zen
maksymalпe dochody піс w zamiaп піе iпwestu
jqc. W ХІІ-ХІІІ w. dawпy szlak haпdlowy· z Baltyku па Morze Czarпe utracil swoje zпасzепіе,
gdy.Z w okresie wypraw krzyzowych zmieпily si~
europejskie drogi haпdlowe і пajwi~ksze zпасzе
піе uzyskaly szlaki па Morzu Srбdziemпym. Січ
gle параdу Polowcбw па flotylle і karawaпy kupAle

піе

czeпia

cбw паd dolпym Dпieprem rбwпie.Z przyczyпily
si~

do upadku haпdlu w tym rejoпie. Kijбw stracil wi~c піе tylko zпасzепіе ceпtralпego osrodka
polityczпego Rusi, ale przestal Ьус tez wazпym
puпktem wymiaпy mi~dzyпarodowej.

Do wi~kszego znaczenia doszly teraz іппе osrodki handlowe, szczeg6lпie eksportujчce towary ruskie na Zach6d (do Europy) і Wschбd (do Azji),
glбwnie N owogrбd, Halicz і Wlodzimierz nad
Klazmч. W okresie tym wzrastala rola ksi~stwa
czernihowskiego, rzчdzonego przez eпergicznч dynasti~ Olegowiczбw,
aktywпie
uczestпiczч
w
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walce о wladzE: w Kijowie. Upadl natomiast zupelnie kwitnцcy niegdys Tmutarakan nad Morzem Azowskim, zniszczony kompletnie przez Polowcбw. Stracona tez zostala mozliwosc opanowania zasiedlonych przez ludnosc ruskц terenQ.r.v
zakarpackich, zdobytych w ciцgu ХІ w. przez
WE:grбw, ktбrzy zalozyli tu tzw. MarchiE: Ruthenorum.
Sukcesy koczownikбw stepowych j eszcze raz
zmusily ksiцzцt do zjednoczenia swych sil і przeciwstawienia siE: rabusiom. W 1184 r. wladca kijowski Swiatoslaw, а z nim 12 wladcбw poludnioworuskich wyruszylo w stepy przeciw Polowcom. W bitwach nad rzekami Ugrц і Chorol
zjednoczone wojska odniosly zwyciE:stwa. W rok
pбzniej wyruszyla w stepy nad Don і SulE: nowa
wyprawa ksiцzцt siewierskich z Igorem Swiatoslawiczem па czele. Ро kilku drobnych sukcesach
Rusini zostali osaczeni przez Polowcбw kolo J eziora Slowianskiego (Slonego), niedaleko miasta
Izjum. KsiцzE:ta nie zalamali siE: w trudnej sytuacji. "J е51і ~dziemy uciekali - mбwili uciekniemy sami, а prostych ludzi zostawimy,
wбwczas wezmiemy na siebie grzech, ze sami
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wydalismy ich wrogom, аlЬо wi~c umrzemy, albo
razem pozostaniemy przy zyciu".
W czasie walki ksiчz~ Igor dostal si~ do niewoli. Pozbawieni wodza wojowie stawiali zaci~
ty орбr. "Od wczesnego rana do wieczora і od
wieczora do switu lесч strzaly hartowne, walч
szable о helmy, p~kajч z trzaskiem wlбcznie stalowe w polu nieznanym, wsrбd ziemi polowieckiej - pisal poetycko о bitwie anonimowy autor
znakomitego Slowa о wyprawie Igora, dziela od
150. lat przyciцgajцcego uwag~ badaczy calej
Europy. - Ziemia czarna pod kopytami koiimi
zostala zasiana, а krwiч polana, niedolч wzeszly
(one) na ziemi ruskiej ... Bili si~ dzieii, bili drugi.
Trzeciego dnia kolo poludnia padly znaki Igorowe. Tu si~ bracia rozlцczyli na brzegu wartkiej
Kajaly. Tu krwawego wina nie starczylo, tu dokoiiczyli m~zni synowie ruscy. Swatбw napoili,
а sami na ziemi~ ruskч padli._ ·кloni si~ trawa
z zalu, а drzewo si~ ze smutkiem ku ziemi pochylilo''.
Ро ucieczce z niewoli ksiцz~ Igor dwukrotnie
podejmowal jeszcze wyprawy na Polowcбw і chociaz odnosil sukcesy, nie odsunчl od Rusi niebez9 -

Zarys ... t.

І

129

pieczenstwa. Zwasnione panstewka nie byly w
stanie rozprawic si~ z koczownikami.
w еросе sredniowiecza rozdrobnienie feudalne
ogarn~lo wiele pailstw Europy Polsk~, Niemcy, Czechy, Wlochy, Francj~, Hiszpani~- w zadnym z nich rozbicie nie pozostawilo jednak tak
trwalych slad6w, jak na Rusi. Pogl~biajцce si~
r6znice mi~dzy poszczeg6lnymi dzielnicami doprowadzily z biegiem lat do wyodr~bnienia si~
z jednolitej poczцtkowo narodowosci ruskiej
trzech pokrewnych narod6w: rosyjskiego, ukraiilskiego і bialoruskiego. R6zne losy poli tyczne poszczeg6lnych ksi~stw jeszcze bardziej utrwalily
ten podzial.
N arodowosc ukrainska pocz~la formowac si~ na
obszarze poludniowej і poludniowo-zachodniej
cz~sci pailstwa. Najdogodniejsze stosunkowo warunki do jej rozwoju miala ziemia halicko-wolyilska, stojцca Пjljwyzej pod wzgl~dem rozwoju
gospodarczego і kul turalnego, przezywajцca okres
intensywnej kolonizacji przez ludnosc Naddnieprza, oddalona znacznie od step6w czarnomorskich і mniej narazona na najazdy Polowc6w,
posiadajцca bliskie kontakty gospodarcze і kulturalne z Polskц і W ~grami, а za ich posrednictwem
130

z zachodniц Europq. Chociaz Rus Halicko-Wolynska posiadala nadzwyczaj zyzne gleby, hodowla
przewazala tu jeszcze nad rolnictwem. Kraina ta
miala tez znaczne bogactwa mineralne, przede
wszystkim sбl, masowo eksportowanц do zachod·niej Europy. Lezala w dogodnym miejscu na
skrzyzowaniu szlakбw handlowych wiodцcych
znad Morza Czarnego do panstw srodkowej Europy, rychlo tez stala sie; terenem ozywionej wymiany. Poza salц eksportowala futra, skбry, miбd,
wosk, гуЬу, bydlo rogate, zbaze і wyroby rzemiosla, importowala angielskц welne;, flandryjskie і francuskie sukno, we;gierskie konie, zachodnioeuropejskц bron, szklo, wyroby ze zlota і srebra, wschodnie jedwabie, greckie wina. О wysokim poziomie rozwoju kraju swiadczч rбznorod
ne narze;dzia rolnicze z zelaza, odkrywane przez
archeologбw, jak rбwniez zabytki sztuki jubilerskiej, kamieniarskiej, wyroby ceramiczne і metalowe. Zaawansowany poziom rozwoju kraju widoczny jest rбwniez w wysokim stopniu urbanizacji - w koncu ХІІІ w. Rus Halicko-Wolynska
miala 80 miast. Najwie;kszymi z nich byly: Halicz, Przemysl, Luck, Wlodzimierz Wolynski, Drohiczyn. N а terenach tych wystцpily juz znamiona
ІЗІ

gospodarki towarowo-pieni~znej. Powaznц pozyzdobylo mieszczailstwo, роріегаjцсе z reguly
ksiцzцt w walce z oligarchiц magnackц, wyst~pu
jцcц przeciw wladzy centralnej. Mieszczanie czerpali dochбd z rzemiosla і handlu, dlatego popierali silnц, scentralizowanц wladz~, zapewniajчcч
pomyslny rozwбj obu tych gal~zi gospodarki.
W wyniku post~pujцcego szybko procesu feudalizacji Ьojarzy doszli jednak do wielkiej pot~gi posiadali wlasne miasta, zamki, druzyny rycerskie oraz swoich wasali. Do opanowania ziemi
halickiej - ze wzgl~du na jej Ьogactwa і stosunkowo dobrze rozwini~tч gospodark~ - dцzy
ly dwory polski і w~gierski: Rozdrobnienie feudalne, а wi~c oslabienie polityczne calej Rusi,
ulatwialo to zadanie. Polskie wyprawy na te ziemie zapoczqtkowal w ХІ w. Boleslaw Chrobry.
W okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce і na
Rusi istnialy bardzo ozywione kontakty polityczne mi~dzy ksiцz~tami obu krajбw.
Ksi~stwo halickie zostalo zalozone w koilcu
ХІ w. przez potomkбw Roscislawa, wnuka Jaroslawa Mчdrego: Ruryka, Wasylk~ і Wolodara, wolyilskie na tomiast dostalo si~ w tym czasie w г~се
Izjaslawiczбw, potomkбw Wlodzimierza Monocj~
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macha. Roscislawicze prowadzili aktywnц polityk~ і przy ротосу Polowcбw walczyli z Polskц
і W ~grami, ktбrych pokonali w 1099 r. nad Sanет. Тосzцсу walki z Roscislawiczami polscy
ksiцz~ta Wladyslaw Herman і Boleslaw Krzywousty - starali si~ utrzymywac przyjazne stosunki z ksiцz~tami wolynskimi і kijowskimi, przeciwnikami wladcбw halickich.
Ро smierci Wolodara і Wasylka rozgorzaly zaci~te walki о tron. Zwyci~sko wyszedl z nich W olodymirko, syn Wolodara, ktбry w 1141 r. zdobyl
wladz~ і zjednoczyl ksi~stwo halickie, ustanawiajцc stolic~ w Haliczu. Mimo silnej opozycji Ьo
jarskiej і cz~stych najazdбw w~gierskich Wolodymirko nie tylko utrzymal si~ na tronie, ale
rozszerzy l granice panstwa w kierunku Morza
Czarnego. Jego syn Jaroslaw Osmiomysl byl juz
jednym z najpot~zniejszych ksiцzцt ruskich. Skutecznie odpieral ataki Polowcбw, zapewnil krajowi dlugie lata pokoju, utrzymywal ozywione
stosunki z W ~grami і Bizancjum, wyst~powal jako media tor w sporach mi~dzy ksiцz~tami, rozwijal miasta, handel і rzemioslo, dЬal о rozwбj
kultury. Sam byl czlowiekiem nadzwyczaj zdolnym і wyksztalconym, powiadano о nim, ze ро133

siada

оsіет uтyslбw, st~d przydoтek.

Energicz-

. пу ksi~z~ nie potrafil j ednak zlaтac silnej opo-

zycji bojarskiej, ktбra w przyszlosci (1188) obalila z troпu jego sупа Wlodziтierza. Bojarzy za- ·
proponowali роtет wladz~ ksi~ciu Roтanowi
Mscistawiczowi, potoтkowi Wlodziтierza Monoтacha, ktбry energiczпie rz~dz~c па Wolyпiu zahaтowal proces rozdrobnienia feudalnego і zjedпoczyl cale ksi~stwo. Roтan тusial niebaweт
ust~pic przed W~graтi, zaproszonyтi do kraju
przez obalonego Wlodziтierza. Wkrбtce armia
w~gierska zaj~la Halicz, ale zaтiast Wlodzin1ierza osadzila na troпie syna Beli ІІІ - Andrzeja,
nadaj~c ти tytul krбla halickiego.
Zawiedziony Wlodziтierz u·szedl па dwбr cesarza Fryderyka Rudobrodego. Wladca пiemiecki
poparl ruskiego ksi~cia і zlecil podlegleтu ти
Kaziтierzowi Sprawiedliweтu, bliskien1u s~sia
dowi Rusi, ponowпie osadzic go па tronie.
W 1189 r. ksi~z~ polski wyprawil do Halicza rycerstwo malopolskie z wojewod~ Mikolajeт па
czele, ktбre usun~wszy zalogi w~gierskie, wprowadzilo na tron Wlodzimierza. Odt~d Kaziтierz
Sprawiedliwy pozostawal w sojuszu z ksi~cieт
halickiт і kilkakrotnie korzystal z ротосу posil134

kбw ruskich podczas prowadzonych przez siebie
wypraw na panujцcych ksiцzцt w Polsce.
Do walk Vv·ewn~trznych w Polsce mieszal si~
rбwniez Roman Mscislawicz, ktбry uczestniczyl
w krwawej bitwie nad Mozgawц w 1195 r. і przyczynil si~ do zdobycia tronu krakowskiego przez
syn6w Kazimierza: Leszka Bialego і Konrada,
p6zniejszego ksi~cia mazowieckiego. Ро smierci
Wlodzimierza tron halicki opanowal Roman
і zjednoczyl w ten sposбb dwie wielkie і bogate
dzielnice ruskie (1199).
Rzцdy Romana byly twarde і surowe. Ksiцz~
przy ротосу konfiskaty dбbr і najokrutniejszych
egzekucji potrafil wreszcie poskromic oporne bojarstwo, skutecznie na ogбl walczyl z Litwц і Polowcami, rozciцgnцl tez swojц wladz~ na dzielnic~
kijowskц. Jego zamiary polityczne si~galy jeszcze
dalej і w zwiцzku z nimi wyprawil si~ na Polsk~,
przeciwko dotychczasowym sojusznikom, Leszkowi Bialemu і Konradowi Mazowieckiemu. Wyprawa zakonczyla si~ niefortunnц bitwц pod Zawichostem w 1205 r. і smierciц Romana.
N а Rusi Halicko-Wolynskiej nastцpil teraz
40-letni okres zam~tu і walki о wladz~. W 1214 r.
~eszek Bialy і kr61 w~gierski Andrzej 11 zawarli
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о podziale wplywбw na zіеті halickiej. N а
tego porozuтienia wladz~ w panstwie тіа}
оЬjцс krбlewicz w~gierski Koloтan, ozeniony
z сбrkч Leszka Bialego Sаlотец. Syn Roтana
Daniel (Danylo) otrzyтal ksi~stwo wolyilskie.
Boha terowie tych wydarzen Ьу li j eszcze dziecтi
і dokonany podzial nikogo wlasciwie nie zadowolil:, krwawe walki toczyly si~ wi~c dalej.
Sytuacja nieco si~ uspokoila, gdy wladz~ w ziemi halickiej zdobyl przy polskiej ротосу ksiцz~
nowogrodzki Mscislaw Udaly. Nowy wladca nawiцzal szybko przyjazne stosunki z. panujцcyт
na Wolyniu Danieleт. Obaj ksiцz~ta skutecznie
opierali si~ pewien czas naporowi Polski і W~gier.
Ро abdykacji Mscislawa, wyтuszonej przez opozycj~ Ьojarskц, Halicz zostal na kilka lat opanowany przez W ~gr6w. Tyтczasem Daniel zawarl
sojusz z Konradeт Mazowieckiт і, ротаgаjцс
ти 'w walce о tron krakowski, wyprawil si~ az
pod Кalisz. W 1230 r. ksiчz~ wolynski opanowal
Halicz, ale rychlo zostal staтt~d usuni~ty przez

uklad

тосу

W~grбw.

Ро sтierci

A.ndrzeja Daniel znowu zawladn~l
nie na dlugo, zostal Ьо
usuni~ty przez Ьojar6w oЬawiajчcych si~

Haliczeт. І tут razeт
wіет
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jego twardej r~ki. Feudalowie haliccy powolali
teraz na tron ksi~cia czernihowskiego Michala.
·w 1238 г. nieugi~ty Daniel jeszcze raz si~gnчl
ро wladz~, tym razem z pelnym powodzeniem.
Usuni~ty z Halicza syn Michala Roscislaw uszedl
do Czernihowa, zas w rok pбzniej wladca wolyilski usunчl Michala z Kijowa і osadzil tam swego wojewod~ Dymitra. W ten spos6b niemal cala Rus poludniowa zostala zjednoczona pod jednч
wladzч. Energiczny Daniel rozpoczчl teraz ostrч
walk~ z bojarami, opierajчc si~ na ротосу drobnego rycerstwa і miast. Za swego panowania
podniбsl znacznie gospodark~ kraju, energicznie
роріегаІ przy tym rozwбj osadnictwa.
Gdy w calym, ogromnym pailstwie ruskim toczyly si~ zaci~te wojny domowe, а zacietrzewieni ksiчz~ta zapomnieli о wspбlnym pochodzeniu
і odpowiedzialnosci za losy kraju, ze wschodu nadciчgalo niespodziewanie smiertelne niebezpieczeilstwo.

6. Straszliwy najazd

W ХІІ w. па tereпie Azji powstalo ogromпe
pailstwo obejmujцce ziemie od Korei ро Morze
Kaspijskie і od g6r Afgaпistaпu ро obszary poludniowej Syberii. Na jego czele stal w latach
1206-1227 wielki zdobywca mongolski, Czyngis-chaп. Okolo roku 1222 chan wyslal паd Morze
Kaspijskie swoich dw6ch пajlepszych wodz6w,
Dzebe і Subedeja, і rozkazal im zbadac, "jakie
ludy tam mieszkajч", oraz dotrzec do Europy і ро
zпас tamtejsze stosuпki spoleczпe і polityczne,
со mialo Ьус wst~pem do plaпowaпej wielkiej
wyprawy па Europ~. Armie skosnookich zdobywc6w przeszly Azerbejdzaп, spustoszyly ArmeniE:,
rozbily wojska gruziilskie, w walce z dzielnymi
g6ralami dagestailskimi sforsowaly przel~cze Kaukazu, wyszly па rozlegle stepy Tereku, gdzie
spotkaly zjednoczonч armi~ lud6w koczowniczych
zlozonч z Polowc6w, Alan6w, Czerkies6w і innych.
Dzi~ki zrE:cznej dywersji Mongolom udalo siE: zasiac пiezgod~ wsr6d sojusznik6w і odniesc kolej138

ne zwyci~stwo. Ро opanowaniu wybrzezy Morza
Kaspijskiego stepowi najezdzcy ruszyli na zachбd.
pozostawiajчc ро sobie tylko ruiny і trupy pomordowanej ludnosci. "Wyglчdali jak diably, niesamowicie і upiornie"- notowal ze zgrozч wspбl
czesny armenski kronikarz Kirekos.
W poscigu za Polowcami Mongolowie dotar li
na Krym, nast~pnie rozbili obozy nad Dnieprem
і tu przezimowali. Wiosnч 1223 r. ksiчz~ta ruscy
ruszyli przeciw nieznanemu przeciwnikowi.
W wypra\vie wzi~li udzial wszyscy wybitniejsi
wladcy: Daniel Romanowicz, Mscislaw U daly,
ksiчz~ kijowski Mscislaw і inni, wsparli ich rбw
niez Polowcy. 16 czerwca nad rzeczkч Kalkq (na
pбlnocnym wybrzezu М. Azowskiego) doszlo do
spotkania obu armii. Sklбceni ksiчz~ta ruscy nawet w obliczu smiertelnego niebezpieczenstwa nie
doszli do porozumienia. Wladca kijowski, Mscislaw, zalozyl оЬбz na zachodnim brzegu rzeki,
zas pozostali ksiчz~ta wraz z Polowcami ро przejsciu Kalki rozpocz~li walk~. Zakoilczyla si~ ona
zupelnym pogromem wojsk ruskich. Na polu bitwy pozostal osamotniony Mscislaw z kijowianami.
Przez trzy dni dzielni rycerze ruscy odpierali
qtaki wroga, az kompletnie wyczerpani zgodzili
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si~ na oddanie broni і opuszczenie oЬozu pod warunkiem swobodnego wymarszu. Ale gdy wyszli
na otwarte pole, zdradzieccy koczownicy rzucili
si~ na Rusinбw і wyci~li саlц armi~ do nogi. Ksiц
z~ Mscislaw wlasnym zyciem okupil SWq latwowiernosc.
Druzgocцca kl~ska nad Kalkц wstrzцsn~la са
lym spoleczenstwem ruskim. "Wskutek grzechбw
naszych przyszly nieznane ludy, о ktбrych nikt
dobrze nie wie, со za jedni sq, skцd si~ wzi~li,
jak! ich j~zyk, jakie plemi~ і jaka wiara - pisal
ruski kronikarz. - А zwц ich Та tarami ... M~zowi·e
mqdrzy wielce dobrze wiedzц, ktбrzy ksi~gi rozumiejq, my zasi~ nie wiemy, kto oni, alem napisal
to о nich przez pami~c kniaziбw ruskich і na nieszcz~scie, jakie od nich przyszlo, Ьоm slyszal, ze
poCibili wiele krajбw і bezЬoznych mn6stwo wymordowali".
Nieznani koczownicy stali si~ przedmiotem zainteresowania calej Europy. Wnet rozeszly si~
wiesci о strasznych najezdzcach majqcych krбtkie
nogi, ogromne ciala, пiebywale szerokie klatki
piersiowe і ciemne twarze, pijqcych krew ludzkq
і noszqcych chorцgwie z krzyzami. Przypuszczano,
ze Sq potomkami lud6w wywodzqcych si~ od
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trzech kr616w Wschodu, skladajчcych ongi.S hold
Chrystusowi, і сhсч dotrzec do Kolonii, Ьу zdobyc
rzekome relikwie ukryte ро owych wladcach.
Ро bitwie nad КаІkч pot~g.a mongolsko-tatarska
wycofala si~ w glqb Azji і przez kilkanascie lat
wydawalo si~, ze ze wschodu przestalo juz grozic
powa:lniejsze niebepieczenstwo. Ale w 1236 r. na
stepach srodkowej Azji pocz~ly koncentrowac si~
ol brzymie armie przeznaczone do wyprawy na
Europ~. Liczyly w sumie 150 ООО wojownik6w,
wsr6d nich tylko ЗО ООО Mongo16w. Reszt~ wojska
tworzyly rozliczne ludy tureckie zamieszkujчce
bezkresne obszary poludniowej SуЬегіі і srodkowej Azji: Kirgizi, Тurkmeni, Baszkirzy, Kalmucy
і inni Korpus inzynieryjny skladal si~ gl6wnie
z Chinczy'kбw. Nа czele tej ogromnej armii stali
chan Batu і Subedej.
Jesieniч 1238 r. najezdZcy zniszczyli panstwo
Bulgar6w nadwolzanskich, nast~pnie podbili r6zne ludy zamieszkujчce wschodnie krance Europy
і wreszcie ruszyli na Rus. Drobne panstewka
dzielnicowe padaly kolejno ро bohaterskiej, ale
nier6wnej walce. Zdobyty zostal Riazan, Wlodzimierz Suzdalski, Suzdal, Moskwa і dziesiчtki innych grod6w. Kazdemu zwyci~stwu Tatar6w to141

warzyszyly straszliwe spustoszenia і masowe rzezie cywilnej ludnosci.
Latem 1240 r. 120 ООО wojownik6w w trzech
kolumnach ruszylo na ksi~stwo kijowskie, perejaslawskie і czernihowskie. Perejaslaw і Czernih6\\· szybko ulegly w nier6wnej walce. Туsіцсе
uciekinier6w schronilo si~ w Kijowie. J esieniц
pierwsze oddzialy koczownik6w pod wodzц Mangu
stan~ly pod walami miasta. PodoЬno w6dz mongolski z zachwytem patrzyl na pelne wspanialych
cerkwi miasto, а сhсцс ocalic je przed zniszczeniem, zaproponowal kapitulacj~. Mieszczanie
z wo:ewcdц Dymitrem na czele stanowczo odrzucili zцdania Mongo16w і zamordowali pos16w.
Wkr6tce nadszedl pod miasto chan Ва tu
z gl6wnymi silami. Ро kilku tygodniowym bombardowaniu z katapult najezdzcy ruszyli do szturmu przez wylomy і rozbite bramy. "1 mozna ЬуІо
widziec і slyszec straszny trzask kopii і lomot
tarcz pisal kronikarz. Strzaly zaslonily
swiatlo tak, ze nie ЬуІо widac nieba za strzalami,
а stala si~ pomroka od mn6stwa strzal tatarskich
і wsz~dzie lezeli zabici. І wsz~dzie lala si~ krew".
Nadchodzцca noc przerwala walk~. Nast~pnego
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dnia, 6 grudnia, Tatarzy ponowili atak, kierujчc
gl6wny wysilek na cerkiew Bogurodzicy. Wkr6tce
przez rozbite bramy wlala si~ na ulice wielotysi~czna masa skosnoJkich napastnik6w. Mieszkancy miasta bronili si~ ро cerkwiach і domach. Najsilniejszy op6r stawiala zaloga cerkwi Bogurodzicy. Dopiero przy ротосу machin obl~zniczych
Та tarzy zniszczy li swiч tyni~ і zlamali орбr.
Zdo bywszy miasto naj ezdzcy urzчdzili straszliwч masakr~. Pod mieczem zwyci~zcбw padlo tysiчce kobiet, dzieci, starcбw. W czasie prac wykopaliskowych prowadzonych w Kijowie archeologowie odkryli w piecach zniszczonych ziemianek mnбstwo na рбl zw~glonych szkieletбw ludzi
wrzucanych zywcem w gorejчcy ogien. Znaleziono tez szereg zbiorowych mogil z czas6w najazdu.
Jedna z nich kryla zwloki az 2000 оsбЬ. Gdy
w kilka la t ро walkach Wloch Plano Carpini j echal do Mongolii, wokбl Kijowa nie widzial zadnych ludzi, ty lko pogorzeliska і szkielety pomordowanych mieszkanc6w. Zniszczony Kijбw bezpowrotnie stracil swoje znaczenie, а osrodkiem zycia panstwowego Rusi stala si~ teraz mniej zdewastowana pбlnoc. Wyraznym swiadectwem upadku starej stolicy bylo przeniesienie siedziby me143

Chan tatarski wr~cza braciom Polo
(list bezpieczenstwa)

zlot~ tabliczk~

tгopolity do Wlodzimierza nad Klazmц, а potem
do Moskwy (1326). ОЬа te miasta nabieraly stopniowo coraz wi~kszego znaczenia.
Ро zdobyciu Kijowa najezdzcy ruszyli na ziemi~ halicko-wolyilskц. Ро drodze Ва tu podzielil
swц ogromnч armi~ na kilka kolumn. Jedna
z nich wzi~la szturmem Halicz, druga - Wlodzimierz Wolyilski, inne opanowaly Kolodiazyn і Kamieniec nad Sluczч. W zbadanym przez archeo-
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rajkowieckim grodzisku, w obwodzie zytomierskim, znaleziono slady bitwy z Tatarami:
szkielety z wbitymi grotami strzal, rozlupane
czaszki, polamane kosci. Kwitnчcy kraj ulegl zniszczeniu, tylko polozona na pograniczu ksi~stwa
wolynskiego і kijowskiego ziemia· Ьolochowska
zostala oszcz~dzona przez naj ezdzcбw і stala si~
Ьаzч zaopatrzeniowч dla wojsk chana Batu. Ksiч
z~ Daniel, Michal і jego syn Roscislaw szukali
schronienia na W ~grzech, ale і tam wkrбtce dotarli straszliwi jezdzcy z Azji. Dopiero gdy wojska tatarskie- zniszczywszy Rus, Polsk~, W~gry,
Serbi~, Chorwacj~, Morawy і Bulgari~ powrб
cily na wsch6d, na spustoszonych obszarach stopniowo pocz~lo odradzac si~ normalne zycie.
Najazd mongolsko-tatarski na wieki zaciчzyl na
dziejach Rusi. NastчpB wyrazny regres w zyciu
gospodarczym і politycznym, przerwane zostaly
kontakty z Bizancjum і przodujчcч kulturч greckч, znacznie ograniczone z Europч zachodniч,
zmniejszyly si~ obroty handlowe z sцsiadami, w
wielu rejonach kraju wystцpil duzy deficyt sily
roЬoczej, wywolany masowymi rzeziami dokonywanymi na cywilnej ludnosci, kraj ulegl jeszcze
wi~kszemu rozdrobnieniu politycznemu. Ksiцz~ta
10 -
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ruscy dostali si~ pod zwierzchnictwo chana tu zachodniego zwanego Zlot~ Ord~. Stolic~ jej bylo
miasto Saraj Batu, а potem Saraj Berke, polozone nad doln~ W olg~. N а calej Rusi pocz~li ра
noszyc si~ teraz urz~dnicy ta tarscy zwani baskakami, ktбrzy sci~gali od ludnosci wysokie daniny
na rzecz chana, dopuszczaj~c si~ przy tym wielu
naduzyc. Wladcy Zlotej Ordy nie wtr~cali si~ na
оgбІ w wewn~trzne sprawy dzielnic ruskich і pozostawili tam nie zmienione stosunki spoleczne
і polityczne, wymagali jedynie, Ьу kazdy nowy
ksi~z~ uzyskiwal ich pisemn~ zgod~ па sprawowanie wladzy, tzw. jarlyk. АЬу go uzyskac, nalezalo
dac chanowi, jego zonom і wysokirn dostojnikom
bogate podarki. Cz~sto ksi~z~ta musieli osobiscie
jezdzic do Saraju і prosic о jarlyk. Zamiast zjednoczyc si~ przeciw zaЬorcom, ksi~z~ta dzielnicowi rywalizowali w zabiegach о godnosc wielkiego
ksi~ia, intrygowali і oczerniali si~ wzajemnie na
dworze chana; zabiegi te ulatwialy tylko Tatarom
sprawowanie wladzy nad obszernym krajem.
Chan Batu przekazal wladz~ w Kijowie ksi~ciu
suzdalsko-wlodzimierskiemu Jaroslawowi Wsiewolodowiczowi, ktбry osadzil w miescie swego
wojewod~. Ро smierci ksi~cia Kijбw zostal prze146

kazany nowogrodzkiemu wladcy Aleksandrowi
~ewskiemu, potem jego bratu Jaroslawowi. W
pбzniejszym okresie miasto dostawalo sit:: pod
wladzt:: ksiцzцt r6znych dzielnic ruskich.
• Stopien zniszczen wojennych і uzaleznienia
kraju od Zlotej Огdу nie byl jednakowy we wszystkich dzielnicach. Najbardziej zdewastowane
і zalezne od Tatarбw byly ziemie: kijowska, czernihowsko-siewierska (ktбra w ХІІІ w. ulegla dalszemu rozdrobnieni1J і przestala odgrywac powazniejszц rolt:: w panstwie), rostowsko-suzdalska
oraz perejaslawska. W znacznie korzystniejszej
sytuacji znajdowala sit:: ziemia halicko-wolynska.
Zniszczenia wywolane najazdem byly tu stosunkowo mniejsze, stopien rozwoju gospodarczego
і kul turalnego znacznie wyzszy, zaleznosc od Saraju - raczej tylko formalna. Ро odparciu nowego najazdu wt::gierskiego Daniel musial, со
prawda, zlozyc chanowi w 1246 r. hold і poddac
sit:: zwierzchпictwu Batu, za со zostal uznany "tatarskir:n przyjacielem", konsekwentnie zabiegal
jednak о uzyskanie pelnej niezalezno8ci. Szukajцc
sojusznik6w do walki ze Zlotч Ordц nawiцzal bliskie kontakty z panstwami zachodnimi oraz papiezem. Utrzymywal z ksiцzt::ta.m'i polskimi і li147

tewskimi przyjazne stosunki. J ako sprzymierzeniec Konrada Mazowieckiego najechal w 1244 r.
nalezцcц do Boleslawa Wstydliwego ziemi~ lubelskц і zbudowal nawet sw6j gr6d obok Lublina.
Wkr6tce p6zniej Daniel і j ego syn Lew wsp6lni•
z polskimi ksiцz~tami podj~li wyprawy przeciw
Jacwingom w 1251 r., 1253 і 1256 r. Daniel powi~kszyl tez znacznie terytorium swego panstwa
przez przylцczenie ziem nad Bugiem і podporzцd
kowanie sobie Polesia.
W 1254 r. uznal przejsci~~o zwierzchnictwo
Rzymu ·і zostal koronowany w Drohiczynie przez
legata papieskiego Opizona. Gdy okazalo si~ jednak, ze na pomoc Zachodu w walce ze Zlotц Ordц
nie ma со liczyc, zerwal stosunki z Rzymem і samotnie rozpoczцl wojn~, odnoszцc na poczцtku szereg sukces6w. Nowy najazd ordy pod wodzц · Burondaja w 1259-1260 r. spowodowal jednak wielkie zniszczenia і zmusil Daniela do ponownego
uznania zwierzchnictwa Saraju. Na zцdanie chana
Rusini zobowiцzali si~ wtedy zniszczyc fortyfikacje swoich miast.
W toku tych wydarzen Daniel przeniбsl stolic~ do zalozonego przez siebie Chelma. Za jego
panowania powstala w tym miescie wielka еег148
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kiew Sw. Iwana, kt6rej kapitele mialy ksztalt
ludzkich glбw, а wieza byla pokryta freskami
przedstawiajцcymi gwiazdy na niebie. Okna ozdobione zostaly pi~knymi witrazami, drzw.i - bialymi і zielonymi, ciosanymi kamieniami, wn~trze
cerkwi upi~kszono kolorowyrni rzezЬami, freskamj
і licznymi ikonami. Chelm niebawem stal si~ powaznym osrodkiem hutniczym - pracowaly tu
kuznice wytapiajцce zelazo, miedz і srebro.
Silne zwiцzki z krajami kultury lacinskiej,
szczegбlnie Polskч і W ~grami, wywarly duzy
wplyw na architektur~ і rzezb~ Rusi Halicko-Wolynskiej. Zabytki te posiadajц liczne cechy typ<Ywe dla sztuki romanskiej. Widac to па przykladzie cerkwi Sw. Pantelejmona w Haliczu, zbudowanej ok. 1200 r. і mimo pбzniejszych przerбbek
dobrze zachowanej do dzisiaj w oryginalnym stanie. Cerkiew zbudowana zostala na tradycyjnych
wzorach kijowsko-bizantynskich- greckim krzyzu z trzema absydami і kopulч w srodku - ale
dekoracja architektoniczna і rzezbiarska w postaci portali і fryzu arkadowego przej~ta byla ze
sztuki romanskiej. Podobnч dekoracj~ rzezbiarskч
posiadala wielka cerkiew z drugiej polowy ХІІ w.,
odkopana w trzydziestych latach ХХ w. we wsi
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Krylos pod Haliczem і zidentyfikowana jako glбw
.na swiчtynia ksi~stwa halickiego. Za posrednictwem sztuki halickiej elementy romanizmu przenikaly w glqb Rusi, wplywajqc szczegбlnie na
tamtejszч rzezb~ architektonicznч. Na Rusi Halicko-W olyilskiej - inaczej niz w pozostalych
dzielnicach - rozwijala si~ w tym okresie rбw
niez literatura, ktбrej najwybitniejszym dzielem
byl powstaly w ХІІІ w. Latopis halicko-wolyitski
oraz religijny utwбr Slowo Adama do Lazarza
w piekle. Sam Daniel byl znanym protektorem
kultury і nauki, rozwijal tez і rozbudowywal
miasta. Byl m.in. zalozycielem Lwowa, ktбrego
nazwa pochodzila od imienia Lwa, najstarszego
syna ksi~cia halickiego. Lwбw bardzo szybko wyrбsl na powazny osrodek handlowy і centrum
produkcji rzemieslniczej.
Daniel zmarl w 1264 r. Ро smierci tego wybit- •
nego wladcy ksi~stwo halicko-wolynskie znowu
uleglo podzialowi. Najwi~kszч cz~sc panstwa wschodniч polac ziemi halickiej z samym Haliczem oraz cale Zabuze (ziemie na zachбd od Bugu) z Belzem, Czerwieniem, Chelmem, Mielnikiem
і Drohiczynem - otrzymal najmlodszy z synбw
Szwaгno, Lew dostal w spadku zachodniч cz~sc
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ziemi halickiej ze Lwowem і Przemyslem, sredni Mscislaw zostal panem Lucka. Wlodzimierz
Wolynski dostal si~ w r~ce brata Daniela, Wasylki, а potem zas jego syna, Wlodzimierza.
Ро nowych walkach wewn~trznych Lew ponownie zjednoczyl саІц ziemi~ halicko-wolynskц.
і przeni6sl stolic~ do Lwowa. ВуІ wladcц zdolnym, ambitnym, czynnie angazujцcym si~ w sprawy wewn~trzne sцsiednich panstw, szczeg6lnie
Polski. W 1280 r. wyprawil si~ przeciw Malopolsce. Pod Koprzywnicц kolo Sandomierza zastцpil mu drog~ Leszek Czarny. Bitwa skonczyla
si~ zwyci~stwem Polak6w, kt6rzy w poscigu dotarli az pod Lw6w. Syn Lwa, J erzy, w kilka lat
p6zniej ponownie wyprawil si~ na Malopolsk~,
ale zostal odparty pod Lublinem. W okresie walk
о tron krakowski w Polsce Lew Danielowicz
• wspieral ksi~cia brzesko-kujawskiego Wladyslawa
Lokietka: w 1289 r. pom6gl mu opanowac Krak6w,
а w kilkanascie lat potem wojsko ruskie uczestniczylo w walkach przeciw czeskiemu kr6lowi
Waclawowi. Ро smierci Lwa (1301) ksi~ciem halicko-wolynskim zostal jego syn Jerzy, utrzymujцcy r6wniez przyjazne stosunki z Wladyslawem
Lokietkiem і udzielajцcy mu ротосу przeciw Cze152

chom. Malzenstwo siostry I:..okietka Eufemii z J erzym umocnilo przyjazn polsko-ruskq. Utrzyma·la si~ ona і ро smierci wladcy halickiego, gdy
tron ро nim obj~li siostrzency I:..okietka: Andrzej
і Lew. Wyrazem tych zwiqzk6w bylo malZenstwo
siostry Lwa і Andrzeja, Marii, z Trojdenem, synem ksi~cia mazowieckiego Boleslawa ІІ, wiernego sojusznika I:..okietka. W 1323 r. obaj wladcy
halicko-wolynscy stracili zycie w niejasnych okolicznosciach, Ьус moze na wojnie z Litwq lub
podczas walk wewn~trznych z bojarami. Ро ich
zgonie wygasla linia Romanowicz6w, od konca
ХІІ w. wladajqca Rusiq Halicko-Wolynskq. Znowu rozpocz~ly si~ walki о wladz~. Przy ротосу
I:..okietka zwyci~sko wyszedl z niej syn Troj dena
і Marii, Boleslaw, kt6ry na Rusi przyjql imi~ Jerzego ІІ. Nowy wladca, otaczajqcy si~ gl6wnie
Polakami, spotkal si~ z gwaltownq opozycjq nie
tylko ze strony bojar6w, ale r6wniez miast ruskich, totez cale jego panowanie wypelnione bylo
walkami о utrzymanie si~ na tronie oraz odpieranie·m najazd6w tatarsk,ich. W walce tej J erzy ІІ
szukal oparcia w Polsce. W 1340 r. zmarl w niejasnych okolicznosciach, zapewne otruty przez bojar6w. R us Halicko-W olynska zostala bez wladcy.
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7~ Pod obcym panowaniem

W ciцgu XIV w. w sцsiedztwie Ukrainy росzц)
zmieniac sit:: uklad sil politycznych. Zjednoczona
przez Lokietka Polska, pod mцdrymi rzцdami jego nastt::pcy Kazimierza Wielkiego, wyrosla na
kraj dobrze zagospodarowany, zamozny і silny
militarnie. Rбwniez W~gry pod panowaniem kr616w z dynastii andegawenskiej, Karola Roberta
і Ludwika Wielkiego, staly si~ jednym z najsilniejszych panstw Europy. Sцsiadujцca z Ukrainц
na pбlnocy Litwa, od czasбw Mendoga uformowala si~ w silne panstwo і za rzцdбw Giedymina
rozpoczt::la ekspansjt:: na ziemie ruskie, natomiast
pot~zna dotцd Zlota Orda ulegla gl~bokiemu kryzysowi і stala si~ wkrбtce arenц nieustannych
wewn~trznych walk о wladzt::, oslaЬiajцcych sil~
panstwa. W latach 1360-1380 na tronie w Saraju
zmienilo sit:: 25 chanбw, wielu z nich padlo ofiarц
skrytobбjczych mordбw. W rezul tacie ogromne
panstwo rozpadlo sit:: na kilka rywalizujцcych ze
sоЬц chanatбw і utracilo szereg prowincji.
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Na p6!nocnym wschodzie wzrastala szybko I'Ola wielkiego ksi~stwa moskiewskiego, kt6re od
czas6w Iwana Kality zdobylo supremacj~ politycznч wsr6d ksi~stw ruskich і przystчpilo do scalania wok6l siebie rozdrobnionych dotчd panstewek. W XIV w. uksztaltowalo si~ tez pailstwo
moldawskie. Chociaz nie doszlo ono nigdy do wi~k
szej pot~gi, potrafilo jednak opanowac Bukowin~, skolonizowanч niegdys przez ludnosc ruskq.
Gdy rosnчcy w pot~g~ sчsiedzi przejawiali со~
raz Ьardziej agresywne zamiary, ziemie ukrainskie w dalszym ciчgu byly rozbite politycznie,
slabe, skl6cone, zalezne od Zlotej Ordy і pozbawione mozliwosci prowadzenia samodzielnej polityki. Nadmierne daniny na rzecz chan6w, niszczycielskie napady ordy і ciчgle walki wewn~trzne doprowadzily kraj do ruiny gospodarczej і znacznego wyludnienia.
W toku walk о zj ednoczenie panstwo polskie
ponioslo dotkliwe straty terytorialne. Odpadl
Slчsk, Pomorze, Ziemia Lubuska. Podj~te przez
Lokietka pr6by odebrania tych ziem z rqk silnych
zaborc6w skonczyly si~ niepowodzeniem. W tej
sytuacji ekspansja polska skierowala si~ w6wczas
na wsch6d, gdzie nie spodziewano si~ silniejszego
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oporu ze strony rozbitych ksi~stw ruskich. W opanowaniu tych ziem zainteresowani byli moznowladcy і szlachta malopolska, liczqcy na nowe nadania і powi~kszenie swoich majqtkбw. Rбwniez
patrycjat miejski, szczegбlnie krakowski, dqzqc
do opanowania drбg handlowych biegnq~ych z Zachodu przez Rus Halickq do kolonii genuenskich
nad Morzem Czarnym (Kaffy na Krymie oraz Kilii і Bialogrodu przy · ujsciu Dunaju і Dniestru),
zainteresowany byl w utrwaleniu swych wplywбw na ziemiach wschodniego sqsiada. Sam krбl
polski takze zainteresowany byl w podboju Rusi
Halickiej, liczyl Ьowiem na wzrost dochodu
skarbu z cel oplacanych przez kupcбw w~drujq
cych na Wschбd oraz z Ьogatych zup solnych.
W basenie Morza Srбdziemnego toczyla si~ w
tym czasie dlugotrwala wojna mi~dzy najwi~kszy
mi wбwczas pot~gami kupieckimi, Genuq і W enecjq, ktбra przez dlugi okres sparalizowala komunikacj~ wodnq na tym obszarze. W tej sytuacji
wspomniane szlaki handlowe, wiodqce nad Morze
Czarne, staly si~ najwazniejszymi arteriami handlowymi w drodze na Wschбd. Jeden z tych szlakбw wiбdl przez Wlodzimierz і stepy czarnomorskie na Krym, drugi - znacznie krбtszy і bez156

pieczny - przez Lw6w і Moldawi~ do Kilii oraz
.Bialogrodu. Panowanie nad tymi obszarami zapewnialo wi~c mieszczanom ogromne zyski.
Rбwniez duchowieilstwo zainteresowane bylo
w ekspansji na prawoslawnq Rus, liczylo bowiem,
ze panowanie polskie na tym terenie zapewni szerokie wplywy kosciolowi katolickiemu. Sam papiez poparl prosby Kazimierza Wielkiego і zwolnil pailstwo na dwa lata od swi~topietrza, Ьу
wesprzec finansowo polskiego wladc~.
J eszcze z-a zycia Boleslawa J erzego mi~dzy krakowskim monarchq а Rusiq zawarty zostal sojusz.
W zamian za pomoc Polski przeciw stale buntujqcym si~ bojarom wladca ruski wyznaczyl krбla
Kazimierza Wielkiego swoim nast~pcq we Lwowie
(bylo to zapewne glбwnq przyczynq otrucia Boleslawa Jerzego przez feudalбw). W 1339 r. na
zjezdzie w Wyszehradzie W~grzy zobowi::Jzali si~
poprzec pretensj е polskie do Rusi Halicko-Wolyilskiej, w zamian za uzyskanie korony krakowskiej
przez Karola Roberta na wypadek bezpotomnej
smierci Kazimierza Wielkiego.
Zaledwie w 9 dni ро smieгci Boleslawa J eгze
go kгбl z nielicznym wojskiem polskim і w~gier
skim wkгoczyl na Rus, Ьу jako zwierzchnik ро-
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tomka ksi~cia mazowieckiego . obj~c wladz~ <nad
krajem. Niespodziewaнie spotkal si~ jednak z silnym oporem miejscowych Ьojarбw z wojewod~
przemyskim, Dymitrem Detk~, na czele. W rogi
Polakom bojarzyn ruski nie zawahal si~ nawet
wezwac
na
pomoc
Tatarбw.
Wprawdzie
Ka~imierz Wielki 16 lV 1340 r. zdobyl Lwбw, ale
nie zdolal utrzymac si~ w miescie. W odwrocie
uwiбzl ze sob~ insygnia wladzy ksi~z~cej. Wsrбd
zdobytych skarbбw mialy Ьус dwie drogocenne
korony, tron wysadzany drogimi kamieniami і kilka szczerozlotych krzyzy, z ktбrych jeden zawieral w sobie ponoc kawalek drzewa z krzy.:la Chrystusowego. Podczas walk zostal spalony zamek
lwowski.
Rбwnoczesnie do . wladzy nad Rusi~ Halic~
zglosil si~ drugi pretendent, ksi~z~ litewski Lubart, ktбry opanowal caly Wolyn. W tej sytuacji
nie przygotowany do dluzszej wojny krбl polski
musial wycofac si~ z Rusi. W rok p6zniej wojska
rusko-tatarskie urz~dzily odwetow~ wypraw~ na
ziemi~ lubelsk~, ale odparte pod Lublinem, wycofaly si~ na wsch6d. W drodze powrotnej Tatarzy
spustoszyli sojusznicz~ Rus, со wywolalo gwaltowny naplyw niech~ci do Detki, inicjatora spro-
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wadZ.enia ordy. W rezultacie wojewoda przemyski
rnusial potem uchodzic z Rusi і zmienic orientacj~ politycznч. W zamian za uznanie zwierzchnictwa Polski і W ~gier nad swojч ojczyznч zostal
starostч ruskim z ramienia krбla polskiego і w~
gierskiego.
Kazimierz Wielki podjql ponownч wypraw~ na
wschбd dopiero ро uregulowaniu stosunkбw polsko-krzyzackich. W roku 1343 w Kaliszu zostal
podpisany uklad wieczysty z wielkim mistrzem
zakonu krzyzackiego. W rok pбzniej wojska polskie opanowaly ziemi~ sanockч oraz przemyskq.
W roku 1346 kr61 polski poczчl juz u.Zywac tytulu pana і dziedzica Rusi. Nast~pna wielka wyprawa polska, zorganizowana w roku 1349 pod osobistym dowбdztw~ Kazimierza Wielkiego, doprowadzila do opanawania Lwowa, Halicza,
Brzescia, Chelma і Wlodzimierza oraz podporzчd
kowania Polsce panujчcych na Podolu litewskich
ksiчzчt z rodu Koriatowiczбw. W zdobytych grodach zostali osadzeni polscy starostowie, dysponujчcy silnymi zalogami wojskowymi. Zaskoczeni
najazdem Litwini poczчtkowo nie stawiali wi~
kszego oporu, ale w rok pбzniej · urzчdzili odwetowч wypraw~ na ziemi~ l~czyckч і Mazowsze.
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Zostala ona rozgromiona pod Zukowem koi<Y ·sochaczewa, jednak w toku dalszych \\·alk Lltwini
odzyskali W olyn, Belz, Chelm і Brzesc. Dopiero
pod Lwowem Polacy zdolali powstrzymac nieprzyjaciela. Do niewoli dostal si~ wtedy ksiцz~ litewski Lubart, brat wielkiego ksi~cia Kiejstuta, sprawujцcy pod jego zwierzchnictwem rzцdy na Wolyniu.
W 1350 r. Polska podpisala w Budzie uklad
z W~grami. W zamian za pomoc przeciw Litwinom, Tatarom і stawiajцcym jeszcze орбr Rusinom zgodzila si~ na ewentualny wykup Rusi
przez W ~gry za cen~ 1ОО tysi~cy· florenбw w przypadku, gdyby Kazimierz Wielki zostawil na krakowskim tronie swego syna. W wypadku bezpotomnej smierci krбla tron Polski przypadlby
Ludwikowi W ~gierskiemu. W rok p6zniej ruszyla
na Litw~ wielka wyprawa polsko-w~gierska pod
dowбdztwem krбla Ludwika. Posun~la si~ ona tylko do Mielnika nad Bugiem, tam b3wiem nastц
pilo spotkanie z wielkim ksi~ciem Kiejstutem, kt6ry оЬіесаІ przyjцc chrzest w obrzцdku katolickim.
Gdy armia polsko-w~gierska maszerowala jui
z powrotem do dom,u, Kiejstut пiespodziewanie
umknцl w nocy do puszcz podlaskich. Wraz z nim
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uci~kl

r6wniez uwolniony uprzednio przez Lud-

~ika\ ,ksiцz~ Lubart. Niedbale trzymajцcy straz

Polacy zostali zupelnie zaskoczeni, а cala wyprawa poszla na marne. Owocem wojny polsko-litewskiej bylo tylko zblizenie Mazowsza do Polski.
Dalsze walki na Rusi kosztowaly Polsk~ і W ~
gry wiele ofiar і wysilku, odwetowe wyprawy
litewskie і tatarskie powodowaly bowiem duze
zniszczenia na Mazowszu і Lubelszczyznie.
W 1352 r., podczas bezskutecznego obl~zenia Belza, zostal ci~zko ranny kr61 Ludwik. Zaangazowanie Polski w dlugoletnich walkach na wschodzie doprowadzilo do zaniedbania sprawy slцsk,iej,
w rezul tacie czego umocnili tam swe wplywy
czescy Luksemburgowie. Wzrastalo r6wniez napr~zenie w stosunkach z Krzyzakami, zaniepokojonymi wewn~trznц konsolidacjц panstwa polskiego і jego zdobyczami w wojnach na wschodzie.
Kosztem powaznych ust~pstw na Slцsku kr6lowi
udalo si~ zawrzec sojusz z Luksemburgami. Doszlo r6wniez do podpisania pokoju z Tatarami
і Litwц, kt6ra definitywnie uzyskala Wlodzimierz
Wolynski. Dopiero w 1366 r. nastцpily nowe walki
na Rusi, gdy wielka wyprawa rycerstwa polskiego
11 -
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doprowadzila do umocnienia monarchii Kazimle~
rza Wielkiego w zachodniej cz~sci Ukrainy/ Wobec ·znacz,nej przewagi militarnej Polski і stalego
zagrozenia ze strony zakonu krzyZЗckiego, ksiч
z~ta litewscy musieli zgodzic si~ na powazne
ust~pstwa. Panujчcy w ziemi cheliilSkiej і belskiej
ksiчz~ Jerzy Narymuntowicz uznal si~ lennikiem
Polski, Wlodzimierz oddano w lenno Aleksandrowi Koriatowiczowi, w I:..ucku pozostawiono u wladzy Lubarta jako sojusznika Kazimierza Wielkiego. Cala Rus Halicka, cz~sc Wolynia і Polesia oraz
ziemie polozone nad gбrnym Bugiem, z Belzem
і Chelmem, zostaly polчczone z Polskч uniч personalnч. О ich poczцtkowej odr~bnosci swiadczy
fakt Ьісіа wlasnej monety. W rezultacie zdobyczy
na wschodzie monarchia Kazimierza Wielkiego
powi~kszyla si~ о ok. 97 ООО km 2 • Obszar ten na
pocz. XV w. zamieszkiwalo blisko 450 ООО ludnosci. Nowe ziemie pocz~to wkrбtce okreslac
nazwч Rus Czerwona.
Polчczenie Rusi Halicko-Wolynskiej z Polskч
zakonczylo niemal 200-letni okres nieustannych
walk wewn~trznych і obcych. najazdбw, zapewnilo
jej dlugie lata pokoju і pomyslnego rozwoju gospodarczego. Zaczчl si~ masowy naplyw osadni162

kб'W z zachodu, powstawaly nowe wsie і miasta
lokowane na prawie niemieckim *, stare mieJscowosci otrzymywaly nowe prawa, szybko zwi~ksza
la si~ liczba ludnosci. Dzi~ki nadaniom krбlewskim
powi~kszaly si~ dobra szlachty і magnaterii polskiej, а takze і гuskiej. "Rus zdobylem swoimi
ludzmi і droga do niej winna stac otwqrem
dla moich ludzi і kupcбw" - pisal krбl w dokumencie z 1353 roku. Obok Polakбw naplywali na
Rus Niemcy, Zydzi і Ormianie. Na obszarach gбr
skich pocz~lo rozwijac si~ osadnictwo na prawie
woloskiin **.
W okresie swego panowania Kazimierz Wielki
wyraznie dчzyl do zlikwidowania odr~bnosci Rusi
і unifikacji jej z calym panstw·em. Na czele nowej
prowincji stan~li polscy starostowie, ktбrym podlegali naczelnicy okr~gбw, tzw. wojewodowie.
• prawo niemieckie - zesp61 zwyczaj6w і oprzepis6w
przyniesiony do Polski przez osadnik6w niemieckich,
us"talaj~cy zasadY: lokacji miast і wsi oraz ich wewn~trznч organizacj~.

•• prawo woloskie - prawo przyniesione przez pasterzy woloskich, trudniчcych si~ wypasem owiec na halach. Na czele wsi stal kniat (soltys), zespolem_. wsi
krainami - zarz~dzal krajnik, zwany tez wojewodц.
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Miasta otrzymaly taki status prawny, jaki posiadaly miasta polskie. Krбl zabiegal rбwniez о 6tworzenie koscielnej hierarchii lacinskiej na Rusi,
ale bez powodzenia.
Gdy ро smierci Kazimierza Wielkiego w roku 1370 wladz~ w Polsce objql Ludwik W ~gierski,
Rus, Halicko-Wolynska nadal pozostawala w
zwiчzku z Polskq, а wladz~ sprawowal starosta
Jan Kmita, osadzony tu jeszcze przez ostatniego
Piasta. W 1372 r. Ludwik przekazal wladz~ na
Rusi ksi~ciu Wladyslawowi Opolczykowi. Mialo
to Ьус pierwszym krokiem do oderwania tej ziemi od Korony. Nowy zarzчdca szeroko rozwinчl
kolonizacj~, sciqgal rycerstwo slqskie, osadnikбw
polskich і niemieckich, rozbudowywal miasta,
zorganizowal sprawnч administracj~, zalozyl
wreszcie hierarchi~ katolickq z metropoli~ w Haliczu, а potem we Lwowie oraz biskupstwami w
Przemyslu, Wlodzimierzu і Chelmie. W 1376 r.
Litwini znowu rozpocz~li walki о Rus Halickq.
Posiadali juz Wlodzimierz, ktбry. zdolal odebrac
Polsce Lubart, teraz zas odniesli kolejny sukces,
odrywajqc ziemi~ chelmskч і belskq. Wladyslaw
Opolc~k musial uchodzic z k~aju і dopiero nowa
wyprawa polsko-w~gierska 1377 r. doprowadzila
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do odzyskania strat. Usuni~to wбwczas z tronu
Jerzego Narymuntowicza і wlцczono Belz do Rusi;
Lubart utrzymal si~ jednak na Wolyniu. Wladyslaw Opolczyk nie wrбcil juz na swoje stanowisko
we Lwowie. W 1378 г. Rus Halicka zostala bezposrednio przej~ta przez krбla Ludwika, ktбry osadzil tu starostбw w~gierskich. Dopiero ро smierci
monarchy krбlowa Jadwiga usun~la z Rusi zalogi
w~gierskie і przylцczyla kraj do Polski (1387). Od
tej рогу Rus Czerwona az do pierwszego rozbioru
byla prowincjц Polski.
Rбwnoczesnie ekspansj~ na poludniowy wschбd
prowadzila Litwa. Od poczцtku ХІІІ w. plemiona
litewskie pocz~ly lцczyc si~ w luzny poczцtkowo
zwiцzek, ktбry w walce z najazdami Krzyzakбw
szybko okrzepl і sam rozpoczцl ekspansj~ na rozdrobnione ziemie ruskie. W polowie ХІІІ w., za
rzцdбw ksi~cia Mendoga, Litwa byla juz silnym
і dobrze zorganizowanym panstwem, odnoszцcym
znaczne sukcesy w walce z Krzyzakami. Na poczцtku XIV w. wielki ksiцz~ Witenes zagarnql
Polock. Jego nast~pca, Giedymin, jeden z najwybitniejszych wladcбw Litwy, przy ротосу sily
lub zr~cznej polityki podporzцdkowal sobie ksi~
stwo minskie, witebskie, turowsko-pinskie oraz
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dorzecze srodkowego Bugu і g6rnej N arwi. Synowie Giedymina, Olgierd і Kiejstut, podzielili si~
wladzц w rozleglym juz panstwie. Kiejstut bronil
zachodniej granicy przed Krzyzakami і wojowal
z Polskч oraz W~grami, Olgierd rozpoczчl intensywne podboje na wschodzie. Gdy walki z Polskч
о Rus Czerwonч skoilczyly si~ niepowodzeniem,
Litwini skierowali SWq ekspansj~ na tereny srodkowej і wschodniej Ukrainy. W 1359 r. opanowali Briailsk, а ро nim саlч ziemi~ czernihowsko-siewierskч. Okolo 1361 r. zaj~li ziemi~ kijowskц,
gdzie Olgierd osadzil swego syna Wlodzimierza
jako namiestnika, ora:t zdobyli Wolyil. Teraz zast~py wojowniczego ksi~cia ruszyly na Podole, zarzцdzane bezposrednio przez Та tar6w. W Ьі twie
nad Sinч Wodц, doplywem Bohu, w 1363 r. wojska litewskie rozgromily ord~ і utrwalily wladz~
Olgierda nad Kijowszczyznч oraz Podolem, gdzie
zasiadali na tronie Koriatowicze, bratankowie
wielkiego ksi~cia. Mozliwe, ze Olgierd przesunчl
nawet poludniowч granic~ swego pailstwa az nad
Morze Czarne, jednak wladza ksiчzчt wileilskich
na bezludnych Dzikich Polach byla tylko nominalna.
W wyniku podЬoj6w Olgierda obszar pailstwa
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powi~kszyl si~ dwukrotnie, ale ziemie rdzennie
litewskie nie obejmowaly nawet dziesiцtej cz~sci.
Na poczцtku XV w. Wielkie Ksi~stwo zajmowalo
ponad 900 ООО km2 і okolo 2 milionбw ludnosci,
z czego zapewne ponad trzecia cz~sc mieszkala na
terytorium Ukrainy litewskiej. Olgierd usilowal
rбwniez narzucic swoj е wplywy Twerowi і N owogrodowi, со doprowadzilo do wojen z pailstwem
moskiewskim, wyprawy na stolic~ wladcбw ruskich skoilczyly si~ jednak niepowodzeniem. Ksi~
stwo moskiewskie powstalo w drugiej polowie
ХІІІ w. jako jedna z drobnych dzielnic Rusi Zaleskiej. Dzi~ki znacznej g~stosci zaludnienia, szybkiemu rozwojowi gospodarczemu, powiцzaniu
Moskwy z drogami wodnymi dorzecza W olgi
і zr~cznej polityce swoich wladcбw moglo wziцc
skuteczny udzial w walce о tytul wielkiego ksi~
stwa. Zdobyl go ostatecznie Ьardzo przebiegly
Iwan Kalita (1325-1340), ktбry podporzцdkowal
swej wladzy pot~zny Twer, Nowogrбd і Wlodzimierz nad Klazmц. Iwan zapewnil Moskwie dlugoletni pokбj z Tatarami і polozyl kres ciцglym
walkom wewn~trznym na Rusi, со korzystnie
wplyn~lo na rozwбj gospodarki. Jego nast~pca,
Dymitr Donski, odniбsl slawne zwyci~stwo nad
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Zlotц Ordц w bitwie na Kulikowym Polu, nie zdolal jednak zrzucic zwierzchnictwa chanбw z Saraju. Dцzцс do zjednoczenia wszystkich ziem
ruskich, panstwo moskiewskie musialo podjцc
walk~ z Litwц. Poczцtkowo jednak оЬіе strony
unikaly walnej rozprawy, w obawie przed groznymi dla nich Tatarami.
Organizacja wewn~trzna nowych nabytkбw litewskich na Ukrainie byla dosyc osobliwa. Na
jednych terenach Olgierd zostawil u wladzy dawnych ksiцzцt z dynastii Rurykowiczбw, na innych
osadzal synбw і krewnych - Giedymi·nowi<;:zбw.
Panstwo skladalo si~ wi~c wlasciwie z luznego
zw,iцzku .ksi~stw z nominalnц wladzц centralnц. Dawne stosunki spoleczne і polityczne zostaly
utrzymane. Zywiol ruski zdecydowanie przewazal,
со bylo wyraznie widoczne na dworze wielkiego
ksi~cia, gdzie j~zykiem urz~dowym stal si~ j~zyk
ruski. N owi ksiцz~ta z rodu Giedyminowiczбw
szybko asymilowali si~ z miejscowц ludnosciц,
przyjmowali mow~, obyczaje і kultur~ ruskц. W
tej sytuacji j~zyk і kultura Slowian wschodnich
staly si~ dominujцcymi czyцnikami w zyciu wielkiego Ksi~stwa Litewskiego. Miejscowa ludnosc
poparla Litwinбw w walce z Tatarami, Ьowiem
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Wojsko ruskie wg miniatury z XIV w.

panowanie nowych wladcбw ЬуІо znacznie korzystniejsze niz przemoc Zlotej Ordy. Ро usuniE:;ciu stepowych najezdzcбw znikn~li z Ukrainy
baskakowie, skoilczyly siE:; nadmierne daniny і lupiestwa, nastaly lata znacznej swobody politycznej, rozpoczцl siE:; pomyslniejszy okres rozwoju
ziem naddnieprzailskich.
W roku 1385 zostala zawarta unia polsko-litewska. Jagiello zostal krбlem polskim і zoЬowiцzal
siE:; przylцczyc swoje pailstwo do Korony. Litwa
zachowala jednak samodzielnosc. Rzцdy sprawowal stryjeczny brat krбla polskiego - wielki ksiц
ZE:; Witold. Nastцpila \Vбwczas centralizacja pailstwa, gdyz energiczny ksiqZE:; pousuwal drobnych
wladcбw z rodi.l Ciedyminowiczбw і zlikwidowal
samodzieln~'sc lokalnych pailstewek. W 1393 r.
z Czerniho\\a· usuniE:;ty zostal Dymitr Korybut
Olgierdowicz, z Wolynia Fiodor, syn Lubarta, w
nastE:;pnym roku u tracil wladzE:; w Kijowie Wlodzimierz Olgierdowicz, na Podolu przestal rzцdzic
Fiodor Koriatowicz. DziE:;ki tym posuniE:;ciom wszystkie ziemie ruskie zostaly bezposrednio podporzцd
kowane wielkiemu ksiE:;ciu. Jagiello popieral politykE:; centralizacyjnц stryjecznego brata, ale gdy
Witold poczцl wyraznie dцzye do pelnego usamo-

•

170

Ksi<jz~ Witold

dzielnienia si~ і przeciwstawil si~ dцzeniom p-olskich feudalбw do gospodarczego opanowania terytorium Wielkiego Ksi~stwa, drogi obu braci rozeszly si~. W wyniku pomyslnych wypraw przeciw Tatarom w 1397 і 1398 r. granice Litwy
oparly si~ definitywnie о Morze Czarne і dolny
Dunaj. Ale gdy w nast~pnym roku Witold wyprawil si~ z wielkц armiц, Ьу ostatecznie rozgromic і podporzцdkowac sobie саlц Tatarszczyzn~,
w bitwie nad rzeczkц Worsklц jego wojska zostaly
zupelnie rozgromione. Nowe uklady z Polskц potwierdzily teraz ponownie zwiцzek obu pailstw.
W slawnej bitwie pod Grunwaldem obok Polakбw dzielnie walczyly pulki litewskie і ruskie,
wsrбd nich oddzialy pochodzцce z Ukrainy.
Unia horodelska 1413 r. ujednolicila ustrбj Polski і Litwy, upodobnila administracj~ litewskц do
polskiej, bojarzy Wielkiego Ksi~stwa otrzymali
podobne przywileje со szlachta polska. Tylko prawoslawni, а wi~c ruscy feudalowie, pozostali bez
praw politycznych - nie mogli zasiadac w radzie
ksiцz~cej ani piastowac wyzszych stanowisk pailstwowych. Dyskryminacja ta wywolala duze niezadowolenie, szczegбlnie ро smierci Witolda, gdy
Jagiello przekazal wladz~ na Litwie swemu bratu,
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Swidrygielle. Ten oparl si~ na zywiole ruskim
і popadl wkrбtce w konflikt z Polskч. Doszlo do
wojny. w 1431 r. wyprawa polska pod wodzq JagieHy ruszyla na Wolyn і oblegla Luck. Miejscowa ludnosc zdecydowanie poparla SwidrygieB~
і potraktowala Polakбw jak najezdzcбw, а dzierzчcy zamki z ramienia krбla bojarzy ruscy t)rzeszli na stron~ zbuntowanego ksi~cia. Wyprawa na
Luck skonczyla si~ niepowodzeniem.
Tymczasem jednak pr.zeciw Swidrygielle wystч
pili feudalowie litewscy, niezadowoleni z popierania przezen bojarбw ruskich. Na tron wielkoksiч
z~cy zostal powolany Zygmunt Kiejstutowicz,
brat Witolda, cieszчcy si~ duzym uznaniem u Polakбw. Nowy wladca Wielkiego Ksi~stwa w 1434 r.
nadal przywilej zrбwnujчcy w prawach bojarбw
obu wyznan, przez со uzyskal poparcie wsrбd
feudalбw ruskich. Swidrygiello w 1435 r. zostal
rozgromiony pod Wilkomierzem і w trzy lata
pбzniej musial uchodzic na Woloszczyzn~. W wyniku wojny znaczna cz~sc Podola zostala przylч
czona do Polski.
Despotyczny Zygmunt ро zwyci~skiej woJnle
popadl 'wkrбtce w konflikt z саlч klasч panujчcч
swego panstwa і zostal zamordowany (1440).
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Wielkim ksi~ciem litewskim zostal teraz Kazimierz Jagiellonczyk, ktбry w 1447 r. uzyskal rбw
niez koron~ polskц. Kandydujцcy do tronu wielkoksiцz~cego Swidrygiello musial zadowolic si~ tylko Wolyniem. W Kijowie na pewien czas przywrбcono wladz~ ksiцz~cц і oddano miasto Aleksandrowi Olelkowi, ро nim zas jego synowi
Semenowi. Ро smierci tego ostatniego ksi~stwo
uleglo ostatecznej likwidacji, а wladz~ w miescie,
mimo oporu mieszkancбw, uzyskal Gasztold, jeden z najbogatszych magnatбw litewskich. Tytulem rekompensaty rodzina Olelkowiczбw otrzy.. ~~R ksiє:stwo sluckie na Bialorusi.
Zapoczцtkowany przez Witolda proces centralizacji panstwa litew$kiego kontynuowany byl w
XV і XVI wieku. Odr~bnosci poszczegбlnych
dzielnic stopnЇO\\IO zanikaly, do czego przyczyniala si~ konsolidacja klasy panujцcej, wywodzцcej
si~ z rodбw Ьojarбw litewskich і ruskich, posiadajцcej teraz jednolite juz prawa і przywileje, zasiadajцcej w radzie ksiцz~cej і sejmach, jednakowo eksploatujцcej -chlopбw obu narodowo8ci.
Szczegбlnie powaznц rol~ odegral tu przywilej
Kazimierza Jagiellonczyka z 1447 r., za:Pewniajцcy wolnosc osobistц bojarom, zwalniajцcy ich
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od danin na rzecz panujцcego і oddajцcy
nad chlopami w dobrach prywatnych
w r~ce wlascicieli. Mimo formalnego rбwnoupraw
nienia glбwnц rol~ na Litwie odgrywala jednak
szlachta ka tolicka, со bylo powodem niezadowolenia bojarбw ruskich, szukajцcych cz~sto oparcia
w pailstwie moskiewskim lub prawoslawnej Moldawii. W 1480 r. Moskwa zrzucila ostatecznie jarzmo tatarskie і przystцpila do scalania ziem ruskich,
со spotykalo si~ z poparciem ruskiej cz~sci ludnosci Wielkiego Ksi~stwa Litewskiego.
W 1481 r. zawiцzany zostal na Litwie spisek
promoskiewski. Со prawda, zostal wykryty,
а przywбdc~ Michala Olelkowicza - stracono,
jednak nastroje promoskiewskie nadal si~ szerzyly. W koilcu XV w. ksiцz~ta pбlnocno-wschod
nich krailcбw Czernihowszczyzny, luzno dotqd
zwiцzani z Litwц, pocz~li przechodzic na stron~
Moskwy, со doprowadzilo do wybuchu wojny mi~
dzy obu pailstwami. Dzialania w І. 1492-1494
przyniosly sukces mlodemu pailstwu rosyjskiemu,
do ktбrego przylцczone zostalo pograniczne ksi~
stwo wierzchowskie. W latach 1500-1503 toczyla
si~ nowa wojna, zakoilczona podobnym rezultatem.
Tym razem cala ziemia czernihowsko-siewierska
·sцdownictwo
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przeszla w r~ce Moskwy, со jeszcze Ьardziej
wzmoglo prorosyjskie nastroje wsrбd cz~sci bojarбw ruskich. Podczas nowej wojny 1507-1508 r.
wybuchlo powstanie pod haslem odnowienia monarchii kijowskiej, wojska litewskie stlumily jednak bunt, а kierujцcy nim ksiцz~ Michal Glinski
musial uchodzic do Moskwy. Promoskiewskie nastroje wSгбd ludnosci Ukrainy juz dawno wyczuwali polscy wladcy. - "Jesli dojdzie do wojny
z Moskwц, Rus litewska b~dzie bardziej pragn~la
zguby niz zwyci~stwa Litwinбw" - mial oswiadczyc Kazimierz Jagielloilczyk. Wi~kszosc bojarбw
ruskich pozostala wierna pailstwu polsko-litewskiemu, masy ludowe zajmowaly jednak wyraz.
~
n1e wrogц postaw~.
Panowanie polsko-li tewskie nie potrafilo uchronic Ukrainy przed ciцglymi najazdami tatarskimi.
Ро rozpadzie Zlotej Ordy nad Morzem Czarnym
powstal podlegly pot~znej Turcji chanat krymski,
ktбry doszedl do duzego znaczenia za panowania
Mengli Gireja (1469-1515). Pailstwo tatarskie
stalo si~ sojusznikiem Moskwy w wojnach z LitWq і stale organizowalo najazdy ordy na podleglq
jej Ukrain~. Juz w 1474 r. Tatarzy wpadli na
Rus Czerwonц і Podole, а w 1478 r. spalili Brac-

.
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law. W 1482 r. ofiarч ordy padl Kijбw. Zrabowane wбwczas w cerkwiach kosztownosci chan poslal w darze Iwanowi ІІІ - wielkiemu ksi~ciu
moskiewskiemu. Zaj~cie przez Turcj~ portбw genuenskich nad Morzem Czarnym odepchn~lo Litw~ od brzegбw morskich. Polozone na poludniu
Ukrainy bezludne Dzikie Pola staly si~ - jak
pisal chan do polskiego monarchy - "ziemiq ani
twojq, ani mojq, kto mocniejszy, ten jq dzierzy".
Rбwniez wschodnie krance dzisiejszej Ukrainy
stanowily bezludnч ziemi~ niczyjq. Cz~sc ich formalnie podlegala chanatowi krymskiemu, ,cz~sc
Wielkiej Ordzie, stanowiчcej zalosny szczчtek
dawnej, pot~znej Zlotej Ordy.
·
Od 1482 do 1506 roku orda niemal corocznie
wpadala na Ukrain~ palqc, rabujqc, uprowadzajчc
ludnosc w jasyr. Broniqce kraju· wojska polskie
cz~sto skutecznie przeciwstawialy
si~ ordzie.
W 1487 r. krбlewicz Jan Olbracht rozbil Tatarбw
pod Kopystrzyniem na Podolu, ро dwбch latach pokonal jakis czambul rбwniez na Podolu, w 1491 r.
krбl Kazimierz J'agiellonczyk rozbil ord~ nad Horyniem, w 6 lat pбzniej ksiqz~ Konstanty Ostrogski pokonal stepowych rabusi6w na Wolyniu і Bialorusi. Mimo to najazdy ordy nie ustawaly, а nie12 -
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przynosily dotkliwe ,kl~ski wojskom polsko-litewskim, np. w 1494 r. pod Wisniowcem. Gdy
odwetowa wyprawa polsko-litewska spustoszyla
ulusy tatarskie pod Tehiniч przy ujsciu Dniepru,
orda wpadla pod Kaniбw і Czerkasy. Ро nieszcz~s
nej wyprawie bukowinskiej Jana Olbrachta w
1497 r., pot~zna wyprawa turecko-tatarska zniszczyla Rus Czerwonч і cz~sc Malopolski, w rok
pбzniej orda grasowala az pod Radomiem, Wlodawч і Sandomierzem. W maju 1506 r. wyprawili
si~ na Litw~ dwaj synowie ·мengli Gireja, ale zostali rozgromieni pod Kleckiem nad rzekч Laniц,
pбlnocnym doplywem Prypeci. Ро tej kl~sce nastцpil zwrot w polityce ordy. Chan krymski zawarl sojusz z krбlem Zygmuntem І і w zamian
za cenne podarki zaatakowal Moskw~. W dwa lata pбzniej niespodziewanie zmienil znowu front
і napadl na Ukrain~. W 1512 r. Tatarzy ponowili
atak і dotarli pod Lwбw, Przemysl і Chelm, ale
gdy wracali obciцzeni lupami, pod Lopusznem
kolo Wisniowca dopadl ich hetman koronny, Mikolaj Kamieniecki, і litewski, Konstanty Ostrogski. Bitwa skonczyla si~ zupelnym pogromem
ordy. Mimo nowego ukladu z Polskч "najazdy
dziejц si~ w litewskiej ziemi od Tatarбw, Ьо
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Palac chan6w krymskich w Bachczysaraju

wszyscy oni chodzq bez wiedzy cara (chana), Ьо
car trzyma ich silnie, Ьу na litewskie ziemie nie
chodzili" (Marcin Bielski). Dokuczliwe najazdy
povvodowaly znaczne straty w ludziach і przyczynialy si~ do duzej plynnosci zaludnienia nq ziemiach ukrainskich.
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Dopiero uklad z Turcjц w 1533 r. doprowadzil
do pokoju na poludniowo-wschodnich kresach.
Stosunkowo najmniej ucierpiala od najazdбw
Rus Czerwona, ktбra w ciцgu XV і XVI w. przezywala okres bujnego rozwoju gospodarczego.
Przyczynila si~ do niego ...,.., znacznym stopniu kolonizacja polska, prowadzцca stopniowo do polonizacji ziem ruskich. W 1430 r. szlachta prawoslaw~a uzyskala formalne r6wnouprawnienie z katolickц, w cztery lata pбzniej zniesiono w calej prowincji stare prawo ruskie і wprowadzono prawo
obowiцzujцce w calej Koronie. Tradycyjne prawo
ruskie о charakterze zwyczaj owym u trzymywalo
si~ odtцd jedynie na wsiach. Mimo formalnego
rбwnouprawnienia, tylko przejscie na katolicyzm
dawalo miejscowej szlachcie szanse zrobienia kariery і awansu ро szczeblach feudalnej hierarchii
panstwa. Dlatego w ciцgu XV і XVI w. wiele znanych rodбw bojarskich oraz sredniej і drobnej
szlachty pocz~lo przechodzic z prawoslawia па katolicyzm. Na Rusi Czerwonej powstal tez polski
system administracyjny. СаІе terytorium zostalo
podzielone na trzy wojewбdztwa: ruskie, Ьelskie
і podolskie. Rozlegle wojew6dztwo ruskie podzielono na ziemie (powiaty): przemyskц, sanockц,
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lwowskц, halickц і chelmskц. Та ostatnia byla oddzielona od swego wojewбdztwa terytoriami" nalezцcymi do woj ew6dztwa belskiego.
Wi~ksze miasta rбwniez nabieraly polskiego
charakteru. Szczegбlnie wyraznie widac ЬуІо to
we Lwowie, ktбry ро otrzymaniu prawa niemieckiego w 1356 r. szybko zdystansowal Halicz oraz
Wlodzimierz і stal si~ najwi~kszym miastem Rusi
Czerwonej. W mniejszych miastach і na wsi w
dalszym ciцgu zdecydowanie przewazal element
ruski, mimo ze cz~sc chlopбw r6wniez ulegla polonizacji. W krбlewszczyznach czerwonoruskich,
w 381 zbadanych wsiach, zamieszkalych w 1565 r.
przez 11 ООО rodzin chlopskich, ludnosc polska stanowila 10°/о. Polacy mieszkali w polowie tych
wsi, ale tylko w 21 stanowili wi~kszosc. W XVI w.
we wsiach Podola Polacy stanowili ogбlem zaledwie od 2 do 14°/о ludnosci, zaleznie od okolicy.
Wzrastajцcy w centralnej Polsce ucisk feudalny
spowodowal wi~kszy na plyw chlop6w polskich na
Rus pod koniec XVI w., ale і wtedy wsie zachowaly ruski charakter. Znaczna cz~sc zbiegбw zenila si~ z Rusinkami і wchloni~ta przez nowe srodowisko, sama ulegla rutenizacji. Magnaci odczuWali dotkliwie brak sily roЬoczej w swoich do-
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brach і cz~sto zach~cali chlopбw w centralnej
Polsce do ucieczki na wschбd.
Wyrazem pomyslnego rozwoju gospodarczego
Rusi Czerwonej byl szybki wzrost znaczenia rolnictwa, ktбre w XVI w. uzyskalo zdecydowanц
przewag~ nad hodowlц, stanowiцcц dotцd glбwne
zaj~cie ludiюsci. W drugiej polowie XVI w. rolnictwo bylo juz podstawц utrzymania 86()/о· mieszkanc6w wsi, podczas gdy hodowla tylko 9()/І>, rzemioslo - 4°/о, inne zaj~cia - 1°/о. W calej prowincji tr6jpol6wka wyparla dawne systemy
upraw. Masowa kolonizacja przyczynila si~ tez do
wyraznej poprawy warunkбw bytowych ludnosci
wiejskiej. Widac to m.in. w duzej liczbie ludzi
"swobodnych", osadnik6w wolnych od wszelkich
powinnosci na rzecz feudala. W majцtkach kr6lewskich na Podolu w 1566 r. ludzie tej kategorii
stanowili az polow~ liczby mieszkancбw wsi. Powinnosci wobec pana byly wtedy stosunkowo niewielkie. Skladaly si~ nan czynsze pieni~zne, znacznie mniejsze niz w centralnej Polsce, oraz daniny
w naturze. Na poczqtku XVI w. wymiary panszczyzny byly jeszcze niewielkie, wynosily zaledwie
kilka dni w roku. Na przyklad mieszczanie kr6lewskiego Kalusza placili staroscie ЗО groszy
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czynszu rocznie Qraz 2 kaplony і 12 jaj jako danin~. "Powinni odrobic podczas zniw 2 dni, tylez
przy sianoz~ciu і przez dwa dni ukladac siano
w stogi, dostawic dwie sztuki budulca, а trzeciц
do pily" (tzn. dowozic do tartaku). Gospodarstwa
chlopskie uzytkowaly stosunkowo duzo ziemi,
wielkosc ich na Podolu byla praktycznie ograniczona tylko mozliwo_sciami sily roboczej. Im wi~
cej ziemi mogla zaorac і zasiac rodzina chlopska,
tym wi~cej mogla uzytkowac gruntu. W poludniowo-zachodniej cz~sci Rusi Czerwonej, obok rolnictwa, wielkц rol~ odgrywalo pszczelarstwo. Tereny te slyn~ly z eksportu wysokiej jakosci miodu і wosku.
Najwi~kszy osrodek miejski na Rusi Czerwonej - Lwбw - liczyl w drugiej pol. XVI w. kilkanascie tysi~cy mieszkancбw. Polozony па wielkim, mi~dzynarodowym szlaku handlowym, szybko stal si~ posrednikiem w handlu Europy ze
Wschodem. Miasto stale rozbrzmiewalo rбznoj~
zycznym gwarem kupcбw przybywajцcych ze
wszystkich niemal krancбw znanego wбwczas
swiata. Ormianie, Zydzi і Turcy przywozili ze
Wschodu delikatne jedwabie і cienkie, niczym paj~czyna, musliny, rбznobarwne kobierce, safian,

•

183

perly, turkusy і wina greckie. Wlosi, Niemcy
wiezli do Lwowa sukno flandryjskie
і francuskie, bron, оІбw, noze і przedmioty rzemiosla artystycznego. W handlu posredniczyli
z wielkim zyskiem kupcy polscy і ruscy sprzedajqcy na Wschбd noze, wyroby kusnierskie, czapki,
sбl, PE:dzчcy na Zach6d stada wolбw і koni. Do
polowy XVI w. RиS Czerwona eksportowala tez
czerwiec, wazny barwnik wyrabiany z miejscowych owadбw, czerwonych pluskwiakбw zyjчcych
na korzeniach roslin. Sбl z zup ruskich masowo
ЬуІа wysylana na LitwE: і polskie Pomorze. We
Lwowie і Kamiencu Podolskim corocznie odbywaly siE: slawne jarmarki, na kt6re zjezd:lali nie
tylko 1:upcy, ale і okoliczni chlopi sprzedajчcy
swe plody rolne. Zdobycie przez Turkбw kolonii
genuenskich nad Morzem Czarnym przerwalo
handel miє:dzynarodowy przez Lwбw і Kamieniec,
w pбzniejszym czasie miasta te byly jednak nadal
waznymi osrodkami handlu miE:dzy Polskч
а Wschodem.
Pomyslnie rozwijalo siE: tez na Rusi Czerwonej
rzemioslo. Juz w 1425 r. dzialaly we Lwowie
cechy rzeznik6w, piekarzy, kowali, krawc6w,
szewcбw і siodlarzy. N а росzч tku XVI w. r~zrбzі Slчzacy
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niano w miescie 28 specjalnosci rzemie5lniczych.
W pбzniejszym okresie pocz~ly powstawac na Rusi pierwsze manufaktury. W Brodach hetman
Stanislaw Koniecpolski zalozyl warsztat produkujчcy tkaniny jedwabne, przetykane zlotem і srebrem, oraz welniane, wedlug wzorбw wloskich
і perskich. W manufakturze tej pracowalo wielu
najemnych rzemieslnikбw. Przedsi~biorca tkacki
Grek Manuel z Korfu byl twбrcч manufaktur we
Lwowie і Brodach.
W koncu XV і na poczчtku XVI w. na ziemiach
ruskich zaczчl rozwijac si~ system folwarczny.
Powstanie jego wiчzalo si~ ze wzrostem cen zywnosci w Europie і zwi~kszonym popytem na zboze, со dawalo szlachcie szans~ szybkiego wzbogacenia si~. Feudalowie masowo zakladali folwarki і eksportowali na Zachбd plody rolne. Do
pracy na polu panskim pocz~to zaganiac teraz
poddanych chlopбw. Poczчtkowo gospodarka folwarczna rozwijala si~ w zachodniej cz~sci Rusi
Czerwonej, nad Sanem і Bugiem, stanowiчcymi
dogodne arterie komunikacyjne, umozliwiajчce
splaw zЬoza do Gdanska і Elblчga. Stopniowo nowy system gospodarowania objчl саlч Rus Czerwonч. W latach 1564-1565 w 588 wsiach krбlew185

skich woj ewбdztwa ruskiego і belskiego istnialy
juz 142 folwarki. Jeszcze szybszy ЬуІ proces ich
zakladania w dobrach szlacheckich. Na Podolu
rozwijaly si~ tez folwarki specjalizujчce si~ w hodowli bydla і koni. Przeci~tny folwark na Rusi zatrudnial 5-6 stalych pracownikбw, glбwnie administratorбw і pasterzy, reszt~ prac wykonywali
panszczyzniani chlopi.
Struktura wlasnosci ziemskiej na Rusi Czerwonej ЬуІа dosc specyficzna. 22°/о ziemi zajmowaly
krбlewszczyzny, tylko 3°/о stanowily dobra kosciola і cerkwi, az 25°/о - majчtki magnackie.
Wi~kszosc szlachty ruskiej ЬуІа zamozna, posiadala przeci~tnie ро 3-5 wsi. Rody m~gnackie:
Buczaccy, Herburtowie, Krasiccy, Pileccy, Sieniawscy і Zamoyscy, mialy tu ponad 50 wsi kazdy.
Drobnej szlachty na Rusi ЬуІо niewiele.
Rozwбj gospodarki folwarcznej wplynчl ujemnie na warunki bytowe chlopбw. Wsrбd obciч
zen feudalnych na pierwsze miejsce zdecydowanie pocz~la wysuwac si~ panszczyzna. Juz w
1447 r. sejmik chelmski postanowil, ze chlopi powinni odrabiac panszczyzn~ przynajmniej jeden
dzien w tygodniu. Podobnч uchwal~ w skali ogбl
nokrajowej podjчl sejm dopiero w 1520 roku.
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W koilcu XVI w. wymiar pailszczyzny w znacz\ nej cz~sci wsi na Rusi Czerwonej wynosil juz
4-5 dni tygodniowo od gospodarstwa lanowego
\ і З dni od pбllanowego. Ponadto chlopi placili
~zynsz w wysokosci 30-40 groszy rocznie і daWali daniny: 1-2 korce zboza, 20-30 jaj, kilka
serбw і kilka sztuk drobiu rocznie. Na rzecz pailstwa placili podymne, na rzecz kosciola lub cerkwi wnosili rбwniez spore oplaty. Systematycznie
poczчl tez zmniejszac si~ areal ziemi pozostajчcej
w ich uzytkowaniu. w 1566 r. dzialki pбllanowe
posiadalo 58°/о chlopбw z Rusi Czerwonej, nato!lliast w sto lat pбzniej tylko 16°/о. Pozostali uprawiali jeszcze mniejsze ilosci ziemi. Pogarszalo si~
rбwniez prawne. polozenie ludnosci rolniczej, kt6ra w koilcu XV w. zostala przywiчzana do ziemi
і stracila wolnosc oso bistч.
Wzrost ucisku feudalnego prowadzil do zaostrzenia walki klasowej na wsi. Najbardziej powszechnч jej formч bylo masowe zbiegostwo na
slabo zaludnione obszary Kijowszczyzny і Braclawszczyzny, gdzie zaleznosc od feudal6w byla
cz~sto tylko formalna. Czasem dochodzilo na ziemiach ruskich do wystqpieil zbrojnych, jak podczas powstania Muchy w latach 1490-149·3, kt6re
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obj~lo Bukowin~ і ziemi~ halick~. Specyficzn~

for-

m~ walki klasowej byl tez ruch opryszkбw w gб
rach, przypominaj~cy zachodniokarpackie zbбj
nictwo. Zdarzaly si~ rбwniez napady na Ьardziej
bezwzgl~dnych pan6w. Tak na przyklad w 1621 r1
"podczas wtargnienia nieprzyjaci6l krzyza swi~te~
go, Tatarбw, chlopi ze wsi Budzin w powiecie
przemyskim okrutnie zabili і zamordowali w lesie
dzierzawc~ Stefana Duninowicza, о ktбrym udali
tak, jakby onego Tatarowie wzi~c mieli". Morderstwo zostalo wykryte dopiero ро kilku miesi~
cach. "Panowie ... cialo onego zabitego w lesie znalezli, onych pryncypalбw polapawszy ... ktбrych to
m~zoЬ6jc6w pan Krasnosielski ... oddal do wi~zie:
nia do zamku krzemienieckiego". Podczas innego
napadu ordy chlopi pozabierali resztki zrabowanego przez Tatarбw mienia panskiego. Wlasciciel
musial sprowadzic wojsko, Ьу sil~ odebrac sw~
wlasnosc. Doszlo wtedy do jawnego buntu. "Tam
zaraz Wyzlik z Sokolikiem wypadli przeciwko
mnie - relacjonowal potem w sqdzie szlachcic
Wodzicki- і naprzбd krzyk uczynili:
- Tys panie, zony і dzieci nasze zaprzedal, poucinaj nam szyje ... ро chwili kowal pocz~l narzekac:
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- Tys, panie, zaprzedal mojц zon~, а gdy mi
jej nie wykupisz і pбltorasta zlotych, со mi szkatulka zgin~la, nie dasz, zabij~ сі~ ... potem kowal
zmierzyl si~ z pбlhaka swego wlasnego, ktбregom
im byl pozyczyl, drudzy si~ porwali do kamienia".
Napierajцcy zewszцd chlopi zmusili garsc zolnierzy do opuszczenia wsi, ро czym ,,bydla kilkaset dworskiego і wiejskiego do. Jaslik, do Wisloka
і za Beskid wygnali, zelazo z dworzyszcza rozkradli і со im si~ podohalo, w Bukowku czynili".
R6wniez w miastach toczyla si~ walka klasowa
mi~dzy patrycjatem, w wi~kszosci polskiego pochodzenia, а masami plebejskimi- ruskimi і prawoslawnymi. Odsuwani od cech6w і udzialu w radach miejskich, mieszczanie ukrainscy tworzyli
dla obrony swych interes6w "bractwa", zwiцzki
religijne і gospodarczo-zawodowe, zorganizowane
na zasadach samorzцdowych, z obieralnym corocznie starostч na czele. Znaczenie "bractw" w zyciu
Ukrainy stale roslo, zas podstaw~ ich sily stanowila powszechnosc і masowosc. "Bractwa" staly
si~ osrodkiem odnowy przezywajцcego gl~boki
kryzys prawoslawia, zyskaly tez decydujцcy
wplyw na о bsadzenie stanowisk duchownych w
cerkwi. Byly inicjatorem procesu ozywienia umy189

slowego na Ukrainie, aktywnie walczyly z ciemorganizowaly szkoly ruskie, imprezy kulturalne, opiekowaly si~ twбrcami. Rychlo tez staly
si~ rzecznikiem obrony nie tylko uciskanego kosciola prawoslawnego, ale і calej ludnosci. Najbardziej aktywne bylo bractwo lwowskie і kijowskie.
Podlegle Litwie ziemie ukrainskie byly znacznie bardziej zacofane і mniej zaludnione niz Ru~
Czerwona. W XV w. na Braclawszczyzne і Kijow-+
szczyznie na obszarze 1 km 2 mieszkaly zaledwie
2-3 osoby; polozone Ьardziej na poludniu Dzikie
Pola byly zupelnie bezludne. Ze wzgl~du na trudnosci komunikacyjne і brak mozliwosci eksportu,
rolnictwo nie posiadalo Ьodzcбw do rozwoju і zaspokajalo tylko skromne potrzeby nieИcznej ludnosci, dlatego tez odgrywalo drugorz~dnц rol~
w gospodarce kraju. Stanowilo to wyrazny regres
w stosunku do czasбw Rusi Kijowskiej. Z braku
mozliwosci eksportowych nadwyzki zbozowe p~e
znaczane byly do gorzelni, а dochбd z propinacji
і rozpijania chlopбw zajmowal najpowazniejszч
cz~sc wsr6d zysk6w niejednego dziedzica.
Najwi~kszym wlascicielem ziemi na Litwie byl
wielki ksiчz~, do ktбrego w XV w. naleZзla pranotц,
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wie polowa ziemi. Wlosci monarchy na Ukrainie
gl6wnie kolo Kijowa, Zytomierza,
Lucka, Wlodzimierza, Winnicy і Krzemienca.
Skutkien1 hojnych nadan dla moznowladcбw
areal ziemi wielkoksiцz~cej stopniowo zmniejszal
si~, rбsl natomiast obszar majцtkбw magnackich.
о ich rozmiarach swiadczy na przyklad fakt, ze
1528 r. ksiцz~ Konstanty Ostrogski posiadal
~kolo 40 tys. poddanych chlop6w. Najwi~ksze latjтfundia magnackie w XVI w. znajdowaly si~ na
Wolyniu, gdzie sami Ostrogscy і Zaslawscy posiadali 1 /з ziemi, zas razem z Sanguszkami, Koreckimi і Czartoryskimi mieli az 601)/о obszaru rozleglej
przeciez krainy. Wielkц cz~sc tych wlosci zajmowaly puszcze, dlatego dobra magnackie byly stosunkowo slabo zaludnione.
Centrum majцtku stanowil dw6r dziedzica,
z licznymi zabudowaniami gospodarczymi: pomieszczeniami dla czeladzi, oborami, stajniami,
stodolami, spichrzami itp. W ok61 rozciцgaly si~
pailskie pola uprawne, ogrody і sady. Areal zlemi
uzytkowanej przez feudala byl na og6l niewielki.
Wi~kszosc wlosci zajmowaly osady chlopskie,
skladajцce si~ zwykle z kilku "dworzyszcz", gospodarstw prowadzonych wspбlnie przez kilka
rozciцgaly si~
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wielkich rodzin, obejmujцcych 2-3 pokolenia. W
systemie rolnym zachowaly si~ tu jeszcze silne
przezytki ustroju rodowego. Ziemie w takiej osadzie byly wspбlnie uzytkowane, przy czym grunty orne przydzielano kazdej rodzinie drogц losowania, natomiast lцki, wody і lasy sluzyly wszystkim gospodarzom. Ze wzgl~du na duze przestrzenie і slabe zaludnienie wielkosc gospodarst\\17
chlopskich byla ograniczona jedynie mozliwosci~
sily roЬoczej danej rodziny. Obciцzenia na rzeqz
feudala byly niewielkie. Obejmowaly zwyld.e
czynsz pieni~zny і daniny w naturze, natomiast
panszczyzna byla tu niemal tylko symboliczna
і wynosila zaledwie kilka dni w roku, а w niektбrych rejonach w ogбle nie byla stosowana.
Chlopi posiadali stosunkowo duzч swoЬod~, jednak od polowy XV w. podlegali wyrokom dziedzica і stracili prawo do zaskarzenia swego pana
do wielkiego ksi~cia.
Technika rolna na ziemiach naqnieprzanskich
stala na r6znorakim poziomie, znacznie nizszym
jednak niz na Rusi Czerwonej. Na wi~kszosci
obszar6w przyj~la si~ juz trбjpolбwka, w majqtkach panskich rozpowszechnil si~ plug zelazny,
zas ziemie nawozono oЬornikiem. Na bardziej za-
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cofanych obszarach utrzymywala si~ jeszcze dwupolбwka, а w zalesionych rejonach pбlnocnej Kijowszczyzny і pбlnocno-wschodniej cz~sci Wolynia istniala nawet gospodarka .Zarowa. Od czerwca
do sierpnia chlopi rчbali tu lasy і skladali drzewo
w stosy, wiosnч nast~pnego roku podpalali wyschni~te ju.Z stosy, а рорібl u.Zywali do nawo.Zenia. Eksploatowana w ten sposбb ziemia dawala
\plony przez 6-8 lat, nast~pnie rolnicy przenosili
si~ na nowe miejsce. Podstawowymi narz~dziami
przy takim systemie uprawy ЬуІу siekiery і motyki, па pozostalych terenach chlopi u.Zywali soch
z zelaznym lemieszem. Sil~ росічgоwч w gospodarstwach stanowily woly. U pra wiano przede
wszystkim .Zyto, pszenic~ і j ~czmien, kolo "dworzyszcz" znajdowaly si~ tez ogrody і sady. Na
Kijowszczyznie kontynuowana byla uprawa winnej latorosli. Wydajnosc rolnictwa na Ukrainie
litewskiej nalezala do najni.Zszych w Europie.
Liczona wedluc ilosci ziarna zebranego w stosunku do wysianego, wynosila 2,5-3, prawie dwukrotnie mniej niz w Koronie і trzykrotnie mniej
ni.Z w przodujчcych w6wczas Niderlandach. Do
rozwoju rolnictwa na Ukrainie przyczynila si~
tzw. ротіата wl6czna, reforma rolna zapoczчtko13 -
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wana na Litwie przez krбlowц Вош;:, а kontynuowana nast~pnie przez Zygmunta Augusta і magnatбw. Polegala ona na uporzцdkowaniu stosunkбw wlasnosciowych, komasacji rozrzuconych dotцd gruntбw wielkosiцz~cych, szlacheckich, koscielnych і chlopskich, ujednoliceniu danin, dokladnym zmierzeniu arealu ziemi uprawnej, zwiц
zaniu ludnosci poddanej z ziemiц і podzieleniu
chlopбw na dwie kategorie: czynszowych і paiiszczyznianych (tych bylo na Ukrainie niewielu),
zakladaniu folwarkбw і wprowadzaniu trбjpo
lбwki.

Mimo tych reform znacznie wi~kszц rol~ w gospodarce Ukrainy litewskiej odgrywala hodowla.
W majцtkach magnackich istnialy kategorie lud. nosci zaleznej, zobowiцzanej tylko do wypasania
paiiskich stad bydla і koni. Chlopi ukraiiiscy posiadali liczny inwentarz zywy, а znacznч cz~sc
renty feudalnej oddawali w postaci bydla. W poludniowej cz~sci Wolynia silnie rozwin~la si~ hodowla ryb w stawach. Powaznч rol~ w gospodarce szlacheckiej odgrywalo rбwniez pszczelarstwo
і sprzedaz miodu oraz wosku. Na Polesiu najwi~k
sze znaczenie mialo lowiectwo, szczegбlnie bobrбw.
Mieszkaly tu kategorie ludnosci zaleznej, trud194

niчcej

si~ wylчcznie myslistwem і dostarczajч
cej dziedzicom cennych futer.
Duze zyski czerpali feudalowie z przemyslu
drzewnego, produkujчcego wбwczas smol~, potaz,
рорібl uzywany do barwienia tkanin, dziegiec,
klepki do wyrobu beczek, materialy budowlane.
', Przemial zboza w mlynach byl zmonopolizowany
przez szlacht~ і dawal znaczne dochody wlascicielom. W ciчgu XV і XVI w. rozpowszechnilo
si~ na Ukrainie kolo wodne poruszajчce kamienie
mlyilskie, pily tartaczne, miechy w piecach hutniczych, mlyny ubijajчce mokre sukno w foluszach. W XVI w. zacz~ly tez powstawac tu pierwsze papiernie.
Miasta Ukrainy litewskiej byly wбwczas niewielkie, zas stopieil urbanizacji - jeden z najnizszych w Europie. Najwi~kszy Kijбw liczyl w
1578 r. 5000 mieszkailcбw, 10-krotnie mniej niz
w okresie rozkwitu pailstwa staroruskiego. W miescie pracowali rzemieslnicy 17 specjalnosci. Znacz'nym osrodkiem produkcji byl tez Luck, liczчcy
okolo 3000 mieszkailcбw. Pracowalo tu 225 mistrzбw rzemiosla; podobna ich liczba 230 posiadala warsztaty w Kamieilcu Podolskim.
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cz~sc ludnosci miejskiej trudnila si~
rolnictwem і hodowlq.
Silnie rozwini~te bylo na Ukrainie rzemioslo
wiejskie. Na przyklad w polowie XVI w. we wsi
Soltysowo kolo Lucka az 40 gospodarstw trudnilo
si~ produkcjч cz~sci zelaznych do plugбw, kos
і sierpбw. Surowcem byla miejscowa ruda darniowa. We wsi Dubeczno na Wolyniu pracowalo
24 garncarzy. Rzemieslnicy wiejscy zyli na ogбl
dostatnio, mieli znaczny obszar ziemi ornej, ogrody і sady.
W najwi~kszych osrodkach handlowych na
Ukrainie litewskiej - w Kijowie, Lucku, Wlodzimierzu і Winnicy - kilkakrotnie w ciчgu roku odbywaly si~ wielkie jarmarki, na ktбre zjezdzali kupcy ruscy і zagraniczni. Sprzedawano na
nich miejscowe produkty: skбry, futra, s61, wosk,
miбd, pl6tno, drzewo, ryby, •mi~so, drбb, przetwory mleczne, odziez, obuwie, narz~dzia rolnicze,
siano, slom~, bydlo, konie. О zamoznosci niekt6rych kupc6w ukraiilskich swiadczy fakt, ze w
1552 r. jeden z nich zakupil w Winnicy az 2200
wolбw. Kij6w lezal na dogodnym szlaku handlowym wiodчcym z kolonii genueilskich nad Morzem Czarnym do Moskwy і posredniczyl w wy-

Znaczna

wбwczas
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mianie mi~dzy obu stronami. Cz~stymi goscmi na
Ukrainie byli kupcy moskiewscy sprzedajцcy futra, skбry, plбtno, siodla і bron, а kupujцcy towary miejscowe і zachodnioeuropejskie. Obroty
handlu zagranicznego na Ukrainie litewskiej byly
jednak stosunkowo niewielkie, zas gospodarka w
znacznym stopniu miala jeszcze charakter naturalny. W rezultacie ogбlnego zacofania ludnosc
Ukrainy litewskiej uzyskiwala niemal dwa razy
nizsze dochody niz na Rusi Czerwonej.
Trwala przynaleznosc znacznej cz~sci ziem ruskich do Polski і Litwy oraz kilkuwiekowe ich oddzielenie od pozostajцcej nadal w tatarskiej niewoli tzw. Rusi Zaleskiej, obejmujцcej pбlnocnч
і wschodniч cz~sc dawnej Rusi Kijowskiej, doprowadzila do osta tecznego podzialu j ednoli tej
niegdys narodowosci ruskiej. Wyrazem tego bylo
stopniowe wytwarzanie si~ r6znic j~zykowych.
Od XIV w. ksztaltuje si~ j~zyk ukrainski, dziedziczцcy szereg cech dawnego j~zyka calej wsp61noty wschodnioslovyianskiej, uzupelnianych innowacjami оЬсуmі gwarom wielkoruskim. Wszyscy
mieszkancy dawnej Rusi Kijowskiej w dalszym
ciцgu nazywali siebie Rusinami, zas istotnym
czynnikiem Ічсzчсуm dawnц wsp6lnot~ bylo pra197

woslawie. Poniewaz

rбznice j~zykowe і

kulturalne
grupami stawaly si~
coraz bardziej widoczne, dla odrбznienia pocz~to
u.Zywac terminбw: Wielka Rus, Biala Rus і Mala
Rus. Jako odpowiedniki dzisiejszego terminu "ukraiilski" wyst~powaly okreslenia: rusiilski, malorosijski, rosijski. Sam termin Ukraina w j~zyku
staroruskim і polskim oznaczal ро prostu peryferyjnц ziemi~ lеzчсч na pograniczu. W tym sensie istnialo wi~c wбwczas duzo ukrain. Dopiero
gdzies na poczчtku XVI w. nazwa Ukraina przyj~la si~ jako nazwa wlasna kraju lezчcego nad
srodkowym і dolnym Dnieprem. Росzч tkowo о bejmowala опа tylko Kijowszczyzn~ і Braclawszczyzn~, а ро 1635 r. і Czernihowszczyzn~, nie dotyczyla natomiast Wolynia, Podola oraz Rusi Czerwonej, zamieszkalych w wi~kszosci rбwnie.Z przez
ludnosc ruskч. Osrodkami ksztaltowania si~ narodowosci ukraiilskiej byla Kijowszczyzna і Rus
Czerwona, w pбzniejszym okresie istotnym czynnikiem narodowotwбrczym stala si~ Kozaczyzna.
Poj~cie narodowosci ukraiilskiej і j~zyka ukraiilskiego pocz~lo przyjmowac si~ dopiero w drugiej
polowie XVII w., ale duzo wody uplyn~lo jeszcze
w Wisle, Dnieprze і Woldze, zanim nazwa przypomi~dzy
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poszczegбlnymi

jf;la sif; ostatecznie. Nawet w koncu ХІХ і na poХХ w. nacjonalisci polscy і rosyjscy
wzdragali Sif; przed uzywaniem nazwy Ukraina,
а jeden z ministrбw carskich autorytatywnie
stwierdzil, ze nie ma narodu ani jf;zyka ukrainskiego, а jest tylko Malorosja і dialekt malorosyjski.
Rzцdy litewskie sprzyjaly ksztaltowaniu sif;
kultury ukrainskiej. Poczцtkбw pismiennictwa w
tym jf;zyku nalezy szukac na poludniowych obszarach Wielkiego Ksif;stwa Litewskiego і Rusi
Halickiej. Kontynuowalo ono tradycje kulturalne
Rusi Kijowskiej і poslugiwalo sif; jf;Zykiem cerkiewno-slowianskim (rusko-cerkiewnym) z pewnц
domieszkц lokalnych cech rusko-ukrainskich. Najstarszymi zabytkami pismiennictwa ukrainskiego
sч Ewangeliaтz z Kamionki Strumilowej z 1411 r.,
XV-wieczny Apostol і Mineje z 1489 r. Do rozwoju pismiennictwa w powaznym stopniu przyczynila sif; :r;eformacja, ktбra z ziem polskich przeniknf;la na Ukrainf; w drugiej polowie XVI w.
Іdцс za przykladem polskim, czeskim і niemieckim, propagatorzy nowinek religijnych tlumaczyli
ksi~gi na j~zyk ruski, Ьу staly si~ Ьardziej zrozumiale dla szerokich krf;gбw spoleczenstwa. Tak
czцtku
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Anc1rzej Rublow w klasztorze Trolcklm

wi~c

przetlumaczony zostal m.in. Stary і N owy
Testament.
W tym czasie pojawily si~ na Ukrainie pierwsze
drukarnie. W 1574 r. z drukarni Fedorowa we
Lwowie wyszla pierwsza drukowana ksiцzka ukraiilska Apostol - і pierwszy slownik j~zyka
ukraiilskiego, zawierajцcy r6wniez elementy gramatyki. W XV і XVI w. powstaly tєZ nowe latopisy: "kr6tki" kijowski і tzw. "litewski", przedstawiajцce dzieje Rusi do 1500 r. Pojawily si~
wtedy na Ukrainie historyczne piesni і liczne
dumki spiewane przy akompaniamencie bandury. Wysoki poziom osiцgn~lo malarstwo religijne
rozwijajцce si~ pod wplywem szkoly nawogrodzkiej і moskiewskiej, stworzonej na przelomie
XIV/XV w. przez wielkiego artyst~ Andrieja
Rublowa. О rozwoju budownictwa swiadczq murowane zamki w I:..ucku, Kamieilcu Podolskim,
Lwowie і innych miastach, liczne ratusze, cerkwie і budynki mieszkalne. Ze wzgl~du па niebezpieczenstwo tatarskie budynki sakralne mialy
przewaznie obronny charakter, jak np. murowana
cerkiew-zamek w Sutkowcach na Podolu czy ufortyfikowany klasztor kolo Dubna. Do podniesienia poziomu rodzimej kul tury przyczynil si~
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rozwбj szkolnictwa, noszчcego jednak wyrazn1e
religijny charakter. W 70-ych latach XVI w.
ksiчz~ Ostrogsk! zalozyl w Ostrogu szkol~ sІуnч
сч z wysokiego poziomu nauczania, w kilka lat
pбzniej podobny obiekt powstal z inicjatywy
bractwa lwowskiego.

8. Kozaczyzna

Na mocy uchwal unii lubelskiej 1569 r. WOlyn, Braclawszczyzna,i Kijowszczyzna oraz Podlasie zostaly przylчczone do ziem koroпnych. Od
tej рогу az do rozbiorбw losy Ukraiпy nieodlчcz
nie zwiчzaпe zostaly z dziejami Polski. Wlчczenie
ziem ukrainskich do Rzeczypospolitej przyczyпi
lo si~ poczчtkowo do szybszego rozwoju gospodarczego tych obszarбw. Zyzne а slabo zaludпioпe
і zagospodarowane tereny Kijowszczyzпy і Braclawszczyzny staly si~ magnesem przyciчgajчcym
uwag~ polskiej szlachty oraz magnaterii. Ти wlasnie nadarzala si~ najlepsza okazja do szy bkiego
powi~kszenia majчtku, zrobienia kariery politycznej і wojskowej, zdobycia awaпsu spolecznego.
Sejm 1590 r. zezwolil krбlowi па rozdawnictwo
ziem "pustyпnych" za ВіаІч Cerkwiч. Wkrбtce
па tereny te ruszyla istпa fala kolonistбw polskich: szlachty, magnatбw, chlopбw. Jak grzyby
ро deszczu pocz~ly jюwstawac па kresach olbrzymie latyfundia magnackie oraz majчtki sredniej
і drobnej szlachty.
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Wlasciciele prawie bezludnych dotцd obszarбw
masowo sciцgali teraz do swych majцtkбw chlopбw z Rusi Czerwonej, Podola, Bialorusi, Polski
і Litwy, kuszцc ich licznymi ulgami oraz dlugoletniц "wolniznц" od wszelkich powinnosci і czynszбw, si~gajцcц od 15 do ~25 lat. Wzrastajцcy
ucisk feudalny na ziemiach . Rzeczypospolitej powodowal w6wczas masowe zbiegostwo chlopбw na
Ukrain~, gdzie poczцtkowo warunki bytowe osadnik6w byly znacznie lepsze niz na pozostalych
obszarach pailstwa, mozna tu bylo Ьowiem zajцc
znacznie wi~cej ziemi, korzystac z "wolnizny''
і tradycyjnych swoood ludnosci pogranicza. Cz~sc
chlop6w byla rбwniez przymusowo przesiedlana
....
do nowo zakladanych wsi.
Skutkiem masowej kolonizacji ludnosc ziem
ukraiilskich szybko si~ powi~kszala. Dla 1578 r.
mamy pierwsze dane statystyczne opracowane
przez Aleksandra J ablonowskiego na podstawie
rejestr6w poЬorowych. Wedlug tych wyliczeil Rus
Czerwona miala w6wczas 573 tys. mieszkailc6w
(8 os6b na 1 km 2 ), W olyil і Podole - 393 tys.
(7 na 1 km 2), Ukraina • - 545 tys. (З osoby na
• tj. Kijowszczyzna
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Braclawszczyzna.

1 km 2). Razem wi~c ludnosc ziem ukrainskich
liczyla 1 551 tys., со stanowilo 20°/о og6lu mieszkailc6w Rzeczypospolitej. W por6wnaniu z poczцtkiem XV w. byl to wzrost о ok. 25°/о. Zaludnienie ziem ruskich bylo nier6wnomierne. Tak
na przyklad u schylku XVI w. na ziemi lwowskiej і przemyskiej mieszkalo przeci~tnie 10-15
os6 Ь na 1 km'2, na p6lnocny zach6d od Sanoka
az 40, kolo Sambora, Drohobycza і Stryja 2<1'-25,
natomiast w rejonach' g6rskich Rusi Czerwonej
ponizej 5, w wojew6dztwie belskim і ziemi chelmskiej 5-1 О os6b na 1 km 2 •
Przed polowц XVII w. ludnosc ziem ukraiilskich, lцcznie z przylцczonц do Polski ро wojnie
smolenskiej ziemiц czernihowskц, wzrosla og6lem
do blisko 2,5 mln., со dawalo przyrost prawie 50°/о
w ciцgu 70 lat (bez uwzgl~dnienia ziemi czernihowskiej), mimo duzych strat powodowanych
przez ciцgle najazdy tatarskie. NajszyЬszy wzrost
zaludnienia nastllpil na Braclawszczyznie, gdzie
g~stosc osadnictwa zwi~kszyla si~ z 3-4 os6b na
1 km 2 do 16 w niekt6rych rejonach. W 1640 r.
Kijowszczyzna posiadala 450 tys., а Braclawszczyzna ponad 400 tys. mieszkanc6w.
W rezultacie tak intensywnej kolonizacji zwi~k205

szyla si~ znacznie produkcja rolna і hodowlana,
od koilca XVI w. Ukraina - mimo trudnosci
komunikacyjnych pocz~la eksportowac niewielkie ilosci zЬoza. Szybko zwi~kszala si~ tez
liczЬa miast. Na przyklad na Wolyniu w pierwszej polowie XVI w. ЬуІо 68 miast, w 1629 r.
juz 114. Ze wzgl~du na niebezpieczeilstwo tatarskie wi~kszo8c ludnosci trudniцcej si~ rolnictwem
.Zyla w osadach miejskich otoczonych walami.
W wojewбdztwie braclawskim w 1625 r. az 63°/о
mieszkailcбw .Zylo w takich osadach. W miastach
szybko rosla liczba rzemieslnikбw. Na poczцtku
XVII w. w Kamieileu Podolskim placilo poda tek
400 majstrбw, w Bialej Cerkwi - 227, w Lucku
ponad 200, w Kolomyi - 143. W szybkim tempie
rбsl te.Z udzial miast ukraiilskich w obrotach
handlowych pailstwa polskiego. Szczegбlnie widoczny byl wzrost eksportu bydla. W latach
1560-1570 kupcy kilku tylko uprzywilejowanych
miast przep~dzali przez Przemysl ро 20 tys. wolбw rocznie, przy czym cz~sc z nich w~drowala
tranzytem z Moldawii. Na poczцtku XVII w. tylko ziemia sanocka і lwowska eksportowala z dбbr
samej szlachty 1О tys. wolбw rocznie. Duzц slaw~
na rynkach krajowych і zagranicznych (np. we
а
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Wroclawiu) zdobyly sobie skбry "ruskie". Ро
unii lubelskiej szereg miast ukraiiiskich otrzy·malo przywileje kr6lewskie. Tak np. Stefan Batory nadal Gбrnemu Miastu w Kijowie przywilej
zwalniajцcy mieszczan od oplat celnych і wszelkich ograniczeii w uprawianiu handlu і rzemiosla.
Dzialalnosc magna tбw przyczyniala ~і~ rбwniez
do wzrostu produkcji przemyslowej. Tak np. hetman Stanislaw Koniecpolski w dobrach swych na
Ukrainie, nad Teterewem, zalozyl 18 kuznic.
W 1569 r. w ziemi lwowskie1 pracowalo 13 hut
zelaza, stanowiцcych w wi~kszosci wlasnosc magnackц. Najwi~kszц uwag~ zwrбcili jednak feudalowie na produkcj~ piwa і wбdki oraz na przymus propinacyjny, zapewniajцcy najbardziej zyskowny zbyt nadwyzek zЬozowych, со w konsekwencji prowadzilo do powszechnego rozpijania
spoleczeiistwa ukraiiiskiego.
W rezultacie hojnych nadaii krбlewskich rosly
na Ukrainie wielkie majцtki magnackie powi~k
szane drogц bezprawnych przywlaszczeii gruntбw
drobnej szlachty ruskiej, odbierania ziemi mieszczanom, zagarniania krбlewszczyzn. Slaby na kresach aparat paiistwowy Rzeczypospolitej nie byl
w stanie zapobiec licznym aktom bezprawia ze
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Stefan Batory. Sztych Josta Ammana (1539-1591)

z roku na rok "krбlewiчt".
byly wypadki zabierania ziemi drobnej
szlachcie, а nawet рrбЬу traktowania jej jak poddanych chlopбw. Tak np. w 1643 r. wojewoda
czernihowski, Marcin Kalinowski, odmбwil szlachectwa drobnym ziemianom w starostwie lubeckim kolo Czernihowa, mimo posiadania przez nich
odpowiednich dokumentбw, і zmuszal do oddawania danin oraz placenia czynszбw. Slawetny
ksiчz~ Jeremi Wisniowiecki w 1644 r. najechal
na wydzierzawionч marszalkowi koronnemu, Adamowi Kazanowskiemu, krбlewskч wlosc Rumno,
со doprowadzilo do gorszчcego konfliktu z krб
lem, zakonczonego sukcesem butnego magnata.
"Krбlewi~ta" kresowi stale procesowali si~ ze sobq, najezdzali nawzajem wlasne dobra, rabowali
chlopбw і mieszczan. Dokumenty tamtych czasбw
pelne sч skarg chlopskich na przemoc panбw. N а
przyklad w krбlewskiej wsi Pereginsk w 1640 r.
starosta trembowelski Balaban "Aurylowi Hanusiowi wziчl owiec 75, kociol 1, serбw 2, serdakбw 2, wieprzбw karmnych 2, pieni~dzy gotowych
50 zl. Olenie Wisnjowitce wzi~to owiec 100 z jagni~tami, baran6w 40, serdakбw niekrojonych
(sukna) lokci 30, pszczбl pniбw 20, serбw wielstrony

pot~zniejчcych

Cz~ste
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gotowych 70 zl, wieprzбw
lokci 26, Iwaskowi Boskowi
wzi~to owiec z jagni~ty 40, Ьaranбw 10, krбw 2,
pszczбl pniбw 30". Jak wynika z tego dokumentu,
ofiarч bezprawia padali najcz~sciej zamozni chlopi.
Samorzчd miejski na Ukrainie nigdy nie byl
tak silnie ugruntowany jak w Polsce, dlatego
mieszczanie byli prawie bezradni wobec samowoli magnatбw, ktбrzy odbierali im przywileje
і traktowali jak chlopбw, zmuszajчc do pansz.:.
czyzny і czynszбw.
Najmozniejszym feudalem kresowym na przelomie XVI/XVII w. byl ksiqz~ Konstanty Wasyl
Ostrogski, ktбry wraz z dzierzawionymi krбlew
szczyznami posiadal okolo 1ОО miast і zamkбw
oraz 1300 wsi. Dochody tego magnata si~galy podobno 1,2 mln zl rocznie, podczas gdy wplywy
skarbu koronnego Rzeczypospolitej wynosily wбw
czas tylko 580 tys. zl. Majчtki ksiчzчt Zbaraskich na
Wolyniu і Braclawszczyznie zajmowaly powierzchni~ kilkunastu tysi~cy km 2 • Przewyzszy l ich
potem hetman Zбlkiewski, ktбry ро przodkach
odziedziczyl 21 wsi і 2 miasta, а pod koniec zycia
posiadal 70-80 wsi па Rusi Czerwonej, okolo
kich 6,

pieni~dzy

kaгmnych
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3,

plбtna

1ОО na Zadnieprzu, kilkanascie na Braclawszczyznie і w innych rejonach kraju, ponadto dzierzawil 13 miast і 159 wsi krбlewskich. Roczny dochбd z jego prywatnych wlosci і dzier:law krбlew
skich wynosil ok. 250 tys. zl.
W pierwszej polowie XVII w. najwi~kszym
magnatem kresowym stal si~ hetman Koniecpolski, zwany cz~sto "wicekrбlem Ukrainy". Chlubiцc si~ cz~sto posiadanym majцtkiem, wбdz polski powiadal: "Nie starcza mi dwбch niedziel (tygodni), Ьу objechac wlasne dobra". W istocie,
na samej tylko Braclawszczyznie і Kijowszczyznie posiadal 120 tys. poddanych chlopбw. Je~zcze
wi~kszej fortuny dorobil si~ pбzniej ksiцz~ J eremi Wisniowiecki. W 1630 r. majцtek rodowy liczyl zaledwie 616 gospodarstw chlopskich і mieszczanskich, w 1640 r. - juz 7603, natomiast w
1645 r. az 38 tys. gospodarstw і blisko 230 tys.
poddanych. W edlug obliczen histdrykбw dobra
Wisniowieckiego przynosily ok. 600 tys. zl dochodu rocznie.
Dzi~ki rejestrowi podymnego z 1629 і 1640 r.
mozemy poznac dokladnie struktur~ wlasnosci
ziemskiej w wojewбdztwach kijowskim і braclawskim. W pierwszym z nich w 1640 r. posia211

dalo swe dobra 27 rodzin wielkich
117 szlachty sredniozamoznej,

obszarnikбw,

wladajцcej

50-100

gospodarstwami, і 242 szlachty droЬnej, majцcej
ponizej 50 gospodarstw. Magnaci: Jeremi і Konstanty Wisniowieccy, Janusz Tyszkiewicz, Stefan
Aksak, Jakub Sobieski (ojciec przyszlego krбla),
Koniecpolski, Stanislaw LuЬomirski, Jurij Niemirycz, metropoli ta Petro Mohyla і kilkunastu
innych posiadali tu lцcznie 4 7 698 gospodarstw,
czyli 68°/о calosci. Jeszcze wi~kszy byl udzial
magnaterii w strukturze ziemskiej na IЗraclaw
szczyznie. 18 wielkich feudalбw posiadalo tu
51 918 gospodarstw, tj. ok. 80°/о, podczas gdy
drobna szlachta stanowiцca 59°/о wlascicieli posiadala zaledwie 2368 gospodarstw, czyli zaledwie
4°/о ogбlnej ich liczby.
Magnaci kresowi utrzymywali prywatne wojska, cz~sto nie mniejsze niz armia Rzeczypospolitej, mieli wlasne dwory, niczym udzielni monarchowie przyjmowali przedstawicieli dyplomatycznych panstw оЬсусh, prowadzili wlasnц polityk~
zagranicznц, nie zawsze zgodnц z interesami panstwa. Wi~kszosc ruskich feudalбw dla kariery politycznej porzucala prawoslawie і przyjmowala
wiar~ katolickq, а w slad za tym polski j~zyk
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і obyczaje. Tak na przyklad ulegly polonizacji
rody Zбlkiewskich, Wisniowieckich, Niemiryczбw.
Interesy klasowe magnaterii zainteresowanej we
wspбlnej z polskimi feudalami eksploatacji ruskich chlop6w і mieszczan wzi~ly wi~c gбr~ nad
poczuciem narodowym. W ciцgu XVII w. magnateria pochodzenia ukrainskiego stala si~ juz ostojц polskiej wladzy na Ukrainie. W przeciwienstwie do · Rusi Czerwonej і Podola, polonizacja na
terenach Kijowszczyzny, Braclawszczyzny і Czernihowszczyzny obj~la tylko gбrnц warstw~ klasy
panujцcej, natomiast drobna szlachta, mieszczanie і chlopi pozostali przy prawoslawiu oraz ruskiej mowie і obyczajach.
Rozwбj latyfundiбw magnackich na wcielonych
do Polski ziemiach ukrainskich przyczynil si~ do
wzrostu politycznego znaczenia oligarchii, ktбra
w oparciu о swц pot~g~ materialnц pocz~la wywierac decydujцcy wplyw na zycie publiczne і polityk~ zagranicznц kraju, obsadzala najwy.Z.sze
stanowiska panstwowe, przestawala liczyc si~
z wladzц centralnц, lekcewazyla krбla і uchwaly
sejmu, uzalezniala stopniowo od siebie masy
drobnej і sredniej szlachty, zmierzala do faktycznej decentralizacji panstwa. Tak wi~c przylцcze-
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nie Ukrainy do Polski przyczynilo sіє: do niekorzystnych dla kraju przemian wewnє:trznych,
ujemnie wplynє:lo tez na politykє: zagranicznq.
Cala energia panstwa polskiego skierowana byla
odtqd na obronє: і rozszerzenie stanu posiadania
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na wschodzie. Taka polityka powodowala січgІе
.wojny z .l'v1oskwq, Turcjч і Tatarami - wojny
wyniszczajцce stopniowo sily kraju і mimo wielu
blyskotliwych sukcesбw militarnych - prowadzчce· do upadku Rzeczypospolitej. Silч rzeczy
zmalala wбwczas aktywnosc Polski na zachodzie
і poludniu, przez со zaprzepaszczone zostaly szanse odzyskania Slqska oraz Prus.
Z owocбw unii lubelskiej skorzystala nie tylko
magnaterja. Drobna і srednia szlachta otrzymala
rбwniez szereg nadail, znalazla intratne posady
w administracji maj~:~tkбw magnackich, sluzbie
wojskowej, uzyskala w dzierzaw~ wiele wsi wielkich posiadaczy, znalazla mozliwosc awansu і zrobienia kariery.
W miar~ post~pбw kolonizacji polozenie mas
ludowych na Ukrainie zacz~lo si~ pogarszac. Stopniowo mijaly lata "wolnizny", а cz~sto jeszcze
przed ich zakonczeniem panowie pocz~li domagac
si~ czynszбw і danin. Najwi~ksze obciчzenia chlopбw wyst~powaly na terenach ustabilizowanego
juz osadnictwa, szczegбlnie na Rusi Czerwonej,
znacznie mniejsze na slabiej zaludnionych obszarach poludniowo-wschodniej Ukrainy. Gdy w
koncu XVI w. na Rusi Czerwonej oЬowi~:~zywal
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wymiar 4-5 dпі pailszczyzпy w tygodпiu z jedto па Wolyпiu і w zachodпiej cz~sci
Kijowszczyzпy tylko 2-3 dni, па Zadnieprzu
і Braclawszczyzпie tеп rodzaj reпty feudalnej
w ogбle піе byl jeszcze stosowaпy. Podstawowц
formц powiпnosci chlopskich byl tu czynsz pieni~zпy, wyпoszцcy tylko 20 gr roczпie z jedпego
laпu. J edпakze і па tych tereпach chlopi dotkliwie odczuwali bezprawie wlascicieli, а zwlaszcza
dzierzawcбw, ktбrzy otrzymawszy па okresloпy
czas we wladaпie wie5 lub miasteczko, ·w rabunkowy sposбb eksploatowali miejscowц ludпosc.
Zпасzпц cz~sc majцtkбw magпaci oddawali w
dzier:law~ .Zydom, ktбrych ludпosc prawoslawпa
traktowala ze szczegбlпц піесh~сіц, о czym swiadczy пр. wydany przez wladze cerkiewпe zakaz
kupowaпia u пісh zywпosci.
Tradycyjпie juz przyzwyczajona do zпacznych
swobбd ludnosc Kijowszczyzny і Braclawszczyzпy
zostala stopniowo obj~ta tymi samymi оЬсіцzе
піаmі, со mieszkailcy calej Коrопу, dostala si~
tez pod wladz~ sцdowпiczч szlachty. Gdy па Podolu, Wolyпiu і ziemiach naddпieprzailskich zacz~ly powstawac folwarki, panowie stopпiowo
zwi~kszali wymiary pailszczyzпy. W latach czterпego laпu,
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dziestych XVII w. na Wolyniu і cz~sci Braclawszczyzny pailszczyzna si~gala juz 5 dni w tygodniu od jednego lanu, na Zadnieprzu 1-2 dni.
Rozwбj gospodarki folwarcznej powodowal rбw
niez coraz powazniejsze ograniczenie wolnosci
osobistej chlopбw і mieszczan.
Niedol~ chlopa ukraiilskiego widzieli wspбl
czesni. Francuski inzynier w sluzbie polskiej,
Wilhelm Beauplan, ktбry kilka lat sp~dzil nad
Dnieprem, pisal: "Godny politowania jest stan
chlopбw ukraiilsj;{ich. Przymuszeni do trzydniowej w tygodniu pailszczyzny z calym dobytkiem,
nadto w miar~ roli, jakц dzierzц, muszч dawac
zboze, kaplony, g~si, kury, kurcz~ta, а to na Wielkanoc, Zielone Swiцtki і Boze Narodzenie. Nie
dosc na tym. Zwozч darmo panom swoim drzewo
і tysiцczne odbywajц powinnosci, oddajц do dworu dziesi~cin~ z wieprzбw, Ьaranбw, miodu, wszystkich owocбw, со trzeci rok oddajц trzeciego
wolu. Slowem, uciцzliwosci ich sц pon&d ludzkosc
і wszelkц miar~. І z tej przyczyny wielu chlopбw
z Podola, Ukrainy і Wolynia ucieka do zaporoskich Kozakбw і w pulki ich si~ wciela".
Jakцz nienawisc musiala budzic wsrбd mas ludowych, а nawet і drobnej ruskiej szlachty, roz217

rzutna magnateria zyjчca w nieprawdopodobnym
wprost luksusie. Taki np. ksiчz~ Wladyslaw Dominik Zaslawski potrafil na jednq uczt~ w licznym gгonie wydac ok. 700 zl, na muzyk~ zas
500 zl, to jest przeznaczyc na jednodniowч rozrywk~ sumy wi~ksze od rocznych dochodбw jednowioskowego szlachcica. W raz z wyzyskiem spolecznym rбsl ucisk narodowosciowy і religijny.
Feudalowie polscy zwalczali Ьowiem religi~ prawoslawnч, z rбwnч gorliwosciч czynili to spolonizowani magnaci ukrainscy.
Cerkiew byla ostojч kultury ruskiej. Kierowane przez nіч bractwa zarzчdzaly ukrainskimi szko. lami і drukarniami, wydawaly ksiчzki w ojczystym j~zyku, bronily interesбw narodowych. АЬу
wi~c ujarzmic Ukrain~, nale:lalo przede wszystkim ujarzmic cerkiew, zlikwidowac samodzielnosc bractw і prawoslawia. Mysl podporzчdkowa
nia cerkwi kosciolowi katolickiemu wysun~li najpierw jezuici. Podchwycily jq skrz~tnie wladze
panstwowe. W 1590 r. czterej biskupi prawoslawni: · lucki Terlecki, lwowski Balaban, turowski
і pinski Pelczynski oraz chelmski Zbirujski zgodzili si~ uznac wladz~ papieza nad cerkwiq. Ро
nich uczynili to inni dostojnicy prawoslawni, zч218

dajqc tylko zachowania starej liturgii, dopuszczenia biskupбw ruskich do senatu, zachowania dotychczasowych przywilejбw wyzszego duchowieilstwa.
Niespodziewanie przeciw porozumieniu wystqpil najpot~zniejszy w Polsce protektor prawoslawia, ksiq.Z~ Konstanty Wasyl Ostrogski. Rбwniez
bractwa religijne na Ukrainie zdecydowanie opowiedzialy si~ przeciw unii. Sprawa rychlo nabrala rozglosu і z kr~gu magnaterii wyszla na ulice
wsi і miasteczek. Mimo silnej opozycji spoleczeilstwa ukraiilskiego biskupi prawoslawni udaИ siE:
do Rzymu і nawiqzali kontakt z papiezem Klemensem VIII, ktбry zgodzil si~ na zachowanie
przez unitбw obrzqdku wschodniego, malzeilstw
ksi~zy oraz tradycyjnego kalendarza.
Na zjezdzie w Brzesciu w 1596 r., majqcym
rozstrzygnqc problem religijny, najwyzsi dygnitarze swieccy і koscielni podzielili si~ na dwa
obozy: zwolennikбw і przeciwnikбw unii. Gdy
18 pazdziernika pierwsi podpisali akt о podporzqdko.waniu cerkwi kosciolowi katolickiemu, drudzy pot~pili ich jako zdrajcбw і zapowiedzieli
kontynuowanie walki о utrzymanie prawoslawia.
Najblizsza przyszlosc wykazala, ze unia brzeska,
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zamiast lagodzic konflikty narodowosciowe і religijne na Ukrainie, zasiala tylko ziarno niezgody
і przyczynila si~ do zaostrzenia і tak na brzmialych juz problem6w spolecznych, religijnych і narodowosciowych. W calym kraju nastqpily rozruchy, dochodzilo nawet do krwawych starc.
Jednolita dotqd spolecznosc prawoslawna na
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Ukrainie rozbila sіє: na unitбw (grekokatolikбw)
і dyzuni tбw.
Osrodkiem propagandy antyjezuickiej stal si~
Ostrбg na Wolyniu, gdzie ksiцzє: Ostrogski zalozyl drukarniє:, а do programu nauczania miejscowej szkoly wprowadzil tzw. sztuki wyzwolone.
Walkє: z uniц podjє:lo tez Kolegium Kijowskie,
zalozone w 1632 r. przez metropolit~ Petro Мо
hуІє:, aktywnego przeciwnika uchwal brzeskich.
Kolegium to powstalo z polцczenia brackiej szkoly kijowskiej ze szkolц dzialajцcц w Lawrze Pieczerskiej. Nauka w Kolegium stala na wysokim
poziomie, totez w przyszlosci otrzymalo ono prawa akademickie і pod nazwц Akademia Kijowsko-Mohylanska weszla do historii jako pierwsza
wyzsza szkola ukrainska oraz glбwny osrodek zycia kulturalnego і naukowego ziem naddnieprzanskich. Ksztalcila опа sluchaczy w dziedzinie historii, geografii, matematyki, astronomii, filozofii,
poetyki, dialektyki, jє:zyka cerkiewno-slowianskie.
go, polskiego, lacinskiego, hebrajskiego, niemieckiego і f~ancuskiego oraz teologii.
Antykatolickц і antyunickц propagandє: podj~

ly tez bractwa. Szczegбlnц aktywno8ciц na tym
polu odznaczalo sіє: bractwo lwowskie, ktбre w
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Nakrycie glowy biskupa
prawoslawnego w XVII w.

1621 r. wydalo drukiem Protestacj~ przeciwko polityce polskiej szlachty na Ukrainie oraz pisma
Izjasza Kopiilskiego, pi~tnujцce J eremiego Wisniowieckiego za odst~pstwo od prawosla\via. Sami
biskupi uniccy przezyli wkr6tce srogie rozczarowanie, bowiem mimo poczцtkowych obietnic nie
zostali dopuszczeni do sena tu.
Z drugiej strony unici podj~li akcj~ propagandowч przeciw prawoslawiu. W walce tej aktywnie wspieral ich zakon bazylian6w, kt6ry zakladal na Ukrainie liczne szkoly і drukarnie. Ostra
polemika obiektywnie przyczyniala si~ do roz222

woju kultury ukrainskiej, podnosila poziom pismiennictwa, drukarstwa, j~zyka literackiego.
Uciskany lud ukraiilski poczцl szukac oparcia
· w sile zdolnej do jego obrony nie tylko przed
najazdami tatarskimi, ale і przed wyzyskiem ze
strony polskich feudalбw. SНц tч stala si~ Kozaczyzna.
Geneza tej organizacji do dzis jest tematem
wywolujцcym spory wsrбd historykбw. Samo
slowo "kozak" jest pochodzenia turecko-tatarskiego і pierwotnie oznaczalo czlowieka wolnego,
awanturnika і rozЬбjnika stepowego. Terminu
"kozak'' ро raz pierwszy uzyl w polskim pismiennictwie Jan Dlugosz, ktбry podal, ze w N69 r.
razem z Tatarami szli na wypraw~ stepowi rozЬбjnicy - kozacy.
W XV w. osiedla ludzkie koilczyly si~ kolo Kamieilca Podolskiego, 'Вraclawia, Kaniowa і Czerkas, а na Zadnieprzu - kolo Czernihowa і Putywla. Dalej, nad dolnym Dnieprem, Bohe~
і Dniestrem, hen, az ро brzegi czarnomorskie, rozciцgal si~ bezkresny step, slawne Dzikie Pola, Ьo
gate w zyznq ziemi~, wysokie trawy, licznq zwieгzyn~, ryby, sбl. О nich to glбwnie myslal francuski podrбznik Blazej de Vigener, piszчc: "Пkга223

ina jest to ziemia obiecana, ktбrч Pan B6g оЬіе
саІ narodowi zydowskiemu. Kto raz tylko pobujal · na Ukrainie, ten juz nie moze rozlчczyc si~
z nіч, Ьо ona przyciчga kazdego, jak magnes zelazo. Ukrainskie niebo 'Smieje sit:; і wabi czlowieka
do siebie. Wszt:;dzie rosnч drzewa owocowe і winorosl. W starych dt:;Ьach і bukach roje pszczбl
і trzmieli. Zwierzyny w lasach і polach tak duzo,
ze zubry, dzikie konie і jelenie zabijajq tylko dla
sk6ry. Dzikie kozy zabijajч tysiчcami, na rzekach
pelno gniazd Ьobrowych. Ptactwa jest tyle, ze
wiosnч chlopcy napelniajч саІе czбlna jajami dzikich kaczek, gt:;si, zurawi і labt:;dzi. Psy karmiч
mit:;sem і rybq. Na Podolu wystarczy zaorac jeden raz і zasiac ziarno, urodzi sit:; dwa razy.
W jednym roku mogч Ьус dwa аlЬо trzy zbiory".
Wyidealizowany ten obraz mial powazne znaczenie propagandowe. Bogate, choc niebezpieczne
ze wzglt:;du na Tatar6w, Dzikie Pola od dawna
przyciчgaly licznych smialkбw. u chodzili w te
strony przede wszystkim chlopi szukajчcy schronienia przed rosnчcym uciskiem feudalnym, r6zni awanturnicy, wl6czt:;dzy, amatorzy przyg6d,
zwykli przestt:;pcy, uciekajчcy przed sprawiedliwosciч. Ciчgnt:;li tu nie tylko Ukraincy, ale r6w224

niez Rosjanie, Polacy, Litwini, Wolosi, Molda.wianie, nawet Niemcy, Austriacy і przedstawiciele innych narodowosci. Element ruski przewazal jednak zdecydowanie. Osadnicy najcz~sciej
przybywali wiosn~. Budowali szalasy lub ziemianki і do jesieni polowali, lowili, zbierali sбl, miбd,
wosk. Mi~so і ryby solili, sci~gali skбry z upolowanych zwierz~t, а jesieni~ wracali na Ukrain~,
Ьу sprzedac zdobyte zapasy. Powiadano о nich,
ze zajmuj~ si~ "przemyslem stepowym".
Cz~sc osadnikбw osiedlala si~ na Dzikich Polach na stale і budowala so Ьіе zimowniki, tj.
drewniane, kurne chaty. Stykaj~c si~ na со dzten
z niebezpieczenstwem tatarskim, kolonisci organizowali si~ w wi~ksze grupy і wybierali ze swego
grona przywбdc~, atamana, dobrze znaj~cego rzemioslo wojenne. Pocz~tkowo broil osadnikбw byla
prymi tywna, skladala si~ z lukбw, siekier, spis,
rzadko z szabli lub rusznicy. W miar~ uplywu
lat szeregi kolonistбw, zwanych powszechnie Kozakami, rosly, а napady na Tatarбw powtarzaly
si~ coraz cz~sciej. W 1534 r. szacowano liczb~
Kozakбw na 2000, \V 1553 r. - na 3000.
"Hulaj~c ро pustych, szerokich stepach, gdzie
nie bylo .Zadnej sciezki ani sladu, zupelnie jak na
15 -
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morzu, owe smialki, dobrze znajчc przechody,
jakby na znajomych і bitych goscincach, z wielkim nieЬezpieczenstwem, аЬу nie wpasc na tatarskч zasadzk~, jezdzili. Nie majчc przez c~ly
miesiчc аlЬо dwa miesiчce ognia, а tylko raz na
dzien twarde pozywienie, troch~ sucharбw tluczonych ujadlszy, nie pozwalali nawet zarzec koniom. Jakby dzikie zwierz~ta w krzakach ciernistych kryjчc si~, z wielkч obejrzalosciч drбg swoich w rбznym kierunku harcujчc ро stepie, znajdowali si~ zawsze na um6wionym miejscu. Poznawali na tych dzikich stepach drogE; w dzien
ро sloncu, ро najmniejszych wypuklosciach ziemi, ро mogilach (wzniesieniach), а nосч ро gwiazdach, wiatrach і rzekach. І tak Tatarбw wypatrzywszy, niespodziewanie napadali і malч liczbч
wielkie ich kupy rozbijali і niewolnikбw do Polski lub Rosjl odprowadzali" - pisal dawny historyk, Michal Gliszczynski.
W szeregach kozackich zrazu bylo sporo szlachty, jednak z biegiem lat udzial jej malal і Zaporozcy stali si~ "hultajstwem chlopskim". Poniewaz jednak ziemi na stepach bylo pod dostatkiem,
Kozacy zajmowali jq і stawali si~ wlascicielami,
а wi~c swego rodzaju szlachtч. Uwazali si~ tez
226

za

wyzszч grup~

spolecznq niz chlopi. Zajmowali
przede wszystkim rzemioslem wojennym, byli
ludzmi wolnymi, tym tez rбznili si~ gl6wnie od
wloscian. Granice mi~dzy Kozakami і chlopami
byly zresztч dosc plynne. Duze obszary na Zaporozu zagarn~li pierwsi osadnicy, ktбrych potomkowie stawali si~ w przyszlo8ci starszyznц.
Wobec slaЬosci sil -kresowych Rzeczypospolitej,
Kozacy byli cz~sto jedynymi obro:ricami Ukrainy
przed Tatara1mi і w odwet za napady ordy organizowali lupieskie wyprawy na wybrzeza Morza
Czarnego. J eden z pierwszych przyw6dc6w Kozaczyzny, starosta czerkaski Ostafi Daszkiewicz,
wi~kszosc zycia sp~dzil walczqc z Та tarami.
W 1532 r. odparl nawet spod Czerkas wojska samego chana, а w odwecie wpadl na Krym і spustoszyl szereg osiedli. Inny wybitny przywбdca
kozacki, starosta barski Jakub Pretficz (zm. 1561),
stoczyl podobno 70 zwyci~skich bitew і potyczek
z ordц.
W polowie XVI w. pojawil si~ za porohami, na
Zaporozu, ksiцz~ Dymitr Wisniowiecki, magnat
woly:riski, ktбry dla przygбd wstцpil w szeregi
kozackie. W 1553 r. poczцl on budowac na jednej
z wysp dnieprowskich, Malej Chortycy, pierwsz~
si~
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stalq fortyfikacj~ kozackq Sicz Zaporoskq.
Wkr6tce tvvierdza stala si~ osrodkiem calej Kozaczyzny, а Wisniowiecki zostal niemal udzielnym wladcq prowadzqcym samodzielnq polityk~
zagranicznq і organizujqcym liczne napady na
Kozak . Mat .
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Turk6w і Tatar6w. W odwecie armia tatarska
zniszczyla Sicz, ale Kozacy przeniesli si~ na innч
wysp~ і zbudowali drugч twierdz~. Podczas awanturniczej wyprawy na Moldawi~ Wisniowiecki
dostal si~ w r~ce Turk6w і poni6sl m~czeilskч
smierc w Konstantynopolu. Od jego czas6w Kozaczyzna stala si~ faktycznie samodzielnч organizacjч pailstwowч о charakterze wojskowym, zaIчzkiem pailstwa ukraiilskiego. "Stolicч" jego byla Sicz Za poroska.
N ast~pni przyw6dcy kozaccy w dalszym ciчgu
kontynuowali napady na Krym і podleglч Turcji
Moldawi~, со pocz~lo wreszcie zagrazac bezpieczenstwu panstwa polskiego, gdyz pot~zna Porta
Ottomailska zacz~la grozic Rzeczypospolitej wojnч, о ile nie zmusi Kozak6w do zaprzestania wypraw. W odwecie orda wielokrotnie zresztч wpadala na Ukrain~ і pustoszyla ziemie pograniczne,
wprowadzajчc tam nastr6j niepewnosci і stalego
zagгozenia, со utrudnialo zagospodarowanie obszaг6w kresowych. W tej sytuacji wladze polskie
podj~ly pr6b~ podporzчdkowania Kozaczyzny interesom pailstwa.
Uniwersal kr6la Zygmunta Augusta wezwal
Zaporozc6w do powrotu na UkrainE: і obiecal im
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platnц sluzb~ w specjalnych oddzialach wojskowych, jednoczesnie zabronH starostom dostarczania Kozakom broni, zywnosci і prochu. W 1572 r.
powstal pierwszy oddzial rejestrawych Kozak6w podlegly Rzeczypospolitej. Liczyl poczцtko
wo zaledwie 300 zolnierzy, ktбrzy za pelnionч na
pograniczu sluz~ otrzymywali 1cr zl zoldu roczni~ Г pewnч ilosc sukna. Dowбdca tego oddzialu,
szlachcic Jan Badowski, podlegal tylko komendzie hetmana wielkiego koronnego. Reszta Kozakбw, nie wpisana do rejestru, miala powrбcic do
szlacheckich · wlosci і Ьус traktowana na rбwni
z chlopami. Та рrбЬа uregulowania problemu kozackiego nie przyniosla rezultatбw.
Dopiero kr61 Stefan Batory energicznie zajцl
si~ Zaporozem. Wydal uniwersal do starostбw pogranicza nakazujцc im sp~dzic wszystkich Kozakбw z Ni:lu (dolnego biegu Dniepru), а opornych
karac smierciц. ZabronB tez sprzedawania na Zaporoze saletry, prochu, broni і olowiu. Jednoczesnie kr61 utworzyl stale wojsko rejestrowe,
liczцce 500 zolnierzy pod dow6dztwem І wana Oryszowskiego. Zold zostal im podniesiony do 15 zl,
otrzymali rбwniez sukno. Zorganizowano Kozakom wlasne sчdownictwo, arsenal, artyleri~, szpi-
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tal oraz zwolniono od wszelkich podatkбw. W ten
powstalo regularne wojsko kozackie w
sluzbie Rzeczypospolitej. Zadaniem jego mialo
Ьус strzezenie feudalnego porzцdku spolecznego
na Ukrainie і obrona granic. Batoremu udalo si~
wi~c .podzielic Kozaczyzn~ na nielicznych uprzywilejowanych, rejestrowych і zwiцzanych interesami z Rzeczpospolitц, oraz ogбl, czern pozЬawio
nц praw і zr6wnanц z chlopami. Ich organizacja
na Siczy stala si~ nielegalna, choc - z koniecznosci - tolerowana przez panstwo. Cz~sc starszyzny kozackiej ulegla zresztч polonizacji,
о czym swiadczy fakt spisywania dokum~ntбw na.
Siczy w j~zyku polskim.
Gdy Rzeczpospolita znajdowala si~ w niebezpieczenstwie, rzцd odwolywal si~ do wszystkich
Kozakбw і powi~kszal rejestr, ale gdy mijal ci~z
ki okres, znowu ograniczano liczb~ zolnierzy za.poroskich і spychano reszt~ do roli chlopбw. Od
czasбw Batorego Kozacy walczyli niemal we
wszystkich wojnach prowadzonych przez Rzeczpospolitц, ale cz~sto nie odnosili z tego :ladnych
korzysci. Polityka ograniczania rejestru ро kazdej wojnie powodowala ciцgle konflikty. Prowadzily one cz~sto do powstan, ktбre poparte przez
sposбb
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masy ludowe nabieraly charakteru antyfeudalnego.
Armia kozacka dzielila si~ na pulki liczчce poczчtkowo ро okolo 500 zolnierzy, potem ро 3-4
tysiчce. Starszyzna wybierana byla przez ogбl
Zaporozcбw. Na czele wojska stawal hetman, ktб
ry dobieral sobie zwykle do ротосу hetmana nakaznego. Wszyscy zolnierze byli lekkozbrojni.
"Uzbrojenie ich sklada si~ z szabli і strzelby
(rusznicy) - pisal historyk Szymon Starowolski. - Niektбrzy posiadajч krбtkie spisy і luk ze
strzalami. Zelaznej zbroi nie nosi nikt, nawet
hetman". Rejestrowi mieli znacznie lepsze wyposazenie niz masy czerni. W XVII w. rozpowszechnila si~ na Zaporozu bron palna: rusznice,
muszkiety, janczarki. Іdчс na wypraw~ wojennч
kazdy Kozak bral tylko koszul~, szarawary, kaftan, czapk~ і kurtk~ z grubego sukna, 2-5 funtбw prochu і 300 pociskбw, worek sucharбw, kaszy, suszonego mi~sa lub ryb.
Podstawowym і najlepszym rodzajem wojska
byla piechota. Taktyka jej walki opierala si~
о tabor і umocnienia ziemne. Tabor mial ksztalt
wydluzonego rбwnolegloboku, zlozonego z kilku
rz~d6w wozбw polчczonych lancuchami. Mi~dzy
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wozami

і

pod nimi kopano zwykle rowy dla
strzelcбw. Kozacy najch~tniej walczyli na terenie
·podmoklym, nierбwnym, posiadajцcym przeszkody terenowe. Mбwiono wбwczas: "Kiedy Kozak
nie ma wody, blota albo jam, to przepadl". Jazda
zaporoska byla tylko drugorz~dnym rodzaj~m
broni. Atakowala dopiero wtedy, gdy przeciwnik,
wyczerpany atakami na tabor, przejawial oznaki
zalamania. Mieli tez Kozacy artyleri~, przewaznie lekkiego kalibru. Na polu bitwy wspomagala
опа ogieil piechoty, nie odgrywala jednak samodzielnej roli.
Pierwszy raz Zaporozcy ruszyli na wypraw~
obok wojsk Rzeczypospolitej podczas wojen moskiewskich w okresie rzцdбw Batorego. Oddali w
tej walce powazne przyslugi, totez krбl podniбsl
im zold oraz powi~kszyl rejestr do 600 ludzi. Batory nadal Kozakom dobra ziemskie nad Dnieprem, а w sporze ze starostami stanцl ро stronie
Zaporozcбw, za со doczekal si~ wkrбtce na ziemiach naddnieprzailskich legendy wyslawiajцcej
monarch~ jako dobrodzieja Kozaczyzny. Ale ро
smierci krбla sejm, zaniepokojony samowolц kozackц na Ukrainie і zuchwalymi napadami na
Turcj~ і Tatarбw, sciцgajчcymi na Polsk~ gniew
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sultana, uchwalil w 1590 r. konstytucj~ pod
nazw4 Poтzqdek ze stтony Nizowc6w і Ukrainy.
Wprowadzala ona szereg ograniczeil w stosunku
do poprzedniego stanu, а chlopom і mieszczanom
zabraniala ucieczek na Zaporoze pod grozbч kary smierci. Wtedy na Ukrainie ~awrzalo.
Prywatny sрбг mi~dzy starostч bialocerkiewskim Januszem Ostrogskim а nowym dowбdcч
Kozakбw
rejestгowych,
Krzysztofem Kosiilskim, przeksztalcil si~ rychlo w pierwsze w dziejach powstanie kozackie, ktбre w 1591 r. obj~lo
Podole, Wolyil і Braclawszczyzn~. W walce ze
szlachtч Kosiilski prбbowal szukac орагсіа w pailstwie moskiewskim і tureckim, jednak bez wi~k
szego rezultatu. Zaniepokojeni antyfeudalnym
charakterem calego ruchu magnaci kresowi z wojewodч kijowskim Konstantym Wasylem Ostrogskim na czele zoгganizowali prywat,ne oddzialy
і w lutym 1593 г. zadali kl~sk~ powstailcom pod
Piчtkiem na W olyni:u. Mimo to Kosiilski nie zlozyl broni. W maju \vyгuszyl z Kozakami na Czerkasy, ale - jak pisal Joachim Bielski - "przybywszy nieostroznie do miasta, upojony trunkiem,
zabity zostal przez domownikбw Wisniowieckiego"
(Aleksandra, starosty czerkaskiego). Wkrбtce dy-
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Baszta w Ostrogu

wersyjny wypad Tatarбw na Sicz przyczynil si~
do upadku calego ruchu.
W czasie wojny habsbursko-tureckiej cesarz
Rudolf 11 zwerЬowal Kozakбw do walki przeciw
pot~dze ottomanskiej. Wyslannikiem cesarskim na
Sicz byl stolnik arcyksi~cia Maksymiliana, Eryk
Lassota von Steblau, ktбry pozostawil ро sobie
barwny opis podrбzy na Zaporoze, stanowiчcy
dzis cenny dokument historyczny. Kozacy dali si~
wбwczas naklonic do wyprawy na Moldawi~, ale
wkrбtce kontakty z dworem tviedeilskim zostaly
zerwane. Swiadectwem ich pozostaly sztandary
cesarskie, przeslane Kozakom w dowбd uznania
za wyswiadczone przyslugi. Podj~te wbrew interesom Rzeczypospolitej kontakty z Wiedniem
przekonaly Zaporozcбw о sile, jakч reprezentujч,
і sklonily do nowych wystчpien przeciw szlachcie.
W 1595 r. na Wolyniu wybuchlo powstanie pod
wodzч hetmana Semena Nalewajki і atamana
Hryhorija LoЬody. Ruch rozprzestrzenil si~ szybko na Kijowszczyzn~ і Polesie, gdzie zaplon~ly
liczne dwory szlacheckie, а wiele rodzin zgin~lo
od miecza powstancбw. Wkrбtce nadciчgnчl jednak z Moldawii hetman Zбlkiewski z wojskiem
koronnym і sytuacja si~ zmienila. Na uroczysku
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Ostry Kamien kolo Bialej Cerkwi З k\vietnia
1596 r. Kozacy zostali pokonani і 'Nalewajko
przerzucil si~ na Zadnieprze, gdzie polцczyl si~
z silami LoЬody. Oddziaty polskie pociцgn~ly za
powstancami і otoczyly ich pod Lubniami nad
rzeczkц Solonicц. Osaczeni Zaporozcy bronili si~
z determinacjц, ale zmorzyl ich glбd, brak wody,
pas~y oraz silne upaly powodujцce masowe padanie bydla і koni. W оЬоzіе kozackim zaczE:ly
si~ niesnaski, а podejrzany о zdrad~ Loboda zostal rozsiekany szablami. 7 czerwca powstancy
wydali Polakom swoich przywбdcбw і podpisali
kapitulacj~. Zagwarantowano Zaporozcom. zycie,
ale gdy wychodzili z obozu, "zaraz skoczyli do
nich nasi, ze ani do sprawy, ani do strzelby
przyjsc nie mogli, і tak ich niemilosiernie siekli,
ze na mil~ albo і dalej trup na trupie lezal" (Joachim Bielski).
Ро stlumieniu powstania wladze polskie oglosily amnesti~ dla buntownikбw w zamian za pomoc kozackц podczas woj en toczonych przez
Rzeczpospolitц. Na kilkanascie lat Zaporoze pogodzilo si~ z Polskц і udzielilo jej militarnego poparcia. W 1600 r. Kozacy towarzyszyli hetmanowi Zamoyskiemu w zwyci~skiej wyprawie na
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MoldawiE:, walczyli tez przeciw Szwedom w kampanii inflanckiej. Kozacy masowo poparli wypraw~ Dymitra Samozwanca na Moskw~ oraz pospieszyli pod Smolensk na pomoc Zygmuntowi ІІІ,
przyczyniajцc si~ walnie do zdobycia tej pot~znej
twierdzy. Podczas wojny moskiewskiej wyrбznili
si~ nieslychanym lupiestwem, zwlaszcza podczas
niefortunnej wyprawy krбlewicza Wladyslawa na
stoliCE: carбw w 1618 r. Wielkц slaw~ zdobyl w6wczas hetman Petro Konaszewicz Sahajdaczny.
Rбwnoczesnie uczestniczyli Kozacy w nieudanych
wyprawach prywatnych wojsk magnackich na
Moldawi~.

Na poczцtku XVII w. wyprawy Zaporozc6w na
Morze Czarne staly si~ coraz cz~stsze. Niemal corocznie wiosnц udawaly si~ nad Dniepr 40-70-osoЬowe grupy, pod kierownictwem doswiadczonych rzemieslnikбw budowaly czajki, а nast~pnie
wyruszaly na morze. Na wypraw~ Kozacy brali
1-2 rusznice, pistolety, szable, 5-7 funtбw prochu, olбw, zywnosc, zapas wody. Na pokladzie
zywiono si~ tylko sucharami, suszonym mi~sem,
rybami і solomakq - ciastem zmieszanym z kaszц jaglanц. Czajki uzbrojone byly w lekkц artyleri~ 6-8 dzial. Byly to statki zwrotne,
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zwinne і szybkie. Ро zauwazeniu statku tureckiego Zaporozcy skladali maszty і zajmowali pozycjE:
pod slonce, dopiero о zmierzchu silnie wioslowali,
Ьу dopasc ofiarE: w ciemnosci. Niespodziewany
atak konczyl siE: zwykle sukcesem. ZalogE: tureckч
mordowano lub brano do niewoli, wioslarzy uwalniano z wiE:zбw і brano na poklad czajek jako
towarzyszy, zraЬowany statek posylano na dno.
Do twierdz і miast Kozacy podplywali tylko nосц
і zdobywali je przez zaskoczenie.
Wrogo usposobiony do Kozakбw historyk turecki Naima tak opisuje taktykE: walki Zaporozcбw: "Utarczki morskie Kozakбw rбwnie sч niebezpieczne, jak ciekawe і nader dziwne. Czajki
ich, sztucznie wiчzane z si towia і ргч tkбw, gdy
mocna powstanie fala, nie tonч, lecz prawie wypelniajч siE: wodq, w ktбrej zanurzeni do pasa
giaurowie Ьіjц siE: do upadlego. Smialo powiedziec mozna, iz zuchwalszego ludu od Kozakбw,
mniej dbajчcego о zycie, mniej czujчcego wstrE:tU
do smierci na ziemi znalezc nieiJ'odobna". W wyprawach morskich Zaporozcy CZE:sto wspбldzialali
ze swymi pobratymcami, Kozakami ·donskimi *.
• Kozaczyzna donska powstala r6wnocze§nie z zapo-
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Bialogr6d nad Dn ies trem

W 1608 r. Kozacy opanowali Perekop - miasto tatarskie na przesmyku prowadzqcym w glqb
Krymu. W 1614 r. zdobyli Synop~, ale w drodze
powrotnej zostali dop~dzeni przez eskadr~ tureckq і poniesli kl~sk~. Mimo to w nast~pn y m roku
гo s kq і obe jmowala t ereny odebrane Tatarom. Podlegala carowi rosy jskiemu.
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Zaporozcy pod

Kaff~

ZІnбw wyplyn~li na morze і spalili okolice Коп
stantynopola. Flotylla turecka przychwycila rabusiбw kolo Oczakowa, jednak bitwa morska
skoilczyla si~ pelnym sukcesem Kozakбw.
W 1616 r. Zaporozcy zdobyli duze miasto handlowe na Krymie, Kaff~ (dzis Teodozja). Mniejsze
napady byly organizowane prawie kazdego roku.
Wyprawy kozackie na wybrzeza Turcji powodowaly z kolei lupieskie najazdy Tatarбw na
Ukrain~. Tylko w latach 1600-1647 orda dokonala 76 atakбw na ziemie Rzeczypospolitej. "Nie
masz jednego tygodnia, kiedy Ьу ten nieprzyjaciel nowej utarczki ku Ukrainie nie czynil, ро
czterdziestu, ро pi~cdziesi~ciu koni ... " - pisal w
jednym z listбw hetman Stanislaw Zбlkiewski.
Wojska polskie і kozackie wielokrotnie gromily
rabusiбw, ale niewiele to pomagalo. W latach
1605-1633 na Rusi Czerwonej Tatarzy wymordowali ok. 24 tys. ludnosci, а zagarn~li w jasyr
100 tys. Cala Rzeczpospolita stracila w tym czasie ponad 250 tys. mieszkailcбw, со dla slaЬo na
ogбl zaludnionych terenбw pogranicza stanowilo
ogromny uby~k ludnosci.
Przez dlugi okres czasu wladze polskie bezskutecznie staraly si~ przerwac lupieski proceder
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Kozakбw, Ьу nie dopuscic do wojny z Turcjq.
Dopiero dzi~ki propolskiej postawie hetmana Konaszewicza Sahajdacznego udalo si~ zawrzec z Zaporozcami uklad w Olszanicy nad Rosiч w 1617 r.,
па mocy ktбrego ogra~iczono rejestr do 1000 zolnierzy і zakazano organizowania dalszych wypraw
morskich. W nast~pnym roku Zaporozcy poparli
masowym udzialem wypraw~ krбlewicza Wladyslawa na Moskw~, w 1619 r. podpisano wi~c z nimi nowч umow~ nad rzekч Rastawicч і podniesiono rejestr do 3000 oraz powi~kszono zold. Reszta Kozakбw miala zostac zrбwnana z chlopami.
То postanowienie znowu wywolalo wielkie niezadowolenie wsrбd czerni. Cz~sc Kozakбw wypowiedziala wбwczas posluszenstwo Konaszewiczowi і wybrawszy na hetmana Jacka Borodawk~,
zorganizowala nowч wypraw~ morskq, ktбra spustoszyla okolice Konstantynopola.
Wladze Porty nie myslaly juz dluzej tolerowac
lupiestw kozackich. W 1620 r. wybuchla wojna
polsko-turecka. АЬу uprzedzic spodziewany atak
wojsk osmanskich, het.man Zбlkiewski pierwszy
wkroczyl do Moldawii. Na prбzno oczekiwal jednak posilkбw kozackich. Przybyly potajemnie na
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Kozacy na czatach. MaL.
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Ukrain~ patriarcha jerozolimski Teofanes zorganizowal nielegalnq hierarchi~ prawoslawnq і zawarl sojusz z Kozakami, nastawiajqc ich wrogo
do Rzeczypospolitej. Metropolitq cerkwi w Polsce
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zostal archimandryta • monasteru prieczerskiego
НіоЬ Borecki, powolano r6wniez biskupбw we
wszystkich diecezjach unickich. Pozbawieni pomocy kozackiej Polacy poniesli ci~zkч kl~sk~ pod
Сесоrч. W odwrocie wojsko zostalo zupelnie rozbite, а hetman Zolkiewski poni6sl smierc na polu walki. W tym czasie delegacja zaporoska goscBa w Moskwie, gdzie wyrazBa gotowosc sluzenia carowi.
W 1621 r. ruszyla na Polsk~ olbrzymia, 100-tysi~czna armia turecka pod wodzч samego sultana
Osmana ІІ. Przeciw tej pot~dze Rzeczpospolita
zmobilizowala tylko ЗО tys. zolnierzy. W tej sytuacji tylko pomoc kozacka mogla uratowac
Rzeczpospolitц. Ро ·naradzie z biskupami prawoslawnymi Sahajdaczny postawB twarde warunki.
Kozacy рбjdц na wojn~ tureckц, jesli krбl uzna
odrodzonц hierarchi~ koscielnц, w przeciwnym
wypadku nie tylko nie Ь~dц przelewac krwi za
Polsk~, ale zorganizujц pogrom szlachty. Hetman
Borodawka, nie czekajцc zresztц na wynik rokowan, rozpoczчl rabunek majчtk6w polskich feu• archimandryta - prawoslawny przelozony
go klasztoru lub opiekun kilku klasztor6w.
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wi~ksze

dal6w. Rzeczpospolita zostala wi~c zmuszona do
kompromisu. W lipcu 1621 r. rozpocz~ly si~ w
Warszawie rozmowy mi~dzy dostojnikami polskimi а delegacjц zaporoskц z hetmanem Sahajdacznym і biskupem Kurcewiczem na czele. Ро dwutygodniowych dyskusjach Zygmunt ІІІ wstrzymal egzekucj~ edyktu uznajцcego nowo wyswi~
conych biskup6w prawoslawnych za wrog6w pa:ilstwa і zatwierdzil Sahajdacznemu stanowisko hetmana wojska zaporoskiego: Teraz nic nie stalo
juz na przeszkodzie, Ьу wsp6lnie walczyc przeciw tureckiemu najezdzcy. Pod Chocim rychlo
przybyla 20-25-tysi~czna armia kozacka z Borodawkц na czele. Ро powrocie z Warszawy Sahajdaczny objцl komend~ nad Kozakami, а oskarzony о nieudolne dowodzenie podczas przemarszu
przez Moldawi~ Borodawka zostal stracony.
2 wrzesnia armia turecka podeszla pod Chocim.
Pi~ciotygodniowa obrona umocnionego obozu byla wspanialц kartц w dziejach wsp6lpracy or~Za
polskiego і ukraiilskiego. ОЬа wojska przescigaly
si~ nawzajem w wykazywaniu odwagi, poswi~ce
nia і bohaterstwa. Rozwscieczo·ny m~znym oporem obro:ilc6w sultan zapowiedzial, ze nie ~dzie
jadl ani pil, dop6ki nie wygubi Kozak6w. Za glo-
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kazdego Zaporozca kazal wyplacac znaczne
nagrody pieni~zne, niewiele to jednak pomoglo.
Kozacy oddali nieocenione uslugi podczas obrony.
Odparli 5 wielkich szturmбw skierowanych na
ich ob6z, przeprowadzili 5 nocnych wycieczek w
gІцЬ stanowisk wroga, pomagali Polakom w odpieraniu atak6w, jednakowo z nimi cierpieli glбd
і choroby w osaczonym ze wszystkich stron obozie. Podczas walk Turcy poniesli ogromne straty і zmuszeni zostali do podj~cia rokowail. Ale
gdy za cen~ pokoju zazцdali od Polakбw wydania
Kozakбw na rzez, otrzymali dumnц odpowiedz
od komisarzy prowadzцcych rozmowy: "Wzi~li
smy ich (Kozak6w) na wiar~ swojц, kt6rц gdybysmy zlamali, jako Ьу nam і Turcy wierzyli?!'
9 pazdziernika zostal podpisany uklad pokojowy. Turcy uznali swц porazk~ і pierwS'i wycofali
si~ z pola walki. Sukces chocimski okupili Kozacy smierciц 6500 zolnierzy, poleglych w walkach lub zmarlych z glodu, гаn і chor6b. W obronie obu kraj6w oddal te.Z .Zycie hetman Konaszewicz Sahajdaczny, jeden z najwybitniejszych
w historii przywбdcбw Kozaczyzny, kt6ry ranny
w r~k~ podczas walk, zmarl w kilka miesi~cy ро
wojnie.
248

Rzeczpospolita nie potrafila jednak docenic ро. mocy Kozakбw. Wkrбtce ро wojnie rejestr zostal
zmniejszony do 5 tys., а pozostali oohaterowie
wojny chocimskiej mieli opuscic Niz і wracac
pod wladz~ szlachty. Sicz zareagowala na te zarzцdzenia nowymi, samodzielnymi posuni~ciami
politycznymi. Kozacy zawarli sojusz ze swymi
dotychczasowymi przeciwnikami, Tatarami, podj~li tez rokowania z Moskwц. Przedsi~wzi~li rбw
niez dwie wielkie wyprawy na Morze Czarne.
W 1624 r. zniszczyli okolice Konstantynopola, w
nast~pnym roku znowu poplyn~li w okolice tureckiej stolicy, jednak zostali wykryci przez eskaclr~
Rzedzib paszy і pokonani w wielkiej bitwie morskiej.
Zaniepokojona samodzielnosciц
Kozaczyzny
Rzeczpospoli ta zdecydowala si~ na rozpraw~
zbrojnц. W 1625 r. hetman Koniecpolski ruszyl
ze znacznymi silami па Zaporoze і nad J eziorem
Kurukowskim zmusil Kozakбw do podpisania
nowej umowy. Rejestr zostal zwi~kszony do
6 tys., pozostalym Kozakom zabroniono mieszkac
w dobrach prywatnych szlachty іюd grozbц uznania ich za poddanych chlopбw, ogloszono amnesti~ dla uczestnikбw wypraw czarnomorskich
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walk z Polskч. Zaporozcy znowu podj~li wsp6lz Rzeczpospolitq. W 1626 r. przyczynili
si~ do pogromu ordy pod Віаlч Cerkwiq, rбwno
czesnie j ednak na wlasnч r~k~ wmieszali si~ do
wojny domowej na Krymie. Toczyla si~ ona mi~
dzy chanem Mehmedem ІІІ Girejem і jego bratem Szahinem а protegowanym przez Turcj~ wodzem ordy budziackiej і dobrudzkiej Kantymirem. Uklad Kozak6w z Szahin Girejem byl dowodem samodzielnosci politycznej Zaporoza. Gdy
bracia poniesli porazk~ і zostali obl~zeni przez
Kantymira w Bachczysaraju, wezwali na pomoc
Kozakбw. Сі z ochotч pospieszyli na Krym і odniesli zwyci~stwo, wybawiajчc Girejбw z ci~zkiej
opresji. Gdy w 1629 r. wielka wyprawa Zaporozcбw ponownie ruszyla na Krym, spotkalo jч
niepowodzenie. W odwrocie Kozacy rozsiekli szablami Mehmeda, posчdzajчc go о zdrad~. Szahin
uszedl calo az na Kaukaz, natomiast wladz~ na
Krymie zdobyl ostatecznie Dzanibeg Girej.
Gdy nowy starszy rejestru, Hrycko Czarny,
usilowal wprowadzic w zycie uchwaly kurukowskie і podporzчdkowac Kozaczyzn~ Polsce, zostal
schwytany przez zbuntowanych Kozakбw і stracony wsrбd wyrafinowanych tortur. N а czele noprac~
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wego powstania stanцl hetman zaporoski Taras
. Fedorowicz. Do wybuchu nowego buntu w powaznym stopniu przyczynila si~ cerkiew. "Naplyn~ly do nich (Kozakбw) listy od niektбrych оsбЬ,
tak duchownych, jak і swieckich religii greckiej'
w ktбrych powiadali, ze ich wiar~ znoszц Polacy,
cerkwie niszczц, proszцc, аЬу si~ przy wierze
swojej pozostali - pisal hetman Stanislaw Koniecpolski. - Namowy te rozdraznily czeril і саІц
Ukrain~ poruszyly tak, ze nikt z tamtejszych obywateli (tj. szlachty) nie ЬуІ bezpieczny w swoim
domu".
Przeciw powstailcom wystцpil hetman Koniecpolski. Pod Perejaslawiem w 1630 r. wojska koronne otoczyly Kozakбw, ale nie mogly zdobyc
silnie ufortyfikowanego taboru. Kilka starc skoilczylo si~ nawet porazkami Polakбw. W jednym
z nich zostal wybity oddzial wyЬornej szlachty.
Moment ten uwiecznil potem Taras Szewczenko
w utworze pt. Tarasowa noc. Koniecpolski musial
zgodzic si~ na rokowania z powstancami. W mysl
nowej umowy rejestr zostal podwyzszony do
8 tys., natomiast Taras Fedorowicz zostal odsuni~ty od wladzy.
Ро smierci Zygmunta ІІІ w 1632 r. na sejmie
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konwokacyjnym * pojawila si~ delegacja zaporoska, ktбra zazцdala prawa do udzialu w wolnej
·elekcji, со w praktyce oznaczaloby uznanie Kozakбw za szlacht~. Sejm nie dopuscil Zaporozcбw
do udzialu w elekcji, ale gdy wybuchla wojna
z Rosjц о Smoleilsk, Wladyslaw lV szybko oglosil amnesti~ dla Zaporoza za udzial w ostatnim
powstaniu oraz uznal oficjalnie pбllegalnц d~
tцd hierarchi~ prawoslawnц. Zaporozcy nie pozostali oboj~tni na wezwania о pomoc і w znacznej sile pospieszyli pod Smolensk, w powaznym
stopniu przyczyniajцc si~ do zwyci~stwa wojsk
polskich. Oddali tez znaczne . uslugi hetmanowi
Koniecpolskiemu w odparciu najazdu tureckiego
awanturnika Abazy paszy w 1633 r. Podczas
konfliktu ze Szwecjц czajki kozackie pojawily
si~ nawet na Morzu Baltyckim, gdzie zagarn~ly
jeden statek skandynawski.
W 1635 r. sejm uchwalil zmniejszenie rejestru
do 1 ООО zolnierzy oraz wybudowanie nad dolnym
Dnieprem twierdzy Kudak, ktбra miala powstrzymac Kozakбw przed samowolnymi wyprawami na

* sejm zwolywany ро smierci kr6la celem przygotowania nowej wolnej elekcji.
Zygmunt

ІІІ

Waza.

Sztych J. Suyderhoefa wg Р. Soutmana

Morze Czarne. Twierdz~ zaprojektowal inzynier
francuski, Wilhelm Beauplan. Kozacy rychlo zareagowali nowym powstaniem pod wodzц Sulimy.
Oddzial zaporoski podst~pem opanowal Kudak,
wybil саlц jego zalog~ і zniszczyl fortyfikacje.
Wladzom polskim udalo si~ wykorzystac rosnч
cy antд.gonizm mi~dzy starszyznч kozackч а czerniц і stlumic ruch w zarodku, uzywajцc tylko sily
Kozakбw rejestrowych. Sulima zostal pojmany
і stracony w Warszawie.
Spokбj na Ukrainie nie trwal jednak dlugo.
W maju 1637 r. Pawlo Pawluk wywolal nowe
powstanie pod haslem zemsty na zdrajcach, ktб
rzy wydali Sulim~. Starszyzna prбbowala przeciwstawic si~ buntowi, jednak rada kozacka poparla swego przyv.бdc~ і skazala na smierc wszystkich oponentбw. Pawluk oglosil wprawdzie swoje posluszenstwo wladzom Rzeczypospolitej, rбw
noczesnie jednak wydal uniwersaly wzywajцce
lud do wst~powania w szeregi kozackie і grozцce
zemstч calej szlachcie. Chlopi masowo poparli ruch
і manifestacyjnie podkreslali, ze sч rбwniez Kozakami. Walki ogarn~ly najpierw Prawobrzeze, pбz
niej przeniosly si~ rбwniez na Zadnieprze. 16
grudnia 1637 r. pod Kumejkami kolo Kaniowa
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armia koronna hetmana polnego Mikolaja Potockiego dopadla p6wstanc6w, rozerwala tabor
і zmusila Kozak6w do ucieczki. Resztki powstanc6w uszly do pobliskiej Borowicy. gdzie zostaly otoczone і zmuszone do kapitulacji. Wydany w polskie r~ce Pawluk zostal stracony p6zniej
w Warszawie. Przez kilka miesi~cy trwaly jeszcze na Ukrainie krwawe ;represje і pogon za niedobitkami.
Na poczчtku 1638 r. sejm uchwalil Ordynacj~
wojska zaporoskiego rejestrowanego w sluzbie
Rzeczypospolitej b~dqcego. Wysokosc rejestru
tym razem ustalono na 6 tys. ludzi podleglych
specjalnemu komisarzowi kr6lewskiemu, kt6ry
podporzцdkowany zostal komendzie hetmana koronnego. Pulkownicy і asawulowie kozaccy · musieli Ьус wylцcznie pochodzenia szlacheckiego.
Komisarz kr6lewski otrzymal do dyspozycji 800
zolnierzy gwardii przeznaczonych do tlumienia
"kozackiej swawoli". Uchwalч sejmu odbudowany zostal r6wniez Kudak.
Kiedy na Zaporozu pocz~to wprowadzac w zycie postanowienia sejmu, wybuchlo nowe powstanie nierejestrowych pod dow6dztwem Jakiwa Ostranicy. І tym razem Kozacy rej estrowi

255

zachowali propolskч postaw~ і pomagali wojSkom
koron-nym w tlumieniu ruchd. Silami polskimi
dowodzil regimentarz Stanislaw Potocki і ksiчz~
J eremi Wi.sniowiecki. Poczчtkowo powstailcy odnie81i kilka sukcesбw, ale pokonani pod Lubniami і Zowninem na Zadnieprzu uszli wraz
z Ostranicq do Rosji і oddali si~ pod opiek~ cara.
Nowy hetman kozacki, Dmytro Hunia, zebral
rozbite oddzialy і kontyriuowal walk~. Przy ujsciu
rzeczki Starzec do Dniepru Polacy osaczyli powstailcбw. Ро krwawych walkach і tym razem
Kozacy zostali zmuszeni do kapitulacji (8 VIII
1638). Hunia nocq uszedl z obozu і zbiegl nad Don.
Mimo kapitulacji Polacy wymordowali oddzial
innego przyw6dcy kozackiego, Putywleca. Nasilajqce si~ .represje ze strony szlachty spowodowaly masowч emigracj~ Zaporozc6w w granice
pailstwa rosyjskiego, na tzw. Ukrain~ SloЬodzkq,
intensywnie kolonizowanq wбwczas przez wladze
carskie. Wedlug relacji atamana Kozak6w doilskich, Tataгinowa, w 1638 r. znajdowalo si~ nad
Donem juz 10 tys. Zaporozcбw, przy czym liczba ich stale wzrastala.
Na Ukrainie zapanowal teraz 10-let·ni okres
"zlotego pokoju" і pomyslnego rozwoju gospo256

darczego. Kozacy przestali 1>untowac si~, niezadowoleni przeniesli si~ nad Don, zaj~ci ~ojnч
domowч Tatarzy przestali najezdZзc na ziemie
kresowe, szlachta wznowila akcj~ kolonizacyjnч
і zakladala nowe folwarki, narzucajчc chlopom
dodatkowe czynsze і wprowadzajчc panszczyzn~
na tereny nie znajчce jeszcze tej formy renty
feudalnej. Tylko raz, w 1644 r. Tatarzy usilowali
zaklбcic spokбj na Ukrainie, ale pod Ochmatowem zostali роЬісі na glow~ przez wojska Koniecpolskiego, wsparte posilkami Kozakбw.
Spokбj na Ukrainie byl jednak przyslowiowч
ciszч przed burzч. Plomien nienawisci przeciw
panom tlil si~ ty lko w zanadrzu і czekal na iskr~,
ktбra rozpali pochodni~.
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9. Wielkie powstanie

W latach czterdziestych XVII w. krбl Wladyslaw lV podjцl wielkie przygotowania do wojny
z Turcjц. Celem monarchy polskiego bylo przede
wszystkim zlikwidowanie chanatu krymskiego
oraz zdo Ьусіе dost~pu do Morza Czarnego, w czym
rбwniez zainteresowani byli magnaci kresowi.
Krбl liczy l powaznie na wspбldzialanie Moskwy,
od wiekбw cierpiцcej z powodu najazd6w tatarskich, podobnie jak Rzeezpospolita. Celem rozladowania napi~cia spolecznego na Ukrainie, Wladyslaw lV zamierzal wciцgnцc do walki r6wniez
Kozaczyzn~, od lat Juz wojujцcц skutecznie z Turcjц і Tatarami. Kr61 darzyl sympatiц Kozakбw.
Pami~tal ich jeszcze z czasбw wojny chocimskiej
і mimo pбzniejszych powstan oraz krwawych pacyfikacji na Ukrainie sympatia ta pozostala.
W kwietniu 1646 r. Wladyslaw IV zaprosil
do Warszawy delegacj~ wojska zaporoskiego
z Bohdanem Chmielnickim na czele. W poufnej
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rozmowie przedstawiciele Kozaczyzny obiecali
wystawienie na wojn~ 50-tysi~cznej armii oraz
zorganizowanie wielkiej wyprawy na Morze Czarne. W zamian za pomoc kr61 mial powi~kszyc rejestr do 20 tys., podniesc zold, przywr6cic Kozakom dawne przywileje, wyodr~bnic wolne terytorium u'krainskie za Віаlц Cerkwiч, bez prawa
wst~pu dla polskiej administracji і wojska. Kozacy z zapalem podj~li wielkie przygotowania do
wojny. Niektбrzy ze wsp6lczesnych historykбw
sчdzч, ze zrealizowanie planu wojny z Turcjч zapobiegloby wybuchowi powstania і krwawej wojnie na Ukгainie. Ale opozycja szlachecka zniweczyla plany krбlewskie. Zwi~kszony rejestr kozacki, ро ewentualnie zwyci~skiej wojnie z Turcjq, stalby si~ przeciez podstawч silnej wladzy
krбlewskiej, ktбrej na wykla do "zlotej wolnosci"
szlachta obawiala si~ niczym najwi~kszego nieszcz~scia. Rбwniez perspektywa placenia podatkбw na cele wojny nastawiala pan6w braci przeciw planom krбla. W rezultacie Wladyslaw lV
musial zrezygnowac z wojny. Przygotowana juz
Kozaczyzna nie miala teraz przeciw komu skierowac or~za. Na Zaporozu dobrze zdawano sobie
spraw~, kto przeszkodzil wojnie z Turcjч, tym
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bardziej narastaly
kie.
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nastroj е antyszlachec-

Bezposredniч przyczynч wybuchu wojny polsko-kozackiej byla blaha sprawa prywatna. Podstarosci czehrynski, Daniel Czaplinski, popadl
w zatarg z Bohdanem Chmielnickim о wdzie;ki
jakiejs panny. Kozak wygral konkury, ale krewki
szlachcic zebral watahe; rzezimieszkбw і napadl
na futor zaporoskiego pulkownika, porywajчc ти
zone; і раlчс zabudowania. Gdy pokrzywdzony
Chmielnicki poczчl dochodzic sprawiedliwosci, zostal aresztowany pod zarzu tem wspбlpracy z Та
tarami. Ро pewnym czasie wprawdzie uwolniono
go z wie;zienia, ale poprzysiчgl juz zemste; calej
polskiej szlachcie.
Wielki przywбdca Ukrainy pochodzil z droЬnej
szlachty, byl synem podstarosciego czehryilskiego
Michala. Wyksztalcenie otrzymal dosyc staranne. Uczyl sie; w Kijowie, potem w kolegium jezuickim we Lwowie lub Jaroslawiu. Znal dobrze
lacine; і je;zyk polski. W szeregi kozackie zaciцg
nцl sie; we wczesnej mlodosci. Walczyl pod Cecorq, gdzie zginчl jego ojciec, tam dostal sie; do
niewoli. Ро powrocie na Ukraine; stal sie; popularnym przywбdcц kozackim. W czasie powstan
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Pawluka і Huni zajmowal umiarkowane stanowisko і byl przeciwny zrywaniu z Polskц. Jako
jeden z przywбdcбw podpisal kapitulacj~ pod
Borowicц. Dopiero w 1647 r. zajцl inne stanowisko. Zabrawszy ze sоЬц pisma krбlewskie
z obietnicami dla Kozak6w za udzial w spodziewanej wojnie tureckiej, zbiegl na Zaporoze і rozpoczцl agitacj~ przeciw Polakom. "Niech b~dzie
wam wiadomo, ze ja chc~ mscic si~ na panach
Lachach wojnц nie za swojц tylko krzywd~, ale
za zniewazenie cerkwi ruskiej і zhailbienie narodu ruskiego - powiadal do Kozakбw. - Ja
slaby, ale wy m'i pomozecie, zbierzecie si~ і poslecie choc ро dwбch аlЬо trzech ludzi z kazdego
siola". W е wsiach і fu torach Chrnielnicki wsz~
dzie otrzymywal jednakц odpowiedz: "Zawsze
modlimy si~ do Boga, аЬу przyslal kogos do
pomszczenia krzywd naszych. Podnies broil,
а staniemy przy tobie! Podniesie si~ ziemia ruska,
jak nigdy dotцd si~ nie podniosla".
W pierwszych dniach stycznia Chmielnicki
z grupikц swych zwolennikбw opanowal Sicz, miejscowa zaloga zlozona z rej estrowych przeszla
na stron~ buntownikбw. 18 kwietnia nastцpil wу
Ьбr hetmana. Na placu zebraly si~ tak wielkie
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tlumy, jak nigdy dotцd. Wszyscy wolali: "Slawa
czesc Chmielnickiemu! Ukraina jest jak stado
bez pasterza. Niech Chmielnicki b~dzie glowц,
а ту wszyscy, ilu паs jest, gotowi jeste8my isc
przeciw Lachom, аЬу pomagac Chmielпickiemu
do ostatniego tchu".
Zпаjцс пastroje panujцce na Ukrainie, hetman
Potocki przestrzegal: "Nie daj Boze, zeby oni wyszli па Ukrain~ - pisal. - W tedy trzy tysiцce
szybko przeksztalci si~ w sto tyS!i~y".
Bogaty w bolesne doswiadczenia dotychczasowych powstail Chmielnicki піе .zdecydowal si~
dzialac samymi tylko silami zaporoskimi, lecz zawarl sojusz z chanem Islam ІІІ Girej em і uzyskal
сепnц pomoc zпakomitej jazdy tatarskiej. Wkrбtce
ро podpisaniu ukladu przybylo па Sicz kilka tysi~cy skosnookich wojownikбw. ВуІа to zapowiedz
і

wi~kszej ротосу.

Juz па poczцtku walki hetman Potocki popelnil
podstawowy Ьlцd strategiczпy - rozdzielil sily
koronne. Przeciw Chmielnickiemu wyruszyl 1~
dem sуп hetmaпa Stefan, wodц poplyп~l oddzial '
rej estrowych z pulkowпikiem Вага baszem na
czele, glбwne sily pozostaly daleko w tyle.
Tymczasem hetman zaporoski wyslal nad
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Dniepr agitatorбw, ktбrzy sklonili rejestrowych
do przejscia na stron~ powstailcбw. Oporna garsc
starszyzny zostala wymordowana. Nie pierwszy
j ui: raz Kozacy rej estrowi wy kazali, і:е blizszy im jest brat powstaniec niz polski szlachcic.
Rychlo tez powstalo wtedy na Ukrainie przyslowie: "t.atwiej wilkiem orac, niz Kozakiem (rejestrowym) przeciw Kozakowi wojowac!"
29 kwietnia 1648 r. pod Zбltymi Wodami 3-tysi~czna armia koronna spotkala 10-tysi~czne wojsko Chmielnickiego. Polacy zamkn~li si~ w taЬo
rze і przez dwa tygodnie dzielnie odpierali ata.ki
przewazajцcych sil wroga. Wkrбtce wzmocnili je
zbuntowani rejestrowi. Potem ulegli jeszcze agitacji przebywajцcy w polskim obozie Kozacy
і przeszli na stron~ powstaiicбw. 16 maja nastц
pila ostateczna rozprawa. W nierбwnej walce zgin~la wi~kszosc zo}nierzy ze Stefanem Potockim,
do niewoli dostal si~ Stefan Czarniecki oraz wielu
oficer6w.
Zwyci~skie wojska powstaiicze ruszyly teraz na zaludnione tereny Ukrainy. Z futor6w і osad, ze
wsi і miasteczek ciцgn~ly do Chmielnickiego rzesze
chlopбw і mieszczan, а nawet drobnej szlachty.
Sily wodza kozackiego nieustannie rosly. 26 maja
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pod Korsuniem doszlo do rozprawy z glбwnymi
. silami hetmanбw koronnych. І tym razem powstailcy mieli znacznч przewagE: liczebnч. Nieudolny hetman Potocki dal siE: zupelnie zaskoczyc
Kozakom, totez ро czterech godzinach walki wojska polskie zostaly zupemie rozgromione. Do
niewoli dostali siE: obaj hetmani: Potocki і Stanislaw Kalinowski.
Teraz juz nie ЬуІо na Ukrainie sily zdolnej do
powstrzymania ogromnego plomienia walki narodowowyzwoleilczej. Szerokц falц zwyciE:skie oddzialy rozlaly siE: ро calym kraju, mordujцc
szlachtE:, ksiE:ZY katolickich, unitбw і Zydбw. Pod
naporem powstailc6w padaly kolejno twierdze
і miasta; wioski і futory wyzwalaly siE: same.
W tej trudnej dla Rzeczypospolitej chwili zmarl
krбl Wladyslaw IV. Przerazona ogromnymi roz·miarami powstania szlachta masowo opuszczala
swoje dobra і uchodzila na zachбd. Chmielnicki
zemscil siE: teraz na Czapliilskim, zdobyl jego majцtek і odebral zonE:, sam podstaro8ci zdolal jednak w porE: umknцc pгzed powstancami.
J edynч zorganizowanч sіІч polskц na Ukrainie
ЬуІ juz tylko 3-tysiE:czny korpus ksiE:cia Jeremiego Wisniowieckiego. Zebrawszy ocalalч jeszcze
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szlachtE:, unit6w, Zyd6w і ksi~zy, dumny magnat
rozpocz~l odwr6t znaczony zgliszczami, trupami
masowo wycinanej ludno8ci і lamentem nielicznej, pozostawionej przy zyciu gar8ci ukra,inskich
kobiet і dzieci. "Wisniowiecczycy r~ce ucinaj~, na
pal bij~, scinaj~, а najЬardziej о krzywd~ boz~,
о spustoszenie kosciola, і со tam robili straszna
rzecz powiadac і pisac" - ze zgroz~ notowal szlachecki kronikarz. Przy, zdobywaniu Niemirowa
ksi~z~ wolal do swoich zolnierzy: "M~czcie ich
tak, zeby czuli, iz umieraj~!"
Wyslany przeciw WiSniowieckiemu w6dz kozacki Maksym Krzywonos nie potrafil pokonac
ksi~cia.
Bitwa pod Starym Konstantynowem
(nad Slucz~) nie przyniosla rozstrzygni~cia. Obustronne jeszcze nadzieje na pokojowe rozwi~za
nie konfliktu zostaly obr6cone wniwecz przez okrutne akcje wojsk Wisniowieckiego. "Nie chcieliSтy wi~ej pustoszyc polskiej ziemi - powiedzial
p6zniej Krzywonos.- Tylko ze nam zajadl ksi~
z~ Jeremi, ze ludzi mordowal, scinal, na pal wbijal, wsz~dzie w kazdym miescie na srodku szubienica: і teraz pokaze si~ to, ze na palu byli niewinni ludzie. Popom naszym oczy swidrem kr~cil.
Му tez stoj~c, broni~c wiary і zdrowia swego mu266

sielismy stac za swojч krzywdq. Kto z nami chce
. pole stawic, gotowismy przeciw niemu, а kto spokojny, bE;dzie siedzial w spokoju" (wg Ksi~gi pami~tniczej Jakuba Michalowskiego).
Wojna stawala siE; coraz okrutniejsza.
Polityk~ magnaterii wobec powstania najlepiej
wyrazil w6wczas wojewoda krakowski Stanislaw
LuЬomirski: "Pozegnac si~ z naszymi latyfundiami і odzalowac ich calkiem w tym razie przyjdzie, а slawy і ojczyzny dobry stan przedkladac
pozytecznym, w ten jednak cel wszystkie wysilki
і rady nasze obracajqc, аЬу niewolnicy nasi nie
zapanowali nad nami".
Obok wojowniczego stronnictwa magnackiego powstal w Polsce wtedy drugi, realnie myslчcy ob6z
poli tyczny z kanclerzem wielkim koronnym J erzym
Ossolinskim і wojewodч braclawskim Adamem
Kisielem na czele. Ich to wysilkom :r:з-alezy zawdzi~czac kr6tkotrwaly rozejm z powstancami
latem 1648 r. Na miejsce wzi~tych do niewoli
hetman6w powolano wtedy na dowбdcze stanowiska trzech regimentarzy: Dominika Zaslawskiego, Mikolaja Ostroroga і Aleksandra Koniecpolskiego. Wyb6r okazal si~ bardzo niefortunny, а
267

trzej wodzowie otrzymali rychlo zlosliwe przydomki: I:..acina, Pierzyna і Dziecina.
WczesnCl jesieniCl dzialania wojenne zostaly
wznowione. Skoncentrowane pod Pilawcami oddzialy koronne w oczekiwaniu na nieprzyjaciela
sp~dzaly czas na ucztach і pijatykach. Gdy do
oЬozu dotarla falszywa wiesc о nadciчganiu na
pomoc Kozakom ogromnej ordy tatarskiej "wojsko zgola serce stracilo". Starcie 23 wrzeSпia
skonczylo si~ porazkч armii koronnej. Nосч "niektбrzy panowie, naradziwszy si~ ze sоЬц, na konie wsiedli, а potem uszli z oЬozu". Jednym
z uciekinier6w byl Jeremi Wisniowiecki. Nad га
nет "nieprzyjaciel patrzyl si~ і dziwowal wielkim lupom і dostatkom, ktбre mu gгzechy nasze
і sroga fortuna bez pracy, bez Ьі twy oddaly" pisal z uЬolewaniem szlachcic Michalowski. Zdobycz w polskim obozie podobno byla tak wielka,
іе za czark~ w6dki mozna bylo dostac potem
u Kozak6w srebrne zastawy stolowe lub jedwabne szaty.
Zwyci~ski Chmielnicki ruszyl teraz na Lw6w,
ale ро kr6tkiej walce miasto okupilo si~ wysokч
sumq pieni~dzy. Nast~pnie hetman zaporoski zaatakowal Zamosc. Pot~zna twierdza stawila Ко-
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Chmielnlckl oblega Lw6w w 1648 r.

zakom silny орбr, totei Chmielnicki zarzцdzil
odwrбt na wschбd. W бwczas wlasnie zebrana pod
Warszawч szlachta w wolnej elekcji wybrala na
kr6la Jana Kazimierza, ugodowo nastawionego
wobec Kozak6w. Elekcja ta wypadla ро mysli
Chmielnickiego.
Ро triumfalnym wjezdzie do Kijowa hetman zaporoski przystцpil do organizowania pie!wszego w
dziejach samodzielnego pailstwa ukraiilskiego. W
swej klasowej tre8ci pozostalo ono pailstwem feudalnym, w kt6rym miejsce polskiej magnaterii pocz~la zajmowac starszyzna kozacka, jednak cerkiew prawoslawna, j~zyk і kultura ruska mialy
warunki do swoЬodnego rozwoju, zas chlopi uwolnieni zostali od pailszczyzny і wielu innych uciцz
liwych powinnosci wobec pana. Panstwo przybralo
form~ dosyc demokratycznej, jak na owe czasy,
wojskowej republiki. Powstala ruska, rodzima
administracja, а cale terytorium wyzwolonej cz~sci
Ukrainy zostalo podzielone na 16 okr~g6w, podlegajцcych pulkom kozackim. Okr~gi z kolei zostaly
podzielone na tетуtотіа sotni. W ten spos6b powstala kozacka wladza prawodawcza, administracyjna і sцdownicza, kt6ra calkowicie zastцpila dotychczasowч wladz~ polskц.
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Formalnie najwyzszym jej organem ЬуІа Generalna Rada Wojska Zaporoskiego, zwana inaczej czernieckll od masowego w niej 'udzialu czerni. N а forum rady dochodzilo cz~sto do ostrych
konfliktбw klasowych mi~dzy starszyznll, usilujllCll
ograniczyc kompetencje kozackiego, ludowego
"parlamentu" а szeregowymi masami zolnierstwa.
Faktycznie
dyktatorskll
wladz~
sprawowal
Chmielnicki, cieszцcy si~ ogromnym autorytetem
і masowym poparciem spoleczenstwa. Byl on w
jednej osobie jakby prezydentem, premierem, ministrem spraw zagranicznych і naczelnym wodzem. Те bardzo szerokie kompetencje byly ograniczone tylko ramami czasowymi, hetmana wybieral Ьowiem і m6gl go odwolac ogбl Zaporozcбw. W okresie rzlld6w Chmielnickiego nie mialo to praktycznego znaczenia, p6zniej jednak powaznie ograniczalo wladz~ hetma·nбw.
Glбwnymi
urz~dnikami
panstwowymi na
Ukrainie byli przedstawiciele Generalnej Rady
starszyzny kozackiej. Nalezeli do nich: generalny
obozny, generalny asawul, generalny s~dzia, generalny pisarz, pracownicy kancelarii hetmanskiej, ludzie na ogбl starannie wyksztalceni, Ьіе-
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gle znajцcy j~zyki оЬсе, szczeg6lnie uzywanц w
dyplomacji lacinE:.
Nowy aparat wladzy energicznie odbudowywal
ze zniszczeil wojennych wsie і· miasta, zaprowadzallad і porzцdek, podejmowal rozmowy dyplomatyczne z Angliц, Rosjц, Turcjц, Moldawiц
і Siedmiogrodem, rozpoczцl tez rokowania z Polskц. Rzeczpospolita wyslala do Perejaslawia licznц delegacjE: z wojewodц Kisielem na czele. Rozmowy nie przyniosly j ednak oczeki wanych rezultatбw. Chmielnicki postawil twarde warunki.
"WyciцgnE: z lackiej niewoli caly narбd ruskioswiadczyl polskim delegatom. - А jesli przedtem о szkodE: і krzywdE: swц wojowalem, teraz
wojowac bE:d~ о wiarE: prawoslawnц naszц. Pomoze mi czeril cala ро Lublin і Krak6w, ktбrej
ja nie odstцpi~, Ьо to prawa rE:ka nasza, zebyscie
chlopstwa nie zniбslszy, w Kozaki nie uderzyii.
BE:dE: mial dwakroc, trzykroc sto tysi~cy swoich.
Orda cala. Przy tym Tuhaj-bej blisko mnie, moja dusza, jedyny sokбl na swiecie, got6w wszystko uczynic, со zechc~! Teraz wieczna nasza kozacka z nimi przyjazil, kt6rej swiat nie rozerwie ...
Za granic~ nie p6jd~, szabli na Turki і Tatary
nie podnios~ - mбwil dalej. - Dosyc nат na
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Ukrainie і Podolu, і Wolyniu, teraz dosyc wczasu і dosta tku w ziemi і ksi~stwie naszym ро
Lwбw, Chelm і Halicz. А stanцwszy nad Wislц,
mozniejszych panбw, ksiцzцt і kniaziбw tam narzn~. ·А b~dq і za Wislц szczekac, znajd~ ja ich
tam pewnie. Nie postoi mi noga Zadnego kniazia
і szlachetki tu, na Ukrainie, а zechce ktбry chleb
z nami jadac, niechze wojsku zaporoskiemu b~
dzie posluszny!" (wg relacji naocznego swiadka
rozmбw, Wojciecha Miaskowskiego).
Sformulowany ostatecznie przez Chmielnickiego program zцdal pelnej samodzielnosci Ukrainy
"ро Lwбw, Chelm і Halicz", usuni~cia z tych terenбw polskiej szlachty і magnaterii, likwidacji
unii brzeskiej oraz przywrбcenia prawoslawia.
Program hetmana zaporoskiego dowodzil, ze w
opinii starszyzny kozackiej poj~cie Ukrainy pocz~lo obejmowac juz nie tylko terytoria tradycyjnie kozackie, ale rбwniez krainy uwazane dotцd za obszary polskie: Wolyii, Podole, nawet
Rus Czerwonц. Rzeczpospolita oczywiscie nie
mogla zgodzic si~ na takie ust~pstwa. W tej sytuacji doszlo tylko do krбtkotrwalego zawieszenia broni.
W kwietniu 1649 r. Chmielnicki wyslal do
18 -
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Car Aleksy Michaj!owicz

Moskwy pose1stwo z propozycjц poddania wy. zwolonej cz~sci Ukrainy zwierzchnictwu сага
Aleksego Michajlowicza. W ten sposбb hetman
kozacki pragnцl zabezpieczyc sobie pomoc pot~z
nego sцsiada w razie zerwania n.iepewnego sojuszu z Tatarami. Zblizeniu obu krajбw sprzyjala
wspбlna tradycja historyczna, si~gajцca czasбw
Rusi Kijowskiej, pokrewienstwo etniczne, podobienstwo j~zyka, kultury і obyczajбw, wiara prawoslawna. Poczцtkowo jednak Rosja, pomna niedawnej ci~zkiej kl~ski pod Smolenskiem і przezywajцca powazne trudnosci wewn~trzne, w obawie przed pot~gц Rzeczypospoli tej nie chciala
otwarcie angazowac si~ w konflikt. Niepokoila si~
rбwniez radykalnym, plebejsko-chlopskim charakterem powstania kozackiego.
Za росzц tkowane w ~oskwie rokowania mialy
wydac owoce dopiero w 5 lat pбzniej .
.W maj u 1649 r. doszlo do wznowienia dzialan
wojennych. W Zbarazu (na poludniowym Wolyniu) nowi regimentarze - Andrzej Firlej і Stanislaw Lanckoronski - oraz ksiцz~ Jeremi Wisniowiecki skoncentrowali okolo 9000 zolnierzy
і 20 dzial. 10 lipca nadciцgnцl pod miasto Chmielnicki z саlц swц pot~gц - 70 tys. Kozak6w
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20 tys. Tatarбw. Nazajutrz nastцpil pierwszy
szturm, krwawo odparty przez obroncбw .. 13 lipca Chmielnicki przeprowadzil generalny atak
і tym razem bez powodzenia. Niemal rбwnocze
snie doznali Kozacy ci~zkiej porazki pod Lojowem, przy ujsciu Sozy do Dniepru, gdzie wojska
litewskie ksi~cia Janusza Radziwilla rozgromily
armi~ plka Krzeczowskiego. Ро dwбch dalszych
nieudanych szturmach Chmielnicki przystцpil do
systematycznego obl~zenia, sуріцс wokбl miasta
pot~zne szance.
Tymczasem na odsiecz maszerowal juz krбl
Jan Kazimierz z 15-tysi~cznц armiц. Na wiesc
о zblizaniu si~ wojsk polskich Chmielnicki zostawil pod Zbarazem nieliczne oddzialy, а sam ruszyl z glбwnymi silami na spotkanie. 15 sierpnia
pod Zborowem J an KazЧnierz przeprawil cz~sc
wojska na lewy brzeg rzeki Strypy. W tym momencie zaatakowali niespodziewanie Kozacy і Tatarzy. Jazda polska poniosla porazk~, ale silny
ogien piechoty w ostatniej chwili powstrzymal
napastnikбw. W nocy z 15 na 16 sierpnia cala
armia polska skoncentrowala si~ juz na prawym
brzegu Strypy і pospiesznie ufortyfikowala zajmowane pozycje. Rankiem Tatarzy zaatakowali
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prawe skrzydlo polskie, podczas gdy Chmielnicki
:z;wiцzal wojska krбlewskie od czola і dokonal lewostronnego oskrzydlenia, rzucajцc jednocze8nie
innч grup~ wojsk kozackich na tyly armii koronnej. Kozacy wdarli si~ juz do Zborowa oraz na
szailce lewego skrzydla, ale zostali rychlo wyparci silnym kontruderzeniem. W tej krytycznej
dla Polakбw chwili kanclerz Ossoliilski zdolal za cen~ 400 tys. zl okupu і сісhч zgod~ na pobranie przez ord~ ogromnego jasyru z Ukrainy sklonic krymskiego wladc~ do odstцpienia od sojuszu z Kozakami. Osamotniony Chmielnicki musial гбwniez zgodzic si~ na uklad pokojowy. Przewidywal on podniesienie rejestru do 40 tysi~cy,
wydzielenie Kozakom wojewбdztwa kijowskiego,
braclawskiego і czernihowskieg:>, do ktбrych wojska polskie nie mialy prawa wst~pu, zakaz osiedlania si~ Zydбw w tych wojewбdztwach, uzyskanie
szeregu przywilejбw przez cerkiew prawoslawnч
(przy czym metropolita kijowski mial zasiadac
w senacie), uprzywilejowanie szkolnictwa ruskiego na Ukrainie, obsadzanie urz~dбw w trzech wojewбdztwach "kozackich" przez ruskч szlacht~
prawoslawnц, zatwierdzenie bulawy hetmanskiej
dla Chmielnickiego. Prawnie Ukraina byla nadal
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cz~sciц Rzeczypospolitej, faktycznie krajem
niezaleznym, zajmujцcym ok. 200 tys. km2 і ponad 1 mln ludnosci, czyli ok. 10°/о liczby mieszkancбw calego panstwa.
W kilka dni p6zniej hetman kozacki "przybyl
do obozu polskiego czynic deprekacj~ (przeproszenie) krбlowi, со і asystencja jego uczynila. Sto
ludzi rachowalo si~, ktбrych wojewoda Kisiel
wprowadzil do krбla. (Hetman) na ziemi~ spusciwszy oczy, potem do n6g upadlszy krбlowi,
westchnцl mбwіцс: Dawno zyczylem upasc do n6g
WKMosci, Pana Naszego Milosciwego, ale niedoli
і wyrokom Ьoskim przypisawszy to nieszcz~scie,
za wyst~pki nasze u nбg panskich dopuszczamy
si~ odpuszczenia і niepami~ci" (wg relacji W espazjana Kochowskiego).
Warunki ukladu zЬorowskiego nie zadowolily
wlasciwie zadnej ze stron. Kozacy nie wyzwolili
do konca Ukrainy, magnaci і szlachta uwazali, ze
rzцd poszedl na zbyt wielkie ust~pstwa. N owa
wojna byla wi~c nieuchronna. Chmielnicki starannie przygotowywal si~ do walki. Sklonil Tatarбw do wspбlnej z Kozakami wyprawy na
Moldawi~, zamiast planowanego przez ordє: ataku
na Rosjє;, zmusil tez hospodara Wasyla Lupula do
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przyj~cia protekcji ukraiilskiej. Do Polski wyslal
_licznych emisariuszy, majцcych namawiac chlopбw do wystцpieil przeciw szlachcie. Agitacja ta
udala si~ tylko cz~sciowo na Podhalu, w Wielkopolsce і na Mazowszu, gdzie doszlo do zaburzen.
W wyniku zabiegбw hetmana kozackiego wiosnц
1651 r. przybylo do Kijowa poselstwo tureckie,
deklarujцce duzц pomoc ze strony Tatarбw і protekcj~ samego sultana. Wkrбtce rozpocz~ly si~
dzialania wojenne.
Tym razem Rzeczpospoli ta zmo bilizowala do
walki powazne sily. Juz w lutym 1651 r. hetman
Kalinowski pokonal pulk braclawski pod Krasnem kolo Jampola. W rejonie Sokala nad Bugiem
koncent_rowala si~ pot~zna armia koronna 27 tys. zolnierzy і okolo ЗО tys. pospolitego ruszenia. Obecni byli wszyscy wybitniejsi wodzowie.
Z drugiej strony, pod Віаlц Cerkwiц, zbieraly si~
j eszcze wi~ksze sily - 60-80 tys. Kozakб~ і ponad 20 tys. Tatar6w. Spotkanie obu pot~znych
armii nastцpilo pod Beresteczkiem na W olyniu.
28 czerwca 1651 r. rozpocz~la si~ najwi~ksza w
dziejach bitwa polsko-kozacka. Pierwszy dzieil
uplynцl pod znakiem harcбw, w kt6rych zwyci~skц stronц okazali si~ Polacy. Nast~pnego dnia

279

szala

zwyci~stwa

si~

na

stron~

powstancбw. Nastцpil trzeci,-decydujцcy dzieil bitwy.
Wojska polskie ustawily si~ w regularnц szachownic~, niczym starozytny rzymski legion.
Przed frontem stan~la artyleria, z tylu za armiц
regularnц zaj~lo pozycj~ pospolite ruszenie. Jan
Kazimierz objezd:lal szeregi wojska zach~cajцc do
walki. "Ruszajcie na chlopstwa zbuntowanego
zgraj~, pami~tajcie na przodkбw waszych odwag~ і m~stwo"- wolal do zolnierzy.
Ро drugiej stronie, na prawym skrzydle armii
kozackiej, kolo ogromnych Ьagien za trzymal si~
taЬor, lewц stron~ zaj~la jazda zaporoska і tatarska. Ро poludniu krбl wydal rozkaz do ataku.
J azda lewego. skrzydla pod wodzц ksi~ci~ J eremiego Wisniowieckiego sp~dzila z pola konnic~
nieprzyjacielskц і wdarla si~ do taboru, rбwno
czesnie w centrum rozpocz~la natarcie piechota
і artyleria, zasypujцc Tatarбw istnц lawinц pociskбw. Nie wytrzymala orda tej nawaly ognia
і pierzchla z pola bitwy unoszцc ze sоЬц Chmielnickiego, daremnie usilujцcego zatrzymac zdradzieckich sojusznikбw. Wtedy ruszylo do walki
prawe skrzydlo polskie, ktбre rozbilo tylnц straz
tatarskц. Ulewny deszcz і szybko zapadajцce
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przechylila

ciemnosci przerwaly walk~. W nocy dowodzeni
teraz przez Iwana Bohuna Kozacy okopali ta1юr
і pocz~li sypac grobl~ przez rzeczk~ Plaszбwk~
сhсцс wydostac si~ z pulapki, ale armia koronna
ze wszystkich stron szczelnie osaczyla Kozakбw.
Gdy 8 lipca cz~sc Zaporozcбw usilowala jednak
wydostac si~ z okrцzenia і weszla na przepraw~,
w obozie wybuchla panika. Cala armia polska
rzucila si~ wбwczas do szturmu. Nastцpila straszliwa rzez. Kto uszedl spod miecza, ten ~іnцІ w
Ьagnach. Tylko mala cz~sc wojska z Bohunem na
czele zdolala wyrwac si~ z tego piekla, caly
ogromny tabor wraz z licznч artyleriц dostal si~
w r~ce zwyci~zcбw. W ten sposбb Rzeczpospolita
wzi~la srogi rewanz za Zбlte Wody, Korsuil і Pilawce. Jednoczesnie ksiцz~ Janusz Radziwill
wtargnцl w glчb Ukrainy і 3 lipca zdobyl Kijбw.
Wydawalo si~, ze losy powstania sq przesцdzone.
J ednak nie byl to koniec wojny. Juz w kilka
tygodni ро beresteckiej kl~sce uwolniony przez
Tatarбw Chmielnicki zebral zn6w pod ВіаІч
Cerkwiч blisko 50 tys. ludzi, natomiast szlacheckie pospolite ruszenie, upojone zwyci~stwem, pocz~lo rozchodzic si~ do domбw. "Chcialo si~ do
zon, do gospodarstwa і do pierzyn - z przelщ281

sem pisal Jakub Michalowski. - А na pokrycie
swego lenistwa wyszukiwali spod ziemi argument6w''. Kr61 powr6cil do Warszawy, а na Ukrain~
poszli wojowac: Potocki, Wisniowiecki і Kalinowski ze znacznie uszczuplonymi silami. Polacy
osaczyli Chmielnickiego pod ВіаІч Cerkwiч, jednak nie mogli zdobyc silnie umocnionego taЬoru.
N а domiar zlego w obozie zacz~la si~ zaraza, kt6rej ofiarч padl sam Wisniowiecki. W tej sytuacji
strona polska musiala przystac na rokowania.
Uwienczone zostaly one nowym traktatem podpisanym 26 wrzesnia і przewidujчcym zmniejszenie rejestru do 20 tys. lud_zi, wydzielenie Kozakom tylko wojew6dztwa kijowskiego, zerwanie
sojuszu Kozaczy:m1y z Krymem.
Chmielnicki nie zalamal si~ dotychczasowymi
niepowodzeniami і w dalszym ciчgu myslal
о wojnie. Prowadzчc rokowania z Moskwq, zabiegal j ednoczesnie о zdobycie silnych wplyw6w w
Moldawii. W tym celu wyslal nad Dniestr armi~
kozackч pod komendч swego syna, Tymosza. Pod
Batohem, kolo Humania, zastчpil jej dr9g~ hetman
polny koronny Marcin Kalinowski. 1 czerwca
1652 r. doszlo do bitwy. Sily polskie liczyly okolo
1О tys. ludzi, wojska kozacko-tatarskie - ponad
282

22 tys. W pierwszym starciti jazda koronna od_parla napastnikбw, nast~pnego dnia nastцpila jednak katastrofa. W obozie polskim zacz~lo si~ zamieszanie і gdy jazda samowolnie pocz~la wychodzic w pole, hetman kazal piechocie otworzyc
ogien do niesfornej husarii oraz lekkiej konnicy.
Podczas tego tumultu uderzyli Kozacy і Tatarzy.
W czasїe rzezi zginцl hetman Kalinowski, do niewoli dostalo si~ okolo 5 tys. zolnierzy' wsrбd nich
Marek Sobieski, brat przyszlego krбla, gen.
Zygmunt Przyjemski, zasluzony artylerzysta, oraz
wielu innych wybitnych oficerбw. Zacietrzewienie Kozakбw bylo tak ogromne, ze Tymosz
Chmielnicki wykupil wszystkich jencбw od Tatarбw, Ьу j ego zolnierze mogli ich potem wymordowac.
Straszliwa kl~ska pod Batohem wstrzцsn~la
оріnіц szlacheckц. Rzeczpospolita podj~la wielkie
przygotowania do nowej wojny. W marcu 1653 r.
uwolniony juz Stefan Czarniecki ruszyl na Ukrain~ wiodl4c 8 tys. zolnierzy. Wojska polskie zdobyly szereg miejscowosci, wyrzynajцc w nich
саlц ludnosc. Zabijano nawet kobiety ci~zarne lub
z niemowl~tami przy piersiach. Pod Monasterzyskami armia polska natkn~la si~ na silny op6r za283

logi kozackiej, dowodzonej przez Bohuna. W cza ..
sie walki Czarniecki zostal ci~zko ranny і obl~
zenie zostalo przerwane. NieЬawem przeciw Kozakom wystцpil jeszcze ksiцz~ siedmiogrodzki
J erzy Rakoczy. Polцczone wojska polskie, siedmiogrodzkie і woloskie zadaly ci~zkц kl~sk~ Tymoszowi Chmielnickiemu pod Targovisteц і oblegly Suczaw~. Ро trzech tygodniach walki miasto
padlo, а Tymosz zginцl. W Polsce znowu zapanowala radosc. Ale gdy we wrze5niu tego roku J an
Kazimierz wyprawil si~ na Podole, zastцpila mu
drog~ nowa armia kozacka z Bohda.nem Chmielnickim na czele. Wojska polskie nieЬawem zostaly osaczone pod Zwancem (nad Dniestrem).
Zaczцl si~ glбd і choroby. І tym razem sytuacj~
ura towal J erzy Ossolinski, · ktбry za 1ОО tys. zl
і prawo pobrania jasyru z Ukrainy przeciцgnцl
Tatar6w na polskц stron~ oraz zmusil Chmielnickiego do podpisania nowego traktatu potwierdzajцcego warunki zborowskie.

1О. Historyczna rada
і jej skutki

Juz szesc lat toczyla si~ kгwawa і niszczycielska wojna, а wciцz nie widac bylo jej koilca.
Spalone wsie і miasteczka, stгatowane pola
upгawne, wyludnione osady, szkielety pomoгdo
wanych stгaszyly na kazdym kгoku. Widmo glodu zajгzalo do kozackich futoгбw, pod stгzechy
chlopskie і za muгy miasteczek. Pгzywбdcy Kozaczyzny zгozumieli, ze samymi tylko silami
ukгaiilskimi nie pokonajц Polakбw, zas pomoc tataгska zawodzi zawsze w decydujцcym momencie
і kг~pujцc samodzielnosc Zapoгoza, uniemozliwia
odniesienie zwyciE;stwa. W tej sytuacji tylko pomoc Moskwy mogla pгzyniesc wyzwolenie.
- "Nie daj, Wielki Panie, zniszczyc nas do
koilca - pisal Chmielnicki do сага. - Pгzyjmij
nas pod swojц mocnц г~k~!" Pailstwo сагбw zwyciE;sko wyszlo juz z wewn~tгznych tгudnosci
і osmielone dotychczasowymi niepowodzeniami
Polak6w na Ukгainie zdecydowalo si~ na podj~285

сіе wojny z Rzeczцpospolitц. 1 (11) pazdziernika
1653 г. Sob6r Ziemski w Moskwie uchwalil przylцczenie Ukrainy do Rosji, w trzy tygodnie p6zniej oficjalnie ogloszono t~ decyzj~. Rychlo tez
wyjechalo do Kijowa poselstwo rosyjskie z bojarem Wasylem Buturlinem na czele.
Carowie od da wna u wazali si~ za nast~pc6w
ksiцzчt kijowskich, protektor6w kultury ruskiej
і prawoslawia, popierali tez antypolskie powstania kozackie na Ukrainie і udzielali schronienia
pokonanym Zaporozcom, ch~tnie widzieli wspбl
dzialanie Kozak6w donskich і ukrainskich w walce z p6lksi~zycem, agitowali chlopбw znad Dniepru do osiedlania si~ na terytorium podleglej
Rosji tzw. Ukrainy Slobodzkiej, zwanej tak od
duzej ilosci slobud - zwolnien od powinnosci
feudalnych, przyznawanych przez wladze carskie,
zainteresowane w kolonizacji bezludnych dotцd
а zyznych step6w. Kolonizacja ta miala stanowic
tez skutecznч oslon~ centralnych obszar6w pailstwa przed najazdami Tatar6w.
W ciцgu XVII w. umocnily siE; znacznie wi~zi
ekonomiczne Іцсzцсе оЬа kraje. W Moskwie і innych miastach rosyjskich powstawaly specjalne
pun.kty targowe dla kupcбw ukraiilskich, podob-
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ne - dla poddanych cara - powstawaly w Kijowie, Lwowie, Winnicy, Kamiencu Podolskim і innych miastach. Z Rosji sprowadzano na Ukrain~
futra, sk6ry, pl6tno, wysylano natomiast bydlo,
konie, ryby, tabak~, w6dk~, saletr~, wyroby garncarskie.
Mimo silnych zwiqzk6w ekonomicznych, kulturalnych, historycznych і religijnych, cz~sc starszyzny kozackiej byla przeciwna unii z Rosjq,
obawiala si~ Ьowiem, ze samodzierzawca rosyjski
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nie b~dzie dluzej tolerowal samodzielnosci Ukrainy і szybko zlikwiduje Sicz Zaporoskч. Szczegбl
nie mocno oponowa} metropolita Sylwester Kosow і pulkownik Iwan Bohun. Chmielnicki musial stoczyc ostrч walk~ z niektбrymi swoimi najblizszymi wspбlpracownikami, Ьу przeforsowac
stosownч uchwa}~.

18 stycznia 1654 r. b~bny kozackie w Perejaslawiu pocz~ly zwolywac lud na od dawna nie zbieranч juz rad~ czernieckч. Okolo godziny drugiej
ро poludniu na miejscu narad zebraly si~ niezliczone tlumy. W utworzonym przez Kozakбw ро
srodku kole zajчl miejsce Chmielnicki otoczony
przez dygnitarzy і dowбdcбw kozackich. Hetman
dzierzyl w r~ku buiiczuk, oznak~ wladzy. W podnieconym, rozgorчczkowanym tlumie zapadlo
gluche milczenie. Chmielnicki przemбwH:
"Panowie pulkownicy, asawulowie, setnicy,
cale wojsko zaporoskie і wszyscy prawoslawni
chrzescijanie! Wiadomo wam, w jaki sposбb
uwolnH nas Вбg z rчk wrogбw przesladujчcych
cerkiew Воzч, napelniajчcych gniewem cale
chrzescijaiistwo wschodniego obrzчdku. Od szesciu lat zyjemy juz bez kr6la w naszym kraju,
w ciчglych walkach і rozlewie krwi z gn~bicie-
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lami і wrogami naszymi, pragnчcymi do gruntu
zniszczyc cerkwie nasze, azeby nawet imi~ ruskie
zapomniane ЬуІо na naszej ziemi. Sprzykrzylo si~
takie zycie. Nie mozemy juz dluzej zyc bez krб
la. Zebralem was przeto dzis na rad~, abyscie
z czterech panбw wybrali sobie jed~ego, ktбrego
zechcecie.
Pierwszy z nich to car turecki, kt6ry kilkakrotnie przez swych poslбw wzywal nas pod swe
rzчdy' drugi to chan krymski, trzeci - krбl
polski, ktбry, jezeli tego zechcemy, jeszcze teraz
moze nas przyjчc do laski, czwartym j est prawoslawnej wielkiej Rosji gosudar, car і wielki kniaz
calej Rusi, Aleksy Michajlowicz, samodzierzawca wschodni, ktбrego juz od szeSciu lat bezustannie prosЬami swymi przyzywamy. Wybierajcie
tedy, kogo chcecie!
Car turecki jest bisurmaninem. Wszystkim
wiadomo, ze bracia nasi, prawoslawni chrzescijanscy Grecy, bied~ cierpiq і ze uciskajq ich bezboznicy. Chan krymski jest bisurmaninem, z kt6rym musieliSтy zawrzec przyjazn, wielkiesmy
і ci~zkie z tego powodu biedy przeszli.
Jakiej niewoli, jakiego bezlitosnego rozlewu
krwi chrz€Scijanskiej, jakiego ucisku doznalismy
19 -
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od polskich panбw, nikomu z was nie trzeba opowiadac. Sami wiecie, ze traktowali lepiej Zyda
і psa niz chrzescijanina, brata naszego. А prawoslawny chrze5cijaiiski wielki gosudar, wschodni
car, jest tego samego blogoslawionego zakonu
greckiego, со my, tej samej wiary. Jednym jestesmy cialem cerkwi, prawoslawiem Wielkiej
Rusi, maj~cym nad sob~ J ezusa Chrystusa. Ten
wielki gosudar, car chrzescijaiiski, zlitowawszy
si~ nad uciskan~ cerkwi~ prawoslawn~ w naszej
Malej Rosji, nie odrzuciwszy naszych szescioletnich prбsb, skloniwszy teraz ku nam swoje milosciwe, carskie serce, raczyl przyslac do nas
wielkich poslбw, dostojnych swych doradcбw.
Kt6rego (cara) jesli szczerze pokochamy, pod je-:
go to carsk~ r~k~ znajdziemy takie schronienie,
jak nigdzie indziej. Jesli ktos siE: teraz z nami
nie zgodzi, niech idzie, dok~d chce - wolna droga!''
Chmielnicki, hf:d~cy w istocie dyktatorem
Ukrainy, nie spodziewal siE: opozycji w tlumie,
chcial jednak, аЬу rada poparla jego decyzj~
о polчczeniu Ukrainy z Rosj~, przez со sam akt
poddania siE: wladzy carskiej na bieral wi~kszego,
Ьardziej uroczystego charakteru. Tlum Zaporoz290

сбw z арrоЬаtч przyjчl tez wystчpienie swego
hetmana. Zewszчd rozlegly si~ glosy:
. - Wolimy pod silnq wladz~ сага prawoslawnego wschodniego, w naszej swi~tej wierze umierac niz Ьус pod poganinem nienawistnym Chrystusowi!
Pulkownik ..perejaslawski Pawlo Tetera obszedl
wtedy kolo, pytajчc na wszystkie strony: Czy
wszyscy na to pozwalacie?
- Wszyscy, jak jeden mчz! - rozlegly si~ wolania w tlumie.
- Niech tak b~dzie! Umocni nas Pan swojq
carskч, mocnч r~kч! krzyknql z uniesieniem
Chmielnicki.
- Boze utwierdz! Boze umocnij, abysmy na
wieki wszystkie razem byli! - wolali Kozacy.
(Wg relacji Buturlina). Ogromna wi~kszosc spoleczenstwa ukrainskiego widziala w Rosji jedynego obronc~ prawoslawia, obronc~ przed polskimi
feudalami oraz Turkami і Tatarami, czyhajчcymi
na latwч zdobycz і jasyr podczas wielkiej zawieruchy wojennej. Reakcja tlumu byla wi~c
zrozumiala.
Teraz zabral glos Buturlin. Wyslannik carski
w swym о Ьszernym wystчpieniu nawiцzal do
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wsp6lnej tradycji historycznej pailstwa kijowskiego, zobrazowal walki Polski z Rosjц о ziemie
ruskie, poinformowal zebranych о carskiej decyzji przyjE:cia hetmana wojska zaporoskiego і calej Ukrainy pod swojц opiekE: oraz udzielenia pomocy zbrojnej w walce przeciw Polakom, wrE:czyl tez Chmielnickiemu bulawE: - oznakE: wladzy nad wojskiem.
Ale gdy przyszlo do przysiE:gi, Chmielnicki zaz~:tdal od Buturlina, Ьу przyrzekl w imieniu swego wladcy, ze car nie wyda Kozakбw krбlowi
polskiemu, nie naruszy ich dotychczasowych wolnosci, zagwarantuje przywileje starszyznie і mieszczanom ukraiilskim. Przyzwyczajeni do swoЬ6d
panujцcych w Rzeczypospolitej Kozacy sцdzHi, ze
mogц narzucac swe zцdanie r6wniez і carowi. Ale
kroczцca ku aЬsolutyzmowi Rosja byla innym
panstwem niz Polska. Posel moskiewski oswiadczyl, ze w Rosji poddani przysiE:gajц carowi, ale .
car poddanym nie przysiE:ga і zцdania Kozakбw
spelnione Ьус nie mogц.
Nastцpil krytyczny moment. Chmielnicki gorцczkowo naradzal siE: ze starszyznц. Czy zlozyc
przysiE:gE: і zdac siE: na laskE: lub nielaskE: cara?
Czy zerwac rozmowy і kontynuowac beznadziej-
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w osamotnieniu? Ро kilku godzinach
obradujl!CY wyslali do Buturlina delegat6w
z oswiadczeniem, ze Kozacy podtrzymujll swe Zl!dania і powolujll si~ na przyklad kr616w polskich,
kt6rzy przysi~gajll swym poddanym. Ale Buturlin і tym razem nie ustl!pil.
- Tego nigdy nie bylo (u nas) і nie b~dzie oswiadczyl twardo.
Hetman, ktбry konsekwentnie dl!zyl do unii
z Rosjl!, zll!kl si~ teraz, ze oddaje Ukrain~ na
lask~ cara bez zadnych gwarancji na przyszlosc.
Ale musial podjl!C ostatecznll decyzj~. Wszak w
cerkwi czekali juz рорі, Ьу przyjllc przysi~g~ od
hetmana zaporoskiego і calej starszyzny kozackiej. Odmowa zlozenia przysi~gi musiala w konsekwencji doprowadzic do powrotu pod polskie
wladanie lub przyj~cia protekcji sultana, а wi~c
oddania pailstwa росі wladz~ Turcji і Tatarбw.
Z wewn~trznymi oporami Chrnielnicki ustl!pil
wreszcie przed Buturlinem і Kozacy zlozyli przysi~g~ na wiernosc carowi. Wkrбtce pбzniej wyjechalo do Moskwy poselstwo zaporoskie, Ьу wysluchac zaproponowanych przez rzчd carski warunkбw. Aleksy Michajlowicz potwierdzil wszystkie dotychczasowe przywilej е kozackie na
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Ukrainie jak rбwniez prawa cerkwi prawoslawnej, okreslil licz~ wojska zaporoskiego na 60 tysi~cy, uznal Chmielnickiego za hetmana ukrainskiego, ale ograniczyl jego dotychczasowq samodzielnosc, zabraniajqc mu utrzymywania stosunkбw dyplomatycznych z Polskq і Turcjq, iapewnil obron~ kraju przed agresjq z zewnqtrz. Rychlo
tez wkroczyly na Ukrain~ powazne sily rosyjskie.
Polska nie wyrzekla si~ rozleglego kraju bez
walki і Kozacy musieli przelac morze krwi, zanim doczekali si~ wcielenia w zycie postanowien
perejaslawskich. W 1654 r. na froncie litewskim
wojska kozacko-rosyjskie odnosily sukcesy, opanowaly calq Bialorus, Smolensk oraz Wilno. Natomiast na Ukrainie inicjatywa nalezala jeszcze
do wojsk koronnych, ktбre przyciqgn~ly na swq
stron~ ord~ tatarskq, niezadowolonq z unii perejaslawskiej. W kwietniu armia Stefana Czarnieckiego, wzmocniona posilkami krymskimi, rozpocz~la krwawq pacyfikacj~ ziem ukrainskich. Cala
Braclawszczyzna zaplon~la wtedy niczym jedna
wielka pochodnia, а pod szablami Polakбw masowo gin~ly kobiety, d.zieci і starcy. Przejezdzajqcy t~dy kilkadziesiqt lat p6zniej kronikarz ruski
Samijlo Welyczko napisal: "Widzialem wiele gro294

dбw і zamkбw bezludnych і pustych, schronisko
dzikich zwierzцt. Widzialem pola і szerokie doliny, lasy, sady, stawy і rzeki zapuszczone, mchem
і tra~ч porosle. Widzialem ро rбznych miejscach
kosci ludzkie, suche і nagie". Niewiele pomogla
nawet pomoc rosyjskiej armii Buturlina, Ьowiem
w wielkiej bitwie pod Ochmatowem, stoczonej w
styczniu 1655 r., wojska kozacko-moskiewskie
zostaly zmuszone do odwrotu. Dopiero la tem tego
roku szala zwyci~stwa przechylila si~ na stron~
ukraiiiskц, gdy Chmielnicki wraz z Buturlinem
rozbili wojska koronne pod Grбdkiem, oblegli
Lwбw, zaj~li Lublin, а przednimi strazami dotarli do Wisly pod Pulawami і Kazimierzem.
J ednoczesnie na oslabionц dlugimi wojnami na
Ukrainie Rzeczpospoli Щ zwalila si~ cala armia
szwedzka, ktбra w ciцgu krбtkiego stosunkowo
czasu opanowala wi~kszosc ziem koronnych. W
obawie przed nadmiernym wzrostem pot~gi skandynawskiej Rosja zawarla rozejm z Polskц, а pбz
niej przystцpila nawet do wojny ze Szwecjц w
Inflantach.
Chmielnicki byl przeciwny zmianie polityki
гzцdu carskiego. Ро porazce z rцk Tatarбw pod
J eziernц, ktбra na krбtko zmusila go do uznania
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wladzy Jana Kazimierza, wykorzystywal zwyci~
stwa szwedzkie, Ьу umocnic samodzielnosc Ukrainy. Rzчd carski nie uznawal jednak suwerennosci
panstwa kozackiego і traktowal je jako autonomicznч prowincj~ swego ogromnego imperium,
utrudnial wi~c niezalezne posuni~cia hetmana
zaporoskiego. Patriarcha moskiewski .Nikon rozpoczчl nawet bezwzgl~dnч walk~ о zniesienie oddr~bnosci metropolii kijowskiej і calkowite podporzчdkowanie jej swojej wladzy, со wywolywalo op6r duchowienstwa prawoslawnego na
Ukrainie і znacznego odlamu wiernych. Duze niezadowolenie wywolywala tez bezwzgl~dna polityka skarЬowa caratu, kt6ra doprowadzila nawet
do wybuchu bunt6w przeciw Rosji. W tej sytuacji Chmielnicki zblizyl si~ do Szwecji і w
grudniu 1656 r. w Radnot na W~grzech podpisal
traktat rozbiorowy Polski z udzialem Szwecji,
Ukrainy, Siedmiogrodu і ksi~cia Boguslawa Radziwilla, jed~nego z najwi~kszych zdrajc6w w historii Europy. Nie doczekal si~ jednak hetman
realizacji postanowien tego traktatu, Ьowiem
Rzeczpospolita zwyci~sko odparla fale "potopu"
і podj~la intensywne przygotowania do wojny
о odzyskanie utraconych obszarбw Ukrainy і Віа-
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lorusi. Szwedzi proponowali Kozakom r6wniez
wspбldzialanie przeciw Rosji і kusili Chmielnickiego obietnicч nadania mu tytulu ksi~cia kijowskiego oraz przylчczenia do Ukrainy pogroo.icznych ziem pailstwa moskiewskiego, jednak hetman nie zdecydowal si~ na zerwanie ugody perejaslawskiej. Rabunkowej wyprawie ksi~cia siedmiogrodzkiego J erzego Rakoczego na Polsk~ towarzyszylo jednak kilka tysi~cy Kozakбw.
6 sierpnia 1657 r. razony apopleksjч zmarl
wielki h.etman ukraiilski pozostawiajцc swбj kraj
w trudnej і skomplikowanej sytuacji. J ego nast~pcq
·mial zostac maloletni syn J urij, ale do czasu osiцg
ni~ia przezeil pelnoletnosci bulaw~ zaporoskц otrzymal Iwan Wyhowski, zwolennik porozumienia
z Polskц. Nowy hetman і grupa zwiцzanej z nim
starszyzny doprowadzili do podpisania unii hadziackiej (16 wrze8nia 1658). Wedle slбw tej
ugody Kozacy "jako wolni do wolnych, rбwni,
do rбwnych і zacni do zacnych powracajц". Odtцd Rzeczposp6lita miala skladac si~ z trzech
rбwnych czlonбw: Korony, Litwy і Ukrainy,
obejmujцcej wojewбdztwo kijowskie, braclawskie
oraz czernihowskie. Ukraina miala posiadac swego hetmana, marszalka, kanclerza, podskarbiego
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і innych urz~dnik6w, przy. czym hetman , metropolita kijowski oraz biskupi prawoslawni stawali si~ czlonkami senatu; bylo to wyrazem zr6wnania w prawach religii prawoslawnej і katolickiej. W sejmie natomiast mieli zasiadac przedstawiciele Kozaczyzny. W czasach pokoju wojska
polsko-litewskie nie mialy prawa wst~pu na
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Ukrain~. J edynц wladz~ zwierzchniц na ziemiach
naddnieprzailskich posiadal odtцd hetman zaporoski. W Kijowie і drugim, nie okre8lonym dokladnie miescie·, postanowiono zalozyc akademi~
zorganizowanц na wzбr krakowskiej. Rejestr kozacki okreslono na 60 tysi~cy, przy czym aktywniejszych і Ьardziej zasluzonych obiecano nobilitowac. W zamian za te przywileje Ksi~stwo Ruskie wyrzeklo si~ prowadzenia samodzielnej polityki zagranicznej, а wojsko zaporoskie przysi~
galo wiernosc kr6lowi polskiemu "ро wsze
czasy". Wladca Rzeczypospolitej, ze swej strony,
ро ojcowsku wyЬaczal Kozakom dotychczasowe
przewinienia, obiecywal tez zwr6cic skonfiskowane dobra wszystkim uczestnikom powstania
1648 r. Ро zawarciu umowy magnaci polscy uzyskali prawo powrotu do swoich majцtk6w na
Ukrainie. W 1659 roku Wyhowski z wiernymi
Polsce Kozakami rozbil pod Konotopem armi~ rosyjskц.

Rychlo okazalo si~ jednak, ze dobrze pomyslana unia jest dzielem со najmniej о kilkadziesiцt
lat spбznionym і lud ukraiilski nie chce powracac pod wladz~ polskich pan6w. Zbyt wielkie morze krwi juz przelano, zbyt wiele naroslo wzajem299

nych nienawisci, Ьу unia hadziacka mogla weJsc
w zycie. Zresztц і sama magnateria polska sprzeciwila si~ umowie uwazajцc, ze jest to zbyt wielkie ust~pstwo wobec Kozaczyzriy. Prowadzцca
rozmowy delegacja zaporoska. zostala nieЬawem
zmuszona do wyrazenia zgody na ograniczenie
niekt6rych przywilej6w Ukrainy. Lud ziem naddnieprzanskich czynnie wystцpil przeciw postanowieniom unii і Z1;'J1USil nieЬawem Wyhowskiego
do zlozenia bulawy oraz ucieczki do Polski.
Nowym hetmanem zostal Jurij Chmielnicki.
W 1659 r. rada kozacka w Perejaslawiu ponownie
oddala Ukrain~ pod opiek~ cara. Тут razem
warunki umowy byly mniej korzystne niz przed
5 laty, Ьowiem wojewodowie сагsсу uzyskali
prawo kontrolowania administгacji zaporoskiej.
Ро zawarciu pokoju oliwskiego ze Szwedami,
Rzeczpospolita z еnегgіц pгzystчpila do walki
о odzyskanie utraconych ziem na wschodzie.. Rok
1660 przyni6sl pasmo swietnych zwyci~stw or~za
polskiego. Wojska Stanislawa Rewery Potockiego
zmusily do· kapitulacji pod Cudnowem artni~ rosyjskц, oddzialy Jerzego LuЬomiгskiego гozbily
Kozak6w pod SloЬodyszczami, а pokonany Jurij
Chmielnicki musial uznac zwieгzchnictwo Rzeczyзо о

pospolitej. Ро jego usuni~ciu nowym hetmanem
zaporoskim zostal oddany Polsce Pawlo Tetera,
со zmusilo Rosj~ do obwolania па Zadnieprzu
wladzy Iwana Brzuchowieckiego. W ten spos6b
Kozaczyzna zostala rozbita na dwa przeciwstawne sobie оЬоzу. W 1664 r. ruszyla na Zadnieprze
silna armia J ana Kazimierza wsparta posilkami
tatarskimi і garscict Kozakбw Pawla Tetery.
Wojska krбlewskie przemierzyly szmat Ukrainy,
zdobyly wiele miast і zamkбw, utkn~ly jednak pod
Gluchowem. N а Wiesc о odwrocie Polakбw
Ukraina PrawobrzeZпa znowu rozgorzala plomieniem buntu. W 1665 r. Tetera zostal obalony
і zbiegl do Polski, zas nowy hetman Petro DoroszenJro poczctl ogllldac si~ za nowym protektorem - Turcjq і Ta'tarami. W tej sytuacji ЗО
stycznia 1667 r. zm~czone dlugoletniq wojnq Rosja і Polska zawarly pokбj w Andruszowie. Rosja
zatrzymywala Ziemi~ Smolenskct, Czernihowsko-Siewierskq, Zadnieprze oraz na dwa і рбІ roku
Kijбw, ktбry. nigdy zresztq nie wrбcB juz do
Polski." Za poroze mialo znaj dowac si~ pod wspбl
nymirzctdami obu zwasnionych dotqd ze sobct pot~g, оЬа panstwa gwarantowaly swobod~ wyznania katolickiego і prawoslawnego na spornych do301
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terytoriach, zapewnialy sobie takze wzajemn~ pomoc na wypadek agresji tureckiej. Dziel~c
Ukrain~ na dwie cz~8ci, zadna ze stron nie liczyla si~ z narodowymi aspiracjami ludu ukrainskiego. Uklad andruszowski przypiecz~towal
osta tecznie kl~sk~ Polski і stanowil punkt zwrotny w dziejach Ukrainy і Bialorusi, kt6re stopniowo pocz~ly dostawac si~ w orbit~ wplyw6w rosyjskich, zas ekspansja па wschбd slabn~cej Rzeczypospolitej zostala ostatecznie zahamowana.
Rozejm andruszowski nie przyniбsl jednak pokoju um~czonej dlugoletni~ wojn~ ziemi ukrainskiej. Kilka miesi~cy przed jego podpisaniem
hetman Doroszenko wraz z Kozakami Prawobrzeza poddal si~ Turcji. Konflikt Polski z pot~t!:nym
Imperium Ottomanskim b)tl nieunikniony. Zwyci~stwo hetmana Jana Sobieskiego nad Tatarami
і Kozakami pod Podhajcami tylko na krбtko оса
ІНо Polsk~ і Ukrain~ przed najazdem tureckim.
Wkrбtce rбwniez і Brzuchowiecki zdradzil Rosj~
і poddal Zadnieprze sultanowi, со spotkalo si~
z gwaltownym sprzeciwem Kozakбw z tej cz~sci
kraj u і doprowadzilo do zamordowania wiarolomnego hetmana. Wykorzystal t~ sytuacj~ Doroszenko, ktбry oglosil si~ hetmanem Lewo brzez302

nej Ukrainy

zjednoczyl pod swojц
wladzц оЬіе cz~sci kraju. W 1668 r. Doroszenko
stracil jednak bulaw~ na Zadnieprzu і uciekl na
Prawobrzeze. Na Lewobrzezu wladz~ objцl Demian Mnohohriszny, ро nim zas przedsta wiciel
starszyzny, Iwan Samojlowicz. Tymczasem Zaporozcy z Prawobrzeza wraz z Tatarami toczyli
niepomyslne walki z wojskami J ana Sobieskiego,
ро czym w 1672 r. uczestniczyli w wielkiej wyprawie sultana Mehmeda IV na Kamieniec Podolski і Lwбw. Oslabiona wewn~trznymi wasniami Polska nie stawila silniejszego oporu і zmuszona zostala do podpisania haniebnego pokoju w
Buczaczu, na mocy ktбrego odstцpila zwyci~zcom
wojewбdztwo podolskie, braclawskie і poludniowц
cz~sc kijowskiego oraz zobowiцzala si~ do zaplacenia wysokiego haraczu. Zdobyte tereny Kijowszczyzny і Braclawszczyzny sultan przekazal we
wladanie Doroszence, ktбry jednak w 1676 r.
zmuszony zostal do uznania protekcji rosyjskiej,
а nast~pnie zostal wywieziony w gІцЬ imperium
і mianowany wojewodц wiackim. Turcja nie pozwolila jednak Rosji usunцc si~ z Ukrainy і, wykorzystujцc populaгnosc nazwiska Chmielnickiego, ponownie obdarzyla Jurija bulawц hetmailі
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W 1677 r. wybuchla wojna rosyjsko-turecka.
Kozacy opowiedzieli si~ za Rosjц. Latem pot~z
ne wojska sultana wtargnf;ly na rosyjskц CZf;SC
Ukrainy. W sierpniu oddzialy turecko-tatarskie
pod wodzq lbrahima-paszy oblegly Czehryn, jednak zwycif;stwo wojsk moskiewskich kniazia Grigorija Romodanowskiego oraz Kozakбw Samojlowicza pod Buzynem zmusilo napastnikбw do szyЬ-.
·kiego odwrotu. Mi.rno to Turcja nie zrezygnowala
z walki і odrzucila pokojowe propozycje poselstwa
rosyjskiego. W koncu grudnia oddzialy turecko-tatarskie zaatakowaly bez powodzenia Sipz Zaporoskq. W lipcu 1678 r. nowa armia pod dowбdztwem wielkiego wezyra Kara Mustafy uderzyla na Czehryn. Ponad miesiцc dzielnie bronila
miasta zaloga rosyjska, ale gdy zawiodly nadzieje na pomoc, zostala zmuszona do poddania sif;.
Moskwa znalazla sif; teraz w trudnej sytuacji,
tym bar·dziej ze nie udalo sif; doprowadzic do
wspбldzialania z Polskц ani Austriц. Skwapliwie
podjf;la wif;C rokowania, uwienczone podpisaniem
rozejmu w Bachczysaraju З (13) stycznia 1681 r.
Linif; granicznq mif;dzy obu panstwami wyznaczal Dniepr, Kijбw pozostal we wladaniu rosyjskim, Zaporoze natomiast mialo nalezec do Tur(
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cji. Zadna z.e stro.n nie mogla zasiedlac terenбw
mi~dzy· Bohem а Dnieprem.
W czasie tych wojen hetman Sobieski zjednal
dla Polski cz~sc Zaporozcбw z Prawobrzeza,
z Mychajlq Chanenkq na czele. W бdz kozacki
otrzymal tytul hetmana, zas j ego zolnierze dostawali niewielki zold і pewnq ilosc sukna. Do roku
20 -
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1676 Kozacy Chanenki brali udzial we wszystkich
walkach Sobieskiego z Turkami, wspierali tez Rosj~ і kilkakrotnie wyprawiali si~ na Krym pustoszчc ulusy ta tarskie pod samym Bachczysaraj em.
Tzw. "wieczysty pokбj" Polski z Rosjч w 1686 r.
zatwierdzal warunki ukladu andruszowskiego
і ostatecznie przyznawal Kijбw panstwu carskiemu, podobnie jak Zaporoze, formalnie podlegle
jeszcze Turcji. ОЬа zwasnione dotчd kraje wystч
pily teraz wspбlnie przeciw Turcji. W 1687 r.
wielka wyprawa · wojsk rosyjskich pod dowбdz
twem Wasyla Golicyna dotarla na przedpole Perekopu, ale szarpana skutecz·nie przez lotnч jazd~
tatarskq, poniosla duze straty і zmuszona zostala
do odwrotu. W tej nieudanej wyprawie brala
udzial cala armia kozacka z Lewobrzeza і Zaporoza pod wodzч hetmana Iwana Samojlowicza.
· W 1689 r. jeszcze raz wojska Golicyna wyruszyly
w glчb stepбw czarnomorskich, Ьу zlikwidowac
dok~zli wy chana t krymski. І tym razem wsparlo
j е okolo ЗО tys. Kozakбw pod nowym hetmanem
Iwanem Mazepq. Ale historia czasem luЬi si~ powtarzac! Zmozona przez zimno, potem przez odwilz, ktбra zamienila step w bagniste j ezioro, gl6d
і wreszcie skutecznч partyzantk~ Tatarбw, armia
306

carska musiala zawrбcic spod obwarowan Perekopu. Szlak odwrotu wojsk rosyjskich і ukrainskich znaczony byl zwlokami tysi~cy poleglych
і zmarlych zolnierzy. W 1696 r. Kozacy wydatnie
pomogli armii carskiej w zdobyciu Azowa.
Walczyli і gin~li Zaporozcy rбwniez w wojsku
podleglym Rzeczypospolitej. Z inicjatywy Sobieskiego w і-685 r. sejm powolal milicj~ kozackц
і wyznaczyl jej leze w odzyskanych z rцk tureckich wojewбdztwach kijowskim oraz braclawskim. Liczb~ milicji okreslono na 3000, ро czterech la tach walk z Тurkami szeregi j ej stopnialy
do .2000. W wyprawach wojennych Zaporozcбw
"polskich" wspierali cz~sto pobratymcy z Zadnieprza, ktбrzy potem wracali pod wladz~ carskich wojewodбw. Milicja kozacka otrzymywala
zold і sukno, ponadto do_chody jej powi~kszaly'
znaczne lupy wojenne.
W 1699 r. pobita przez koalicj~ (Polska, Austria,
W enecja, Rosja) Turcja zawarla pokбj w Karlowicach і definitywnie odpadla z grona rywali
pretendujцcych · do wladzy nad Ukrainц. Porta
oddawala Polsce Podole, Braclawszczyzn~ і poludniowц cz~sc Kijowszczyzny, zatrz1mujцc w swych
r~kach jedynie niewielki skrawek Ukrainy 307
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dawi~. І tym razem zadna z ukladajцcych si~
stron nie liczyla si~ wcale z aspiracjami ludu
ukraiiiskiego, kt6ry na dlugie lata zostal rozdarty
mi~dzy Rosj~ і Polsk~.

Toczone od polowy XVII w. nieustanne wojny
doprowadzily do kompletnego wyniszczenia kraju. ,
Na Prawobrzezu na dlugie lata zahamowany zostal proces rozwoju sil wytwбrczych, а ubytek
ludnosci w niektбrych rejonach si~gal 50°/о! Post~p notowano jedynie na podleglej Rosji Ukrainie SloЬodzkiej, gdzie osiedlali si~ masowo Kozacy zaporoscy, doilscy, chlopi rosyjscy uchodzцcy
przed rosnцcym w gl~bi kraju uciskiem feud~l
nym, rбzni awanturnicy і lowcy przyg6d. W polowie XVII w. powstaly tutaj nowe miasta: Chark6w, Sumy, Lebiedyn, Achtyrka і inne. Kolonizowane ziemie ,stopniowo byly jednak obejmowane porzцdkami feudalnymi і poczqtkowa swoboda mieszkailc6w zostala stopniowo ograniczona.
Powstawaly tu majцtki starszyzny kozackiej
і szlachty rosyjskiej, па ludnosc zas spadlo brzemi~ pailszczyzny і rбznych podatkбw. Pomyslniej
rozwijalo si~ fбwniez Zadnieprze, dotkni~te
wojnami w duzo mniejszym stopniu niz zachod308

nia cz~sc kraju. Istnialy tu powazne osrodki produkcji rzemieslniczej і wymiany handlowej Starodub, Czernihбw, Nowogrбd Siewierski, Lubnie, Perejaslaw, Niezyn. W 1666 r. kupcy і rzemieslnicy stanowili prawie polow~ mieszkancбw
Staroduba і ponad 33°/о Niezyna. Bogaty kupiec
perejaslawski Tomara tylko w jednym ze swych
kramбw posiadal towary wartosci 4000 czerwonych zlotych. Z ruchliwych jarmarkбw slyn~ly
wбwczas: Niezyn, Poltawa, Perejaslaw, Boryspol
і kilka innych miast. Pomyslnie rozwijalo si~ tu
rбwniez zycie kulturalne. W 1675 r. w Nowogrodzie Siewierskim powstala drukarnia ukrainska, przeniesiona pбzniej do Czernihowa, w Lubniach і Czernihowie zostaly zbudowane wбw
czas okazale soЬory. Ро zakonczeniu walk szybko
rozbudowywal si~ rбwniez Kij6w. Dzialajцca w
Pieczerskiej Lawrze drukarnia wydala w drugiej
polowie XVII w. 117 tytulбw ksiчzek, w koncu
stulecia zbudowany zostal w miescie soЬ6r sw.
Mikolaja. Literatura ukrainska tego okresu, szczegбlnie poezja ludowa, przepojona byla duchem
walki о wolnosc, patriotyzmem, przywiчzaniem
do ziemi ojczystej. Popularne byly wбwczas dramaty wystawiane przez. mloqziez szkolnч, kt6309

rych motywy, oparte na Pismie swi~tym, opracowywali profesorowie Kolegium Kijowskiego, powodzeniem cieszyly si~ tez komiczne scenki z і;у
сіа narodu pisane przez ludowych twбrcбw. W
futorach і miastach spiewano liczne dumki, ktбre
przerabiane potem przez muzykбw і poetбw, osiч
galy wysoki poziom artystyczny. Z utworбw historycznych tego okresu na wyrбznienie zaslugujч: Sinopsis, przedstawiajчcy dziejowe powiч
zania Ukrainy z Rosjч, przypisywany Innocentemu Gizelowi, kronika Safonowicza і latopis Samowidca, obejmujчcy lata 1648-1702, latopis Samijly Welyczki oraz Hrihorija Hrabjanki. Znaczna cz~sc tej literatury ЬуІа pisana w j~zyku polskim.
Mimo niszczчcych wojen powstaly w tym okresie na Ukrainie dziela malarstwa, wprawiajчce
w podziw podrбznikбw, wytrawnych znawcбw
sztuki. Przebywajчcy w 1654 r. w Kijowie Pawel z Aleppo stwierdzil, ze tak pi~knych ikon nie
widzial ani w Grecji, ani w innych krajach balka:бskich. Najwi~k~ze wrazenie zrobil na nim
obraz Marii z cerkwi Antoniego і Teodozjusza
w Pieczerskiej Lawrze. ;,Jej lica і usta- pisal~prawiajч w zdumienie swojч pi~knosciч". Naj310

wybitniejszymi malarzami tego okresu byli Job
Kondzielewicz z Wolynia і Iwan Rutkowicz z Zбl
kwi. Pomyslnie rozwijala si~ tez rzezba w drzewie і kosci oraz malarstwo portretowe, przedstawiajцce przewaznie starszyzn~ kozackq. W okresie wojen о Ukrain~ wzrosla znacznie ludnosc
Zaporoza, stanowiцcego wбwczas schronienie dla
licznych rzesz chlopбw і mieszczan, uchodzqcych
przed szablami pacyfi:kujцcych kraj wojsk koronnych, szukajчcych mozliwosci polepszenia swych
warunkбw przez wst~powanie w szeregi wojska
kozackiego, zaj~ia bezpanskiej dotцd ziemi, zalozenia wlasnego waгsztatu rzemieslniczego .
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