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11. W unii z Rosjq 

Podzial Ukrainy mi~dzy Polsk~ і Rosj ~ prze
kreslil nadzieje spoleczenstwa na jednosc kraju, 
wywolal tez gl~bokie niezadowolenie wsr6d mas 
ludowych і Kozak6w. Cz~sc starszyzny zaporo
skiej zywila jeszcze nadzieje niepodleglosciowe, 
ale w nowej sytuacji politycznej ogromna jej 
wi~kszosc dчzyla juz tylko do zwi~kszenia swe
go stanu posiadania, zachowania starych przywi
lej6w і uzyskania przewagi nad czerniq. Prowa
dzilo to do cz~stych konflikt6w z masami szere
gowego kozactwa і krwawych walk о wladz~. 

Ferment spoleczny wzrastal, w miar~ jak ро za
warciu ukladu andruszowskiego coraz liczniej 
szlachta polska wracala do swoich majчtk6w na 
Ukrainie. Rosnчcy ucisk spoleczny, religijny і na
rodowosciowy prowadzil do· zaostrzenia si~ kon
flikt6w klasowych. 
Ро r"oku 1667 na Prawobrzezu nastчpil nawr6t 

do panszczyzny і czynsz6w, zmniejszyl si~ areal 
ziemi uzytkowanej przez chlop6w, а powi~kszyl 
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obszar folwark6w szlacheckich; wzrastaly rбzne 
dodatkowe robocizny, jak tloki, zaorywki, szar
warki, strбze, wypasanie panskiego bydla, napra
wa dr6g, most6w, kopanie kanalбw і stawбw, 

praca w panskim ogrodzie itp. Chlopi znowu mu
sieli dostarczac plody w naturze, kupowac wбd
k~ w panskiej karczmie, mlec zЬoze w pai\skim 
mlynie, placic ·podatki mostowe, grobelne, rogat
kowe, hibern~ na utrzymanie wojska. Coraz bar
dziej dawala si~ we znaki samowola dzierzawc6w. 
Tak np. J an Zahorowski skarzy dzierzawc~ Piotra 
Wasylkowskiego, iz "tamecznych poddanych nie
mal prawie со dzien na robot~ na dwбr p~dzil, 
ustawicznie onych ciemi~zцc, rzadki mial w ty
dzien dzien wolny". Oporriych dzierzawca zaku
wal w kajdany, wysylal w dalekie podrбze, od
rywajцc ich od pracy w gospodarstwie. Jeden 
z poddanych - jak dowiadujemy si~ z tej sa
mej skargi- ,,czynszu dal 7 zl z polowy (lanu); со 
mial robic ро dwa dni (paiiszczyzny) w tygodniu, 
to robil od niedzieli do niedzieli przez lat trzy, 
czwartego roku czynsz tenze dal 7 zl, pailszczyzn~ 
w domu (dziedzica) robiono takoz, а w_ drodze 
niedziel (tygodni) 12 bawil siE:, osobliwie w Dro;: 
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hobyczu niedziel 6 ЬаwВ si~, а podorozczyzny "' 
dal_ zl trzy і gr рі~с ... Trzeci przez lat cztery pan
szc~yzn~ ci~Zkч, niezwyczajnч robil, oprбcz tego 
w winnicy dworskiej о swym chlebie bez zadnej 
zaplaty kadek (malych kadzi) 116 wyrobil, drog~ 
do Drohobyczy syn jego odprawil". Przedsi~bior
czy dzier:lawca "chlopom narzucal gorzalki ро 

kwart kilkanascie і kilkadziesiч t, ро beczce soli 
takze (szlachta posiadala monopol na sprzedaz 
soli), przez со ciz chlopi wniwecz si~ obr6cili". 
Podobnych dokumentбw, mбwiчcych о bez
wzgl~dnym wyzysku chlopбw przez szlacht~, 

mozna cytowac duZ<> wi~cej. Jedynie w wylud
nionej wojnami poludniowej cz~sci Kijowszczyzny 
і Braclawszczyzny pozЬawiona sily roboczej 
szlachta przyznawala chlopom szersze swobody 
і stosowala "wolnizn~", totez uchodzili tam pod
dani nie tylko z Prawobrzeza, ale і z podleglej 
Rosji Hetmanszczyzny (tj. z Zadnieprza) oraz 
chlopi polscy z ziem koronnych. 

Wladze Rzeczypospolitej zmuszaly lud ukrain
ski do przyjmowania unii, dlatego prawoslawni
broniчc si~ przed uznaniem wladzy papieza -

• podatek placony na budow~ drogi. 
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szukali protekcji u cara. Od 1699 r. oficjalnie 
pocz~to uzywac na Ukrainie Prawobrzeznej j~

zyka polskiego і laciilskiego zamiast stosowane
go dotцd ruskiego. W Kamieilcu Podolskim wla
dze zabronily nawet prawoslawnym mieszkac na 
terenie miasta, miejscowe cerkwie zostaly za
mkni~te bцdz oddane w uzytkowanie uni tom. 
Duchowieilstwo katolickie bez skrupul6w za
garnialo majцtki cerkwi і zakon6w prawoslaw
nych. Przezywajцca wewn~trzny kryzys cerkiew, 
pozbawiona wsparcia magnat6w, kt6rzy calko
wicie przeszli juz па katolicyzm, ust~powala stop
niowo pod naporem ko8ciola greckokatolickiego 
і rzymskiego. Na przelomie XVII і XVIII w. Ьi

skupi przemyski, lwowski і lucki wraz z wier
nymi swych diecezji podporzцdkowali si~ ko
sciolowi unickiemu. J edynie biskup mohylewski 
ze swц diecezjц trwal wiernie przy prawoslawiu. 
Nietolerancja religijna jeszcze bardziej zaostrzala 
istniejцce konflikty spoleczne і narodowosciowe. 
Wsr6d Kozakбw coraz silniejsza stawala si~ ten
dencja do polqczenia si~ z podleglц Rosji Het
manszczyznц і osta tecznego usuni~cia szlachty 
polskiej z Ukrainy, natomiast w obozie feudal6w 
pojawily sie: dqzenia do odzyskania Zadnieprza 
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Kozak Plachta 
(pol. XVII w.) 

і calkowitej likwidacji Kozaczyzny. Na samej Si
czy scieraly si~ ze sоЬч wplywy polskie і rosyj
skie. 

Kolonizacja poludniowej Kijowszczyzny і Brac
lawszczyzny wzmacniala burzliwy element anty
feudalny, bowiem uchodzчcy przed wzrastajчcym 
uciskiem spolecznym chlopi, sciчgani na kresy 
obietnicч otrzymania swoЬбd naleznych Koza
kom, pocz~li zajmowac nie tylko bezpanskie оЬ-
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szary, ale r6wniez і ziemie nale.Zlice do feudal6w 
polskich. Przywбdea milicji zaporoskiej Semen 
Palij, zasluzony uczestnik walk z Turkami, skolo
nizowal puste oЬszary kolo Chwastowa (w po
blizu Wasylkowa) і stal si~ niemal udzielnym ich 
wladcll, wyst~pujlicym cz~sto przeciw szlachcie. 
Gdy w 1699 r. sejm nakazal likwidacj~ milicji 
kozackiej, Palij wraz z drugim pulkownikiem za
poroskim, Samusiem, wywolali powstanie chlop
sko-kozackie na Prawobrzezu. W lipcu 1702 r. 
powstancy zdobyli Bohuslaw (kolo Kaniowa), 
gdzie wyrZп~li szlacht~ і Zyd6w, potem opano
wali Korsun, nast~pnie calli poludniowli cz~sc 

Kijowszczyzny. Ruch powstanczy uzyskal maso
we poparcie nie tylko chlopбw і mieszczan, ale 
nawet drobnej szlachty ruskiej і polskiej, dopro
wadzanej do ruiny majlitkowej przez wszech
wladnych magnatбw. Hetman Mazepa poczlitko
wo poparl Palija, liczчc, ze przy ротосу jego 
powstailcбw zdola zjednoczyc саlч Ukrain~ і u
wolnic si~ od wladzy carskiej. 20 pazdziernika 
1702 r. Samus rozbil pod Berdyczowem pospolite 
ruszenie szlacheckie wojewбdztwa kijowskiego, 
nast~pnie zdobyl zamek і miasto. 

"Wstyd і zal ... 'со dzieje si~ na Ukrainie, ze 
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ledwo takowe wiadomoSci notowac trzeЬa - pi
sal wspбlczesny swiadek wydarzen Konstanty 
Dluski.- Starosta chmielnicki na ostrozniejszych 
Kozakбw, nizeli sam byl, z wojewodц kijowskim 
napadlszy, dal si~ zlamac і luЬo nie z wielkц 

bardzo stratч ludzi, ale wozy і slawa wpadly w 
lup zuchwalemu ludowi, а со najgorsza, ze wszy
stek tamten kraj za tч nowinц burzy si~ і pod
nosi tak dalece, ze szlachta jakoby przez rozpacz 
do fortec zbiega, г chlopstwo tylko zblizenia si~ 

Kozakбw czeka. Та pycha і swawola chlopst~a 
znaczna jest juz kolo Lwowa і tak w mizernej 
Polszcze zadna cz~sc kraju od hanby nie jest 
wolna". 

Wprawdzie na Wolyniu udalo si~ magnatom 
stlumic powstanie - przy czym zginцl tu orga
nizator ruchu, szlachcic і poeta Daniel Bratkow
ski - ale ruch rozszerzyl si~ na Bialorus, Pod
gбrze, а nawet odlegle Podlasie. W polowie li
stopada 1702 r. powstancy zdobyli Віаlц Cerkiew. 
Wladze carskie poczцtkowo popieraly Kozakбw, 
liczцc, ze powstanie ulatw1 Rosji zjednoczenie ca
lej Ukrainy. ,,Wiesci z Ukrainy, dzi~ki Bogu, nie 
smucц" - pisal Piotr І do Borysa Szeremietiewa 
na wiadomosc о wystцpieniu Palija. 
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Mimo toczчcej. si~ wojny pбlnocnej Rzeczpo
spolita zdobyla si~ na znaczny wysilek militarny 
і przystчpila do zdecydowanej rozprawy z po
wstancami. W 1703 r. wojewoda belski Adam 
Sieniawski rozgromil pod Mi~dzybuzem 6-tysi~cz
ny oddzial Samusia, pбzniej hetman polny li
tewski Michal Wisniowiecki pokonal powstancбw 
pod Chmielnikiem, zdobyl Ploskirбw і wyciчl 

wszystkich Kozakбw schwytanych z broniч w r~
ku. W ojska koronne pokonaly tez powstanc6w 
pod Winnicч, Ladyzynem oraz Raszkowem. Roz
poczчl si~ wбwczas tak okrutny terror, і:е nawet 
szlachta- w оЬаwіе przed utratч sily roboczej
zacz~la domagac si~ litosci nad chlopami. Wkr6tce 
wielki najazd szwedzki zwalil si~ na Rzeczpospo
litч і pozwolil Palijowi przetrwac najci~zszy 

okres porazek. Ale wtedy wkroczyla do akcji 
Rosja, zainteresowana utrzymaniem antyszwedz
kiego sojuszu z Polskч. Pod pretekstem udziele
nia ротосу powstancom Mazepa za prosil do swej 
kwateгy Palija, Samusia і innych przywбdcбw 
kozackich, ро czym po~st~pnie uwi~zil ich і ze
slal na Syberi~ do Tomska. Pozbawiony przy
wбdcбw ruch powstanczy zostal stlumiony, zas 
wojska rosyjskie zaj~ly саlч Prawobrzeznч Ukra-
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Na wypraw~. Mat. м. Ptmontenк(, 

in~. S_tlumienie ruchu powsta.nciego przez Rosj~ 
zapoczqtkowalo okres ingerencji wojsk cars~ich 

w walki klasowe na Ukrainie. Magnaci polscy, , 
pozbawieni wsparcia slabnqcej Rzeczypospolitej, 
widzieli odtqd w rosyjskim samodzierzawcy swe
go opiekuna, strzegqcego majqtkбw feudalnych 
na Ukrainie przed zbuntowanym chlopstwem. 

W 1712 r. wybuchlo na Prawobrzeznej Ukra-
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inie kolejne powstanie chlopsko-kozackie pod wo
dzq J erzego Perebinosa. Wojska szlacheckie · nie 
zdolaly uporac si~ ze slabym stosunkowo ruchem 
і dopiero ро trzech la tach walk Kozaczyzna na 
Prawobrzezu zostala ostatecznie zlikwidowana 
przez wladze polskie. Od tej pory organizacja ko
zacka b~dzie tylko istniec na terenach podleglej 
Rosji Hetmanszczyzny. 

Masy ludowe widzialy w Rosji obronczyni~ 

prawoslawia і swob6d narodowych. Gdy wi~c w 
1734 r. wojska carskie wkroczyly na Prawobrze
ze, Ьу poprzec Augusta ІІІ w walce_ ze Stanisla
wem Leszczynskim, na Braclawszczyznie \vy
buchlo nowe antypolskie powstanie chlopskie pod 
wodzq Werlana. Powstancy ruszyli na zachбd, 

opanowali znacznq cz~sc Podola і W olynia z Bro
dami і Zwancem, dotarli az do Lwowa. І wtedy 
przeciw nim wystqpily wojska rosyjskie. W оЬа
wіе przed antyfeudalnym charakterem ruchu 
wladze carskie wyslaly silne oddzialy, ktбre przy 
wsp6ldzialaniu z formacjami koronnymi krwawo 
stlumily powstanie. 

U cisk spoleczny wzrastal rбwniez na podleglej 
Rosji Ukrainie Lewobrzeznej, gdzie umacnial si~ 
wyraznie ustr6j feudalny. Starszyzna kozacka 
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stopniowo przeksztalcala sіє: w wielkich wlasci
cieli ziemskich, bogacчcych sіє: kosztem zaleznej 
ludnosci. Na Zadnieprzu wyrastaly wielkie fortu
ny rodбw kozackich - Lizohubбw, Lysenkбw, 

Hamalij6w, Koczebejбw, Kandyhбw, Hercykбw. 
Chlopom natomiast coraz trudniej ЬуІо przejsc 
w szeregi kozactwa, ktбre stalo sіє: uprzywilejo
wanч warstwч ludnosci. Do konca XVII w. kaidy 
osadnik na Zadnieprzu mбgl zajчc tyle ziemi, ile 
zdolal uprawic. Potem nowi przybysze musieli 
osiedlac siE: w dobrach starszyzny jui jako lud
nosc zalezna. w 1701 r. wprowadzono oЬowiчzko
wч 2-dniowч panszczyznє:,, jednoczesnie naloiono 
liczne ciє:zary feudalne. Ksztaltujчcy sіє: na Za
dnieprzu ustrбj spoleczno-ekonomiczny przekre
slal wlasciwie zdobycze walki narodowowyzwo
lenczej ludu ukrainskiego, tym Ьardziej ze poli
tyka centralizacyjna caratu wyraznie zmierzala 
do likwidacji autonomii ziem naddnieprzanskich. 
Postє:pujчcy proces feudalizacji spoleczenstwa 
prowadzil do zaostrzenia sіє: przeciwienstw kla
sowych, а w konsekwencji do .. ostrych walk. 

Gdy w 1707 r. wybuchlo nad · Donem wielkie 
powstanie pod wodzч Konrada Bulawina, chlopi 
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ukrainscy і Kozacy zaporoscy wzi~li masowy 
aktywny udzial w walkach. Powstanie przerzu
cilo si~ z PowoiZa na Za.dnieprze і Ukrain~ Slo
bodzkq, skolonizowanч w duzym stopniu przez 
uchodzcбw z Zaporoza. Na przelomie 1707-1708 r. 
Bulawin przybyl na Zaporoze. Czern kozacka po
parla powstanie і wybrala nowego przywбdc~ -
Konstantina Hordyjenk~. Nie ЬуІ to wybбr szcz~
sliwy, bowiem Hordyjenko okazal si~ zdrajcч 

і wraz і Маzерч pomagal carowi tlumic wystч
pienia. W koncu 1708 r. ruch chlopsko-kozacki 
zostal stlumiony, а Bulawin - Ьу nie wpasc w 
r~ce wladz carskich - popelnil samobбjstwo. 

Rozruchy о podlozu spolecznym trwaly jednak 
bezustannie. W pulkach kozackich dochodzilo do 
wystчpien przeciw starszyznie, wzmagalo si~ 

rбwniez zbiegostwo na kolonizowane przez pol
skч szlacht~ poludniowe роІасіе Kijowszczyzny 
і Braclawszczyzny, gdzie mozna ЬуІо liczyc na 
dlugie lata "wolnizny". Wladze rosyjskie bez po
wodzenia pr6bowaly przeciwdzialac tej zywiolo
wej kolonizacji. Fali bunt6w chlopsko-kozackich 
nie ЬуІ w stanie opanowac r6wniez hetman Ma
zepa, ktбry zapisal si~ dosc osobliwie w dziejach 
Ukrainy. Mazepa pochodzil ze szlacheckiej ro-
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dziny Kolodynskich, osiadlej w wojew6dztwie ki
jowskim. Uczyl si~ w Kijowie і w kolegium je
zuickim w Warszawie. Byl nast~pnie paziem na 
dworze Jana Kazimierza і na koszt kr61a zostal 
wyslany na studia za granic~. Ро powrocie do 
kraju zaciчgnцl si~ w szeregi wojska zaporoskie
go і jako rotmistrz nadwornej chorчgwi sluzyl 
pod komendч Petry Doroszenki. Ро usuni~ciu Sa
mojlowicza (1687) otrzymal z rцk cara bulaw~ 
hetmanskц. Dzi~ki poparciu Piotra І stal si~ jed
nym z najbogatszych wlascicieli ziemskich w im
perium carskim, posiadal Ьowiem 120 tys. zalez
nych chlop6w. Reprezentowal separatystyczne 
tendencje starszyzny kozackiej і dчzyl do zjed
noczenia obu cz~sci Ukrainy pod swojч wladzц. 
W poczчtkowym etapie wojny rosyjsko-szwedz
kiej poparl Piotra І. Pulki kozackie wyslane do 
сага, m.in. mirgorodzki, niezyilski, poltawski, pe
rejaslawski і lubienski, braly czynny udzial w 
walkach. W 1701 r. pulk mirgorodzki uczestniczyl 
w zwyci~skiej bitwie pod Jerestferч kolo Jeziora 
Pejpus, w 1704 r. Kozacy walczyli na Bialorusi 

- і bronili Lwowa przed Szwedami. Gdy skutkiem 
niepowodzeil wojsk carskich Ukraina zostala za
grozona najazdem szwedzkim, Mazepa zwr6cil si~ 
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z prosЬq do cara о pomoc. Otrzymal wбwczas od
powiedz: "Nie mog~ сі dac nie tylko tysiцca, ale 
nawet dziesi~ciu ludzi. Bron si~ sam, jak umiesz". 

Wtedy hetman podjцl diametralnie odmienn~ 
dec'yzj~. W 1705 r. -zawarl tajne porozumienia 
z Karolem ХІІ і popieranym_ przez niego Stani
slawem Leszczynskim. W zamian za uznanie go 
udzielnym ksi~ciem polockim і witebskim obie
cal Polsce oddac саlц Ukrain~ Lewobrzeznч oraz 
Smolensk. Hetman zaporoski liczyl na poparcie 
calej Kozaczyzny і przyrzekl krбlowi szwedz
kiemu pomoc licznej armii, proponowal przy tym 
uderzenie prosto na Moskw~. Karol ХІІ zdecydo
wal si~ j ednak ruszyc na Ukrain~, liczцc na po
moc kozackц і bogate zasoby zywnosciowe tych 
terenбw. Mazepa byl zrozpaczony. 

- "То diah€1 przysyla go (Karola ХІІ) tu~ 

taj - m6wil swemu bliskiemu wspбlpracowni
kowi Filipowi Orlykowi. - Krбl zrujnuje wszy
stkie moj е plany і sprowadzi swoimi sladami 
Rosjan. Teraz nasza Ukraina b~dzie zniszczona 
і zgubiona". Hetman chcial ujawnic swoje plany 
dopiero ро odniesieniu decydujцcego zwyci~stwa 
przez Szwedбw, teraz musial grac w otwarte kar
ty. W listopadzie 1708 r. jawnie wystцpil prze-
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ciw Rosji і ruszyl za Desn~, do obozu szwedzkie
go. Hasla antyrosyjskie poparlo jednak tylko 
4000 Zaporozcбw, reszta pozostala wierna carowi 
lub zaj~la pozycj~ wyczekujчcч. Siedem nowych 
pulkбw pochodzчcych z Prawobrzeza zdecydowa
nie opowiedzialo si~ za carem. Przeciw Mazepie 
wystчpila cz~sc starszyzny z s~dziч generalnym 
Koczubejem і pulkownikiem poltawskim Iskrч na 
czele. Hetman zdlawil jednak opozycj~ і stracil 
obu jej przywбdcбw. Nieco pбzniej poparl Maze
p~ jeszcze ataman koszowy Hordyjenko, ktбry 

opanowal Sicz і przeciчgnчl na swч stron~ dalsze 
8000 Kozakбw. Cz~sc zalogi twierdzy kozackiej 
odmбwila jednak wspбlpracy ze zdrajcч і opusci
la warowni~. 

- "Tys bez nas obmyslil zdrad~ - napisali 
potem do Hordyjenki. - Teraz sam odpowiadaj 
za ,nіц! Му wybralismy na twoje miejsce innego 
koszowego". Маjчс do wyЬoru wladz~ obcej, pro
testanckiej Szwecji lub "wlasnej", prawoslawnej 
Rosji, wybrali t~ drugq, mimo ze niedawno jesz
cze buntowali si~ przeciw carowi. 

Sjacjonujчce na Ukrainie wojska rosyjskie, po
parte przez wi~kszosc miejscowego spoleczeilstwa, 
w bezwzgl~dny sposбb stlumily jakiekolwiek рrб-
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Ьу buntu, spalily tez rezydencj~ Ма1:еру - Ba
turyn. Gdy wojska szwedzkie wkroczyly na 
Ukrain~, zamiast powitania spotykal je zdecydo
wany орбr mas ludowych. Wprawdzie pod napo
rem przeciwnika wojska rosyjskie wycofywaly si~· 
w glqb kraju, wsz~dzie jednak bronily si~ mia
sta, а na tylach wroga pojawili si~ partyzanci. 
Tylko mi~dzy Worsklq, Wielч і Dnieprem dzia
lalo ok. 15 tys. ludzi, szarpiчcych skutecznie tyly 
najezdzcy і utrudniajчcych mu komunikacj~ z za
pleczem. Armia szwedzka pocz~la ponosic nad
spodziewanie duze straty, odczuwala tez dotkli
wie trudnosci w zaopatrzeniu. Surowa zima 
1708/1709 r. spowodowala znaczne straty w lu
dziach. Mazepa gorliwie pomagal najezdzcy ra
bowac wlasny kraj і okrutnie tlumil wszelkie pr6-
by opozycji. Z samego tylko terytorium pulku 
lubienskiego kazal wydac Szwedom 24 tys. wo
lбw, 40 tys. swiil і 300 tys. pud6w mчki. 

Piotr І znalazl teraz dogodny pretekst, Ьу roz
prawic si~ z Siczч. W kwietniu 1709 r. poplyn~ly 
w dбl Dniepru trzy wyborowe pulki rosyjskie 
pod wodzч gen. Piotra Jakowlewa. Zdobywszy ро 
drodze kilka mniejszych warowni, opanowanych 
przez stronni.k6w Mazepy, 14 maja dotarly do 
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Siczy. Szturm Rosjan uwienczony zostal powo
dzeniem. 1~ jencбw kozackich zostalo natych
miast rozstrzelanych, bHsko 1 ОО _pow~drowalo w 
kajdanach na Sybir. Sicz zostala zupelnie znisz
czona, а wkrбtce jej los podzielil і Kudak. Tym
czasem wierna Piotrowi І cz~sc Kozakбw wy bra
la hetmana Iwana Skoropadskiego, ktбrego ko
mendzie podporzчdkowal si~ rбwniez Palij, przy-

. wrбcony do lask і mianowany pulkownikiem. 

Ро surowej zimie, w koilcu kwietnia 1709 r. 
armia szwedzka przystчpila do obl~zenia Polta
wy. W dwa miesiчce pбz,niej przyszly pod miasto 
wojska Piotra І. Gdy Karol ХІІ zorientowal si~, 

ze w kierunku Poltawy podчzajq rбwniez oddzia
ly kozackie hetmana Skoropadskiego і Kalmucy 
chana Ajuki, zdecydowal si~ przyjчc walnч bit
w~. 27 czerwca nastчpilo rozstrzygni~cie. Rozgro
mione pulki szwedzkie oraz Kozacy Mazepy rzu
cili si~ do ucieczki. Karol ХІІ і zdradziecki het
man za trzymali si~ dopiero w Turcji. W kilka 
miesi~cy ро bitwie Mazepa zшarl na wygnaniu 
w Benderze nad Dniestrem. Dowбdcq niedobit
kбw kozackich zostal Filip Orlyk, ktбry w 1711 r. 
sprowokowal wybuch wojny rosyjsko-tureckiej 
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Bitwa pod Poltawц. 
Mozatka м. l..omonosowa 

і przy boku wojsk osmanskich dotarl w niszczy
cielskim najezdzie pod Bialq Cerkiew. Wojska 
rosyjskie, poparte przez lud ziem naddnieprzan
skich, przep~dzily jednak napastnik6w і same 
przeszly do natarcia, docierajqc nad Prut, gdzie 
zostaly osaczone przez przewazajqce sily tureckie 
і tylko dzi~ki dyplomatycznym zdolnosciom posla 
carskiego podkanclerzego Piotra Szafirowa unik-
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n~ly zaglady. Niezbyt korzystny dla Rosji uklad 
pokojowy- zakonczyl konflikt z sultanem. Piotr І 
musial oddac Turkom Azow і wycofac wojska 
z podleglego Polsce Prawobrzeza. Wojna ze Szwe
cjq natomiast zakonczyla si~ jego pelnym sukce
sem. 

Teraz zwyci~ski car-reformator, w ramach 
przeprowadzanej centralizacji panstwa, poczql 
likwidowac samodzielnosc Ukrainy і hoJnie na
dawal oficerom rosyjskiЦJ. dobra nad Dnieprem. __ 
Szczegбlnie duze majqtki uzyskal bliski doradca 
Piotra І, feldmarszalek Aleksander Mienszykow. 
Na oddane szlachcie rosyjskiej obszary sciqgano 
z gl~bi kraju osadnikбw, kolonizujqcych bezludne 
nadal Dzikie Pola. Car ograniczyl uprawnienia 
hetmana zaporoskiego і sam poczql wyznaczac 
starszyzn~ kozackq, podlegajqcq od tej рогу sci
slej kontroli wladz rosyjskich. W 1722 r. ustano
wil tzw. "Kolegium Malej Rosji", zlo:ione z sze
sciu oficerбw rosyjskich, pochodzqcych z pul~6w 
carskich stacjonujqcych na Ukrainie, oraz proku
ratora, sprawujqcego zwierzchniq wladz~ nad ni-

. tni. Kolegium mialo kontrolowac poczynania het
tnana і starszyzny zaporoskiej. Podlegalo bezpo
~rednio senatowi, w sprawach wojskowych zas 
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dowбdcy wojsk rosyjskich na Ukrainie, ktбryт 
ЬуІ wбwczas ksiчzE; Michal Golicyn. 

· Ро sтierci Skoropadskiego wladze carskie nie 
zgodzily siE; na wyЬ6r nowego hetтana, а gdy 
тіто to Kozacy pr6Ьowali wybrac Pawla Polu
ЬotkE;, wszyscy zaтieszani w tE; sprawE; zostali 
aresztowani, zas niefortunny kandydat do bula
wy skonczyl zycie w тoskiewskiт wiE;zieniu. Do
piero w 1727 r., ро sтierci Piotra І, gdy zaostrzy
ly siE; stosunki z Turcjч і Kozacy тogli Ьус po
trzebni, pozwolono Zaporozcoт na wybбr nowe
go hetтana і zawieszono dzialalnosc Kolegiuт 
Malorosyjskiego. Wodzem kozackim zostal Dany
lo Apostol. Ро jego Sтierci w 1734 r. znowu za
wieszono wyЬory hetтana і przekazano wladzE; 
nad Ukrainч tzw. Zarzцdowi Hetmanskieтu, zlo
zoneтu z trzech przedstawicieli rzчdu rosyjskie
go і trzech przedstawicieli starszyzny kozackiej. 
Na czele zarzчdu stanчl ksiцzE; Jakow Szachow
ski. Starszyzna jeszcze raz pr6Ьowala wr6cic do 
idei autonomii і opracowala oddzielny kodeks 
praw dla ziem ukrainskich pod nazwч: Prawa, 
jakimi rzqdzi si~ lud malorosyjski. Projekt ten 
zostal jednak odrzucony przez wladze carskie. 

Pod wzglE;deт adтinistracy}nym podlegle Ro-
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sji tereny Ukrainy dzielHy si~ na trzy terytoria: 
Hetmailszczyzn~, obejmujчcч ziemie 10 pulk6w 
(starodubski, czernihowski, n,iezyilski, kijowski, 
perejaslawski, lubieilski, hadziacki, poltawski, 
mirgorodzki і prilucki), Ukrain~ Slobodzkч, na 
ktбrej stacjonowalo 5 pulkбw (sumski, achtyrski, 
charkowski, izjumski і ostrogoski), oraz Zaporoze. 

Tymczasem wyp~dzeni z Ukrainy zwolennicy 
Mazepy w 1711 r. utworzyli tzw. Sicz Oleszkow
skч, polozonч na terytorium podleglym sultano
wi. W 1734 r. wladze rosyjskie pozwolily powrб
cic im na Ukrain~ і zalozyc · N оwч Sicz na rzece 
Podpolnej, kilka kilometrбw od starej twierdzy. 
Wobec zblizajчcej si~ wojny z Turcjч carat sta
ral si~ zj ednac Kozakбw, przyznano im wi~c 

zold w wysoko8ci 20 tys. rubli oraz oddano znacz_
nц cz~sc ziemi skonfiskowanej w 1709 r. W woj
nie 1735-1739 wzi~la wi~c udzial cala armia za
poroska. Kozacy zdobywali Perekop, Eupatori~, 

stolic~ chan6w - Bachczysaraj, walczyli pod 
Oczakowem, Chocimiem, n·a Morzu Czarnyrn 
і Dunaju, okupujчc wsz~dzie wlasnч krwiч zwy
ci~stwo Rosji. 

"Jesli wierzyc niekt6rym pisarzom - pisa1 ro
syjski historyk Skalkowski - ze armia nasza w 
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4 lata kampanii stracila 100 tysi~cy ludzi, to 
moina wierzyc Zaporoicom, mбwiцcym, іе woj
sko stracilo wtedy polow~ towarzyszy, а pozosta
la polowa, mбwіцс j~zykiem kozactwa, glodna 
і Ьоsа wrбcila do Kosza (Sicz), w ktбrym nie 
bylo jeszcze ani walu, ani nawet chleba, Ьowiem 
сі, со zostali na Siczy, poumierali od diumy przy
niesionej z Krymu lub iywili si~ jedynie pro
wiantem, ktбry im wydawano ze skladбw armii". 

Kosztem kozackiej krwi carat zdobyl dost~p do 
Morza Czarnego przy ujsciu Dniepru. Traktat po
kojowy podpisany w Belgradzie w roku 1739 po
twierdzal zdobycze Rosji. 

Umocnienie panowania rosyjskiego na Ukrai
nie doprowadzilo do oiywienia gospodarczego, ale 
jednoczesnie do likwidacji samodzielno8ci oraz do 
wzrostu wyzysku spolecznego. Trwajцca od kon
ca XVII w .. intensywna kolonizacja przyczynila 
si~ do wzrostu zaludnienia oraz zwit::kszenia pro
dukcji rolnej, zas reformy Piotra І і Katarzyny 11 
doprowadzily do powstania pierwszych na Ukrai
nie duiych zakladбw przemyslowych. W Кrze

mienczuku nad Dnieprem w 1789 r. powstaJ zaklad 
zbrojeniowy, w Lugansku zalozono w tym cza~ie 
hut~ zelaza, а w okolicach Lisyczanska (na p6lnoc 
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Wydobywanie w~gla nad Donem w XVIII w. 

od Luganska) rozpocz~to wydobywanie w~gla ka
miennego. J ednц z pierwszych manufaktur zalo
zyl w 1726 r. feldmarszalek Mienszykow. Produ
kowala ona plбtno, podobnie jak zalozone pбz
niej zaklady w Szeptakowskiej і Topolskiej Sotni 
kolo Staroduba. W Razkach niedaleko Prilucka 
powstaly wielkie zaklady sukiennicze, w Szostce 
- duza wytwбrnia prochu. N а terenie Ukrainy 
SloЬodzkiej zalozono manufaktury produkujцce 

plбtno, sukno, szklo, saletr~, wyroby ze sk6ry. 
Najwi~kszym zakladem na tym terenie byla wy
twбrnia sukna w Saltowie, zatrudniajцca kilku
set- pracownikбw. Manufaktura sukiennicza w 
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Raszkowie w drugiej polowie XVIII w. zatrud
niala 700 robotnikбw. W 1774 r. rozpoczчl pro
dukcj~ zaklad jedwabniczy w Nowych Wodola
gach na Ukr-ainie Slobodzkiej, w ktбrym praco
walo az 4000 panszczyznianych chlopбw. Podda
ni stanowili tez podstawowч sil~ roboczч w ma
nufakturach. Obok nich pracowali najemni ro
botnicy, cz~sto przest~pcy kryminalni і rбzni lu
dzie "luzni", przymusowo zatrudniani w prze
mysle. Pracownikбw takich tra~towano w nie
ludzki sposбb, cz~sto bito kanczugami і kijami. 
Dzien pracy trwal oficjalnie 12-14 godzin, fak
tycznie zalezal tylko od woli wlasciciela zakladu. 
Batdzo niskie place, szczeg6lnie masowo w6w
czas zatrudnionych kobiet і dzieci, skladaly si~ 

z pieni~dzy oraz wyplat w naturze. Tylko nie
liczni majstrowie nie mogli skarzyc si~ na male 
zarobki, oni tez byli wszechwladnymi panami w 
manufakturze. 

Mimo rodzчcych si~ zalчzkбw kapitalizmu 
ustr6j spoleczno~ekonomiczny Ukrainy nadal opie
ral si~ na starych zasadach feudalnych. W ciчgu 
XVIII w. wzrastaly w dalszym ciчgu majчtki 

starszyzny kozackiej і szlachty rosyjskiej, zwi~k
szal si~ _tez stopien zaleznos.ci chlopбw od wiel-
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kich wlascicieli. Starszyzna kozacka masowo sku
powala ziemi~ czerni і uЬogich chlopбw. Tak np. 
w pulku priluckim asawul Mowczan zakupil 77 
dziesi~cin ziemi, 5 ogr·odбw і sadбw, 9 chat, 17 za
gajnikбw, 22 niwy zboza, kilka mlynбw itp. 
О rozmiarach majчtkбw starszyzny kozackiej 
moze swiadczyc fakt, ze gdy ро likwidacji Siczy 
konfiskowano mienie dostojnikбw zaporoskich, 
okazalo si~, ze ataman koszowy Kalnyszewski, 
wla8ciciel trzech zimownikбw, posiadal 639 koni, 
5 oslбw, 9 bawolбw, 1076 sztuk bydla, ponad 
12 tys. owiec і kбz oraz 106 swiil. Tenze ataman 
j~szcze przed konfiskatч sprzedal na Krym 14 tys. 
owiec, а do Woloch - 250 koni. W spichrzach 
Kalnyszewskiego · znaleziono 3529 pudбw zЬoza 

(pud = 16,38 kg). Najwi~kszy zimownik atamana 
przypominal duzy folwark. Byly tu dwie wielkie 
chaty. Pierwsza skladala si~ z dwu oЬszernych 
pokoi - kazdy z czterema duzymi oknami oraz 
werandq - і kilku komбr, w druglej natomiast 
- sluzebnej - mieszkalo ЗО naj emnych siro
mach6w *. Ponadto byl tu wielki budynek go-

• si'l'omacha '- ubogi Kozak, najmuj~cy sit: zwykle do 
pracy u zamoznych. 
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spodarczy, wozownia z 46 wozami, kurnik, dwie 
stajnie, kuznia, mlyn і kilka innych budy~kбw. 
Pisarz Iwan Globa posiadal wбwczas 336 koni, 
889 sztuk bydla, 12 463 owiec і kбz, 86 swin, 
356 pudбw zbo:la. Znacznie przewyzszal ich zy
jчcy wczesniej hetman Skoropadski, wlasciciel 
20 tys. poddanych rodzin chlopskich. 

Starszyzna kozacka prowadzila juz gospodark~ 
towarowч, bowiem wiE;kszosc produkcji przezna
czona ЬуІа na sprzedaz do miasta lub zbywana 
za granicE;. Starszyzna za trudniala wielu rze
mieslnikбw: tkaczy, kowali, ciesli itp. W 1735 r. 
podzielono Kozakбw na zamoznч grupE; "wybor
nych", zwolnionych od wszelkich powinnosci і zo
bowiчzanych jedynie do sluzby wojskowej, oraz 
"pomocnikбw" - traktowanych . na rбwni z chlo
pami, zobowiчzanych do dostarczania starszyznie 
na wypadek wojny niezb~dnych na wypraw~ 

przedmiot6w: broni, zywnosci, uprzE;zy itp. ОЬоk 
majчtkбw prywatnych rosly na Ukrainie wlosci 
klasztor6w prawoslawnych, w kt6rych chlopi 
rбwniez Ьу li о bowiчzani do odra biania panszczy
zny w wymiarach 4-5 dni tygodniowo. W 1783 r. 
zabroniono ostatecznie chlopom przenoszenia siE; 
do innych miejscowosci bez zgody pana. 
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Rozwбj gospodarki towarowo-pieni~znej swiad
czyl о post~pie. Powstajцcy wбwczas rynek ogбl
norosyjski wciцgal Ukrain~ w szerokц wymian~ 

handlowц z odleglymi nawet. rejonami wielkiego 
imperium. Rozwijajцce si~ miasta ukrainskie po
trzebowaly coraz wi~cej plod6w rolnych, mogly 
sprzedac tez wi~cej wyroЬбw rzemiosla. W wy
mianie handlowej wielkц rol~ odgrywaly jarmar
ki. W niekt6rych miejscowosciach, jak Poltawa, 
Chark6w czy Sumy, odbywaly si~ one ро 4-5 
razy w roku. Na terytorium Czernihowszczyzny 
rocznie odbywalo si~ og61em 115 jarmarkбw, na 
terenie Ukrainy SloЬodzkiej - 275. Niekt6re 
trwaly ро 2-3 tygodnie. Przedmiotami handlu 
byly nadal wyroby z welny і lnu, plбtno, futra, 
ryby, mi~so, sk6ry, w6dka, wyroby zelazne, szklo, 
swiece, drzewo, bydlo і konie. Na Krym і do 
Turcji w~drowaly karawany kupcбw ukrainskich 
ze zЬozem, futrami, pl6tnem, kaszц, bydlem, 
owcami і starymi konmi przeznaczonymi na ub6j. 
Na muzulmanskim Wschodzie kupowali oni bu
ty, kozuchy Ьaranie, oponcze, uprzцz konskц, 

szable, szaty jedwabne, orzechy wloskie і wino. 
о rozmiarach tego handl u swiadczy fakt, ze w 
1773 r. trzech Kozak6w sprzedalo Tatarom w Ре-
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rekopie 86 skбr owczych, 350 pudбw miodu 
і З barylki gorzalki, inny wyslal na sprzedaz 160 
pudбw miodu. WE;drowni kupcy ukrainscy zwa
ni czumakami wywozili w _..glчb Rosji ryby, sбl 

і towary wschodnie. Ozywiony handel prowadzo
no tez z ziemiami Rzeczypospolitej і Moldawiq. 
Wymiana towarowo-pieniE;zna prowadzila do roz
warstwiania siE; chlopбw і gromadzenia przez za
moznych gospodarzy znacznych ilosci got6wki. 
Wiemy np., ze w miasteczku Bobryk kolo Sta
roduba niektбrzy bogac.:i chlopi posiadali ро 5 tys. 
dukatбw. 

Stopniowo zmienial SiE; tryb zycia Kozakбw. 

Dawni wojownicy gardzqcy рrасч fizycznч za
mieniali siE; w rolnikбw, ogrodnikбw і hodowcбw. 

Ale przyzwyczajeni do dawnej swobody mie
szkancy Ukrainy nielatwo przeksztalcali siE; w 
poddanych chlopбw. Przez caly XVIII w. na pod
leglej Rosji Ukrainie toczyla siE; ostra walka kla
sowa miE;dzy masami chlopskimi і ubogimi siro
machami а starszyznч kozackq і wladzami car
skimi. Arenч tej walki byly najczE;sciej trady
cyjne rady kozackie, tolerowane jeszcze przez 
carat. W czasie wyborбw na Siczy w 1748 r. "byl 
wielki krzyk і bijatyka od poludnia do wieczora, 
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а gdy wieczorem рор zaczцl sluzyc do mszy, to 
wszedlszy Kozacy do cerkwi zrobili mi~zy sobq 
wielkц bijatyk~, tak ze і cerkiew krwiц zabru
dzili" (wg relacji kapitana rosyjskiego Pawlowa). 
W nast~pnym roku, podczas wy borбw а tamana 
koszowego, doszlo do nowych rozruchбw. "Czern" 
rzucila si~ na starszyzn~ і wyp~dzila jц z Siczy. 
Asawulem zostal biedny siromacha "nie majцcy 
na sobie nawet calej odziezy". Wkrбtce bunt 
czern~ zostal jednak stlumiony. Swiadek rady no
worocznej 1750 r., Pawlow, zauwazyl: "Elekcja 
zaporoska (wybбr starszyzny) przeksztalca si~ cz~
sto w pi~sciarski Ьбj". Najcz~sciej zwyci~stwo od
nosila jednak starszyzna, ktбra ро kilkakroe dzier
zyla swe urz~dy. Ale gdy w 1748 r. wybrano na 
atamana koszowego dzielnego, choc uЬogiego 

Kondratowa, wladze carskie natychmiast inter
weniowaly і usun~ly go ze stanowiska. 

Samodzielnosc Kozaczyzny byla wtedy juz moc
no ograniczona, а wybrani przyw6dcy mieli co
raz mniej do powiedzenia. Wprawdzie w 1750 r. 
wladze carskie, liczцc si~ z mozliwosciq wybu
chu nowej wojny tureckiej, przywrбcily stanowi~ 
sko hetmana zaporoskiego, ale ograniczyly zakres 
jego uprawnieil. Hetmanem zostal brat faworyta 
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Kozak Mamaj 
Nteznany malaтz z XVII w. 

carycy ElZbiety, Kyrylo Razumowski, faktycznie 
najwyzszц wladz~ na Ukrainie posiadal jednak 
kijowski general-gubernator. Nowy hetman roz
kazal sporzqdzic irriienny spis Kozakбw і przed
stawic go wladzom. Kazdy Kozak otrzymal spe
cjalny paszport uprawniajqcy ·do pobytu na Si
czy, wszyscy inni przebywajцcy w kozackiej "sto-
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licy" byli tu nielegalnie і podlegali surowej ka
rze. W 1765 r. wladze carskie przeprowadzily 
pierwszy oficjalny spis ludnosci na Zaporozu. 
Starszyzna nie pтzedlozyla jednak zadnych list, 
bowiem znaczna cz~sc Kozakбw rekru towala si~ 

ze zbieglych chlopбw і w razie ujawnienia ich 
imion musialaby wracac do swoich panбw. Wla
dze rosyjskie coraz cz~sciej ingerowaly w nieza
lezne dotчd sчdownictwo kozackie. 
АЬу ograniczyc suwerennosc Kozaczyzny,· 

wzniesiono na Zaporozu szereg twierdz rosyj
skich, obsadzonych przez carskie zalogi. W 1735 r. 
zbudowano kolo Siczy tzw. Retranszement NO
wosieczenski - warowni~ obsadzonч przez dwie 
roty piechoty і 6 armat. W 1752 r. powstal'a na 
Zaporozu pot~zna twierdza Sw. Elzbiety, posia
dajчca 2000 ludzi zalogi і 120 dzial. N а tereny 
kozackie pocz~to sciчgac osadnik61.v serbskich, po
chodzчcych z ziem Habsburgбw. Obszar przezпa
czony na kolonizacj~ zostal nazwany N оwч Ser
biq. Intensywnie rozwijano tu r6wniez rosyjskq 
kolonizacj~ wojskowq, usuwajqc cz~sto z ziemi jej 
prawowitych wlascicieli - Zaporozcбw. R6wno
czesnie pozbawiono ogбl Kozak6w prawa wybie
rania atamana koszowego, kt6rego odtчd miala 
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wybierac sama starszyzna. W odpowiedzi na ten 
zamach, wyrnierzony przeciw dotychczasowym 
przywilejom, og61 Zaporozcбw w 1759 r. usunцl 
narzuconego przez starszyzn~ Hryhorija Fedo
rowycza і wybral uЬogiego Fedora Szkur~. Pod
czas obrad doszlo do nowych zajsc, w czasie ktб
rych starszyzna zostala zmuszona do ucieczki do 
domu atamana koszowego. w slad za nіч na dom 
Fedorowycza posypaly si~ kamienie і bryly twar
dej gliny. Gdy pq kilku godzinach tlum Zapo
rozcбw rozszedl si~, starszyzna zebrala si~ po
nownie w nocy і schwyciwszy Szkur~, poslala go 
w kajdanach do hetmana Razumowskiego. 
W 1761 r. znowu doszlo do rozruch6w. Czeril wy
p~dzila starszyzn~, pobila рора, kt6ry ratowal si~ 
ucieczkц do cerkwi, і pгzej~la wladz~ na Siczy. 
Dopiero wojska rosyjskie opanowaly bunt. 

Wstцpienie na tron Katarzyny ІІ polozylo kres 
poli tyce cz~sciowych ust~pstw wo Ьес Kozaczyzny. 
Teraz zdecydowanie wzi~ly g6r~ tendencje cen
tralizacyjne zmierzajцce do zupelnej likwidacji 
buntowniczego Zaporoza. W 1764 r. carowa wy
dala manifest ponownie і ostatecznie likwidujц
cy urzqd hetmana ukrainskiego. Przywr6cone zo
stalo Kolegium Malorosyjskie, kt6re mialo na са-
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lej Ukrainie wprowadzic ostatecznie ug(;awodaw
stwo rosyjskie. Prezydentem Kolegium zostal ge
neral-gubernator kijowski, feldmarszalek hr. Piotr 
Rumiancew. Przeprowadzajqc reform~ administra
cyjnq calego panstwa, Katarzyna ІІ zniosla do
tychczasowч kozackq organizacj~ terytorialnч і na 
miejsce pulkбw wprowadzila zakladane w calej 
Rosji namiestnictwa. Na Ukrainie powstalo рі~с 
namiestnictw: kijowskie, czernihowskie, nowo
grodzko-siewierskie, charkowskie і jekateryno
slawskie. W latach 1766-1769 przeprowadzono 
na Lewobrzezu powszechny spis ludnosci і gospo
darstw, wyniki ktбrego staly si~ podstawq do 
Geneтalnego opisu Ukтainy Lewobтzeznej, opгa
cowanego na polecenie wladz carskich. 

W 1768 r. wybuchla nowa wojna rosyjsko-tu
recka. І tym razem Kozacy brali w walkach czyn
ny udzial. Cz~sc Zaporozcбw z atamanem Kalny
szewskim na czele stan~la nad Bohem і oslaniala 
kraj przed Тurkami, druga grupa poplyn~la w 
dбl Dniepru, trzecia strzegla Zaporoza przed Ta
tarami. Glбwna armia kozacka, liczчca 11 tys. 
zolnierzy, dolчczyla do glбwnych sil rosyjskich. 
N а Siczy pozostala niewielka zaloga pod wodz~ 
s~dziego Iwana Burnosa. Jesieni~ 1769 r. orda ta-
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Odessa na przelomie XVIII і ХІХ w. 
Rys. Ktenc 

tarska z nast~pcq tronu, Krym Girejem na czele, 
ро raz ostatni wpadla na Ukrain~, palqc, niszczqc 
і rabujqc. Nieliczne oddzialy zaporoskie nie byly 
w stanie odeprzec napadu. Tymczasem gl6wne si
ly walczyly pod Oczakowem, Silistriq nad Du
najem, szturmowaly Azow, gromily flotyll~ tu
reckq na Dunaju, wraz z Rosjanami walczyly 
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о Perekop, wtзrgn~ly na Krym і zmusily chana 
do zerwania z Turcjц. W uznaniu wielkich za
slug podczas wojny Kalnyszewski otrzymal zlo
ty medal z diamentami, а wielu Kozakбw - wy
sokie odznaczenia. W rezul tacie zwyci~skiej woj
ny Rosja uzyskala szeroki dost~p do Morza Czar
nego przy ujsciu Donu, Bohu і Dniepru oraz 
przesmyk kerczenski, podporzцdkowala sobie 
rбwniez caly chanat krymski, ktбry nieЬawem 

(1783) zo~tal przylцczony do imperium. 
Urodzajne ziemie ukrainskie odgrywaly w go

spodarce panstwa rosyjskiego coraz wi~kszч rol~. 
W drugiej polowie XVIII w. powstala niezwykle 
pomyslna koniunktura na zboze rosyjskie w Eu
ropie zachodniej, szczegбlnie w Anglii, przezy
wajцcej wбwczas okres bujnego rozwoju і rewo
lucji przemyslowej. W 1756 r. powstalo nawet w 
Peters!>urgu specjalne towarzystwo handlowe, 
zajmujцce si~ eksportem zЬoza na Zach6d. Czar
noziemne oЬszary imperium, rozciцgajцce si~ od 
Kijowa ро Tul~ і PowolZe, staly si~ gl6wnym 
spichlerzem ogromnego kraju. Transport plod6w 
rolnych z teren6w poludniowych do odleglych 
о 1500-2000 km portбw Ьaltyckich sprawial jed-
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nak powazne trudnosci, dlatego Rosja przez саІу 
wiek XVIII dчzyla do opanowania wyb·rzezy czar
nomorskich. Zdobycie tych teren6w szybko do
prowadzilo do ich ozywienia gospodarczego, wy
razem czego ьуІа nie tylko kolonizacja, ale і po
wstawanie licznych nowych miast: Chersonia 
(1778 r.), Aleksandrowska (1770 r., dzis Zaporo
ze), Jekaterynoslawia (1783 r., dzis Dnieprope
trowsk), Mikolajewa (1789 r.), J elizawetgradu 
(1775 r., dzis Kirowograd), Odessy (1794 r.), kt6-
ra rychlo wyrosla na wielki port czarnomorski. 
W 1775 r. general-gubernatorem ziem poludnio
wych, obejmujllcych gubernie noworosyjskч, 

azowskq і astrachanskq, zostal feldmarszalek Gri
gorij Potiomkin, faworyt Katarzyny ІІ, kt6ry za
inicjowal wielkq akcjE: kolonizacyjnll na stepach 
czarnomorskich. Kolonizacja ta miala charakter 
panstwowy і prywatny, szlachecki. BazE: spolecz
nч dla wielkiej fali osadnictwa stanowila ludnosc 
rosyjska і ukraiilska, wywodzчca siE: z Hetman
szczyzny, Prawobrzeza, а nawet odleglych tere
n6w podporzчdkowanych Polsce. Caryca hojnie 
nadawala tu ziemiE: drobnej і sredniej szlachcie, 
przez со kolonizacja miala charakter antyarysto-
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kratyczny. Dzi~ki polityce nadan na poludniu 
panstwa wyrosla nowa grupa wielmozбw і szlach
ty silnie zwiчzanych z politykч monarchini. W su
mie Katarzyna nadala tu dziesiчtki tysi~cy dzie-

. si~cin ziemi wraz z 800 tys. poddanych chlopбw. 
Ukazami z 1760 і 1765 r. szlachta uzyskala pra
wo zsylania opornych chlopбw na Sybir bez roz
prawy sчdowej, а jednoczesnie zabroniono wlo
scianom skladania skarg sчdowych na swoich ра
nбw. 

АЬу podniesc swoje zaslugi w akcji zasiedla
nia obszarбw poludniowych Ukrainy, general-gu
bernator dopuscil si~ powaznego oszustwa. 
W 1787 r., gdy Katarzyna 11 podrбzowala ро 

Dnieprze, rozkazal ustawic wzdlui rzeki deko
racyjne wsie, palace і parki, majчce swiadczyc 
о bogactwie і dobrobycie mieszkailcбw. Okresle
nie "potiomkinowskie" wsie stalo si~ z biegiem 
lat symЬolem klamstwa і oszustwa. 
Zwyci~ska wojna Rosji z Turcjq і szybko po

st~pujчca kolonizacja przyczynily si~ do zmniej
szenia politycznej і militar·nej roli Kozaczyzny. 
Wielu · Kozakбw zgin~lo w czasie krwawych walk, 
pozostali stopniowo tracili swojч ziemi~, wspбlnч 
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dotчd wlasпosc wojska zaporoskiego. Malejчce 

zпaczenie Kozaczyzпy ilustrujч rбwniez dапе 

liczЬowe. Pod Beresteczkiem Chmielпicki zgro
madzil okolo 80 tys. zolnierzy, па tomiast w polo
wie XVIII w. Kozaczyzna potrafila zmobilizowac 
tylko 12-13 tys. ludzi, doliczajqC zas siroma
chбw - 25 tys. Liczba ludnosci calego Zaporoza 
wyпosila wбwczas okolo 80 tys. 

Gdy w 1. 1773-1775 wstrzчsn~lo Rosjч wiel
kie powstanie chlopskie pod wodzq J emieliana 
Pugaczow.a, w szeregach zbuntowanego ludu піе 
zabraklo Kozakбw. Zaporozcy Maksym Szugajew 
і Dudiarenko byli пawet bliskimi doradcami 
chlopskiego wodza. Sam Pugaczow dосепіаІ rol~ 
Siczy jako osrodka walki przeciw feudalizmowi. 
Juz ро kl~sce паd Czarпym Jarem powiedzial: 
"Mysl~ i.Sc w dбІ Wolgi і zebrawszy zЬoza prze
rwac si~ morzem do Kozakбw zaporoskich". 
W styczпiu 1774 r. zjawili si~ па Siczy dwaj wу
sІаппісу Pugaczowa - J emielianow і Stodola, 
agitujчc Kozakбw do powstania. Nastroje w za
poroskiej twierdzy byly bojowe і grozil поwу 
buпt siromachбw. Kozacy atakowali juz oddzialy 
carskie wracajчce z wojпy tureckiej, пapadali па 
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umocnienia oЬsadzone przez wojska carskie, "gro
_zili oficerom kijami", domagali si~ oddania ziemi 
stanowiчcej niegdys wlasnosc wojska zaporoskie
go, nie wystчpili jednak otwarcie przeciw cara
towi. 

Powstanie Pugaczowa u topiono w moтzu krwi, 
а szalejчcy ро wojnie domowej terror carski 
zwrбcil si~ rбwniez przeciw Siczy. 23 kwietnia 
1775 r. zapadl w Petersburgu wyrok na kozackч 
twierdz~. "Republika Zaporoska" nie mogla ju.Z 
dluzej istniec w scentralizowanym panstwie rzч
dzonym przez absolutnq monarchini~, tym bardziej 
ze opanowanie przez Rosj~ wybrzezy Morza Czar
nego zmniejszylo znaczenie Kozaczyzny jako sily 
militarnej strzegцcej pogranicza przed Turkami 
і Tatarami. 4 czerwca 1775 r. gen. Pietro Tekely 
z wojskami rosyjskimi otoczyl Sicz. Wobec nie
wielkich szans obrciny starszyzna zdecydowala si~ 
па kapitulacj~. Wkrбtce pбzniej саІц Rosj~ obiegl 
manifest Katarzyny 11: "Sicz Zaporoska zostala 
zniszczona z wykluczeniem na przyszle lata і sa
mej nazwy zaporoskich Kozakбw ... na rozkaz nasz 
przez post~pki swoje ... і okazane przez Kozakбw 
nieposluszenstwo wobec rnaszych najwy.Zszych 
rozkazбw". 
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Ataman koszowy Kalnyszewski zostal areszto
wany і zeslany na Wyspy Solowieckie na Morzu 
Bialym, gdzie ро dlugich latach zmarl w odosob
nieniu; podobny los spotkal znacznч cz~sc star
szyzny: Ziemie kozackie wlчczono do guberni 
noworosyjskiej ·araz azowskiej і rozdano szlach
cie rosyjskiej lub lojalnej cz~sci starszyzny zapo
roskiej, ktбra uzyskala prawa sziachty rosyjskiej. 
Na Zaporozu wprowadzono rosyjskц administracj~ 
і sчdownictwo, zlikwidowano skarb wojskowy 
і zatarto wszelkie slady autonomii. Kozacy w 
wi~kszosci stali si~ poddanymi chlopami, niektб
rzy wstцpili do rбznych pulkбw rosyjskich bчdz 
osiedlili si~ na Kubaniu і nad Morzem Czarnym, 
tworzцc ukrainskц cz~sc Kozaczyzny kubailskiej 
oraz nowц formacj~ Kozakбw czarnomorskich. 
Likwidacja Kozaczyzny nie polozyla kresu bun
tom chlopskim. Do powazniejszych wystцpieil 

plebejskich doszlo w latach osiemdziesiцtych w 
Morozowce і Turbajach kolo Poltawy. Szeroko 
rozprzestrzenil si~ wбwczas na Ukrainie ruch 
hajdamacki posiadajцcy swц Ьаz~ spolecznц na 
podleglym Polsce Prawobrzezu. Hajdamacy re
krutowali si~ z Kozakбw, zbieglych chlop6w, zu-
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Ьozalych mieszczan, wlбcz~gбw і rбz·nych ludzi 
"1uznych" nie mieszczqcych si~ w spoleczeilstwie 
feudalnym. Napadali na dwory szlacheckie і ma
jqtki starszyzny, karawany kupieckie, miasta. 
W 1750 r. zniszczyli np. kancelari~ sotni pulku 
poltawskiego і zbili setnika "prawie ze do smier
ci", uj~li si~ za chlopami z Lakomej · Budy, ktб
rych wlasciciel, niejaki Niemirowicz-Danczenko, 
okrutnie obchodzil si~ z poddanymi. 

Okolo tysiqca Kozakбw nie pogodzilo si~ z са
ratem і wyemigrowalo nad Dunaj, gdzie pod 
opiekq Turcji zalozyli Sicz Zadunajskq і wyslu
gujqc si~ swym niedawnym wrogom, pomagali 
im okrutnie tlumic bohaterskц walk~ narodu 
greckiego о wolnosc. Dopiero w 1828 r., gdy wy
buchla nowa wojna rosyjsko-turecka, Kozacy сі, 

nie сhсцс podnosic broni przeciw wlasnym ziom
kom, przeszli na stron~ caratu. Zostali potem 
osiedleni nad Morzem Azowskim, zas Sicz Zadu
najska ulegla likwidacji. 

Od koilca XVIII w. rozpocz~la si~ systematycz
~a rusyfikacja Ukrainy przejawiajцca si~ nie tyl~ 
ko w dalszym naplywie rosyjskich osadnikбw, ale 
rбwniez zakladaniu rosyjskich szkбl, przede wszy-
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stkim zas w konsekwentnym unikanliu nazwy 
Ukraina, ukrainski і zast~powaniu ich terminami 
Maloтosja, malorosyjski. Nowч administracjч 

obj~te zostaly tez tereny dawnego chanatu krym
skiego, а do 1791 r. ziemie mi~dzy Bohem і Dnie
strem opanowane przez Rosj~ ро nowej zwyci~
skiej wojnie z Turcjq. 

Na podleglych caratowi obszarach rozpo~zчl si~ 
proces ksztaltowania nowoczesnego narodu 
ukrainskiego. 



1 ?· Nowy podzial 
ziem ukrainskich 

Rбwnie niekorzystnie dla ludu ukrainskiego po
toczyly si~ losy obszarбw rJodleglych Rzeczypo
spolitej. 

І tutaj w ciцgu XVIII w. trwal proces ksztal
towania si~ nowoczesnego narodu. J ego specyfikц 
byl fakt, ze ukrainska ludnosc w granicach Rze
czypospolitej byla pozbawiona wlasnej, narodo
wej klasy panujцcej, nie posiadala zadnej oswie
conej warstwy spolecznej, nie miala wlasnego 
panstwa, prasy, administracji, szkolnictwa, in
stytucji naukowych і kulturalnych. Miejscowa 
szlachta dawno ulegla juz polonizacji, а ksztal
tujцcy si~ narбd ukrainski byl wlasciwie naro
dem chlopskim, w ktбrym poczucie wspбlnoty 

przejawialo si~ w antyfeudalnej walce chlopбw, 
prowadzonej przy wspбludziale tylko nizszego 
kleru prawoslawnego. Орбr przeciwko wyzysko
wi feudalnemu nabieral wi~c niezwykle gwal
townego charakteru і wiчzal si~ scisle z walkч 
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о wyzwolenie narodowe. "Kwestia ukrainska" sta
la si~ tez jednym z najЬardziej palцcych proble
mбw nurtujцcych Rzeczpospolitц. 

W XVIII w. na Prawobrzezu nastцpilo calko
wite odrodzenie wielkiej wlasno8ci ziemskiej. 
Kolonizacja magnacka przyniosla w efekcie li
kwidacj~ skutkбw niszczycielskich wojen prowa
dzonych w ciцgu XVII w., post~p gospodarczy 
і wzrost zaludnienia; poczцtkowo tez zapewniala 
znaczne swobodY. osadnikom. Swiadczy о tym naj
lepiej pot~zna fala zbiegostwa kierujцca si~ na 
poludniowц Kijowszczyzn~ і Braclawszczyzn~ w 
latach pi~cdziesiцtych і szescdziesiцtych XVIII w., 
przy czym znacznц cz~sc uciekinierбw stanowili 
poddani rosyjscy z Lewobrzeza. Przed rozbiorami 
najwi~kszц g~stosc zaludnienia na Ukrainie miala 
Rus Czerwona (30--40 оsбЬ na 1 km2, gdy w kon
cu XVI w. bylo tylko 10-15), nast~pnie Bra
clawszczyzna (25-30), mniejsze - Kijowszczyz
na, Wolyn і woj. belskie (10-15 оsбЬ wobec 
5-10 w koilcu XVI w.). W sumie tereny 
podlegle Rzeczypospolitej byly znacznie bardziej 
zaludnione od Пkrainy rosyjskiej. 

W latach 70-ych і 80-ych skonczyly si~ "wol
nizny" і nowi osadnicy w przyspieszonym tempie 
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byli zaprz~gani w kierat systemu folwarczno-
. -pailszczyznianego. Na wczesniej zagospodarq.wa
nych terenach Ukrainy - np. na Rusi Czerwo
nej - wymiary pailszczyzny doszly do а bsurdal
nych rozmiarбw 1 О dni w tygodniu od gospodar
stwa jednolanowego, podczas gdy w Malopolsce 
і Wielkopolsce wynosily "tylko" 6 d·ni. Pailszczy
zna na Rusi Czerwonej stanowila tez ponad 
90°/о obciцzeil chlopskich. Ро zakoilczeniu okresu 
"wolnizny" wlasciciele ziemscy na Kijowszczyz
nie і Braclawszczyzn_ie 'zцdali od osadnikбw az 
300 dni pailszczyzny rocznie. Zmienil si~ wi~c 

kierunek zbiegostwa chlopбw. Poddani uciekali 
teraz na Lewobrz.eze bцdZ na odlegle nawet te
reny Rusi Czerwonej. 

W drugiej polowie XVIII w. najwi~kszymi po
siadaczami na Ukrainie byly rody Potockich, 
Czartoryskich, Zamoyskich, Lubomirskich, Bra
nickich, Sanguszkбw, Koniecpolskch, Lanckoroil
skich, Jablonowskich. Byli to wlasciciele nie tylko 
wielkich majцtkбw prywatnych, ale r6wn1ez 
dzierzawcy krбlewszczyzn, prowadzцcy w nich 
rabunkowц gospodark~ przy ротосу swoich 
dzierzawcбw і rzцdcбw. Samowola tych ostatnich 
posuwala si~ do tego stopnia, ze cz~sto nie wpu-
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szczali nawet na zarzчdzany przez siebie teren 
krбlewskich lustratorбw. Kosztem chlopбw і mie
szczan dzierzawcy dorabiali si~ tez szybko wiel
kich majчtkбw. 

Kolonizatorski charakter polskiego panowania 
na Ukrainie wplynчl tez na uksztaltowanie spe
cyficznego · charakteru szlachty osiadlej na tych 
terenach, ktбra pozЬawiona opieki slabnчcego 

panstwa mogla liczyc tylko na wlasne sily. Dla
tego wyrosly tu istne "panstwa'' magnackie 
z wielkimi dworami і licznymi wojskami pry
watnymi, stanowiчce oparcie dla drobnej і sred
niej szlachty czynszowej, wykorzystywanej przez 
feudalбw do zrywania sejmбw і sejmikбw, narzu
cania swej woli wladzom panstwowym, zasilajц
cej latyfundia w niezb~dny, zarzчdzajцcy element 
szlachecko-polski. Swoista struktura feudalizmu 
polskiego na Ukrainie wplywala na ogбlnopan

stwowe zycie polityczne, w ktбrym decydujцce 

znaczenie zdobyla wszechwladna magnateria kre
spwa. Wyraznie dostrzegal to juz Stanislaw Sta
szic, gdy pisal: "Dziedzinц najwi~kszych panбw 

і najЬogatszych domбw w Polsce sц wojewбdz

twa ruskie". Tak wi~c panowanie polskie na 
Ukrainie doprowadzilo w konsekwencji do \Ve-
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wn~trznego oslabienia Rzeczypospolitej. Poloze
p.ie mieszczan і chlop6w w samowolnie rzчdzonych 
kr6lewszczyznach stalo si~ tez znacznie ·ci~zsze 
niz w dobrach prywatnych, tym bardziej ze 
mieszkancy tych majqtk6w nie mieli oparcia w 
sqdach referendarskich, kt6re na innych terenach 
cz~sto oslanialy poddanych przed samowolq dzier
zawc6w. 

W majqtkach kr6lewskich magnateria prowa
dzila gospodark~ ekstensywnq, 50-60°/о docho
d6w starostw pochodzilo z dzierzawy karczem. 
R6wniez w dobrach prywatnych, ze wzgl~du па 
utrudniony eksport zЬoza, gorzelnie przynosily 
najwi~kszy doch6d. Dopiero w latach osiemdzie
siqtych za po8rednictwem port6w rosyjskich nad 
Morzem Czarnym rozpocz~to eksport zЬoza do 
Europy zachodniej, pocz~to tez zaopatrywac w 
produkty rolne oddzialy carskie stacjonujqce na 
Prawobrzezu. Pr6by wyjscia z towarami rolnymi 
na Zach6d nie przyniosly j ednak spodziewanych 
efekt6w і w dalszym ciqgu propinacja zajmowa
la najwazniejszq pozycj~ ро stronie do~hod6w. 
Duze znaczenie w gospodarce magnackiej mialy 
r6wniez hodowla (tradycyjna sprzedaz wolбw)., 

pszczelarstwo і lesnictwo. 
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W trudnej sytuacjri znalazly si~ miasta ukrain
skie, ~d~ce ongis osrodkami ksztaltowania si~ 

rodzimej kultury. Starostowie і wla8ciciele miast 
starali si~ .zrбwnac mieszczan z chlopami, zmu
szali ich do panszczyzny, placenia czynszбw, а na
wet uzywali mieszczan jako naganiaczy podczas 
polowan. _w XVIII w. wszelkimi sposobami sta
rali si~ zlikwidowac samorz~d miejski oraz prze
j~c calkowicie wladz~ nad miastami. 

Nadal zle wygl~daly sprawy religijne і, со 

za tym idzie, oswiata. Polska szlachta w dal
szym ciчgu prowadzila akcj~ wprowadzania ko
sciola unickiego, przy czym, korzystajqC Z calko
witej wladzy nad chlopami, przemocч przeciчga
la cale wsie na to wyznanie. Prawoslawni nie 
mieli w Polsce zadnych praw politycznych ani 
nawet wlasnych szkбl. Kosciбl unicki rбwniez 

nadal byl uposledzony. Duchownym tego wyzna
nia odmawiano praw politycznych z. powodu ich 
"podlego pochodzenia" і traktowano jak chlopбw, 
Ьowiem ogromna wi~kszosc ksi~zy wywodzila si~ 

z ludu. Proboszczowie uniccy і prawoslawni -
paтochowie - byli n~dznie wynagradzani, а po
padto zoЬowiчzani do placenia dziesi~ciny koscio
lowi katolickiemu, musieli wif;c wraz z rodzinami 
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dorabiac рrасч na roli, со jeszcze bardziej zbliza
-lo ich do mas ludowych. Synбw paroch6w, kt6-
rzy nie poszli do stanu duchownego, sejm 1764 r. 
nakazal traktowac jak poddanych chlopбw zobo
wiчzanych do odrabiania panszczyzny. Przynalez
nosc do kosciola unickiego zamykala tez drog~ 

do godnosci і urz~dбw і do 1790 r. zaden biskup 
unicki nie zasiadl w senacie. 

R6wnoczesnie wladze polskie staraly si~ spo
lonizowac ludnosc ukraiilskq. W tym celu popie
rano kolegia jezuickie we Lwowie, Barze, Win
nicy, I:..ucku і innych miastach. Nieliczne szkoly 
unickie mialy wybitnie polonizacyjny program 
nauczania і polski j~zyk wykladowy. Mimo uci
sku narodowego przy parafiach istnialy jednak 
narodowe szkoly ukrainskie prowadzone przez 
w~drownych diakбw, podobnie jak w miastach 
dzialaly szkoly zakladane przez "bractwa" pra
woslawne, cieszчce si~ szerokim poparciem 
miejscowego spoleczei:tstwa. W szkolach tych wy
kladano przedmioty humanistyczne, matematyk~, 
astronomi~ і muzyk~, cz~sto w sposбb pokrewny 
post~powym ideom Oswiecenia. Mlodziez ukraii:t
ska zbiegala cz~sto na stuфa do Kijowa і szkбl 

Lewobrzeza, gdzie mimo ucisku carskiego і stop-

57 



niowego likwidowania autonomii, mozliwosci roz
woju kulturalnego byly jednak znacznie wi~ksze. 
Do pieczar kijowskich ciчgn~ly tez tlumy piel
grzymбw z Prawobrzeza. Szlachta starala si~ za
braniac tych podrбzy dowodZqC, ze chlop "niech 
lepiej ten czas, ktбry traci na drog~ do Kijowa, 
оЬrбсі na upraw~ roli". Mimo granic dzielчcych 
Ukrain~ na dwie cz~sci, stale odbywal si~ ruch 
w оЬіе strony, przy czym przewodzili w nim du
chowni і kupcy jezdzчcy z towarami. Swiadczylo 
to о rosnчcych zwiчzkach ksztaltujчcej si~ ukraiil-' 
skiej wspбlnoty narodowej. 

W drugiej polowie XVIII w., dzi~ki zakladaniu 
przez magnateri~ manufaktur, zaznaczyl si~ roz
wбj gospodarczy miast. 

W Tulczynie kolo Braclawia Szcz~sny Potocki 
zorganizowal wytwбrni~ plбcien, "sukien ordyna
naryjnych", skбr, broni bialej і palnej, "ріесбw 
wielkich saskich wyzlacanych" itp. W Niemiro
wie Wincenty Potocki zalozyl manufaktury mu
slin6w, chustek і tkanin bawelnianych. Та ostat
nia zatrudniala 300 pracownikбw. Niemirбw stal 
si~ tez powaznym osrodkiem produkcji rzemie
slniczej. "Mieszkajч tutaj Niemcy, jak to sto
larze, gwozdziarze, kowale, siodlarze, rymarze, 
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tkacze, kapelщ;znicy, stelmachy, mlynarze, ciesle, 
. inni rzemieslnicy, u kt6rych d9stanie kupic 
zamkбw francuskich, siodel, chomont6w, kapelu
sz6w, l6zek, kanap6w, komod6w і rбzne rzeczy rо
Ьіч, nawet fuzje". W Korcu na Wolyniu Czarto
ryscy zalozyli wytw6rni~ "fajansu dor6wnujч

cego angielskiemu", karet, sk6r oraz sukien. Та 
ostatnia zatrudniala og6lem ponad 300 roЬotnik6w 
і oparta byla na nakladzie, skupiala bowiem sze
reg duzych warsztat6w posiadajчcych cz~to ро 
ЗО pracownik6w. R6wniez tutejsza wytw6rnia 
pl6cien miala charakter nakladczy - skupiala 
przчdki "sposobiчce ро wsiach". Tak wi~c na 
Prawobrzeznej Ukrainie 'rodzily si~ zalчzki ustro
ju kapitalistycznego. W Korcu dziaJ:aly liczne za
klady rzemie5lnicze і wytw6rnie tabaki. Duzy 
osrodek przemyslowy powstal r6wniez kolo Zy
tomierza. "Samych bud potazowych jeвt tu wi~
cej niz 100, rud zelaznych blisko 300. Potaz6wek 
wychodzi na 1 ООО dziesi~cin, smoly bez liczby 
{tak duzo) : .. hut szklanych znajduje si~ kilkana-
8cie, w kt6rych przednie szklo rоЬіч і rysunki"
informuje wsp6lczesna relacja. 

W kluczu siedliskim na Wolyniu powstal wielki 
ріес і warsztaty produkujчce wyroby zelazne, 
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armaty, ріесе, mozdzierze, dzwony, szklo. Drugi 
wielki ріес oraz dwie fryszerki powstaly pod 
Korcem w dobrach Czartory~kich, trzeci pod 
Drylowem kolo Zytomierza. Dymarki dymily tez 
kolo Wlodzimierza W olynskiego, Kijowa і Cud
nowa. Manufaktury magnackie nie znajdowaly 
jednak szerszego odbiorcy і z braku rynku zbytu 
stopniowo bankrutowaly. Pewn~ pr6b~ wyjscia 
z · zastoju gospodarczego byly pr6by oczynszowa
nia chlop6w. Podj~l je w swoich maj~tkach Sta
nislaw Szcz~sny Potocki, jednak ро jego smierci 
syn przywr6cil panszczyzn~. Bratanek kr6la, ,,nie
znany ksi~z~ Poniatowski", Stanislaw, podj~l na
wet pr6b~ uwlaszczenia chlop6w. 

Przez caly XVIII w. Ukraina byla widowni~ 
ostrej walki klasowej toczonej przez masy ludo
we przeciw polskim feudalom. Ро powstaniach 
Palija, Perebinosa і Werlana caly kraj ogarni~ty 
zostal zbrojnym ruchem hajdamak6w, kt6rego 
najwi~ksze nasilenie nast~pilo w latach 1730-
-1750. "Hajdamacy byli to ludz.ie, kt6rzy Zyli 
w rozkoszy - pisal jakis wsp6lczesny szlachecki 
autor - w pr6zniactwie, bezczynnosci, na woli, 
czyli nie podlegali nikomu: wesolo, nikogo si~ 

nie Ьаlі, pili, hulali. Коти nie роdоЬа si~ раб-
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szczyzna, ci~zare.,m stala si~ zona і dzieci, ten 
uciekal na Sicz, іу~ swoЬodnie, pil і hulal". Haj
damakami byli Ко~а~у, chlopi, uЬodzy mieszcza
nie, wlбcz~dzy, rбzni' ludzie "luzni" і pospolici 
przest~pcy, ktбrzy zbierali si~ w niewielkie od
dzialy і napadali na dwory szlacheckie, majчtki 
magnackie, koscioly unickie, karawany kupieckie, 
czasem nawet na wi~ksze miasteczka і zamki. 

Hajdamaka 



Przywбdcami tych oddzialбw byJi przewaznie Ko
zacy zaporoscy, poddani Rosji/ 

Okreslenie "hajdamaka'' .,(о raz pierwszy poja
wia si~ w dokumentach historycznych z roku 
1717; ostatniц wzmiank~ na ten temat znajduje
my w zrбdlach z lat osiemdziesiцtych XVIII w. 
Grupy hajdamakбw dzialaly poczцtkowo na 
obszarach Kijowszczyzny і Braclawszczyzny, 
p6zniej pojawily si~ na Lewobrzezu і Zaporozu 
oraz pograniczu tureckim і tatarsldm. W napa
dach swych hajdamacy cz~sto wsp6ldzialali z chlo
pami і wyst~powali jako obroncy wyzyskiwanego 
ludu, czasem byli tylko zwyklymi rabusiami sci
ganymi nie tylko przez wojsko і szlacht~, ale 
rбwniez і wiesniakбw. Powszechnie posцdzano ich 
о kontakty z nieczystymi silami, uwazajцc na 
przyklad, ze nie mozna do nich trafic z broni pal
nej. Zdobyte na szlachcie, bogatych mieszczanach, . 
kupcach і Zydach kosztownosci - zloto, srebro, 
klejnoty, cenne naczynia - chowali w dziuplach 
starych drzew, jaskiniach, zakopywali w ziemi. 
Stare legendy gloszц, ze hajdamackie skarby le
zч dotцd w ziemi, czekajцc na odkrywc~. Boha
terowie wypraw przeciw szlachcie opiewani byli 
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w licznych pies~iach і dumkach, slawiцcych nie
smiertelne czyn)\obroncбw ludu. 
· Szczegбlny roz~os zdobyl sobie oddzial Sawy 

Czalego. J ego dowбdca przeszedl pбzniej na stro
n~ wladz polskich і pomagal wojsku tropic wspбl
towarzyszy, za со w 1741 r. spotkala go zasluzo
na kara z rцk hajdamakбw. Duze sukcesy odno
sil tez Wasyl Tomka, dzialajцcy na Lewobrzezu. 
Musial powaznie dac si~ we znaki wladzom ro
syjskim, skoro ро schwytaniu go w 1735 r. zo
stal skazany na powieszenie za zebro na haku, 
okrutnq kar~, bardzo rzadko stosorwanq w usta
wodawstwie panstwa carskiego. 
Poczцtkowo hajdamacy poprzestawali na rabun

ku і nie zabijali swych ofiar, chyba tylko w wypad
ku zbrojnej obrony. Tak np. gdy w 1734 r. w 
Zielone Swiцtki napadli na dwбr w Nosowicach 
kolo Homla, zawiцzali dziedzicowi powrбz na szy
j~ і pobili zon~, usilujцcц bronic m~:l.a, ale gdy 
szlachcic wskazal ukryte pieniцdze і dokumenty; 
puscili go wolno і zabrali jedynie kosztowno8ci oraz 
spalili papiery. Wladze polskie okrutnie trakto
waly pojm~nych hajdamakбw. "Mnie samego w 
wi~zieniu trzymali, wielkie m~ki zadawali, szy
nami palili, siark~ przy swiecy раlцс na ~m 
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brzuch krople z ogniem puszc?пali 1Chudoby mojej 
na 50 talarбw bitych zabral sa jegomosc, pul
kownik Dominik" - pisal j е n z haj damakбw. 
Najcz~sciej stosowanц karц bylo Ьісіе kijami, ро 
200-300 uderzeil! Hajdamacy na оgбІ m~znie 

znosili tortury. Gdy do slawnego Stepana Kalinia
ka_ zblizyl si~ kat z rozpalonym zelazem, Ьу wy
mбc zeznania, uslyszal slowa: "Nic nie wiem, nic 
nie powiem! N iech b~dzie na wet to zelazo!'' 

Szerokim echem odЬil si~ na Ukrainie w 
1736 r. napad 500 hajdamak6w na miasto і zamek 
Pawolocz na Kijowszczyznie, nalezцce do rodzi
ny LuЬomirskich. Mszczчc si~ za okrutne repre
sje, napastnicy zamordowali wtedy 35 .Zyd6w 
і troje szlachty, zraoowali stado rasowych koni, 
mnбst~o pieni~dzy і innych kosztownosci. Napa
dli tez na Pohrebyszcze, kolo Berdyczowa, gdzie 
dokonali nowej rzezi, ро czym роЬісі przez woj
sko uszli na Sicz. Tam zostali surowo ukarani 
przez staгszyzn~. W ojsko polskie na og6l za
wsze zwyci~sko wychodzHo z potyczek z haj dama
kami, jednak w 1737 r. doznalo niespodziewanie 
porazki pod Kamionkц nad Tasminem. 

Na Rusi Czerwonej, gdzie ucisk spoleczny byl 
wi~kszy niz na Prawobrzezu, tworzyly si~ grupy 
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opryszk6w zloz~e z chlopбw, gбrali, lиdzi "lui
nych" і wszystki h sklбconych z praweт і oby
czajaтi. Z niedost nych kryjбwek w lasach kar
packich grиpy te wjpadaly na niziny і raЬowaly 

szlacht~, ksi~zy katolickich, kupcбw і Zyd6w. 
Opryszkowie na ogбl rzadko zabijali swe ofiary, 
raczej tylko z powodбw osobistych, тіеlі tez 
wlasny honor zЬбjnicki zakazujцcy np. krzywdze
nia оsбЬ slabych і biednych. Osrodkieт ich dzia
lalnosci stalo si~ przede wszystkiт Pokucie, gdzie 
szczegбlnyт рораrсіет chlopбw cieszyl si~ slaw
ny Oleksy Dowbиsz. "Daj ти Boze wszystko, со 
najlepsze - тбwіlі о nіт wie8niacy. - Daj ти 
zdrowie і тajqtek, gdyz broni nas przed wszelkц 
biedq і nas, ubogich, wspoтaga pieni~dzтi". Wo
bec szlachty Dowbusz byl okrutny, ale raz okazal 
swq wspanialoтyslnosc: bylo to podczas napadu 
na тajцtek Karpiilskich. Zastal w dоти tylko po
loznic~ z noworodkieт, przyszlyт роеtц Fran
ciszkiem, oraz wiejskq poloznq. Potraktowany 
przez chorq dziedziczk~ jak gosc, zachowal si~ 

nadzwyczaj grzecznie і nie tylko ze nic nie zra
Ьowal, ale dal jeszcze pieniqdze polo:lnej ЬаЬ

се. 

Dowbusz zbieral wiosnч swych lиdzi na Stohu, 
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najwyzszym szczycie Bieszczadб)V'~ zimц rozpu
szczal oddzial do chalup. ZuchwAly opryszek kil
kakrotnie wymykal si~ szcz~sliwie oblawom, а 
pojmani przez wojsko jego ludzie nigdy nie wy
dali dowбdcy' mimo tortur і przypiekania zela
zem. W 1744 r. Dowbusz napadl na dwбr Коп..: 
stantego Zlotnickiego, znanego organizatora wy
praw przeciw opryszkom. "Nie przyszedlem tu 
ро pieniцdze - o5wiadczyl pojmanemu szlachci
cowi.- lecz ро twц dusz~, bys nie m~czyl wi~
cej ludzi". Cala rodzina Zlotnickich zostala wy
mordowana, а dw6r spalony. Najwi~kszym wy
czynem Dowbusza bylo zdobycie і zrabowanie 
zamku Bohorodczany kolo Stanislawowa. W 
1745 r., gdy opryszek przybyl w odwiedziny do 
swej kochanki, padl od kuli zazdrosnego m~za, 

Stepana Dzwinczuka. Jego towarzysz Wasyl Bu
jurak dzialal jeszcze przez 9 lat, az zdradzony 
wpadl w polskie r~ce. Za liczne napady і morder
stwa czekala go straszna smierc. Wyrokiem sцdu 
"nalezy mu zywcem odrцbac r~ce toporem ро 

lokcie. N а koniec, Ьу innych przed takim sposo
bem .Zycia przestrzec, obwinionego nalezy po
cwiartowac. Cialo jego powiesic na szubienicy 
w polu przy drodze, а p6zniej zakopac w ziemi. 
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Glowa tylko m.a Ьус dluzej wystawiona". Wyrok 
·wykonano natychmiast ро jego ogloszeniu. 

W latach czterdziestych ruch hajdamacki na 
Ukrainie nieco przygasl. Niebawem jednak doszlo 
do nowej fali wystцpieб.. Z wojewбdztwa kijow
skiego pocz~to donosic, ze "w tamtym kraju 
swawolnicy і wlбcz~dzy grasowac zacz~li, ludzie 
urzцdzali na przejezdzajцcych ро traktach mor
derstwa, ро wsiach і miastach w domy rбzne 

wdzierali si~ і rabowali". Hajdamacy zdobyli za
mek w Winnky і zniszczyli wszystkie akta, zra
Ьowali tez miasto Fastбw, z powodzeniem napa
dali na mniejsze forteczki. О atakowanych obiek
tach mieli zawsze dokladne informacje od chlo
pбw przywozцcych zywnosc na Sicz. Organizowa
ne pтzez szlacht~ oddzialy nadwornych Kozakбw 
byly niepewne і cz~sto przechodzily na stron~ 

napastnikбw. Tylko od marca do czerwca 1750 r. 
zanotowano na Ukrainie PrawobrzeZпej 44 napa
dy, ofiarч ktбrych padlo 27 (polowa) miast Bra
clawszczyzny oraz 111 wsi. NajЬardziej dokuczli
wy dla szlachty okazal si~ wtedy ·Iwan Podolak. 
Rбwniez w tym czasie nasilil si~ ruch oprysz
kбw, а jego przywбdca, Iwan Bojczuk, przeszedl 
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do legendy dzie;ki smialemu atakowi na miastecz
ko Bolechбw w woj ewбdztwie ruikim. 

w latach szescdziesiцtych doszlo znбw do na
silenia walk klasowych. W tym okresie pocze;ly 
wygasac wolnizny kolonistбw osadzanycl1 przez 
magnatбw і szlachte; na pustych obszarach Bra
clawszczyzny. Chlopбw zmuszano do odrabiania 
panszczyzny, со j eszcze Ьardziej wzmagalo орбr. 
Masowy wбwczas powrбt ludu ukrainskiego do 
prawoslawia, zapoczцtkowany ozywionq dzialal
nosciq propag.andowц klasztoru motreninskiego 
(kolo Czehrynia), wywolal kontrakcje; ze stro
ny unitбw. Naprie;cie na wsi wzrastalo. Na 
tak bardzo niespokojnym gruncie dzialala szla
checka konfederacja Ьa·rska, zawiцzana 26 lutego 
1768 r. Miala ona patriotyczny, а jednoczesnie 
і konserwatywny charakter. Wyste;powala prze
de wszystkim przeciw bezceremonialnemu wtrц
caniu sie; Rosji w wewne;trzne sprawy Rzeczypo
spolitej, stawala tez w obronie rzekomo zagro
zonej przez krбla wiary ka tolickiej і przywilejбw 

szlacheckich. Doprowadzila rychlo do wojny. do
mowej, w kt6rej wojska kr6lewskie і wspomaga
jцсе je sily rosyjskie scieraly sie; z luznyrrii gru-: 
раті konfederat6w. Tymczasem nietolerancyjne 
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hasla zbuntowanej szlachty w,ydaly zlowrogi po
siew na N addnieprzu і j eszcze bardziej wz burzy
ly miejscowych chlopбw. Ро wsiach pocz~ly krч
zyc zlowrogie plotki. "Konfederacja barska przyj
dzie і w pien chlopбw і Kozakбw wytnie, ze і psy 
krew ich chlipac ~dq za nieposluszenstwo" -
szeptano ро cichu w chatach. Walczчce z konfe
derata~mi wojska koronne opuscily zagrozony 
powstaniem teren, а wywodzчcy si~ z miejscowej 
ludnosci Kozacy nadworni byli coraz Ьardziej 

niepewni. 
"Kilku fanatykбw zacz~lo grozic wloscianom 

naszej Ukrainy wszelkimi nieszcz~sciami, jesli nie 
przestanч Ьус grekami-nieunitami і nie stanч si~ 
grekami-unitami - pisal zatroskany kr61 Stani
slaw August. - Tego bylo dosyc, zeby ich pod
burzyc, а burit tych ludzi to nie .zarty! ... Fanatyzm 
grecki і niewolniczy walczy ogniem і mieczem 
z fanatyzmem katolickim, szlacheckim ... То pew· 
ne, ze bez konfederacji barskiej nie byloby tego 
nowego nieszcz~scia". Gdy na Ukrain~ wkroczyly 
oddzialy carskie, Ьу wesprzee sily koronne w wal
ce z konfederatami, wsrбd ludu rozeszly si~ po
gloski, ze Rosjanie Ь~dч wyzwalac chlopбw spod 
polskiej wladzy. Ро wsiach poczql nawet krчzyc 
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rzekomy ukaz Katarzyny ІІ wzywajцcy lud 
ukrai:б.ski do obrony prawoslawia oraz wyp~dze
nia Polakбw і .Zydбw. 

W maju 1768 r. wybuchlo powstanie chlopskie, 
znane w historii jako koliszczyzna. Na jego czele 
stanцl Kozak zaporoski Maksym Zelezniak. Po
czцtkowo powsta:б.cy uderzali na dobra szlachty 
na Braclawszczyznie, pбzniej zdobyli Czerkasy, 
Korsu:б. і mocno ufortyfikowany Bohuslaw (kolo 
Kaniowa). Uniwersaly Zelezn:їaka, skierowane do 
chlopбw, glosily, ze ро wyp~dzeniu Polakбw "pa:б.
szczyzny robic nie b~dziecie''. Do obozu powsta:б.
czego zewszцd naplywaly tlumy chlopбw і zor
ganizowane oddzialy, wsrбd nich najliczniejszy 
Semena Niezywego. Poczцtkowej fali wystцpie:б. 

nie towarzyszyly zabбjstwa, dopiero ро zaj~ciu 

Lisianki (kolo Kijowa) chlopi dali upust swej 
nienawisci do wyzyskiwaczy і dokonali pogro
mu szlachty oraz .Zydбw. Tlumy wlascicieli ziem
sk!ch uchodzily do Humania, gdzie na strazy 
porzцdkбw feudalnych stala silna zaloga zlozo
na w wi~kszosci z nadwornych Kozakбw. Jed
nym z setnikбw byl tu Iwan Gonta, "czlowiek 
bardzo przystojny, nie tylko mбw_il, ale і pisal ро 
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polsku doskonale, ulozenie jego bylo takie, ze 
і dzis uszedlby za obywatela". 

Gdy oddzialy Zelezniaka zbli.Zyly si~ pod mia
sto, Gonta ze swoimi ruszyl im na spotkanie. Do 
walki jednak nie doszlo, bowiem Gonta byl juz 
w zmowie z powstailcami і wraz z calym swym 
oddzialem przeszedl na stron~ Zelezniaka. Hu
mail wpadl w r~ce powstailc6w chlopskich, kt6-
rzy przystqpili do rozprawy z miejscowq szlach
tq, unitami, ZY'iami oraz ksi~zmi katolickimi. Do
szlo do gwalt6w і rabunk6w. Niebawem cale mia
sto obficie splyn~lo krwiq tysi~cy ludzi. Ofiarq 
terroru padli wszyscy zamozniejsi mieszkailcy 
Humania. Sam Zelezniak - jak pisze Wlady
siaw Serczyk w swej niedawno wydanej ksiqzce 
Hajdamacy - zdobyl trzy kufry pelne srebra. 
Straszliwa rzez humailska wstrzqsn~la opiniq 
publicznq kraju. 

Tymczasem wystqpienia powstailc6w trwaly 
nadal. Niebawem hajdamacy zaatakowali pogra
niczne miasto tureckie Balt~, w kt6rym schroni
la si~ cz~sc szlachty. І tutaj doszlo do krwawych 
scen, ofiarq powstailc6w padli przypadkowo r6w
niez obywatele tureccy, со stalo si~ przyczynq 
ostrego konfliktu rosyjsko-tureckiego, gdyz cz~sc 
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hajdamak6w ЬуІа poddanymi cara. Konsekwencjц 
jego ЬуІ niebawem wybuch wojny rosyjsko-tu
reckiej. 

J ednoczesnie oddzial Niezywego zaatakowal 
і zdobyl Kani6w, inny zas dow6dca, Szwaczka, 
zdobyl Fast6w. W obu tych miejscowosciach zgi
n~lo rбwniez wiele szlachty, unit6w і Zyd6w. 
Jedynц ostojц wladzy polskiej na ogarni~tej pow
staniem Braclawszczyznie і Kijowszczyznie Ьу

Іа juz tylko ВіаІа Cerkiew. Zupelny niemal brak 
wojska koronnego uniemozliwial ochron~ mniej
szych miejscowosci. 

- "Jedyna jest nadzieja, ze wojsko moskiew
skie t~ smialosc chlopstwa u trzymac і poskromic \ 
moze" - mбwila szlachta patrzцc z nadziejц na 
wschбd. 

Wladze carskie, ohawiajцc si~ przeniesienia po
zogi na Lewobrzeze, energicznie przystцpily do 
pacyfikacji ogaгni~tych powstaniem terenбw. Na 
Kijowszczyzn~ і Braclawszczyzn~ wkroczyly sil
ne jednostki gen. Piotra Kreczetnikowa, z рото
еч pospieszyly im wojska koronne hetmana Ksa
werego Branickiego. Powstailcбw uj~to podst~

pem. Przybyly pod Humail niewielki oddzial ro-
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syjski zaofiarowal sw~ pomoc zbuntowanym Ko
zakom, ale ро pijackiej uczcie dow6dca jego nie
spodziewanie aresztowal Gont~ і Zelezniaka. Ро 
nadejsciu wi~kszych sil Rosjanie rozproszyli po
wstancбw і pojmali 65 Zaporozcбw, s~dzonych 

potem przez wladze carskie, oraz 780 chlopбw, 

wydanych w r~ce polskie. Zelezniaka "kazano Ьіс 
knutem 150 razy, wyci~c mu nozdrza, wypalic na 
glowie і szcz~kach znaki, wyslac do N erczynska 
(Wsch. Syberia) na katorznicze roЬoty az do 
smierci". Znacznie gorszy byl los Gonty, ktбry 
Ь~dцс poddanym polskim, s~dzony byl przez wla
dze Rzeczypospolitej. Wyrok nakazywal, Ьу kat 
przez 10 dni sciцgal zen ро trochu skбr~, jedena
stego dnia odrцbal nogi, dwunastego dnia r~ce, 

trzynastego - serce, а czternastego - glow~. 

Wedlug relacji swiadk6w kazni "Gonta szedl .na 
stracenie z obliczem spokojnym і wesolym, j~kby 
si~ wybieral do kuma na chrzest. Kat zerwal 
z niego plat skбry. Bryzn~la krew, ale oblicze 
hajdamaka nie drgn~lo. Zerwal nowy plat skбry, 
і wtedy Gonta powiedzial: "0! mбwili, ze b~dzie 
bolee! Naprawd~ to wcale nie boli". Wedlug in
nej relacji m~czony Gonta- "ryknчl wielkim glo
sem". 
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Branicki, podobno uj~ty m~stwem skazaiica, 
kazal przerwac tortury і dokonac egzekucji. Przez 
cale lato trwala na Ukrainie okrutna pacyfikacja. 
Pojmani przez Rosjan Szwaczka і Niezywy rбw
niez zostali ukarani smierciц. W samym tylko 
Lwowie wieszano dziennie ро ЗО chlopбw і haj
damakбw. Szczegбlnym okrucieiistwem wyr6Zпial 
si~ regimentarz J бzef St~pkowski. N а wsiach 
ukraiiiskich wybuchla panika і jeszcze przez sze
reg tygodni ро zakoiiczeniu pacyfikacji chlopi 
ukrywali si~ w lasach і na bagnach, nie wracajцc 
do gospodarstw. Zawleczona z frontu tureckiego 
epidemia jeszcze bardziej przyczynila si~ do wy
ludnienia miast і wsi ukraiiiskich. Mimo krwa
wych represji napady hajdamakбw na dwory 
szlacheckie nie ustawaly, ale stopniowo prze
ksztalcaly si~ w pospolity bandytyzm zwalczany 
rбwniez przez samych chlopбw. 

Porazka konfederacji Ьarskiej doprowadzila do 
pierwszego rozbioru Polski (1772 r.). Znacznц 

cz~sc ziem ukraiiiskich zaj~}a Austria: prawie ca
le wojewбdztwo ruskie, z wyjчtkiem cz~sci zie
mi belskiej, oraz skrawki wojewбdztwa podol
skiego і wolyiiskiego. Teren ten w przyszlosci zo
stal okreslony mianem Galicji Wschodniej. 
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Protest mas chlopsko-plebejskich przeciw uci
skowi znalazl swбj wyraz w liryce і muzyce lu
dowej. Ро Ukrainie krчzyli liczni lirnicy, bandu
rzysci і kobziarze, opiewajqcy dzielne czyny haj
damakбw oraz bohaterбw narodowych: Nalewaj
ki, Pawluka, Chmielnickiego, Gonty і Zelezniaka. 
Wladze polskie nie bez powodu traktowaly w~
drownych piesniarzy і muzykбw jako niebezpiecz
nych burzycieli istniejчcego porzчdku spoleczne
go, dlatego tez przesladowaly ich і wtrчcaly do 
wi~z1en. Ро stlumieniu koliszczyzny wrzenie 
wsrбd ludnosci ukraiilskiej nadal nie ustawalo. 
Szczegбlnie mocno oddzialywaly na lud wydarze
nia rewolucyjne w Rosji і na Ukrainie Lewo
brzeznej, zwiqzane z powstaniem Pugaczowa. 
Usprawnienie aparatu administracyjnego Rzeczy
pospolitej w wyniku reform przeprowadzonych 
przez оЬбz patriotyczny bylo odczuwane przez 
chlopбw і mieszczan jako wzmozenie ucisku. 
W masach ludowych odzyla tradycja Gonty, sze
rzyly si~ nawet pogloski, ze wбdz kozacki zyje 
і przyjdzie walczyc z panami. Miejscem agitacji 
ludowej staly si~ szczegбlnie karczmy, targi, jar
marki і odpusty. Osrodkami oporu byly nadal 
parafie і bractwa, zas duchowymi przywбdcami 
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ludu stawali siE; zwykle parochowie prawoslawni 
і uniccy. Nie przypadkiem szlachta zчdala, аЬу 

"parochowie · z chlopami ро karczmach wraz nie 
pijali і nie spiewali, siedzчc z kwaterkч za sto
lem, z pogorszeniem Zydбw, о Chmielnickim pio
senek zalosnych". 

Nadal walE;saly siE; ро Ukrainie "swawolne ku
py" hajdamackie zasilane przez Kozakбw zbie
glych ze sluzby dworskiej lub czeladzi. CzE;sto 
dochodzilo do zaburzen, napasci na dwory, na 
Zydбw-arendarzy, zчdan zwrotu odebranych 
gruntбw chlopskich, przywrбcenia dawnych praw, 
zwolnienia mieszczan od panszczyzny і czynsz6w. 

- "Rus zawsze stanie z Moskwч і ріЕ;с tysiE;cy 
wojska rosyjskiego poruszy, skoro zechce, sto ty
siE;cy chlopstwa" - przestrzegal Szcz~sny Po
tocki na Sejmie Czteroletnim. Szlachta polska sie
dziala na Ukrainie jak na przyslowiowej beczce 
z prochem, mogчcej wybuchnчc w kazdej chwili. 
Kilkakrotnie dochodzilo juz do paniki wsrбd feu
dalбw, szczegбlnie w 1789 r., gdy chlopi na Wo
lyniu zabili rotmistrza Ignacego Wylczynskiego 
z rodzinч і kilku osobami sluzby. Przerazona 
szlachta pisala wtedy do krбla, prymasa і sejmu 
rozpaczliwe listy, ze "obywatel prywatnie і sa-
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motnie siedzцcy w domu, bezsilny, bezor~zny, 

bezludny, najwi~cej z poddailstwa sluzцcych ma
jЦcy, nawet poufac si~ nie moze bezpiecznie w 
mysleniu і wynajdywaniu sposob6w do docieka
nia zabierajцcych si~ na herszt6w, аЬу pr~dzej 
nie zginцl, nіт Ьunt wybuchnцc moze"; domaga
la si~ tez przyslania na Ukrain~ znacznej liczby 
wojsk koronnych. Sejm nakazal podj~cie krwa
wych pacyfikacji na zagrozonych buntem obsza
rach, lecz jednoczesnie zgodnie z programem oЬo
zu patriotycznego postanowil zwi~kszyc upraw
nienia kosciola unickiego, zr6wnac prawa bisku
p6w unickich z katolickimi, zalozyc prawo~lawne 
seminarium duchowne, stworzyc odr~bnц hierar
chi~ prawoslawnц, аЬу przeciцc wszelkie wi~zy 
lцсzцсе Ukrain~ z Rosjц. Program obozu patrio
tycznego zmierzal w istocie de asymilacji zywio
lu ruskiego, szczeg6lnie poprzez polskie szkolnic
two. 

Na Ukrain~ wyslano szereg pulk6w kawalerii 
narodowej, kt6ra podj ~la ostre represj е wo Ьес 
podejrzanych, szczeg6lnie na Wolyniu. Jednocze
snie szlachta na wlasш} r~k~ rozbrajala niepe\v
nych Kozak6w ze swojej sluzby, zamykala kuz
nie і zabraniala pracy kowalom, ustana\viala .., .. .;е 
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wsiach dziesi~tnikбw do nadzoru nad chlopami, 
przymusowo zaprzysi~gala sluzb~ і Kozakбw, 

zbroila milicj~. Szczegбlny terror dotknчl w~

drownych chlop6w, muzykбw, Wrnikбw і ksi~zy 

unickich, oskarzonych о podburzanie ludu і szpie
gostwo na rzecz cara tu. Zaaresztowano wtedy 
і demonstracyjnie przywieziono do Warszawy 
szereg wyzszych duchownych prawoslawnych 
z biskupem perejeslawsko-boryspolskim Wikto
rem Sadkowsk1m na czele. Polityka wobec Ukra
iny і Bialorusi w znacznym stopniu ograniczala 
post~powosc reformatorбw Sejmu Czteroletniego, 
ktбrzy na kresach kontynuowali tradycyjnч po
li ty k~ magna terii і przemocч starali si~ u trzymac 
w ryzach Ukraincбw і Bialorusinбw. Gdy w 
1792 r. wybuchla wojna polsko-rosyjska, wywo
lana zdradч targowiczan, masy ludowe ziem kre
sowych zdecydowanie opowiedzialy si~ ро stro
nie cara tu, со w znacznym stopniu przyczynilo 
si~ do porazki wojsk koronnych, а w konsekwen
cji do drugiego rozbioru .. 

W 1793 r. do Rosji przylчczone zostaly woje
wбdztwo kijowskie і braclawskie oraz wschodnia 
cz~sc Wolynia і dwa powiaty wojewбdztwa po
dolskiego. W wyniku trzeciego rozbioru (1795 r.) 
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Rosja zaj~la pozostalц cz~sc Wolynia. W ten spo
s6 Ь we wladanie carskie dostala si~ niemal cala 
Ukraina, obejmujцca Lewobrzeze, Prawobrzeze, 
Ukrain~ Slobodzkц, Ukrain~ Stepowц ( dawne ste
py nalezцce do Zaporoza і chanatu krymskiego), 
Krym. Tylko Galicja Wschodnia, Rus Zakarpacka 
і Bukowina (odebrana Turkom w 1775 r.) znala
zla si~ pod wladzq Austrii. І tym razem zabor
czy monarchowie, dzielцc Ukrain~, nie liczyli si~ 
z narodowymi aspiracjami ludu. Podzial kraju 
miє:dzy dwa mocarstwa przyczynil si~ do zaha
mowania rozwoju narodu, wplynцl .tez ujemnie 
na proces ksztaltowania si~ nowoczesnej swiado
mosci narodowej; u trudnial dalszy rozw6j kul
tury. 

W pailstwie HaЬsburg6w ziemie ukraiilskie by
ly zr6znicowane administracyjnie. Ukraina Za
karpacka nadal nale:lala do Kr61estwa W ~gier
skiego, Bukowina poczцtkowo stanowila oddziel
nц prowincj~, potem weszla w sklad Galicji, 
а wreszcie w 1849 r. stala si~ odr~bnц jednostkц 
administracyjnц. Ziemie pierwszego rozbioru \Ve
szly w sklad tzw. Kr6lestwa Galicji і Lodomerii. 
R6wniez na zjednoczonych pod wladzц Rosji zie
miach ukraiilskich wprowadzony zostal nowy ро-
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dzial administracyjny. W koncu XVIII w. Pra
wobrzeze zostalo podzielone na guberni~ kijow
skч, wolynskfi і podolskч, а Lewobrzeze і Ukraina 
Slobodzka- na charkowskч, czernihowskч і pol
tawskч, zdobyte zas na Tatarach ziemie chanatu 
krymskiego- na cherso:бskч і taurydzkq. Na Za
porozu juz wczesniej istniala gubernia jekatery
noslawska. 
Zamieszkujчca Prawobrzeze szlachta polska zo

stala zrбwnana w prawach ze szlachtч rosyjskч, 
zachowano j~zyk polski w sчdownictwie, utrzy
mujчc dotychczasowy system sчdowniczy і do 
roku 1840 prz.episy Statutu Litewskiego *. Masy 
ludu ukrainskiego uzyskaly pelnч swoЬod~ wy
znania religii prawoslawnej, mialy tez wi~ksze 

mozliwosci rozwijania rodzimej kultury і szkol
nictwa, nie nastчpila jednak 2:adna poprawa ich 
bytu, а nawet przeciwnie - wolni dotychczas 
chlopi na Ukrainie Stepowej і Krymie zostali 
przywiчzani do ziemi. 

"' Statutami nazywano w dawnej Polsce akty prawne 
b~d~ce odpowiednikami dzisiejszych ustaw. Wydawane 
w rбznym czasie, zostaly zeЬrane w Statucie Litewskim, 
kt6rego przepisy obowi~zywaly w Wielkim Ksi~stwie 
od XVI w. . 

во 



Sw. Mikolaj. Obraz ceтktewny 



Mimo calkowitej utraty samodzielnosci і no
wego podzialu politycznego w wieku XVIII na
stчpil powazny post~p w zyciu kulturalnym na
rodu. Na poczчtku stulecia znacznie rozwin~lo si~ 
szkolnictwo. Najwi~kszym jego osrodkiem ЬуІо 

Kolegium Kijowskie, przeksztalcone przez Pio
tra І w akademi~ (1701 r.), przyciчgajчce na stu
dia nie tylko mlodziez rosyjskч і ukrainskч, ale 
rбwniez licznych przedstawicieli ludбw Ьalkan

skich: Serbбw, I3ulgar6w, Czarnogбrcбw. Wpraw
dzie akademia w dalszym ciчgu posiadala charak
ter teologiczny, jednak w ciчgu 12 lat trwajчcej 
nauki wyposazala swych wychowankбw w po
wazny zasбb wiedzy. Biblioteka uczelnian~ posia
dala w swych zbiorach 1 О tys. ksiчzek. W akade
mii wyksztalcilo si~ wielu wybitnych przedsta
wicieli nauki і sztuki ukrainskiej, jak filozof 
і pisarz Hryhorij Skoworoda, kompozytorzy 
Maksym Berezow~ki і Dmytro Bortnianski, archi
tekt Iwan Hryhorowycz-Barski, profesor anato
mii Mykola Zgurski і inni. Studenci akademii 
rekru towali si~ przewaznie z rodzin starszyzny 
kozackiej, duchowienstwa, zamoinych mieszczan. 
Kazdego roku ksztalcilo si~ przeci~tnie ok. 1 ООО 
sluchaczy. W murach akademii wystawiano cz~-
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sto sztuki teatralne, ktбre zapoczцtkowaly po
wstanie narodowego teatru ukrainskiego, istnial 
tu r6wniez ch6r і orkiestra. Wychowankowie u
czelni bywali potem cz.::sto wykladowcami w 
szkolach rosyjskich і ukrainskich, w seminariach 
prawoslawnych. 

W 1727 r. powstalo kolegium w Charko'Л·le, 

kt6re rychlo stalo si.:: gl6wnym o8rodkiem nauki 
na Ukrainie SloЬodzkiej. Powazn~ rol.:: w rozwo
j u oswia ty odgrywaly tez szkoly w Czernihowie 
oraz Perejaslawiu. Starszyzna kozacka kilkakrot
nie zwracala si.:: do wladz rosyjskich z prosЬ:i 

о zalozenie uniwersytetu ukrainskiego, jednak 
zawsze spotykala si.:: z odmow~. W drugiej po
lowie ХУІІІ w. carat zaczцl zwalczac oswiat.:: 
ukrainsk~ і liczba szk6l zmniejszyla si.::. R6wniez 
wzrost obci~zen chlop6w panszczyznianych spo
wodowal zamykanie szkбlek parafialnych, Ьowiem 
wies nie byla w stanie ich utrzymywac. Polityka 
rusyfikacyjna caratu przyczynila si.:: do upadku 
Akademii Kijowskiej, kt6ra od polowy XVIII w. 
przeksztalcila si.:: w prowincjonaln~ rosyjsk~ u
czelni.:: duchown~. Podobnie bylo na podleglym 
Polsce Prawobrzezu, gdzie osrodkami nauki staly 
si.::. kolegia jezuickie prowadzцce akcj.:: poloniza-
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cyjnq. Wielu Ukraiilcбw ksztalcilo si~ w gl~bi 

Rzeczypospolitej і ulegalo stopnio\\-·ej polonizacji. 
Najgorsza byla sytuacja szkolnictwa na Bukowi
nie і Rusi Zakarpackiej. W pierwszej z tyt:h krain 
szkoly powstaly dopiero ро przylqczeniu prowin
cji do Austrii, і to z wykladowym j~zykiem nie
mieckim oraz rumuilskim, w drugiej prowadzo
na byla polityka intensywnej madziaryzacji, а w 
ccllej krainie istnialo tylko kilka szkбl z j~zy

kiem ukraiilskim. 
Dekret Piotra І z 1720 r., zakazujqcy druko

wania nad Dnieprem jakichkol wiek ksiqzek poza 
cer~kiewnymi, w duzym stopniu zdeterminowal 
charakter calej oswiaty. Do rozwoju literatury 
najbardziej przyczynil si~ w tym czasie Hryhorij 
Skoworoda, w~drowny nauczyciel, czlowiek о sze
rokich horyzontach myslowych, usilujqcy lqczyc 
swiatopoglqdowy idealizm z materializem і no
woczesnq myslq Oswiecenia. Pisywal piesni li
ryczne, bajki і wiersze umoralniajqce, stanowiqce 
najwi~ksze osiqgni~cie literatury ukraiilskiej do
by pбznego baroku. 

W swoich utworach .- jak Naтcyz, czyli po
znaj samego siebie lub Rozmowa zwana alfabet 

slawil pi~kno ziemi ojczystej, jej bohaterбw, 
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а gl6wnie Chmielnickiego, wyrazal umilowanie 
ludu, przedstawial demokratyczne poglqdy. 
Z utwor6w dramatycznych tego okresu nalezy 
wymienic przede wszystkim Wlodzimierz Teofa
na Prokopowicza, wybitnego publicysty, kazno
dziei і teoretyka literatury, piszчcego swobodnie 
r6wniez ро polsku і lacinie, oraz Milosc bozq 
Ukrainy... nieznanego autora. Rozwijala si~ tez 
poezja liryczna oraz satyryczna, kt6rej najbar
dziej celnym ntworem jest Placz mnich6w 
z Lawry nieznanego autora. Na Lewobrzezu, po
dobnie jak і na Prawobrzezu, w~drowali liczni 
роесі і muzycy, opiewajqcy bohater6w narodo
wych, wal~k~ ludu z panami, milosc do ojczyzny. 
Przy ratuszach dzialaly liczne orkiestry, а piesni 
ukrainskie zdobywaly sobie coraz wi~kszч popu
larnosc w samej Rosji. Do rozwoju zycia mu
zycznego przyczynila si~ dzialalnosc kolegium ki
jowskiego oraz szkoly muzycznej w Gluchowie, 
powstalej w 1737 r. Powaznie rozwin~la si~ r6w
niez historiografia. Do wybitnych przedstawicieli 
tej nauki nalezeli: Petro Simonowski, autor Kr6t
kiego opisu kozackiego malorosyjskiego narodu, 
і Wasyl Poletyka, tw6rca Historycznych wiado
mosci о powstaniu Ukrainy і zjednoczeniu z Ro-
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sjq. Сепnут dzielem tego okresu jest tez Topo
graficzny opis namiestnictwa czernihowskiego ріб
rа Oleksandra Szafonskiego. Do polowy XVIII w. 
literatura ukraiilska rozwijala si~ pod prze
moznym wplywem polskim, со widac bylo w j~

zyku, stylu utworбw oraz doЬorze gatunkбw. 

W dalszym ciчgu autorzy ukraiiiscy pisywali w 
j~zyku cerkiewno-slowiaiiskim z domieszkq slбw 
polskich ri ukraiiiskich. Dopiero w koiicu stul~cia 
poczчl ksztaltowac si~ j~zJ11k literacki oparty na 
Ьаzіе gwar naddnieprzaiiskich. 
Twбrczosc malarska tego wieku z powodzeniem 

kontynuowala tradycje poprzedniej epoki. Jej 
najwybitniejszymi przedstawicielami byli Hry· 
horij Lewyckyj, autor licznych portretбw, Wolo
dymyr Borowikowski, mistrz ludzkich emocji wy
razanych w portrecie, oraz Antin Losenko, twбr
ca obrazбw о tresci historycznej і mitolbgicznej. 
Szereg osiчgni~c miala tez ukraiiiska archi tektu
ra, szczeg6lnie w intensywnie rozbudowanym 
wбwczas Kijowie. W miescie powstal budynek 
akademii, cerkiew Pokrowska і Mykoly Nad
brzeznego, klasztor Cyryla, dzwonnice Dalszych 
і Blizszych Pieczar, tzw. gmach kornije·wski w 
Lawrze, liczne fontanny і palace. Do rozbudowy 
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Sewastopol па przelomie ' XVIII і ХІХ w. 
Rys. Р. Swtntn 

Kijowa najbardziej przyczynili si~ najwi~ksi 

w6wczas architekci ukrainscy: Stepan Kownir 
і Iwan Hryhorowycz-Barski. Najpi~kniejszym 

obiektem wzniesionym wtedy w Kijowie byla 
ceгkiew Andrejewska, zbudowana w latach 1747-
- 1748 w stylu p6znobarokowym przez slynnego 
architekta wloskiego Bartolomeo Rastrellego, 
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twбrcy tak znanych dziel, . jak РаІас Zimowy w 
Petersburgu czy Wielki РаІас w Carskim Siole 
(dzis. Puszkino). Rбwniez w mniejszych miejsco
wosciach panowal ozywiony ruch budowlany. 
W Baturynie і Gluchowie powstaly раІасе het
mana Razumowskiego, w Laliczach na Czerni
howszczyznie - раІас hr. Zawadzkiego, w No
womoskiewsku kolo Jekaterynoslawia- drewnia
ny Zaporoski Sobбr. Twбrczosc artystyczna ludu 
ukrainskiego wyrazala si~ rбwniez w rzezbie, ce
ramice, produkcji kilimбw ozdabianych rбi.nymi 
figurami geometrycznymi. 

W ciчgu XVII і XVIII w. kultura ukrainska 
wywierala znaczny wplyw na prawoslawne naro
dy ba~kanskie oraz Rosj~, ktбrej slownictwo, dzi~
ki posrednictwu ziem naddnieprzanskich, wzbo
gacilo si~ о wiele teгminбw zachodnioeuropej
skich z zakresu kultury, techniki, sztuki woj
skowosci. 



13. Codzienne іусіе 
w kraju nad Dnieprem 

Przemozny wplyw na codzienne .Zycie narodu 
ukrainskiego w XVI-XVIII w. wywierala Koza
czyzna, ..вtanowiqca specyficznq cz~sc narodu. J ej 
"stolica" - Sicz Zaporoska - lezala na wyspie 
dnieprowej, posrбd niedost~pnych bagien, trzcin 
і moczarбw. Zachowany opis Wilhelma Beaupla
na, inzyniera krбlewskiego przebywajqcego przez 
dlugi czas na Ukrainie, stwierdza, ze najwi~kszq 
plagq tych okolic byly owady. "Wzdluz Boryste
nesu unosi si~ nieskonczone mnбstwo much. Ran
kiem widzi si~ cale roje, lecz nie sq one dokucz
liwe. W poludnie inne si~ pojawiajq, wielkie jako 
kciuki, niepokojq konie і raniq ich skбr~ tak, ze 
Sq one cale pokrwawione. Lecz najg:лszy jest 
wieczбr nad rzekq, gdy si~ pojawiq muszki і ko
mary. Nie sposбb w ogбle zasnqc bez poloh -
jak to nazywajq Kozacy. Jest to maly namiot, 
pod ktбrym spiq, Ьу si~ zabezpieczyc przed tymi 
owadami. Gdyby nie ta ochrona, byliby rano 
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z zapuchni~tymi twarzami. Sam tego doswiadczy
lem, wi~c со nieco na ten tema t mog~ powie
dziec. Trzy dni przeszlo, zanim mi twarz powr6-
cila do poprzedniego stanu. Nic prawie nie wi
dzialem, ani tez oczu nie moglem rozewrzec, gdyz 
powieki mialem zapuchni~te". 

Sicz - niszczona przez napastnikбw w jednym 
miejscu, przenoszona byla na drugie. Najwi~ksza 
siedziba - na wyspie Bazawlwk - otoczona Ьу- · 
la walem ziemnym о wysokosci 10 m і drewnia
nц palisadц, dost~pu do ktбrej bronil gl~boki rбw 
z wodц. Obwбd walбw wynosil ponad 1500 m. 
Wsrбd umocnien staly baszty z dzialami, posrod
ku twierdzy byl oЬszerny majdan przeznaczony 
na odbywanie rad kozackich, wokбl niego staly 
drewniane chaty zwane kureniami, tak obszerne, 
ze mogly pomiescic nawet kilkaset оsбЬ, sklady, 
kuznie, dzialownia, kancelaria, warsztaty, pro
chownia і zbrojownia. 

Kazdy zbieg z Ukrainy, Polski lub Rosji mel
dowal si~ u atamana kurenia і dostawal przydzial 
do jednostki. "Przyjmujц tu kazdego, bez bada
nia wiary, praw, ojczyzny і przyczyn, dla kt6-
rych porzucil dom" - pisal przebywajцcy z woj
skiem na Zaporozu kapitan -armii rosyjskiej Za-
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ruls~. Od kandydata na Zaporozca zцdano tylko 
bezzeЦnego stanu, а Sicz ЬуІа chyba jedynym V\. 

Europie osiedlem pozbawionym zupelnie ikobiet. 
Kozacy uwazali, ze ,kobieta kr~puje tylko swobo
d~ m~zczyzny, ktбry powinien sp~dzac czas na 
wyprawach wojennych, а nie zyc spokojnie na 
lonie rodziny. Wi~zy rodzinne zast~powalo Koza
kom pobratymstwo zawierane z przyjaciбlmi, 

liczne byly tez wypad.ki usynawiania chlopcбw 
porwariych podczas wypraw wojennych bцdz 

zbieglych na Sicz. Mieszkajцcy na rozleglych ob
szarach Ukrainy Kozacy zawierali na оgбІ zwiцz
ki malzeilskie, podobnie jak chlopi. Rбznice mi~
dzy obu grupami spolecznymi ЬуІу poczцtkowo 
niewielkie і w kazdej chwili poddany mбgl ujsc 
na Sicz і zostac Kozakiem. Mienie kurenia - bu
'dynki, konie, broil, zywnosp, kasa - stanowily 
wspбlnц wlasnosc wojska zaporoskiego, zarzцdza
nц przez atamana kurenia, ktбry oczywiscie sam 
z niej najbardziej korzystal. 

Kozacy na Siczy wstawali о swicie, myli si~ 
w rzece lub studni, jedli sniadanie і udawali si~ 
do swych zaj~c: cwiczen wojskowych, ujezdzania 
koni, czyszczenia broni, budowania і umacniania 
fortyfikacji, wypasania bydla itp. W poludnie ku-
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Taras Eulba na czele Kozak6w. 
Mat. М. Dergus 

charz kurenia uderzeniem w kociol dawal znac, 
ze nadeszla рога obiadu. Pozywienie ze wspбlne
go kotla bylo bardzo skromne і cz~sto "Kozakowi 
do garsci chleba nie starczalo". Ро odpoczynku 
poobiednim nadal trwaly zaj~cia, ро czym · nast~
powala wczesna kolacja. Wieczory sp~dzano w 

.. kureniu oswietlonym ogniem ze szczap smolnych. 
Dni swiqteczne mijaly na odwiedzinach і pija

tykach, czasem urzqdzano rбzne zawody sporto-

92 



Kozak zaporoski. 
Matarz nteznany 

we, szczeg6lnie ulubione walki pi~sciarskie, w 
~kt6rych odbywaly si~ istne bitwy pomi~dzy ku
reniami. Choc na Siczy byla ceгkiew і Kozacy 
odmawiali nieraz wsp6lne modlitwy, w istocie do 
religii nastawieni byli sceptycznie, а sojusz z ko
sciolem prawoslawnym traktowali jako taktycz
ny manewr poli tyczny. 
Najwi~ksze znaczenie w organizacji Zaporoza 

miala rada, na kt6rej wybierano starszyzn~ і de-
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cydowano о polityce Kozaczyzny. Zbierali sif/na 
nіц wszyscy Kozacy, opieszalych wypE:dzala itar
szyzna nie szczE:dzцc raz6w kijami. Gdy wr~szcie 
tlum zebral si~ na miejscu obrad, na srodek kola 
wychodzil asa wul niosцcy chorцgiew і bunczuk -
ozna1ki wladzy hetmanskiej - za nim podцzala 
odswi~tnie ubrana starszyzna. Wszyscy zdejmo
wali czapki і nisko klaniali si~ stojцcemu Jwok61 
ludowi, со mialo podkreslic demokratyczny cha
rakter wladzy na Zaporozu, pochodzqcej z ·woli 
mas zolnierskich. Obrady otwie.ral zwykle ata
man koszowy. 

- "Panowie molodcy! - m6wil; - Czy b~
dziecie tego ro~u, zgodnie ze starymi waszymi 
prawami, innych, nowych starszych obierac, 
а starych zdejmowac?" 

- "Rzuc ty ... taki synu, swoje stanowisko! Juz 
dosyc wojskowego chleba si~ nazarles! - odpo
wiadano CZE:sto z tlumu. Pozbawieni stanowisk, 
"аЬу ich nie zabili, m6wic niczego nie smieli". 
Podczas burzliwych zwykle obrad z саlц ostro
sciц ujawnialy si~ konfHkty klasowe, ale g6rujц
ca nad czerniq majlltkiem, doSwiadczeniem і wy- -.. 
ksztalceniem starszyzna odnosila przewaznie zwy
ci~stwo і decydowala о polityce Zaporoza. Nie-
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ki~d\ jednaІk starszyzna z оЬаwу przed tlumem 
czerni\ ust~powala і godzila si~ na jej postulaty. 
Nowo wybrani przywбdcy, zgod.nie ze starym oby
czajem, dwukrotnie odmawiali przyj~cia wladzy 
і zgadzali si~ dopiero za trzecim razem. N owemu 
atamanowi koszowemu Kozacy "kladli na glow~ 
ziemi~, \ bior~c j~ garsciami spod stбp, chocby to 
nawet )>ylo Ьloto". Glosowanie odbywalo si~ 
przez okrzyki і rzucanie czapek do g6ry. 
Dyscyplin~ na Za porozu u trzymywano przy 

ротосу kar zwyczajowych. Powazne przest~p

stwa, zbrodnie, karano uci~ciem palca, nosa czy 
ucha, najci~:lsze z nich - powieszeniem lub -
Ьardzo rzadko - wbiciem na pal. 
Wi~kszosc Kozak6w, ро odbyciu kilkumiesi~cz

nego "stazu" na Siczy, osiadal-a na ziemi і zaj
mowala si~ upraw~ roli, hodowl~ bydla, ryЬolбw
stwem і myslistwem. ZebraJ)e zboze przecho
wywano w jamach wykopanych w ziemi і oble
pionych glin~. О zabudowaniach Kozak6w tak 
pisal Jewhen Hrebinka w polowie ХІХ w.: "Jesz
cze і teraz, przejezdzaj~c chersoneskie stepy, cz~
sto mozecie zoЬaczyc podobizn~ zaporoskich zi
mownikбw аlЬо futorбw, w jakich zyli Zaporoz
cy. Takie ogrodzenie z kamienia jest dosyc nie-
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rбwne, Ьо okrqgle kamienie zawsze nieszcz~nie 
lezq jeden оЬоk drugiego і tworzq mi~dzy/ sobq 
dziury, ktбre і teraz wloscianie zacierajq 1 glinq. 
z. nich dawny mieszkaniec zimo\vnika cz~sto wy
glqdal w stepie przyjaciela і nieprzyjaciela і w 
razie potrzeby posylal wrogowi strzal~. І 

1 
teraz 

cz~sto ogrodzenie upi~ksza g~sty krzak z s~chych 
gal~zi tarniny stepowej, со w dawnych tzasach 

І 

bylo obowiqzkowe, і teraz duzo chat z ~mienia 
pokrytych slomq lub grubymi snopami stepowego 
burzanu". 

NajЬardziej gwarno bylo na Siczy і calym Za
porozu ро udanej wyprawie woj ennej, gdy do 
twierdzy przyjezdzali liczni kupcy, amatorzy zdo
bytego lupu, sprzedajqcy w zamian Kozakom 
wielkie ilosci wбd!<i. Z calej Ukrainy 2:j ezdzaly 
wtedy liczne kapele przygrywajqce Zaporozcom 
podczas hucznych uczt, w ktбrych zwyci~zcy 

latwo trwonili zdobyty na wojnie majqtek. 
Prosci Kozacy nosili grube, czarne koszule, 

wysmarowane sloninq dla zabezpieczenia si~ przed 
owadami, szarawary plбcienne lub sukienne, lek
kie buty zwane lapciami. Na koszul~ kladli krбt
ki kontusz z ciel~cej, nie wyprawionej skбry. 

Nakryciem glowy byla czapka z ciel~cej sk6ry, 
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zі~ц z baraniej, z sukiennym wierzchem. Nie 
wstfstkich zresztц stac bylo na takц odziez і nie
jeden siromacha chodzil w podartym kontuszu 
і dziurawych butach. Starszyzna natomiast ubie
rala si~ w ·kaftany і zupany z drogiego sukna lub 
atlasu, ozdobione zlotymi albo srebrnymi guzi
kami~ sukienne kontusze і szarawary spi~te jed
wabnym pasem, czapki sukienne lub futrzane, 
buty safianowe, cz~sto ze srebrnymi podkбwkami, 
zimц - futra. Wszyscy Kozacy golili glowy, zo
stawiajцc jedynie dlugie pasmo wlosбw na cie
mieniu, zaklndane na ucho. Najwi~kszц ozdobq 
Zaporozca byly wqsy, smarowane specjalnym roz
tworem і zakr~cane do gбry, cz~sto az do uszu. 

Chlopi ukraiilscy, przywiцzani do ziemi, sp~

dzali cale zycie wokбl swojej wsi, dworu, karcz
my і cerkwi, czasem tylko udawali si~ do pobli
skiego miasta na ja!11I1ark. Dwory szlacheckie nie
wiele rбznily si~ od chalup chlopskich, jedynie 
tylko mocniejszц budowц і nieco wi~kszymi roz
miarami. Byly drewniane, pokryte slomianym 
dachem, z duzц sieniц, do ktбrej wiodlo wejscie 
przez ganeczek. Z jednej strony domu znajdowa
ly si~ komna ty rodziny pailskiej, z drugiej -
kuchnia і pomieszczenia czeladzi. W sieni podej-
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Chata oswletlona luczywem. 
Rys. z XVIII w. 



~wano і nocowano licznych goSci. W tych pel
?.~~ niepokoju czasach dwбr spelnial istotne 
fitnkcje obronne. Glбwne drzwi prowadzцce 

z ganku do sieni zbudowane byly z grubych de
sek і zabezpieczone mocnymi zamkami oraz ze
laznymi sztabami. Male okienlka w scianach w 
razie potrzeby spelnialy rolE: strzelnic. Zabudo
wania dworskie <Jtoczone byly zawsze gE:stym 
plotem, czasami nawet palisadц z masywnymi 
wrotami strzezonymi przez dworskich Kozakбw 
lub zaufanych chlopбw. Niektбre dwory budowa· 
ne ЬуІу na wzniesieniach ot<?czonych fosц і wala
ті, we wsiach spotkac mozna bylo tez drewniane 
forteczki zabezpieczajцce przed Tatarami lub 
zbuntowanymi chlopami. Liczne na Ukrainie sta
nice· і forteczki kozackie chronione byly CZE:sto
kolami z naroznymi wiezami stra:lniczymi budo
wanymi z mocnych belek. W miastach przewa
zalo r6wniez budownictwo drewniane. 

Jakze inaczej wyglцdaly nieliczne palace ma
gnackie, polozone z dala od osad poddanych, oto
czone ogrodami, parkami, ozdabiane · stawami, 
grotami, fontannami, wodospadami, zapelnione ""· 
tlumami sluzby, oficjalistбw dworskich, zolnie
rzy і strojnych kobiet. Wiele z tych palac6w bylo 
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jednoczesnie pot~znymi twierdzami otoczon~i 
nowoczesnч fortyfikacjч bastionowч. Niedost ne 
dla chlopбw wn~trza panskich rezydencji ol nie
waly niezwyklym wprost przepychem. Szczegбl

nie imponujчce wrazenie robil palac Potockich 
w Tulczynie, ktбrego budow~ zakonczono w 
1782 r. Skladal si~ z glбwnego korpusu і dwбch 

skrzydel polчczonych galeriч \. cz~sciч centralnч. 
"W meblach, obrazach, krysztalach, brчzach, со 

tylko nieoszcz~dzone bogactwa z dalekich cz~sci 

swiata sprowadzic mogly, wszystko tam z prze
pychem jasnieje, nie zdarzylo mi si~ spotkac Ьo
gatszych podwojбw" - z zachwytem pisal о wn~
trzu palacu Julian Ursyn Niemcewicz. Wsrбd 

licznych obrazбw znajdowaly si~ dziela tak wy
bitnych mistrzбw jak Tycjan. Biblioteka palaco
wa posiadala w swym ksi~gozbiorze ponad 10 tys. 
ksiчzek. Sluzba w palacu skladala si~ z 400 оsбЬ. 
Wlasciciel tych bogactw, Szcz~sny Potocki, doro
bil si~ kosztem pracy 130 tys. poddanych! 

Сі mieszkali w drewnianych lub chruscianych 
chatkach oblepionych glinч і pokrytych slomianч 
strzechч, razem z zywym inwentarzem і zmaga
zynowanym zЬozem. Zabudowa wsi ukrainskich 
ЬуІа nieregularna і znaczna cz~sc gospodarstw 
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ЩаІа z dala od calego osiedla. Те samotne cha ty 
sta~aly si~ najcz~sciej schronieniem dla hajda
·makбw, tu rodzily si~ spiski chlopskie і decyzje 
о powstaniu. Gospodarstwa chlopskie w XVIII w. 
dzielily si~ - wedlug бwczesnej nomenklatury
na nieliczne poczwбrne, obejmujцce nawet ponad 
65 ha і wyst~puiчce przewaznie na wschodnich 
krancach Kijowszczyzny і Braclawszczyzny, po
trбjne о powierzchni 16-33 ha, parowe od 8 do 
22 ha, najliczniejsze pojedynkowe 4-11 ha oraz 
piesze, zajmujцce tyl1ko ро 2-8 ha. 

Na niedol~ ludu szlachta miala jedno lekar
stwo - wбdk~. Gdy w Wielkanocny Poniedzia
lek chlopi udawali si~ na dwбr, pan "czeka na 
nich z laskawosciц, а gdy zlozц mu najni:lszy po
klon, kazdy don podchodzi, wr~cza mu kury lub 
inny jakis drбb. Pan w dowбd wdzi~cznosci za te 
dary cz~stuje swych poddanych wбd'kц. W tym 
celu kaze otworzyc jednц beczk~, ktбrц stawiajц 
posrodku dziedzinca. W 6wczas wszyscy chlopi 
otaczajц jц stajцc wokбl niej. Nast~pnie pan przy
chodzi z wielkц warzцchwiц і napelniajцc jц wбd

kц, pije zdro•.vie najstarszego z go8ci, ро czym 
rzeczonц warzцchew podaje temu, do ktбrego 

przypijal. W ten sposбb ріjц jeden za drugim, 
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/ 
potem zaczynaj~ od nowa і tak, dopбki w beczte 
nic nie zostanie. J ezeli oprбzni~ przed wieczor,em 
(со siE: nader CZE:sto zdarza), trzeba, zeby pan na 
miejsce owej pustej kazal przyniesc nastE:pn~, 

gdyz zoЬowiцzany jest podejmowac go5ci, dop6ki 
slonce nie zajdzie, jezeli siE: chlopi jeszcze dobrze 
trzymajц" (Beauplan). Metoda kojenia niedoli lu
du alkoholem prowadzila do powszechnego pijan
stwa wsrбd chlopбw. Nieoceniony informator 
о zyciu codziennym Ukrainy, Beauplan, stwier
dzil: "Nie wydaje SЇЕ:, Ьу znalazl SЇЕ: w swiecie inny 
nar6d, jesli idzie о folgowanie sobie w piciu. Nie 
sч oni nigdy tak pijani, Ьу nie mogli 'zaczцc ріс 
od nowa, tak siE: tu w 'kazdym razie mбwi, а przy
najmniej tak siE: dzieje podczas odpoczynku. Al
bowiem w czasie wojny lub z chwilц podjE:cia 
jakiejs innej imprezy zachowujц daleko іdцсц 

trzezwosc". Pijanstwo to mialo giE:bokie podloze 
spoleczne. Dostrzegl je zyjцcy w nastE:pnym stu
leciu J6zef Pawlikowski, 1ktбry w broszurze 
О poddanych polskich pisal: "Chlopek, сhсцс аЬу 
na moment zostac szczE:sliwym, musi zostac pija
'kiem... Czlowiek przy swietle ksiE:zyca і sloncu 
p:cacuj~cy, а pracujцcy bez uzytku dla siebie, gdy 
siE: zastanowi nad swoim nieszczE:sciem, musi 
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miec zalosc, czujqc zalosc mиsi szukac иmorzenia 
jej sposob6w, rozum nieoswiecony slabe ти po
daje lekarstwa, skosztowawszy trunkи, gdy mбzg 
ти rozmarza, ujmuje ти bolesci і tym sposobem 
smakuje sobie w pijanstwie... Nie narzekajmy 
przeto na chlopбw pijanstwo ... Na Litwie і Rиsi 

chlopi Sq wi~kszymi pijakami anizeli w Wielko
polszcze, Ьо tam w wi~kszej niewoli і bardziej Sq 
ciemi~zeni poddani''. 

W zусіи chlopa karczma stanowila nieomal j e
dynq roztywk~, byla miejscem spotkan towarzy
skich, ozywionych dyskusji politycznych, osrod
kiem zycia spolecznego. 
Ти mozna bylo dowiedziec si~ nowych infor

macji о wyprawach kozackich czy hajdamackich, 
wyslиchac rzewnych dumek lirnik6w opiewajq
cych niesmiertelne czyny bohaterбw narodowych, 
nawiqzac nici spiskбw przeciwko panom. Trady
cyjnie w kazdq niedziel~ і swi~to chlopi z zonami 
і dziecmi zbierali si~ ро obiedzie w :karczmit~t 

і przypijajqc do siebie, sp~dzali czas na rozmo
wach, podczas gdy mlodziez zabawiala si~ na 
dziedzincu przy dzwi~kach dиdy. Pijqcy bez и
mіаrи chlopi stale popadali w powazne dlugi 
u zydowskich arendarzy, kt6rzy tez byli najbar-
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dziej znienawidzonymi osobami na wsi w ma
lych miasteczkach. 
Podobnц rol~ со karczma odgrywala rбwniez 

cerkiew, stanowiцca osrodek zycia kulturalnego 
wsi і bastion oporu antyfeudalnego. Ogromna 
wi~kszosc swiцtyn ukrainskich budowana ЬуІа 

z solidnego drzewa і spelniala nie tylko funkcje 
religijne, ale і obronne (przed Tatarami), а tylko 
nieliczne cerkwie w miastach wznoszone ЬуІу 

z kamienia, podobnie jak klasztory, rozrzucone 
Z rzadІka wsrбd borбw і jarбw. 

Powszechne pijanstwo ujemnie wplywalo na 
zdrowotnosc narodu, tym bardziej ze wyzywienie 
ludu ЬуІо na оgбІ bardzo skromne. Najbardziej 
popularnymi daniami па Ukrainie ЬуІу: soloma
ka, szczeтba і tietieтa, staпowiцce mieszaпiп~ ka
szy lub mцki, gotowaпych па wodzie. Beauplaп 
pisal о solomace: "Kiedym jц jadl, to tylko dla
tego, ze піе ЬуІо піс lepszego". Spozywano па 
6Jkraiпie duzo kaszy gryczanej і jaglaпej, mleka, 
zytпiego chleba, pszeппych podplomykбw, kapu
sty, dупі, od Tatarбw паисzопо si~ jesc duzo 
czosпku і cebuli, od Moldawiaп - ріес nie solo
ne ciasto z kukurydzy, spozywaпe razem z solo
nym serem. Ulubioпymi potrawami ЬуІу: w~dzo-
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na baranina, starte na proch suchary, rozclenczo
ne kwasem і przyprawiane olejem і solч, prosi~ 

na zimno, оgбгkі kiszone, kielbasa, barszcz, pyzy, 
swinska glowa w chrzanie. Waznym skladnikiem 
pozywienia ЬуІу tez ryby. Posilki popijano obfi
cie piwem zawierajчcym tylko nieznaczny pro
cent alkoholu. W okresie wojen і nieurodzaju, 
а cz~sto rбwniez na przednбwku, gdy glбd zaglч
dal pod strzechy chalup, nie gardzono nawet na
sionami traw, komosч czy zol~dziami. 

Chlopi ukrainscy ubierali si~ w szerokie spod
nie'z ЬіаІеgз plбtna, dlugie, ЬіаІе koszule, na ktб
re wkladali siermi~gi z bialego, welnianego ma
terialu, zawiчzane czerwonym, welnianym pasem 
Na nogach nosili Іарсіе, а stopy owijali szmata
mi, latem chodzili Ьоsо. Obuwie skбrzane nosil1 
jedynie zamozni gospodarze. Na glow~ zakladali 
slomiane kapelusze, zimч - czapki baranie. Ko
biety na со dzien ubieraly si~ w Ь1іаІе koszule 
z r~kawami, bez kolnierzyka, sciчgane pod szyjq 
lub zawiчzywane wstчzkч. Dopelniala ten strбj 

spбdnica welniana і fartuch plбcienny. W niedzie-
1~ і swi~ta kobiety nosily haftowane koszule 
і chusty, а wlosy splataly w warkocze і przy-
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ozdabialy wstчzкami lub wian·kami · z polnych 
kwiat6w. 
Obserwujцc zycie ludu ukrainskiego, Beauplan 

pisal: "Ot6z wbrew wszelkim obyczajom, przyj~
tym przez inne 'ludy, widzi si~ tu, jak dziewczy
ny zalecajц si~ do tych sposr6d mlodych, kt6rych 
sobie upodoЬajц. Przesцd, kt6ry mi~dzy nimi pa
nuje, а kt6rego scisle przestrzegajq, powoduje, iz 
dziewczyny nigdy nie chybiajц celu. Bardziej sц 
one_ przej~te osiцgni~ciem celu anizeli m~zczyzni, 
gdy si~ czase~ wezmч do zalot6w". · Zdaniem 
Beauplana, dziewcz~ta przychodzц do domu oblu
bienca і dotцd proszч rodzic6w о zgod~ na mal
zeilstwo, dop6ki nie zmuszч ich do ust~pstwa. 

w dzien slubu "-panna mloda jest ubrana wedle 
ich zwyczaju, а mianowicie ma ona na sobie dlu-
8Ч sukni~ z brцzowego sukna, сіцgnцсч si~ ро 

ziemi. (Suknia ta) usztywniona jest wok6l fiszbi
nami, со uwypukla ksztalty, і okryta wstцz.kami, 
w polowie jedwabnymi, w polowie zas welniany
mi. (Panna) glow~ ma odkrytц, wlosy rozpuszczo
ne na ramionach, jedynie twarz nie jest zasloni~
ta, na czole wieniec kwiat6w stosownych do рогу 
roku. Ojciec (panny) bцdz brat lub inny jakis bli
ski krewny prowadzi jц tak ubranч do kosciola, 
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przodem zas idq muzykanci ze skrzypcami, duda
mi lub cymbalami. Ро slubie jeden z krewnych 
bierze jq za r~k~ і prowadzi do domu przy tej 
samej muzyce". Nast~pnie zaczynala si~ huczna 
uczta. "Gdy zbliza si~ godzina pokladzin panny 
mlodej - pisal dalej Beauplan - zam~zne krew
niaczki pana mlodego Ьіогч jq ze sоЬч і prowadzч 

do jednej z komnat, gdzie zostaje ona rozebrana 
do naga. Dokladnie jq oglqdajq ze wszystkich 
stron, spozierajчc nawet і za uszy, przebierajqc 
і grzebiqc mi~dzy palcami u n6g і w innych cz~
sciach сіаІа, baczqc, czy nie znajdzie .si~ tam kro
pla krwi lub agrafka, albo tez kawalek bawelny 
nasyconej czerwonym syropem. Gdyby cos takie
go znaleziono, wesele niechybnie ЬуІоЬу zak16cone 
і nastqpiloby wielkie zamieszanie. Lecz jesli ni
czego nie znajdq, wdziewajq na pann~ mlodч pi~k
nч Ьawelnianq koszul~, calkiem bialq і ПOWq, ро 

czym ukladajч jq mi~dzy dwoma przescieradlami. 
W6wczas kazч panu mlodemu przyjsc do roze
branej, Ьу si~ z nіч polozyl. Gdy mlodzi lezч juz 
razem, spuszczajq zaslon~, а tymczasem wi~k

szosc z tych, со towarzyszч uroczystosciom, wkra
cza do pokoju z dudami, tanczчc kazdy ze szkla
nicч w dloni. Kobiety podskakujч і klaszczч w 
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dlonie, az si~ malzeilstwo spelni do koilca. А jesli 
przy tym w czasie owych szcz~sliwych okolicz
nosci uslyszq oznaki radosci panny mlodej, wszy
scy zgromadzeni z miejsca poczynajq skakac, 
klaszczqc w r~ce, і wrzeszczec z uciechy. Rodzice 
pana mlodego pozostajq na strazy kolo loza, Ьу 
lepiej m6c nasluchiwac tego, со si~ tam dzieje, 
czekajqc na podniesienie zaslony, Ьу si~ ten za-
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bawny obrzчdek spelnil і Ьу dac pannie mlodej · 
swiezч koszul~, calkiem bialq, jesli na tej, ktбrii 

jej zdejmq, znajdq oznaki dziewiczosci". Nast~p
nego dnia mloda zona wklada na glow~ czepiec, 
oznak~ stanu malzenskiego. 

W Wielkq · SoЬot~ саІу lud udawal si~ do cer
kwi і zanosil malowane pisanki biskupowi, ktбry, 
Ьіоrчс je, calowal kobiety і panny. "W ten oto 
sposбb biskup zbiera w przeciчgu niespelna dwбch 
godzin рі~с lub szesc tysi~cy jaj, majчc przy tym 
przyjemnosc ucalowania najpi~kniejszych kobiet 
і panien przebywajчcych w kosciele. Prawda, ze 
byloby dlan niewygodne і odra:iajчce calowac nie
kiedy staruchy, ale on zr~cznie і sprytnie okazu
je im szczegбlne wzgl~dy,' ujrzawszy bowiem 
twarze, ktбre mu do gustu nie przypadajq, daje 
im do ucalowania tylko r~k~". Przez nast~pne dni 
wszyscy ludzie wr~czali sobie malowane jaja 
і skladali zyczenia, obejmujчc si~ przy tym і ca
lujчc. W Wie1kanocny Poniedzialek chlopcy polo
wali gromadnie na dziewcz~ta і zlapawszy je, pro
wadzili do studni, gdzie wylewali im na glow~ ро 
kilka wiader wody. N ast~pnego dnia nast~powal 
rewanz ze strony dziewczчt. 

Niezwykla byla ukrainska medycyna. "Widzia-
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lem chorych na gor~czk~ Kozakбw - pisal Beau
plan- ktбrzy, аЬу si~ wyleczyc, nie brali nic in
nego, jak tylko polow~ ladunku prochowego do 
dziala, rozcienczali рбl na рбl z wбdk~ і wszy
stko dobrze wymieszawszy wypijaj~, ро czym 
klad~ si~ spac, Ьу si~ odbudzic rano w wysmieni
tym zdrowiu". Rany opatrywali szczypt~ ziemi 
zmieszanej na dloni z wlasn~ slin~. Powsze~hnie 
Wierzono wtedy, ze choroby Sq \Vywolywane przez 
stare ЬаЬу uzywaj~ce podst~pnych czarбw, zwal
czano je wi~c przy ротосу zakl~c і prymityw
nych lekбw ludowych. Oczywiscie smiertelnosc 
w takich warunkach - podobnie jak w calej 
6wczesnej Europie - byla bardzo wysoka. 

Ukraincy byli na ogбl ludem zr~cznym і zdol
nym, dowcipnym, hojnym, nie przykladaj~cym 
wielkiej wagi do wartosci materialnych, ale za to 
ogromnie kochaj~cym wolnosc і dlatego cz~sto 

zrywaj~cym si~ do walki przeciw uciskowi naro
dowemu і spolecznemu. Lubili muzyk~, piesni, 
szczegбlnie sm~tne dumki і ballady, z zamilowa
niem tez tanczyli pelne zy\violowosci і tempera
mentu melodie. Byli wytrwali і odporni na nie
wygody, cechowalo ich rбwniez lekcewazenie wla
snego zycia. 
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14. Ksztaftowanie si~ 
nowoczesnego narodu 

Ро zwyci~skiej woJnie z Turcjц do imperium 
carskiego w 1812 r. zostala przylцczona Besara
bia, zamieszkala w wi~kszosci przez ludnosc mol
dawskц, cz~sciowo przez ukrainskц і rosyjskq. 
Na zdobytych podczas wojen z Turcjч terena(;h 
wladze carskie utworzyly generalne gu_bernator· 
stwo Noworosyjsko-Besarabskie, podzielone na 
trzy gubernie: chersoneskq, tauryd:llkq і jekatery
noslawskч. W ciчgu ХІХ w. ksztalt granic na 
Ukrainie zmienial si~ ty}ko nieznacznie. W 1809 r. 
Rosja zagarn~la od Austrii cz~sc Podola z Tarno
polem, ale posiadala ten obszar tylko do roku 
1815, tzn. do kongresu wiedenSJkiego. Ро wojnie 
krymskiej Rosja utracila na rzecz Moldawii skra
wek Besarabii polozony przy ujsciu Dunaju. Te
ren ten qdzyskala ро zwyci~skiej wojnie z Turcjц 
w 1878 r. 

W wieku ХІХ na Пkrainie nastчpil znaczny po
c;t~p gospodarczy wyrazajчcy si~ m.in. szybkjm 
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przyrostem liczby ludnosci. Na poczцtku stulecia 
Ukrain~ rosyjskц zamieszkiwalo 7,5 mln оsбЬ (na 
43 mln mieszkancбw calego imperium), со w po
r6wnaniu z polowц XVII w. oznaczalo wzrost 
3,5-krotny. Ogromna wi~kszosc ludnosci zyla na 
wsi, -w miastach bowiem mieszkalo tylko 513 tys. 
оsбЬ. W 1860 r. ludnosc kraju osiцgn~la juz licz
b~ 13 mln (z tego tY.lko 11°/о miejskiej).,Chlopi 
panszczyzniani stanowili wбwczas 40° І о ogбlu 
mieszkancбw, przy czym najwi~cej ich zylo na 
Prawobrzezu, najmniej na Ukrainie Stepowej 
і Krymie. 41 °/о chlopбw panszczyznianych posia
dala szlachta, 32°/о - panstwo. 

W dalszym ciцgu rosly wielkie majцtki obszar
nkze. Tak np. w 1803 r. general-major Balabin 
posiadal 13 tys. dziesi~cin ziemi w jednym tyl
ko powiecie aleksandryjskim (gub. jekaterynoslaw
·ska), hrabina Skowronska - 55 tys., radca na-
dworny Kapnist - 18 tys. 126 obszarnikбw w 
tym powiecie mialo ogбlem 590 tys. dziesi~cin 

і prawie 14 tys. poddanych chlop6w. Zaprawieni 
w dotychczasowych walkach klasowych chlopi nie
latwo uginali si~ pod feudalnym jarzmem. Na wsi 
bez przerwy niemal trwalo wrzenie, cz~sto docho
dzilo do wystцpien antypanszczyznianych, b11n-
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t6w kolonist6w wojskowych, krwawych rozru
_ch6w. Wladze carskie .reagowaly ostro і masowo 
zsylaly buntownik6w na bezludne tereny. Gdy 
w 1829 r. doszlo do wystqpieil we wsi Szebielniki 
(gub. charkowska), wojsko okrutnie stlumilo roz
ruchy zabijajчc 103 osoby. W latach trzydziestych 
cale niemal Podole ogarniE:te zostalo masowym 
ruchem partyzanckim kierowanym przez U stima 
Karmalu!ka. Powstancy napadali na dwory szla
checkie, а zrabowane mienie rozdawali biedocie. 
Karmaluk kilkakrotnie wymykal siE: z rчk prze
sladowc6w і dopiero w 1835 r. zostal zastrzelony 
podczas wielkiej oЬlawy urzчdzonej przez wojsko. 
Przed sчdami stanE:lo w6wczas 2700 zbuntowanyc11 
chlop6w. Mimo surowych kar wrzenie na wsi 
ukrainskiej nie ustawalo. Wedlug oficjalnych da
nych wladz carskich tylko w latach 1840-1844 
doszlo do 24 powaznych rozruch6w chlopskich. 
Pod naciskiem tych wystчpien rzчd carski prze
prowadzil na wsi · tzw. inwentaтze, kt6re przyzna
waly chlopom prawo do dziedziczenia uzytkowa
nej przez nich ziemi oraz scisle okreslaly wymiar 
panszczyzny z kazdego gospodarstwa, со w pewien 
spos6b ograniczylo samowolE: wlascicieli ziem
skich. 
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Wielkosc produkcji rolnej ulegala znacznym 
wahaniom. Szybki rozw6j przemyslu w Europie 
zachodniej і dlugotrwale wojny napoleonskie 
stworzyly na poczчtku stulecia pomyslnq koniunk
turE: na zЬoze rosyjskie, totez p['odukcja na 
Ukrainie znacznie wzrosla. Pбzniej przyszedl kry
zys lat dwudziestych, gdy ustawy zbozowe w 
Anglii ograniczyly import zboza z Rosji, а ро nim 
,nieurodzaje lat trzydziestych, kt6re doprowadzily 
do kl~ski glodu na Lewobrzezu і w pбlnocnych 
guberniach. W latach czterdziestych produkcja 
znowu wzrosla, а zboze ukrainskie - ро uchyle
niu ustaw zЬozowych w Anglii і nieurodzajach 
шf Zachodzie - uzyskalo szerokie rynki zbytu. 

Przybywalo coraz wiE:cej ziemi uprawnej, szcze
gбlnie w guberniach poludniowych, gdzie mi~dzy 
rokiem 1800 а 1860 areal upraw wzrбsl z 800 
tys. do 6 mln dziesi~cin. Przejsciowe trudnosci 
zwiчzane z eksportem zЬoza zmuszaly obszarni
kбw do szukania nowych zr6del zysku, со prowa
dzilo do zakladania manufaktur і rozwoju ho
dowli, szczegбlnie owiec oraz potrzebnych dla 
wojska koni. W konsekwencji wzrastal areal pa
stwisk szlacheckich, а zmniejszaly siE: grunty 
uzytkowane przez chlopбw. W gospodarce rolnej 
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stopniowo pojawila si~ specjalizacja produkcji. 
І tak np. na Lewobrzezu uprawiano przede wszy
stkim zhoze, tyton і konopie, na Prawobrzezu 
і Poludniu - pszenic~. Stepy Poludnia slyn~ly 
tez z hodowli owiec - w 1860 r. ЬуІо tu 7 mln 
merynosбw. W koncu lat trzydziestych rozpo
wszechnila si~ uprawa burakбw cukrowych, szcze
gбlnie na Prawobrzezu, gdzie w 1860 r. ogбlna 

powierzchnia plantacji burak6w wynosila 33 tys. 
dziesi~cin. 

Szybko wzrastala liczba manufaktur szlachec
kich produkujцcych sukno, papier, cukier, szklo, 
wбdk~, wino, mydlo, skбry, potaz, saletr~, Sv:ie
ce і inne towary. W 1825 r. ЬуІо na Ukrainie 649 
manufaktur zatrudniajцcych okolo 15 tys. ludzi, 
przewaznie poddanych chlopбw, w 1860 r. czyn
nych juz ЬуІо 3712 zaklad6w, w ktбrych zatrud
nionych ЬуІо 86 tys. ludzi, w znacznym procen ... 
сіе juz roЬotnikбw najemnych. Najem stosowano 
tez coraz cz~sciej w rolnictwie. Szczegбlnie szyb
ko rozwijalo si~ cukrownictwo. Mi~dzy rokiem 
1827 а 1861 powstalo na Ukrainie az 255 zakladбw 
tego przemyslu, podczas gdy w calym imperium 
ЬуІо ich 300. Wiele cukrowni nalezalo do polskich 
obszarnik6w. W r6wnie szybkim tempie rozwijal 

117 



si~ przemysl sukienniczy, w kt6rym takze wzro
sla liczba zakladбw (z 27 do 160). Najwi~ksze ma
nufa.ktury zatrudnialy ро 600-700 pracownikбw. 
W obu tych gal~ziach produkcji w koncu lat trzy
dziestych zacz~la si~ rewolucja przemyslowa po
legajцca na wprowadzaniu maszyn і mechanizacji 
procesu wytwarzania. Rozwбj przemyslu fabrycz
nego ЬуІ jednak powolny і w 1860 r. tylko 15°/о 

zakladбw posiadalo mechaniczne urzцdzenia, а za
ledwie kilka produkowalo maszyny. Znaczna 
wi~kszosc nowoczesnych zakladбw ЬуІа wlasno
sciц zamoznych mieszczan, szczegбlnie kupcбw, 

przeksztalcajцcych si~ szybko w kapitalist6w, dy
sponujцcych znacznymi juz zasobami finansowy
mi. Szlachta w dalszym ciцgu najwi~ksze zyski 
osiцgala z propinacji. W 1801 r. pracowalo na 
Ukrainie ponad 8 tys. prymitywnych gorzelni 
produkujцcych 6 mln wiader wбdki rocznie. Stop
niowo drobne '":'ytwбrnie alkoholu ust~powaly 

wi~kszym і nowoczesniejszym zakladom. 
N а wschodnim krancu Ukrainy powstal nowy 

okr~g przemyslowy - Zagl~ Ьіе Donieckie - w 
ktбrym produkcja w~gla wzrosla ze 146 tys. do 
6 mln pudбw rocznie. Odkrycie bogatych zlбz ru
dy zelaza kolo Krzywego Rogu przyczynilo si~ 
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do powstania nowego osrodka przemyslowego spe- . 
cjalizujчcego si~ w metalurgii. Od konca XVIII w. 
do 1861 r. liczba roЬotnikбw przemyslowych na 
Пkraigie wzrosla z 10 tys. do 115 tys. (20°/о liczby 
гoЬotnikбw calego imperium), ponadto 25 tys. 
najemnych pracownikбw zatrudnionych bylo w 
rzemiosle, а 70 tys. w transpo1·cie wodnym. Сі 
pierwsi ukrainscy proletaгiusze byli obiektem 
bezlitosnego wyzysku і nieгzadko pгacowali ро 
15 godzin na dob~. 

Rozw6j gospodaгki towarowo-pieni~znej рго-
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wadzil do coraz scislejszego zespolenia ziem ukra
iilskich z Rosjq. Ukraina stala si~ powaznym 
rynkiem zbytu dla rosyjskich wyrobбw przemy
slowych, szczegбlnie metalowych і tekstylnych, 
sama dostarczala na rynki imperium wino, tytoil, 
owoce, cukier, su:kno і weln~. Eksport zagra·nicz
ny, obejmujчcy glбwnie zЬoze, skбry, cukier, wel
n~, tytoil і su,kno, odbywal si~ drogч czarnomor
skч przez Odess~, Cherson, Mikolajб\v, Taganrбg 
і Oczakбw, ktбre wyrosly na duze porty mi~dzy
narodowe. W handlu wewn~trznym w dalszym 
ciчgu ·najwi~kszч rol~ odgrywaly jarmarki. W 
1858 r. bylo ich w calej Rosji 5 tys., z czego 2 
tys. na Ukrainie. 

Na Vkrainie dotikliwie dawal si~ we znaki ucisk 
narodowosoiowy. Na Lewobrzezu dawna szlachta 
ukraiilska wywodzчca si~ ze starszyzny kozackiej 
ulegla zupelnej rusyfikacji, na Prawobrzezu -
polonizacji. Poludnie zostalo skolonizowane przez 
szlacht~ rosyjskl\. J~zyk ukraiilski utrzymywal 
si~ tylko wsrбd prostego ludu. Pan feudalny byl 
оЬсу narodowo ludowi ukraiilskiemu, tylko miej
scowe duchowieilstwo prawoslawne uzywalo jesz
cze j~zyka Kozakбw, choc w znieksztalconej cer
kiewno-slowiailskiej formie. W koncu XVIII w. 
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na Lewobrzezu wsrбd szlachty pochodzenia ukra
i.ilskiego poczцl budzic siE: ра triotyzm lokalny na
wiцzujцcy do czasбw zaporoskich, wzroslo tez zain
teresowanie rodzimym jE:zykiem. Wyrazem tego by
la Istoтija Russow ili Maloj Rossiji, Ьус moze dzielo 
Oleksandra Bezborodki lub Wasyla Poletyki, wy
slawiajцce ustrбj dawnej Kozaczyzny і wskazujц

ce na koniecznosc reform w Rosji w oparciu о za
poroskie wzory. W tym okresie byly podejmowa
ne pierwsze рrбЬу nowoczesnego ujE:cia dziejбw 

Ukrainy- powstaly prace M)'!koly Bantysza-Ka
mieilskiego (Istoтija Maloj Rossiji), Mychajla Ma
ksymowicza, p6zniej Mykoly Kostomarowa і Apo
linarego Skalkowskiego, zasluzonego badacza dzie
jбw Siczy Zaporoskiej. Ze szlachty ukrainskiej 
pochodzil Iwan Kotlarewski, pisarz, ktбry pod
niбsl zywy j~zyk ludowy do rangi j~zyka literac
kiego, autor kilku wartosciowych utworбw sce
nicznych, а przede wszystkim Eneidy, wzorowa
nej na poemacie W ergiliusza і dostosowanej do 
warunkбw ukraiilskich. 

Zalozony \V 1805 r. uniwersytet w Charkowie 
szybko stal si~ powaznym osrodkiem zycia umy
slowego Ukrainy. Zwiцzala si~ z nim liczna gru
pa pisarzy romantycznych. Nalezeli do niej: Hry-
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Wjazd Aleksandra І do P a ryza 

horij Kwitko-Osnowjanenko, pierwszy prozai'k 
ukrainski tkwiqcy jeszcze w tradycyjach XVIII
-wiecznego sentymentalizmu, Lewko Borowikow
ski, tlumacz utwor6w Mickiewicza, J e\vhen Hre
binka, poeta oraz autor szeregu powiesci і opowia
dan, Petro Hulak-Artemowski, tw6rca bajek і sa-
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Przejazdzka powozem Ale ksa ndra І. 

Grawiur a Afanasjew a 

tyr, wykladowca j~zyka polskiego na uniwersyte
cie, autor przer6bek ballad Mickiewicza і utwo
r6w Goethego, Mykola Kostomarow, pisarz і hi
storyk, oraz Amwrosij Metlynski, idalizujqcy w 
pi~k·nych dumkach і piesniach przeszlosc swego 
kraju, szczeg6lnie bohaterskq dob~ Kozaczyz
ny. 
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Grupa ta w latach 1816-1819 wydawala pismo 
"Ukrainskij Wiestnik". Rбwniez w Charkowie za
czцl wtedy wychodzic satyryczny "Charkowskij 
Demokrit", pбzniej zas "Ukrainskij Zuгnal''. Do 
rozwoju literatury ukrainskiej przyczynily si~ tez 
zbiory piesni Judowych wydawane przez poetбw 
rosyjskich: Certelewa, Maksymowicza, Srezniew
skiego і Ukrainca Platona Lukaszewycza, od
krywajцce wielkie Ьogactwo poezji ludowej і pi~k
-no j~zyka ukrainskiego. W latach 1840-1841 Ma
ksymowicz wydawal w Kijowie almanach "Kije
wlanin" poswi~cony sprawom kultury ukrain
skiej. W kilkana5cie lat pбzniej rбwniez w tym 
miescie zacz~to wydawac zbi6r dokumentбw hi
storycznych і literackich poludniowo-wschodniej 
Rosji pod nazwц "Archiw Jugo-Zapadnoj Rossiji". 
Literatura tego okresu miala juz cechy narodo
we, nie unikala problemбw spolecznych. 
Wi~kszosc wymienionych tu pisarzy ukrainskich 

traktowala swojц dzialalnosc naukowц і wydaw
niczц jako form~ obrony "zanikajцcego narzecza", 
sцdzцc, ze odr~bna literatura ukrainska nie ma 
szans dalszego rozwoju, а · j~zyk "poludnioworu
ski jest u nas tylko pomnikiem, dzi~ki ktбremu 
mozna wzbogacic j~zyk wielkoruski", b~dqcy "j~-
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ZYJkiem powszechnym, uzywanym na Ukrainie 
wsrбd oswieconej warstwy narodu". Сі pisarze 
uwazali si~ za patriotбw rosyjskich. 

W 1818 r. w Petersburgu ukazala si~ gramatyka 
j~zyka ukrainskiego opracowana przez Aleksego 
Pawlowskiego. W Kijowie і Poltawie powstaly 
pierwsze teatry ukraiilskie, pojawily si~ tez 
pierwsze ukrainskie utwory symfoniczne. W archi
tekturze zapanowal klasycyzm. Najpi~kniejszymi 
obiektami \Vzniesionymi w tym stylu byly: bu
dynek Uniwersytetu Kijowskiego і Instytut Szla
chetnie V rodzonych Panien zaproj ektowane przez 
slawnego mistrza Berettiego oraz kolumna zwy
ci~stwa nad Sz\vedami w Poltawie Tomasza de 
Tomon. 
Podobnц postaw~ narodow~ jak pisarze char

kowscy zajmowali w latach dwudziestych ХІХ w. 
rewolucjonisci szlacheccy, zwani pбzniej deka
brystami. Na Ukrainie zalozyli oni dwie tajne 
organizacje: Poludniowy Zwiцzek Dobra Publicz
nego z osrodkiem w Tulczynie nad Bohem, na 
ktбrego czele stal Pawel Pestel, і Stowarzyszenie 
Zjednoczonych Slowian z osrodkami w Kamiencu 
Podolskim, Poltawie oraz Wasilkowie. Opracowa
ny przez nich program polityczny, zwany Ruskq 

Cesarzowa Eltbleta, tona Aleksandra І. 
Gтаwtнта Tuтntewa 



Dw6r w Chomutec - miejsce zebran dekabryst6w 

Prawdq, w ogбle nie poruszal sprawy wyzwolenia 
·narodowego, а nawet nie wymienial nazwy Ukra
ina. Gdy w Wasilkowie 29 grudnia 1825 r. doszlo 
do powstania pulku czernihowskiego pod wodzq 
Siergieja Murawiowa-Apostola, masy ludowe za
chowaly sie; biernie. Ро szesciu dniach powstanie 
zostalo stlumione, а jego przywбdcy pojmani і po
wieszeni bqdz zeslani na katorge;. 

Podczas wojny rosyjsko-tureckiej 1828-1829 
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Kozacy z Siczy Zadunajskiej z atamanem Josi
pem Gladkim przeszli na stron~ caratu. Samo 
ujscie wraz z Siczq zostalo ро wojnie przylqczone 
do Rosji. W ten sposбb zakoilczyl si~ rozlam we
wn~trzny w narodzie ukraiilskim, а Rosja j eszcze 
bardziej umocnila si~ na zdobytych terenach. 

Gl6wnym oSтodkiem kul tury polskiej na 
Ukrainie rosyjskiej ЬуІ Krzemieniec. W 1804 r. 
Tadeusz Czacki wraz z Hugonem Kollqtajem za
lozyli tu slawne liceum, elitarnq szkol~ przyspo
sabiajqcq mlodziez ziemiailskq do zycia publicz
nego .. Poziom nauki ЬуІ ttr Ьardzo wysoki, stoso
wano nowoczesne metody nauczania, wychowy
wano w duchu polskim і obywatelskim, со zjed
nalo szkole opini~ "Aten Wolyilskich". 

Kiedy w listopadzie 1830 r. w Warszawie wy
buchlo powstanie narodowowyzwoleilcze, szlachta 
polska usilowala wciqgnqc do walki chlopбw na 
terenie Kijowszczyzny, Wolynia і Podola, jednak 
lud pozostal oboj~tny lub wr~cz wrogi. Niewiele 
pomogly nawet obietnice zniesienia pailszczyzny 
і poddailstwa oraz nadania ziemi na wlasnosc. 
Wyslane na Ukrain~ nieliczne oddzialy gen. Jбzefa 
Dwernickiego і Denisa В. Kolyszki oraz p}ka Ka
rola Rбzyekiego mialy prowadzic wojn~ party-
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Dorr. Slowackiego w Krzemiencu 

zancІkq, со udalo si~ zorganizowac jedynie w re
jonie Kowla, Zytomierza, Winnicy, Owrucza і w 
kilku innych miejscach. Sla Ьу ruch powstanczy, 
popierany wlasciwie tylko przez wi~kszosc pol
skiej szlachty na Ukrainie, zostal stosunkowo 
szybko zlikwidov.тany przez silne oddzialy rosyj
skie. Ро zwyci~skiej bitwie pod Boremlem 18-19 
kwietnia 1831 r. oddzial Dwernickiego zostal osa-
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czony przez wojska carskie і 27 kwietnia zmuszo
ny do przejscia granicy austriackiej, gdzie zlozyl 
broil. Dzialacze ukraiilscy, jak Hulak-Artemow
ski czy Osyp Bodiailski, stan~li ро stronie Rosji. 
Ро stlumieniu powstania wladze rosyjskie zamk
n~ly szkoly і sцdy polskie, dzialajцce dotцd na 
Prawobrzezu, і utworzyly na ich miejsce szkoly 
oraz sцdy rosyjskie. 

Tytulem represji c;;konfiskowano tysiцce majцt
k6w polskiej szlachty, szczeg6lnie drobnej і sred
niej, wiele rodzin przesiedlono przymusowo nad 
Wolg~, na Kaukaz і Syberi~. Wprowadzono tez 
sankcje karne za przechodzenie z prawoslawia na 
katolicyzm, а w 1839 r. zlikwidowano uni~ і ko
sci61 grekQkatolicki. 

Wsr6d ludu ukraiilskiego panowal wtedy po
wszechnie analfabetyzm. Jeszcze w 1861 r. do szk61 
elementarnych na calej rosyjskiej Ukrainie щ:~z~
szczalo zaledwie 67 tys. uczni6w (na 13 mln lud
nosci). W pierwszej polowie ХІХ w. dzialalo 10 
gimnazj6w - majцcych ро kilkaset uczni6w kaz
de - oraz dwa licea: odeskie і niezyilskie. W 
1805 r. zalozono Uniwersytet Charkowski, kt6ry 
posiadal cztery wydzialy: historyczno-filologicz
ny, prawniczy, matematyczny і medyczny. Jego 
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zalozycielem byl uczony і dzialacz oswiatowy 
Wasyl Karazin. Pierwszym rektorem uczelni byl 
wybitny slowianoznawca Ryzskij, przez 7 lat pia
stowal to stanowisko znany matematyk Tymofiej 
Osypowski. W ciцgu pierwszych 45 lat dzialalnosci 
mury uczelni opuscilo blisko 3 tys. absolwentбw. 
W 1834 r. powstal ·drugi uniwersytet, w Kijowie, 
ktбry szybko stal si~ powa.Znym osrodkiem kul
tury і nauki. Pierwszym jego rektorem byl filo
zof, historyk і przyrodnik Mychajlo Maksymo
wicz. Duzц rol~ w zorganizowaniu uczelni odegra
li Polacy, oni tez - szczegбlnie wychowankowie 
Liceum Krzemienieckiego ---... stanowili znaczny 
procent studentбw. 
Ро upadku powstania listopadowego patrioci 

polscy nie zaniechali walki о wolnosc і organizo
wali liczne spiski zmierzajцce do wywolania no
wego zrywu narodowego. J ednц z takich organi
zacji dzialajцcц na Prawobrzezu Ukrainy bylo 
Stowarzyszenie Ludu Polskiego, ktбre zalozyl 
szlachecki demokrata Szymon Konarski. Mimo 
agitacji wsrбd ludu і obietnicy zrбwnania w pra
wach z Polakami chlopi ukrainscy w dalszy m ciц
gu byli nieufni wobec spiskowcбw. W maju 1838 r. 
Konarski zostal aresztowany і w lutym roku na-
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Widok Kijowa w 1837 r . 
Mat. W. Szternberg 

st~pnego stracony' zas nalezqcy do sprzysi~zenia 

studenci polscy і ukrainscy usuni~ci z Uniwersy
tetu Kijowskiego і powolani do sluzby wojsko
wej. 

Dzialalnosc powstancбw polskich, rewolucyj-
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nych demokratбw, а takze idee Мickiewiczow
skich Ksiqg pielgrzymstwa narodu polskiego wy
warly jednak powazny wplyw na post~powe kr~gi 
spoleczenstwa ukrainskiego. J eszcze wi~ksze zna
czenie miala dzialalnosc rosyjskich rewolucyjnych 
demokrat6w: Aleksandra Hercena, Wissariona 
Bielinskiego, Michala Butaszewicza-Pietraszew
skiego. Pod wplywem nowych idei w 1846 r. po
ws~alo w Kijowie Bractwo Cyryla і Metodego, ktб
re dalo poczчtek ukrainskiemu ruchowi politycz
nemu. Ideologia Bractwa wyrazona w Knyhach 
bytia ukrainskoho naтodu zawierala poglчdy me
sjanistyczne, oparte na utopijnej koncepcji histo
riozoficznej Kostomarowa о przyszlym odrodze
niu і wyjчtkowej roli dziejowej Ukrainy, glosi
la jednak koniecznosc utworzenia de:nokratycznej 
federacji narodбw slowianskich z Ukrainч na 
czele і Kijowem jako sto~icч, opartej na szerokiej 
autonomii wszystkich narodбw, wysuwala haslo 
zniesienia pailszczyzny, wprowadzenia r6wnosci 
spolecznej' zorganizowania post~powej oswia ty 
narodowej. Bractwo liczylo zaledwie okolo 100 
czlonk6w, wywarlo j ednak znaczny wplyw na zy
сіе umyslowe Ukrainy. Dzielilo si~ wyraznie na 
dwa kierunki: liberalny z prof. Kostomarowem 
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і Pantelejmonem Kuliszem na czele oraz rewolu
~yjny, reprezentowany przez najwi~kszego poet~ 
ukrainskiego і wybitnego malarza Tarasa Szew
czenk~ oraz Mykol~ Hulaka і My!kol~ Sawi
cza. 

Ogromnч rol~ w Bractwie odgrywal Szewczen
ko. U rodzil si~ w roku 1814 w rodzinie chlopa 
panszczyznianego. Wczesnie osierocony, jako mlo
dy pacholik wzi~ty byl na sluzb~ przez pana :і to
warzyszyl mu w po"drбzach ро i~mperium. Wyka
zawszy niepospolity talent malarski terminowal 
u znanych malarzy. Wy ku piony pбzniej z poddan
stwa przez przyjaciбl і wyslany na studia do 
Akademii Sztuk Pi~knych w Petersburgu, szybko 
wrбsl w srodowisko artystyczne stolicy і wy
trwale podnosil swч wiedz~, poznajчc dobrze hi
stori~, literatur~ starozytnч, rosyjskч і uikraiil
skч. Powazny wplyw na jego swiatopoglчd wy
warla twбrczosc Aleksandra Puszkina, Michala 
Lermontowa і Konrada Rylejewa. W 1840 r. 
Szewczenko wydal w Petersburgu zbi6r wierszy 
pt. Kobziarz, nast~pnie drukowal swoje liczne 
utwory w rбznych czasopismach. Szybko uzyskal 
rozglos і powodzenie. W 1841 r. wydal drukiem 
glosny poemat "Hajdamacy", slawiчcy bohater6w 
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Mlody Тагаs Szcwczenko н mal arz<t К. Britj lowa. 
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koliszczyzny, walczцcych przeciw polskim panom 
і .caratowi. W poemacie Kaukaz wystqpil przeciw 
kolonialnej polityce caratu, w Taтasowej nocy 
wyslawial Ьohaterбw powstania 1630 r., w Heтe
tyku gloryfikowal Jana Husa, wyst~pujцcego w 
obronie narodu przed zalewem niemczyzny. 

W 184 7 r. wladze carskie zlikwidowaly Brac
two Cyryla і Metodego і skazaly jego przywбd
cбw na surowe kary. Szewczenko zostal powola
ny do sluzby wojskowej і jako prosty zolnierz ze
slany do Orenburga і Orska nad Uralem, а .Potem 
nad Morze Kaspijskie і Jezioro Aralskie, "pod 
najsurowszy nadzбr z zakazem pisania і rysowa
nia". Ро upadku Wiosny Ludбw wladze carskie 
wzmogly kontrol~ szkolnictwa ukrainskiego, ogra
niczyly program nauk spolecznych і poddaly nau
czycieli ostremu nadzorowi politycznemu. 

Podczas zeslania Szewczenko zetknцl si~ і za
przyjaznil z wieloma zeslancami polskimi, wsrбd 
nich z Bronislawem Zaleskim, Zygmuntem Sie
rakowskim і Edwardem Zeligowskim. Dopiero w 
1857 r. powrбcil do Petersburga і ponownie zajцl 
si~ twбrczosciц poetyckц oraz malarskц. W dwa 
lata pбzniej, podczas pobytu na Ukrainie, zostal 
znowu aresztowany, ale tym razem szybko od-
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zyskal wolпosc. Ostatnie lata s~dzil w Peters-
.Ьurgu, gdzie zmarl w 1861 r. przezywszy zaled
wie 47 lat. Szewczenko byl twбrcч і kodyfikato
rem ukrainskiego j~zyka literackiego, wybitпym 
пowatorem, autorem pi~kпych wierszy lirycz
пych, ballad і ріе8пі ludowych, zasluzoпym Ьa
daczem dziejбw, autorem bardzo poczytпym піе 
tyl1ko па Ukraiпie і w Rosji, ale rбwпiez w Pol
sce. 

Powazпy wplyw па swiadomosc пarodowч 

Ukraincбw miala tez twбrczosc і dzialalпosc Se
meпa Olejпiczuka, autora cenпego Opowiadania 
histoтycznego. Zпасzпу wplyw па literatur~ 

ukrainskц tego okresu wywarla literatura polska, 
а zwlaszcza twбrczosc Mickiewicza, ktбry sp~dzil: 
реwіеп czas zycia па Ukraiпie і koпtaktowal si~ 

z miejscowymi pisarzami. J ego Sonety kтymskie 
пalezaly do пajpoczytпiejszych utworбw паd 

Dпieprem, rбwпie.Z popularпi byli tu Seweryп 
Goszczynski, Juliusz Slowacki, Jбzef Іgпасу Kra
szewski oraz Іgпасу Krasicki. 

Iпaczej uikladaly si~ losy пarodu ukrainskiego 
w pailstwie Habsburgбw. W Galicji Wschodniej 
klasч рапujцсч byla szlachta polska, па Bukowi
пie - Ьojarzy rumunscy, па Rusi Zakarpackiej -
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szlachta \\'~gierska. Chlopom ukraiilskim dawal 
si~ we znaki nie tylko ucisk narodowosciowy 
і spoleczny, ale rбwniez wyzysk ze strony pot~z
nej machiny biurokratycznej pailstwa austriackie
go. Ро rozbiorach Polski sytuacja gospodarcza 
ludnej і zamoznej dotчd Galicji ulegla znaczne
mu pogorszeniu, zerwane zostaly tradycyjne 
zwiчzki handlowe z ziemiami polskimi і ukraiil
skimi, а nowe powiчzania z krajami naddunajski
mi nie wzmocnily ekonomiki kraju. Rodzime rze
n1ioslo nie wytrzymywalo konkurencji kapitali
stycznego przemyslu austriackiego і pocz~lo chy
lic si~ ku upadkowi, со przyczynilo si~ - z ko
lei - do zahamowania rozwoju miast і oslabie
nia pozycji mieszczailstwa. Wprowadzone na gra
nicach Ьагіегу celne podwazaly oplacalnosc tra
dycyjnego eksportu zЬoza do Gdailska і Odessy, 
tym bardziej niecelowy- ze wzgl~du na fatalny 
stan komunikacji - stawal si~ wywбz plodбw 

rolnych drogч Ічdоwч. Zanikaly tworzчce si~ jesz
cze za czasбw Rzeczypospolitej zalчzki ustroju ka
pitalistycznego і w pierwszej polowie ХІХ w. w 
calej Galicji dominowal system folwarczno-pail
szczyzniany, hamujчcy dalszy rozw6j rynku we
wn~trznego. Dysponujчca darmowч pailszczyzn~ 
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szlachta піе chciala апі піе musiala przeprowa
dzac zadпych zmiaп w rolnictwie. "Wsz~dzie ЬуІо 
trzechpolowe gospodarstwo, а wielu skarzylo si~, 

ze zanadto majц ziemi, Ьо tez prawd~ mбwіцс, 
ziemia nic піе сzупіІа і byla tylko warsztatem, 
па kt6rym marnowano pailszczyzn~" - pisal kry
tycznie jeden z obszarпikбw. Przy takim systemie 
gospodarowania пawet urodzajna gleba dawala 
zaledwie 4,5-6 q zЬoza z 1 ha. Gwaltowny spa
dek cen zbбz zmusil folwarki do przestawienia si~ 
па upraw~ ziemпiak6w, przerabiaпych nast~pnie 

na w6dk~, sprzedawaпц chlopom w wiejskich 
karczmach. Wzrastala tez hodowla bydla, kопі 

і owiec, coraz wi~kszego znaczenia пabierala eks
ploatacja bogatych zasob6w lesnych. 

Jedynym skutkiem reform cesarza J6zefa ІІ 

byl wzrost arealбw ziemi znajdujцcej si~ w po
siadaniu chlop6w, jednak wi~kszosc gospodarstw 
wlo8ciailskich miala ponizej 1 О m6rg. Z powodu 
wyjalowienia zle uprawianej gleby coraz wi~cej 
ziemi lezalo odlogiem. Formalпie chlop6w obowiч
zywala pailszczyzпa w wymiarze 2-3 dni tygod
nio.wo, faktycznie dwory samowolnie ро:.· _юsily 

iloM: robocizпy і zmuszaly chlopбw do prac oko
licznosciowych oraz liczпych poslug. Chlop gali-
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cyjski oddawal przeci~tnie dziedzicowi ponad po
low~ swego dochodu z gruntu і wlasnej pracy. 
Mimo formalnych zakazбw na wsi wszechwlad
nie panowalo prawo panskiej chlosty, а gdy ta 
nie skutkowala, dziedzic odwolywal si~ do рото
су zaЬorcy. Zacofany ustrбj spoleczny і wysoki 
stopien wyzysku prowadzily do powszechnie pa
nuj~cej n~dzy chlopskiej, pogl~bianej jeszcze 
licznymi kl~skami nieurodzaju. "Chalupy niskie, 
krzywe, z pr~tбw і gliny zlepione, ale w kazd~ 
sobot~ czysto pobielone, z malymi, krzywymi 
okienkami, niskimi wejsciami, bez komin6w, tyl
ko trzcin~ kukurydzy і liscmi pokryte - pisal 
о wsi galicyjskiej czeski dzialacz Karel Zap. -
ОЬоk nich wokolo stajnie і chlewy dziurawe, 
odarte, za nimi stogi, zwierzynce, sad!ki, а wkolo 
wszystkiego wierzby і ploty". W tej sytuacji 
znaczna cz~sc chlopбw ukrainskich emigrowala 
z Galicji Wschodniej do Moldawii і na Bukowin~, 
gdzie warunki zycia byly nieco lepsze. W calej 
Galicji narastal tez op6r przeciw uciskowi pan
szczyznianemu, dochodzilo do wyst~pien chlop
skich, zaktywizowal si~ znowu ruch opryszk6w, 
szczeg6lnie na lesistych terenach g6rskich. 

Biurokracja austriacka starala si~ wykorzystac 
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antagonizmy klasowe і wmawiala pogrцzonym w 
mrokach arnalfabetyl)ffiU chlopom wiar~ W "dobrego 
cesarza", rzekomego obronc~ ludu przed panami. 
Szczeg6lnie reformy j6zefinskie umocnily loja
lizm mas wobec dynastii. Caly przemysl galicyjski 
ograniczal si~ wtedy do 2431 prymitywnych go
rzelni, 430 podobnego typu browar6w oraz kilku
nastu manufaktur szlacheckich. Dopiero w 1839 r. 
powstala w Tlumaczu wё Wschodniej Galicji 
pierwsza nowoczesna cukrownia przerabiajцca 

rocznie 500 tys. q burak6w і zatrudniajцca w se
zonie 800 robotnik6w. Na poczцtku ХІХ w. od
kryto rop~ naftowц kolo Drohobycza, jednak pry
mitywna eksploatacja zacz~la si~ dopiero w 
1846 r. P6zniej odkryto tez znaczne zasoby wosku 
ziemnego. Pierwsze ,maszyny parowe pojawily si~ 
w Galicji dopiero w 1843 r., gdy w calym Ceзar
stwie pracowalo juz kilkaset tege> rodzaju urzц
dzen. Przy og6lnym upadku miast jedyny wyjцtek 
stanowil Lw6w, powazny osrodek hand~u (len, 
konopie, olej, sk6ra, pl6tno, w6dka, wyroby sto
larskie) z W~grami, Woloszczyznц і Moldawiц. Po
myslny okres przezywaly tez Brody, kt6re zmo
nvpolizowaly handel ze W schodem і Rosjq. N aj
wi~ksze zyski ciчgn~li z niego obrotni kupcy or-
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mianscy і zydowscy. Upadlo te:l szkolnictwo і tyl
ko we Lwowie widoczny byl jakis post~p. 

W 1817 r. Ukraincy stanowili 45,5°/о trzy і p6l
milionowej ludnosci Galicji. W 1849 r. procent 
ten wzr6sl do 46,8°/о, przy czym w Galicji 
Wschodniej wahal si~ od 58,2°/о w obwodzie sa
nockim do 85°/о w kolomyjskim, ogбlnie w Galicji 
Wschodniej 71 °/о, gdy Polacy stanowili tylko 20°/о. 
Na poczчtku ХІХ w. do narodowosci ukrainskiej 
zaliczaly si~ masy chlopskie і grekokatolickie du
chowienstwo parafialne, natomiast warstwy wyz
sze ulegly juz zup~lnej polonizacji. W pierwszej 
polowie ХІХ w. chlopi ukrainscy w Galicji 
Wschodniej nie posiadali jeszcze swiadomosci na
rodowej, mimo ze spiewali piesni ukrainskie, z 
ktбrych dowiadywali si~ о da wnych walkach z 
"Lachami". Jedynym kryterium narodowoscio
wym byla religia. "W Galicji ten tylko nazywa si~ 
Rusinem, kto wyznaje religi~ greckч - pisal Ja
kiw Holowacki. - Jak tylko zmieni swбj zakon 
na rzymski, со і teraz cz~sto si~ zdarza, zaraz 
przestaje Ьус Rusinem, а nazywa si~ Polakiem". 
Bez zmiany systemu spoleczno-gospodarczego 
і systematycznego rozwoju oswiaty trudno Ьу1о 
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w tej sytuacji liczyc na wzrost uБwiadomienia na
rodowego. 

Wladze austriackie na obcych etnicznie tery
toriach staraly si~ wygrywac chlopstwo przeciw 
szlachcie, dlatego tez w Galicji usilowaly wyko
rzystac Ukraincбw przeciw ciчgle spiskujчcym 

Polakom. Prowadzily wi~c wobec Ukraincбw po
lityk~ ust~pstw w dziedzinie oswiaty і kultury, 
przeprowadzily tez refoгmy spoleczne znoszчce 

poddanstwo osobiste chlopбw, ograniczajчce wy
miar panszczyzny і zezwalajчce chlopom na od
wolywanie si~ do wladz panstwowych w sporach 
z dziedzicem. Duchowienstwo unickie zostalo zrбw
nane w prawach z katolickim, а w Wiedniu 
і Lwowie zalozone zostaly seminaria unickie. W 
koncu XVIII w. rzчd austriacki poczчl wprowa
dzac j~zyk ruski do szkolnictwa. Wydawalo si~ 

wбwczas, ze powstajч dogodne warunki do pod
noszenia swiadomo8ci narodowej Ukraincбw. W 
1784 r. powstal Uniwersytet Lwowski, na ktбrym 
wyklady z filozofii і teologii prowadzono w j~

zyku ruskim, na prawie і medycynie - w pol
skim lub niemieckim. 

Rychlo okazalo si~ jedna'k, ze ten "narodowy", 
а w istocie martwy, cerkiewno-ruski j~zyk stal 
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si~ czynnikiem hamujцcym ksztaltowanie naro
dowosci ukrainskiej, bowiem zaden z wyksztal
conych Ukrainc6w nie uzywal go, а w pismie wo
lal poslugiwac si~ j~zykiem polskim 'Iub niemiec
kim. W 1805 r. szkoly ukrainskie dostaly si~ pod 
nadz6r konsystor6w * lacinskich і pocz~ly stawac 
si~ narz~dziem polonizacji. W 1812 r. zniesiono 
w Galicji obowiцzek szkol,ny, w rezultacie czego 
ogrom:na wi~kszosc dzieci · ukrainskich przestala 
ucz~szczac do szkoly. W 1842 r. w Galicji Wschod
niej istnialo 1428 szk61 parafialnych z polskim lub 
slowiansko-ruskim, а nie potocznym ukrainskim 
j~zykiem \vykladowym. Poziom tych szk61 ЬуІ 

bardzo niski. Sami studenci ukrainscy zazцdali 
niebawem na uniwersytecie, Ьу wyklady prowa
dzono w j~zyku polskim lub niemieckim. 

Nastqpil teraz proces szybkiej polonizacji kleru 
unickiego, kt6ry nie umiejцc poprawnie czytac 
і pisac ро ukrainsku, wolal wyglaszac kazania w 
zrozumialej і dla ludu polszczyznie. Ро zalozeniu 
w 1817 r. Zakladu Narodowego im. Ossolinskich 
nastцpila istna ofensywa polskosci, poparta do-

* konsystor - czlonek rady ko6cielnej w diecezji lub 
parafii. 
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datkowo rosn~cym wplywem polskiej propagandy 
rewolucyjno-demokratycznej oraz rozszerzaniem 
si~ polskich organizacji spiskowych. Szeroki 
wplyw па inteligencjE: ukrainskц pocz~la wywie
rac literatura polska, szczeg6lnie zas tzw. "szko
la ukraiilska" reprezentowana przez Seweryna 
Goszczynskiego, Antoniego Malczewskiego, J6zefa 
Zaleskiego і Tomasza Padur~. W rezultacie tego 
znajomosc j~zyka ukrainskiego poczE:la szybko 
zanikac і Ukraincom galicyjskim grozilo zupel
ne wynarodowienie. 

"W Galicji polszczyzna wszystko przygluszyla, 
przytlumila Rus - ubolewal Holowacki. -
Oswiecony Rusin wstydzi si~ swego jE:zyka, chwy
ta si~ polskiego, m6wi і posluguje si~ nim, lZej mu 
wyslowic si~ w j~zyku polskim, wyuczonym w 
szkole і spoleczenstwie, niz w swoim przyrodzo
nym. Nawet sam lud, nie majцc zadnego wcale 
wyksztalcenia, zaczyna si~ wstydzic swego j~zyka 
і pstrzy go slowami polskimi, ruskimi (rosyjski
mi), а nawet niemieckimi". 

Ofensywie polskosci pierwsi przeciwstawili si~ 

bisku р przemyski Mychaj lo Lewyckyj і kanonik 
Iwan Mohylnicki. Mimo ze na со dzien r6wniez 
poslugiwali si~ j~zykiem polskim, podj~li walkE: 
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о wychowanie ludu na podstawach narodowych. 
·-і ponowne wprowadzenie j~zyka ruskiego do 
szkolnictwa. W 1818 r. wladze austгiackie zgodzi
ly si~ na ich postulaty. Ро ki1ku latach zaczцl si~ 
okres szybkiego rozwoju szkolnictwa ukrainskiego 
opartego juz na zywym j~zyku ludowym, а nie 
martwej - jak niegdys - cerkiewszczyznie. Sze
roki Іkrцg Ьadaczy skupionych w Przemyslu 
і Wiedniu studiowal kultur~, histori~, dzieje 
ceгkwi, zorganizowal tez Towarzystwo Duchow
nych, ktбre walnie przyczynilo si~ do rozwoju 
oswiaty. Dopiero jednak powstanie listopadowe 
"stalo si~ gromem, ktбry pobudzil duch ruski" 
(wg J. Holowackiego). Ро jego upadku do Galicji 
naplyn~li liczni emigranci z Krбlestwa, organi
zujцcy tajne spiski і stwarzajцcy atmosfer~ sprzy
jajцcц dzialalnosci narodowej. W Galicji Wschod
niej rozpoczцl si~ proces ksztaltowania swiado
mosci narodowej Ukrainc6w, sp6zniony wprawdzie 
w stosunku do Wielkiej Ukrainy (rosyjskiej), jed
nak bardzo intensywny. Poczцtkowo mial on cha
rakter ruchu narodowo-kulturalnego, bowiem je
go gl6wna problematyka obracala si~ wokбl spra
wy ukrainskiego j~zyka literackiego і literatury 
w nim pisanej. 
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Procesem tym kierowala mloda inteligencja 
duchowna zwiчzana z "ruskч trбjcч" pisarzy ini
cjujчcych ozywiony ruch umyslowy wsrбd gali
cyjskich · Ukraincбw: Markianem Szaszkewyczem, 
Iwanem Wahylewiczem і Jakowem Holowackim. 
Byli oni wybitnymi rzecznikami akcji oswiato
wej wsrбd ludu, pionierami narodowego piSmien
nictwa opartego na rodzimym, Ьоgа tym folklorze 
і wlasnej historii, zbieraczami materialбw do dzie
jбw ojczystej kultury, inicjatorami badan nauko
wych і dzialalnosci wydawniczej. W 1837 r. wy
dali w Peszcie almanach Rusalka Dniestтowa, za
wierajчcy liczne teksty piєSni ludowych і utwory 
samych wydawcбw. Szaszkewycz niebawem stal 
si~ znanym роеtч, autorem pie:§ni patriotycznych, 
dumek і bajek oraz kilku wierszy napisanych ро 
polsku, Holowacki - znanym badaczem folkloru, 
Wahylewicz - zasluzonym redaktorem і tluma
czem. "Ruska trбjca" wprowadzila j~zyk ludo
wy do piSmiennictwa, stworzyla zachodnioukrain
skч odm"ian~ kul tury narodowej' przyczynila si~ 
do wzrostu uswiadomienia narodowego mieszkan
c6w Galicji Wschodniej, zalozyla trwale podsta
wy dalszego rozwoju rodzimej kultury. W 1. 1846-
-1847 Holowacki wydawal w W'iedniu almanach 
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literacki Winok Rusynam па obzynki: (Wianek 
Rusinom па dozynki). "Trбjca" utrzymywala ozy
wione kontakty z dzialaczami innych krajбw slo
wianskich - Czechami, Chorwatami, Serbami, 
Rosjanami і Ukraincami z Zakarpacia, wsrбd ktб
rych wybitnч rolE: w procesie uswiadamiania na
rodowego odegral Oleksandr Duchnowycz, pisatz, 
pedagog і autor licznych podrE:cznikбw. Dziala
cze galicyjscy utrzymywali rбwniez scisle wiE:zy 
z Wielkц Ukrainц. Publicysci zwiцzani z "trбjcц" 
wystE:powali przeciw panszczyZпie, liczyld. przy 
tym na odgбrne reformy і popierali rzцd austria
cki w zamian za uznanie narodowych aspiracji 
Ukraiiicбw, zrywali tez z Polakami і wiцzali siE: 
z Czechami, stajцc na gruncie austroslawistycz
n~ch koncepcji politycznych. Wyzsza hierarchia 
kosciola grekokatolickiego wystцpila przeciw "ru
skiej tr6jcy" z powodu wprowadzenia jE:zyka lu
dowego do literatury і zabronila rozpowszechnia
nia Rusalki Dniestrowej, тіто to wplywy dziala
czy ukrainskich stale rosly. Gorцco dysku towa
na sprawa ukrainskiego jE:zyka literackiego dlugo 
jeszcze pozostawala otwarta, totez ostatecznie za.: 
sady pisowni zostaly ujednolicone dopiero w kon
cu ХІХ w. 
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Wydarzenia rewolucyjne w Wiedniu w 1848 r. 
doprowadzily do zniesienia panszczyzny oraz oglo
szenia wolnosci slowa і stowarzyszen, со przyczy
nilo si~ do ozywienia ukraiilskiego ruchu naro
dowego, coraz Ьardziej nabierajElcego polityczne
go charakteru. Stanowilo to duze zaskoczenie dla 
liberalnych przywбdcбw polskich, przyzwyczajo
nych do tradycyjnego panowania polskiego na 
Rusi і ignorujElcych potrzeby dwumilionowej juz 
ludnosci ukraiilskiej w Galicji. Nacjonalistyczna 
postawa polskich klas panujElcych ulatwila gr~ 

rzEidowi austriackiemu, wykorzystujElcemu anta
gonizm istniejEiCY mi~dzy obu narodowosciami dla 
zlamania ruchu narodowowyzwoleilczego. 19 lV 
1848 r. z inicjatywy gubernatora Franciszka Sta
diona dygni tarze kosciola unickiego wystElpili 
z wiernopoddailczym adresem do cesarza і prosbEi 
о obron~ przed polskim uciskiem. 2 V powstala 
we Lwowie reakcyjna, prohaЬsburska Holowna 
Rada Ruska z biskupem Hryhorijem Jachymowi
czem na czele, ktбra nadala niebawem nowy kie
runek ukrainskiemu ruchowi narodowemu. Wy
dawala pismo "Zoria Halycka", w opublikowa
nym zas manifescie glosila, ze Ukraincy galicyj
scy SEi cz~sciц 15-milionowego narodu U'krainskie-
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go zamieszkujчcego Rus Wє:gierskч, Bukowinє:, 

Galicjє: і Wielkч Ukrainє:. Ро zniesieniu panszczy
zny do ukrainskiego ruchu narodowego zostali 
wciчgniє:ci chlopi, wrogo nastawieni do szlachty 
polskiej і popierajчcy biurokracjє: austriackч. Pro
habsburskie nastawienie spoleczenstwa ukrain
skiego spowodowalo kontrakcjє: ze strony Pola
kбw, ktбrzy przyczynili sіє: do zorganizowania 
konkurencyjnej organizacji - Soboru Ruskiego
opowiadajчcego sіє: za wspбlpracч polsko-ukrain
skч. Do nowej organizacji weszla niewielka grup
ka demokratбw ruskich z pisarzem Iwanem Wa
hylewiczem, trochє: inteligencji polskiej ukrain
skiego pochodzenia і pokazna grupa obszarnikбw 
polskich ze Wschodniej Galicji, podajчcych sіє: za 
"Rusinбw". Sobбr Ruski nie uzyskal jednak zad
nego poparcia wsrбd mas, natomiast Holowna 
Rada zostala uznana przez wszystkie prowincjo
nalne Rady Ruskie. 

Na poczчtku czerwca 1848 r. dzialacze polscy 
і ukrainscy spotkali sіє: na zjezdzie slowianskim 
w Pradze. Dziє:ki posrednictwu czeskiemu doszlo 
wбwczas do podpisania porozumienia uznajчcego 
pelne rбwnouprawnienie obu narodowosci w za
mian za zgodє: Ukraincбw do odlozenia na przy-
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szlosc podzialu Galicji na dwie CZf:;sci. Uklad pra
ski nie zostal j ednak uznany ani przez Holownц 
Radf:;, ani przez polskц Radf:; Narodowц. Tymcza
sem burzuazja і szlachta polska rozdmuchiwaly 
w Galicji nienawisc narodowц, to samo czynila 
partia "swif:;tojurcбw" wywodzqca sif:; od katedry 
unickiej Sw. Jura we Lwowie. Nastrojom nacjo
nalizmu ulegali nawet demokraci polscy, stojцcy 
wciцz na stanowisku granic z 1772 r. Narastajцcy 
antagonizm polsko-ukrainski ulatwial Austriakom 
ujarzmianie obu narodбw. Mimo obopбlnych wa
sni czasami dochodzilo do wspбldzialania, jak 
1 ХІ 1848 r. we Lwowie, gdy do walki z zаЬоrсц 
stanf:;li mieszczanie obu narodowosci. 

U godowa polityka klas panujцcych zmusila ich 
jednak do podpisania kapitulacji. 

Rewolucja 1848 r. doprowadzila rбwniez do 
znacznego ozywienia wsrбd Ukraincбw zakarpac
kich, ktбrzy mimo sporej liczebnosci ( ok. 500 tys. 
w 1831 :r-.) byli nadal bardzo slabi ekonomicznie 
і kul turalnie, totez niew:iele sif:; z nimi liczono. 
Tymczasem pod wplywem Slowakбw na zjezdzie 
~~lowianskim w Pradze dzialacze zakarpaccy wy
sunf:;li ро raz pierwszy zцdania narodowe, zigno
rowane jednak przez Wf:;grбw. Doprowadzilo to 
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do wystцpien an tyw~gierskich na Ukrainie Za
karpackiej. 

Proaustriackie stanowisko wi~kszosci Ukrain
c6w podczas Wiosny Lud6w przynioslo im znacz
ne korzysci. Wladze cesarskie pomogly w rozwoju 
ludowego szkolnictwa ruskiego, przyczynily si~ 

do utworzenia katedry literatury ukrainskiej na 
Uniwersytecie Lwowskim, obsadzonej przez Ho
lowackiego, zgodzily si~ na zalozenie stowarzysze
nia kulturalno-naukowego "Halycko-Ruskiej Ma
ticy" oraz "Domu Narodowego" we Lwowie. 
"Zjazd ruskich uczonych" opowiedzial si~ w6w
czas za szybkim rozwojem literatury w j~zyku 

ludowym, przy czym - ze wzgl~du na niech~c 
do Pola1k6w - zgodzil si~ na pozostawienie w 
gimnazjach wschodniogalicyjskich j~zyka niemiec
kiego, "dop6ki j~zyk ruski nie dojrzeje". 
Ро upadku rewolucji 1848 r. Holowna Rada 

Ruska zostala rozwiцzana (1851 r.), wkr6tce tez 
nastцpil upadek ukrainskiego zycia narodowego. 
Przyczynila si~ do tego reakcyjna, klerykalna po
stawa "swi~tojurc6w", а takze powstanie pr~z

nego stronnictwa moskalofilskiego, kt6re rozpo
cz~lo walk~ z j~zykiem ludowym і usilowalo 
wprowadzic do literatury ukrainskiej j~zyk ro-
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syjski. Nieznajomosc jego doprowadzila w efek
cie · do powstania dziwnej mieszanїny zwanej po
tocznie "jazycziem". Stopniowo przestawaly wy
chodzic czasopisma ukrainskie, wsr6d nich od 
1857 r. "Zoria Halycka". Tylko nieliczni intelek
tualisci z Josyfem Lozinskim na czele bronili 
jeszcze praw literackich j~zyka ludowego. Ozy
wienie w ruchu uikraiilskim nast~pilo dopiero w 
1859 r., gdy wladze austriackie - przy poparciu 
polskich politykбw z Agenorem Goluchowskim 
na czele - usilowaly wprowadzic alfabet lacin
ski do pismiennictwa ruskiego. Dzialacze ukrain
scy podj~li wбwczas szerokч kampani~ w obronie 
dawnego pisma і sklonili wladze do rezygnacji 
z planowanej reformy. 



15. Czasy kapitalizmu 

Przegrana przez Rosj~ wojna krymska z calq 
bezwzgl~dnosciц obnazyla slabosc systemu spo
leczno-ekonomicznego imperium, jego ogromne 
zacofanie techniczne, nieudolnosc rzчdzцcej kliiki 
arystokratycznej. Przez caly kraj przetoczyla si~ 
niebawem fala chlopskich rozruchбw antyfeudal
nych, szczegбlnie masowych na Kijowszczyznie, 
nazwanych tu mianem "Kozaczyzny kijowskiej". 
Przywбdcy Rosji zrozumieli, ze bez powaznych 
reform spolecznych nie da si~ juz rzцdzic ogrom
nym panstwem, dlatego nowy car, Aleksander ІІ, 

powolal Glбwny Komitet do Spraw Wloscian
skich, ktбrego zadaniem mialo Ьус przeprowadze
nie odgбrnych reform agrarnych. Dla realizacji 
tego celu powolano na prowincji komitety guber
nialne. Jednoczesnie rewolucyjni demokraci sku
pieni wok61 pisma "Sowremiennik" podj~li sze
roko zakrojonц kampani~ w obronie interesбw 

wsi і domagali si~ bezplatnego przekazania chlo
pom calej uzytkowanej przez nich ziemi. Agita-
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cja rewolucyjna docierala rбwniez na Ukrain~, 

gdzie potajemnie czytywano zakazane pisma 
Aleksandra Hercena, Mikolaja Czernyszewskiego 
і innych demokratбw. 

З ІІІ 1861 r. car Aleksander 11 podpisal ustaw~ 
о re.formie. Chlopi zostali uwolnieni od poddail
stwa, ale dostali tylko niewielkц cz~sc uzytkowa
nej przez siebie ziemi, za pozostalц reszt~ musieli 
placic skarЬowi pailstwa wykup, ktбry przekaza
no obszarnikom jako odszkodowanie. Splata zie
mi przez chlopбw trwala az do 1906 r., przy czym 
wloscianie, ktбrzy nie mogli wplacic gotбwki, 

musieli rezygnowac z ziemi. Tylko w szesciu gu
berniach ukraiilskich chlopi przekazali w ten spo
s6b dziedzicom 985 tys. dziesi~cin ziemi, za uzy
skane zas nadzialy zaplacili 500 mln rubli, со 

3-4-krotnie przekraczalo faktycznч wartosc 
otrzymanego gruntu. W е wschodniej cz~sci kraju 
wloscianie oddali 40°/о swojej ziemi, w poludnio
wej 30°/о, tylko na Prawobrzezu, zamieszkalym 
w duzym stopniu przez polskц szlacht~, warunki 
reformy byly znacznie korzystniejsze, gdyz -ob
szary te zostaly obj~te powstaniem 1863 r. і rzцd 

carski musial tutaj pбjsc na wi~ksze ust~pstwa. 
Niezadowoleni z reformy chlopi w dalszym січ-
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gu wyst~powali przeciw wladzom. W 1861 r. na 
samej tylko Ukrainie demonstrowalo przeciw ca
ratowi ok. 500 tys. wloscian. Wladze wyslaly na 
wsie 35 pulkбw piechoty і kawalerii, ktбre v.,· 

bezwzgl~dny sposбb zaprowadzily porzцdek, sto
sujцc przy tym najЬardziej surowe represje. 

Jednoczesnie w 1861 r. przetoczyla si~ przez 
Prawobrzeze fala polskich wystцpien patriotycz
nych. Od kwietnia do lipca we wszystkich koscio
lach katolickich odbyly si~ naЬozeilstwa zalobne 
ku czci polegiych podczas manifestacji warszaw
skich, polцczone ze spiewaniem "Boze cos Pol
sk~" і demonstracyjnym noszeniem czarnych stro
jбw. Pod wplywem wystцpien chlopskich, а tak
ze patriotycznych manifestacji Polakбw, ozywH 
si~ ukrainski ruch narodowy. W Kijowie, Polta
wie, Charkowie і Czernihowie powstawaly tzw. 
"Hromady", organizujцce ukrainskie szkoly nie
dzielne, wydajцce elementarze і podr~czniki szkol
ne, prowadzqce dzialalnosc politycznч w kierun
ku dalszej liberalizacji stosunkбw wewn~trznych 
w Rosji. Organizatorem "Hromad" byl Wolody
myr Antonowycz, rzecznik chlopomanбw ukrain
skich, gloszцcy hasla wchloni~cia szlachty pol
skiej przez zywiol ukrainski. Dzialacze ukraiil-
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scy stali па staпowisku samodzielпosci politycz
пej swojego kraju, natomiast patrioci polscy u
pierali si~ przy granicach z 1772 r. і, uznajчc 

odr~bnosc пarodowч Ukrainc6w, traktowali "Rus" 
jako iпtegralпч cz~sc Rzeczypospolitej, со musia
lo doprowadzic do konfliktu z chlopomaпami. 

Przyw6dcy "Hromad" twierdzili, ze w trzech gu
berпiach Prawobrzeza па 5 mlп Ukraiilc6w і 600 
tys. Zyd6w mieszka tylko 500 tys. Polak6w, trak
tujчcych пar6d ukrainski jak dzieci і dчzчcych 

do jego wyпarodowieпia.- "Hromada" gotowa byla 
wsp6lpracowac z Polakami па zasadzie "kazdy 
u siebie gospodarzem", tymczasem wsr6d rewolu
cyjnej mlodziezy studenckiej obu пarodowosci 

dochodzilo zawsze do spor6w podczas dyskusji па 
temat graпic. Dlatego cz~sc demokratycznych 
dzialaczy z prof. Aпtonowyczem sprzeciwila si~ 

zчdaniom polskich studeпt6w domagajqcych si~ 

wprowadzenia j~zyka polskiego па Uпiwersytecie 
Kijowskim. Nieliczne k6lka ukrainskie, пadal 

wsp6lpracujчce z Polakami, zostaly zlikwidowaпe 
przez wladze carskie па poczчtku 1863 r. 

Latem 1862 r. powstaly па Prawobrzezu pierw
sze spiskowe organizacje czerwoпych. Wielkq ro
lt:: w tworzeпiu ich odegrala polska mlodziez aka-
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demicka z Uniwersytetu Kijowskiego. "Byla to 
chwila, kiedy cale zycie polityczne Polski prze
nioslo si~ do Kijowa - pisal Agaton Giller w 
swej historii powstania styczniowego. - І jak 
przed 1831 r. mlodziez uniwersytetu wileilskiego 
wplyn~la przewaznie na cal~ Polsk~ w duchu 
powstania, tak przed rokiem 1863 mlodziez ki
jowska wplyn~la na caly kraj". Choc autor nie
dawno wydanej ciekawej pracy Polacy па Uni
weтsytecie Kijowskim, Jan Tabis, niezupelnie po
dziela ten pogl~d, potwierdza jednak, ze kijowski 
o5rodek polskiej mlodziezy akademickiej odegral 
ogromn~ rol~ w ruchu niepodleglosciowym tych 
czas6w. Komitet Centralny czerwonych w in
strukcji skierowanej do swoich k6lek zalecal 
"w masie ludnosci polskiej wyrobic gotowosc do 
powstania, rusk~ zneutralizowac, nad zydowsk~ 
zas mozemy pracowac obecnie tylko wyj~tkowo, 
brak bowiem czasu і sil ро temu". Przyw6dcy 
czerwonych dobrze sobie zdawali spraw~ z anta
gonizmu klasowego і narodowego panuj~cego na 
Ukrainie mi~dzy polsk~ szlacht~ а miejscowymi 
chlopami. 

Na pocz~tku powstania polski Rz~d Narodowy 
wydal do ludu napisan~ ро ukraiilsku Zlotq Hra-
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mot~, zapewnia]ЦCq chlopom wolnosc osobistц 

.і rбwnosc praw obywatelskich, powszechne pra
wo wyborcze, wlasnosc ziemi, "swoЬod~ praw 
і wiary, jakiej si~ kto trzyma, і uzywania swego 
j~zyka w szkolach, sцdach і innych ziemskich 
urz~dach", bezrolnym obiecywano ziemi~, а ucze
stnikom powstania "со najmniej 6 morgбw zie
mi". Agitacja szlacheckich patriotбw nie trafia
l'a jednak do przekonania ludu. W rezultacie 
wi~kszosc dzialaczy byla oddawana przez chlo
pбw w r~ce policji і aresztowana. РrбЬу powsta
nia na Kijowszczyznie zostaly zlikwidowane przez 
carat w ciцgu tygodnia. Wi~kszego rozmachu na
bralo powstanie na Wolyniu, gdzie oddzial Ed
munda Rбzyckiego pokonal znacznie silniejszE: 
wojska rosyjskie pod Miropolem і Salichц, ale 
przyparty do granicy przez przewazajцce sily nie
przyjaciela, musial poddac si~ wladzom austriac
kim. Cala kampania trwala tylko trzy tygodnie. 

"W 1863 r. stan~li naprzeciw siebie na Ukrainie 
Prawobrzeznej: z jednej strony polscy powstancy 
ze « Zlotц Hramotц », z drugiej сага t, z ulepszonq 
wersjц reformy uwlaszczeniowej - pisal Stefan 
Kieniewicz w swym znakomitym dziele Powsta
nie styczniowe. - Powstancy mimo «Ziotej Hra-
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moty» reprezentowali w oczach ludu polskosc 
і szlacheckosc, carat mimo zniesienia poddanstwa 
nie przestawal symЬolizowac reakcji. Masy chlop
skie na Ukrainie zwrбcily si~ przeciw powstan
com і przeciw dworom. Narodowo uswiadomiona 
inteligencja ukrainska przezywala rozterk~. Nie
ktбrzy przedstawiciele jej, jak Antonowycz, sta
n~li konsekwentnie ро stronie caratu. Inni usilo
wali nawiцzac porozumienie z Rzqdem N arodo
wym". Do tych nalezal Andrij Potiebnia, ktбry 
dokonal zamachu na namiestnika Krбlestwa Pol
skiego Aleksandra Liidersa, а potem poszedl w 
lasy і na czele oddzialu powstancбw zginцl pod 
Skalц, stajцc si~ symЬolem rewolucyjnej wspбl
pracy narodu polskiego і ukrainskiego. 

P6zniejsze rozmowy przedstawicieli obu naro
dбw nie daly rezultatбw. W gronie ukrainskiej 
inteligencji narodzil si~ memorial "Post~powej 

Hromady Rusinskiej", przeslany Rzцdowi Naro
dowemu. Glosil, "аЬу Rzцd Narodowy zrzekl si~ 
praw historycznych do Rusi, azeby narбd polski 
dopomagal do rozwini~cia narodowosci rusinskiej, 
а Rus wyzwolona wstцpi w federacj~ z Polskц". 
W odpowiedzi Romuald Traugutt stanцl na sta
nowisku granic z 1772 r. і obiecywal Ukraincom 
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tylko samorzчd lokalny. Tak wie;c fatalne naste;p
stwa szlacheckiej polityki parcia na wschбd unie
mozliwily podje;cie na szerszч skale; rewolucyjnej 
wsp6lpracy obu narodбw. J edynym skutkiem po
wstania 1863 r. na Prawobrzezu bylo przyspie
szenie •realizacji reformy uwlaszczeniowej і na
danie wloscianom wie;kszych nadzialбw. Ро 1863 r. 
zakazano Polakom nabywania dбbr ziemskich na 
Ukrainie, skonfiskowano tez mienie wielu po
\Vstancбw, а rodziny ich zeslano w glqb Rosji і na 
Syberit:;. 

Liberalizacja zycia politycznego w Rosji ро 

wojnie krymskiej sprzyjala dzialalnosci ukrain
skiego ruchu narodowego. Powrбcili z zeslania 
przywбdcy Bractwa Cyryla і Metodego. Dziala
cze ukrainscy skupili sie; w Petersburgu, gdzie 
Mykola Kostomarow zostal profesorem historii 
miejscowego uniwersytetu, а Pantelejmon Kulisz 
rozpoczчl wydawanie rosyjsko-ukrainskiego pisma 
"Osnowa" stojчcego n·a gruncie umiarkowanego 
liberalizmu w duchu reform 1861 r., со nie zada
walalo juz szerokich rzesz Ukraincбw, pociчga

nych rewolucyjno-demokratycznym programem 
"Sowremiennika" і naplywajчcych z zagranicy 
pism Hercena. Pozbawiona wie;kszej liczby czy-
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telnikбw "Osnowa" przestala nieЬawem ukazy
wac si~ w dru'ku, natomiast coraz Ьardziej po
cz~la docierac na Ukrain~ zakazana literatura 
emigracyjna. 

Chociaz ukrainski ruch narodowy stal na grun
сіе panstwowosci rosyjskiej і nie przejawial zad
nych tendencji separatystycznych, rzчd carski 
przeciwstawB si~ jego dalszemu rozwojowi і ska
zal na zeslanie niektбrych jego dzialaczy, jak 
Oleksandr Konyski і Pawlo Czubynskyj. Wydany 
w 1863 r. przez ministra Walujewa okбlnik za
kazywal uzywania j~zyka ukrainskiego w szko
lach і drukowania w nim podr~cznikбw, ponie
waz "j~zyka ukrainskiego nie bylo, nie ma і nie 
~dzie". Decyzj е wladz przyczynBy si~ do zaha
mowania dalszego rozwoju ukrainskiego zycia na
rodowego і dopiero w latach siedemdziesiчtych, 
ро utworzeniu w Kijowie oddzialu Cesarsko-Ro
syjskiego Towarzystwa Geograficznego, ktбre ze
bralo wielkct ilosc cennych material6w dotyczч
cych zycia і historii Ukrainy, nastctpily zmiany 
na lepsze. 

Ozywienie to nie tгwalo jednak dlugo. Mimo 
ze w latach 70-ych dzialacze ukrainscy nadal 
stali na gгuncie umiarkowanego libeгalizmu 
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і uwazali, iz inteligencji ukraiilskiej wystarczy 
swietnie rozwijajцca si~ wtedy literatura rosyj
ska, а tylko ludowi potrzebne jest pismiennictwo 
w ojczystym j~zyku, rzцd carski rozpoczцl nowe 
represje, usunцl historyka і publicyst~ Mychajl~ 

Drahomanowa z uniwersytetu, zamknЦl kijowski 
oddzial Towarzystwa Geograficznego, а w 1876 r. 
wydal ukaz zabraniajцcy przywozu ksiцzek і bro
szur . ukraiilskich z zagranicy, drukowania і wy
dawania utworбw і przekladбw w tym j~zyku 
(z wyjцtkiem dokumentбw historycznych і zabyt
kбw literatury pisanych jednak wedlug pisowni 
rosyjskiej), wystawiania ukraiilskich sztuk tea
tralnych. W рі~с lat pбzniej zezwolono drukowac 
slowniki і wystawiac sztuki w teatrze, pozostale 
zakazy utrzymano w mocy az do 1905 r., со przy
nioslo ogromne szkody kul turze ukraiiiskiej, po
zЬawionej mozliwosci swobodnego rozwoju. Glбw
nym osrodkiem ukraiilskiego zycia narodowego 
stala si~ w tej sytuacji Galicja. 

Cz~sc dzialaczy wyemigrowala do Europy za
chodniej. W Szwajcarii Drahomanow wraz z ga
licyjskim dzialaczem Mychajlц Palykiem wyda
wal almanach Hromada, па lamach ktбrego glo
sil potrzeb~ przeksztalcenia Rosji w liberalno-
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-burzuazyjne pailstwo konstytucyjne, zapewnia
jчce nierosyjskim narodowosciom szerokie swo
body kulturalne і polityczne, ostro wyst~powal 
tez przeciw uciskowi carskiej biurokracji. Wy
dawcy Hromady byli przeciwnikami rosyjskiego 
ruchu rewolucyjnego, glosili jednak post~powe 

hasla przyczyniajчce si~ do radykalizacji poglч
dбw "ukrainofilбw", stojчcych na gruncie odr~b
nosci Ukraiilcбw od Rosjan. Tzw. grupa "Swia
domych Ukraincбw" w broszurach W yznanie wia
ry mlodych Ukrainc6w і U jarzmiony nar6d pro
pagowala nie tylko uzywanie j~zy~a narodowego, 
ale zчdala szerokiej autonomii w ramach panstwa 
rosyjskiego і glosila potrzeb~ wspбlpracy z Pola
kami. 

W 1897 r. na zjezdzie przedstawicieli "Hromad" 
w Kijowie utworzono Ogбlnoukrainskч Bezpar
tyjnч Organizacj~, przeksztalconч wkrбtce w 
Ukrainsk~ Parti~ Radykalno-Demokratycznч. 
W 1900 r. mlodzi dzialacze zorganizowali Rewo
lucyjnч Ukrainskч Parti~ stojчcч na gruncie sa
modzielnego bytu narodowego. Ogloszony w bro
szurze Samostijna Ukraina program partii wy
wodzil prawa do samodzielnosci z umowy pereja
slawskiej, zawartej mi~dzy dwoma rбwnorz~dny-
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Mieszkania gбrniki>w w Juzowce ok. 1870 r. 

m1 1 samodzielnymi panstwami. Program obu 
pierwszych politycznych partii ukrainskich mia~ 
wyraznie burzuazyjny charakter, sprowadzal si~ 

bowiem glбwnie do walki о prawa narodowe, po
mijal natomiast niemal calkowicie problematyk~ 
spolecznч і odcinal si~ od ruchu rewolucyjnego. 
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Rozwбj burzuazyjnego ruchu narodowego byl 
wynikiem szybkiego narastania stosunkбw kapi
talistycznych ро reformie 1861 r. Uwlaszczenie 
chlopбw umozliwilo rozwбj przemyslu, zapewn.i
lo ти staly doplyw sily roboczej, wciqgnE:lo rze
sze wloscian w orbitE: gospodarki towarowo-pie
niE:znej, rozszerzylo znacznie rynek wewnE:trzny. 
Nastqpil teraz szyЬki rozwбj przemyslu, miast, 
handlu, komunikacji, poczE:lY zmieniac siE: sto
sunki spoleczne. W latach 1860-1890 liczba za
kladбw przemyslowych wzrosla z 3712 do 8063. 
DziE:ki rozbudowie ZaglE:bia Donieckiego і Krzy
woroskiego Ukraina stala siE: glбwnq bazq WE:glo
wo-metalurgicznq Rosji. W latach 1861-1900 wy
dobycie WE:gla kamiennego w ZaglE:biu Doniec
kim · wzroslo z 1 О do 672 mln pud6w; со stano
wilo 68°/о produkcji ogбlnorosyjskiej, wynoszqcej 
16,4 mln ton. W 1900 r. pracowalo na Ukrainie 
29 wielkich ріесбw w 17 hutach, dajqcych 52°/о 

produkcji imperium (wynoszqcej 2,9 mln ton) . 
. W tym czasie dzialaly 153 cukrownie wytwarza
jqce 20,7 mln pudбw cukru (na 24,3 mln · produk
cji calej Rosji). Ukraina byla tez powa:inym osrod
kiem budowy maszyn rolniczych z centrami w 
Aleksandrowsku (dzis Zaporoze), Jelizawetgradzie 
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(Kirowograd), Charkowie, Odessie, Kijowie, Cher
soniu, Mikolajewie і Berdiailsku nad Morzem 
Azowskim. Stopniowo poczчl naplywac do pr~e

myslu оЬсу kapital - francuski, belgijski, nie
miecki і angielski- ktбry w koilcu ХІХ w. kon
trolowal juz polow~ przemyslu w~glowego і po
nad 80°/о hutniczego, а przed І wojnч swiatowч 
70°/о w~glowego, 80'0/о maszynowego і 90°/о wy
dobycia rudy zelaza. Wzrastalo tez znaczenie 
miejscowej \Jurzuazji. W 1897 r. na Ukrainie 
32 507 оsбЬ - Ukraiilcбw, Rosjan, Zydбw, Pola
kбw і Niemcбw - czerpalo dochody z kapitalu. 
Proces koncentracji produkcji prowadzil do po
wstawania pierwszych monopoli - metalowego 
w 1902 r. і w~glowego w 1904 r. 

W 1865 r. zbudowana zostala na Ukrainie 
pierwsza linia kolejowa lчсzчса Odess~ z Baltq. 
Do koilca stulecia d.lugosc tych linii wzrosla z 227 
do 8417 km. Mimo rozwoju miast і przemyslu 
Ukraina nadal zachowywala charakter kraju rol
niczego. W 1897 r. ludnosc miejska stanowila tyl
ko 13°/о • ogбlu mieszkailcбw. Do najwi~kszych 

osrodk6w nalezaly wбwczas: Odessa - 404 tys., 
Kijбw - 248 tys., Chark6w - 174 tys., Jekate
rynoslaw - 121 tys. О randze Ukrainy w gospo-
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darce imperium swiadczy fakt, ze w 1912 r. da
wala ona ponad 48°/о og6lnorosyjskiej produkcji 
przemyslowej' (w tym 70°/о w~gla, 75°/о rudy ze
laza і 58°/о stali) oraz prawie 52°/о produkcji rol
niczej. 

Wraz z rozwoj em przemyslu wzrastala klasa 
robotnicza. W 1860 r. pracowalo na Ukrainie ok. 
86 tys. robotnik6w, w 1903 r. - 413 tys. Nie
ustanny doplyw nowych ludzi ze wsi do miast 
zwi~kszal podaz sily roboczej і stawial kapitali
st6w w bardzo korzystnej sytuacji. Nie normo
wany :ladnymi przepisami dzieil pracy wynosH 
przeci~tnie 14 godzin, czasem nawet wi~cej. Ni
skie wynagrodzenie wyplacano nieregularnie, sto
suj чс przy tym szeroko system egzekwowania kar 
pieni~znych za rzeczywiste, а j eszcze cz~sciej 

urojone wykroczenia. Cz~sc wynagrodzenia wy
placano towarami ze sklep6w fabrycznych, со 

jeszcze Ьar.dziej uzaleznialo roЬotnik6w od kapi
talisty. Warunki higieny і bezpieczeilstwa pracy 
byly fatalne і nikt nie dbal о ich polepszenie. 
W tej sytuacji gl6wnym celem proletariatu sta
wala si~ walka z wyzyskiem kapitalistycznym, 
а nie dчzenia narodowe, tym bardziej ze klasa 
roЬotnicza nie byla jednolita narodowo і sami 
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Ukraiilcy nie przekraczali 50°/о ogбlu najemnych 
pracownikбw. Dlatego ukraiilskie partie narodo
we nie mialy szerszego poparcia wsrбd roЬotni
kбw і opieraly swц dzialalnosc na пielicznej іп

teligencji, kapitalistach, drobnomieszczailstwie 
oraz zamozпiejszych chlopach. 

Kapitalistyczne formy gospodarki przedostaly 
si~ rбwпiez do rolnictwa, chociaz rбwnoczesnie 

dlugo jeszcze pokutowaly па Ukrainie resztki sta
rej formacji feudalnej wyrazajцce sit:: пр. zmu
szaniem chlopбw do odrobku przy oddawaniu im 
ziemi w dzier2:aw~ lub przekazywaniu obszarni
kom ponad polowy plon6w z dzierzawionych 
u nich gospodarstw wlosciailskich. Relikty pod
danstwa szybciej zanikaly w rejonach uprzemy
slowioпych, chociaz і tam bardzo dawaly si~ chlo
pom we znaki wysokie poda tki oraz spla ty па
dzialбw. Niski poziom techniki rolnej zmuszal do 
ci~zkiej pracy fizycznej, піе zapewniajцcej plo
nбw wystarczajцcych па wy.Zywienie licznej zwy
kle rodziny. Powszechnie na wsiach ukraiilskich 
pogl~bial si.:: proces zr6znicowania chlopбw na 
nielicznych bogaczy і biedot~, stopniowo upo
dabniaj~cц si~ do proletariatu. Tak пр. w 1893 r. 
w gubemi poltawskiej па ponad 257 tys. go-
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spodarstw chlopskich az 86 tys. nie posiadalo 
ziemi. J edynym wyjsciem dla tych ludzi ЬуІо 

naj~cie si~ .'о pracy u zamoznych gospodarzy lub 
obszarnikбw, wyjazd do miast lub udanie si~ na 
emigracj~, przewaZпie do USA і Kanady. Wsrбd 
robotnikбw rolnych przewazaly kobiety і dzieci, 
nawet 8-12-letnie, pracujllce od switu do zmro
ku, przewaznie ро 15-16 godzin dziennie. W dru
giej polowie ХІХ w. do majчtkбw szlacheckich 
і gospodarstw kulackich naplyn~lo ok. 1,5 mln 
najemnych robotnikбw rolnych. W latach osiem
dziesiчtych na Ukrainie Prawobrzeznej і Polud
niu przewazal w rolnictwie juz system kapitali
styczny, na Lewobrze.Zu - mieszany, w guberni 
czernihowskiej - jeszcze feudalny. Glбd ziemi 
powodowa1 wzrost ceny gruntu, dlatego obszar
nicy ch~tnie sprzedawali zamo.Znym wloscianom 
cz~sc swoich dбbr. W 1905 r. wlasno·sc szlachecka 
na Ukrainie obejmowala juz tylko 20°/о ziemi, 
chlopska 50-68°/о (zaleznie od rejonu), reszta na
le.Zala do panstwa, cerkwi і mieszczan. 

Przemiany spoleczne na wsi przyczynily si~ do 
wzrostu produkcji і zwi~kszenia eksportu zbo.Za, 
w kt6rym Ukraina zajmowala zdecydowanie 
pierwsze miejsce wsr6d krain imperium. w la-
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tach 1876--1880 przez por~ czarnonnorsko-azo~
skie wywieziono 31 nnln pudбw pszenicy, w 
1895--1898 - juz 84 nnln, со stanowilo ok. 50°/о 

wartosci eksportu calej Rosji. Glбwnynni odbior
canni .ukrainskiej pszenicy byly: Anglia, Francja, 
Austria і Wlochy. Ponnyslnie rozwijal si~ rбwniez 
handel wewn~trzny, о czynn swiadczy rosnчca 

ilosc jarnnarkбw (az 3163 w 1894 r.). 

Gwaltowne przenniany gospodarczo-spoleczne 
і towarzyszцcy inn wzrost wyzysku ka рі talistycz
nego prowadzily do zaostrzenia si~ antagoniznnбw 
klasowych. Wst~pujцca dopiero na aren~ dziejo
Wq klasa robotnicza ЬуІа jeszcze nieliczna і sІаЬо 

uswiadomiona, а pierwsze jej zywiolowe wystч
pienia konczyly si~ niepowodzeniem, dlatego 
przennozny wplyw na ruch rewol't:lcyjny wywie
rala poczцtkowo ideologia narodnicka, ogarniajц
ca szerokie rzesze mlodziezy wywodzqcej si~ 

z rбznych srodowisk spolecznych. Narodnikбw ro
syjskich і ukrainskich lцczyl wspбlny program 
polityczny - walka przeciw istniejцcemu ustro
jowi spolecznemu, absolutyzmowi carskiemu, dц
zenie do przeksztalcenia Rosji w republik~ socja
listycznц. Zr~by nowego ustroju widzieli we 
wspбlnocie chlopskiej, byli tez gorцcymi rzeczni-
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kami interes6w ludu. Nie rozumieli jednak w pel
ni praw rzчdzчcych rozwojem spolecznym і trak
towali kapitalizm jako zjawisko przypadkowe, 
dlatego nie dost~zegali rewolucyjnych mozliwo
sci proletariatu і traktowali robotnik6w jako cz~sc 
chlopstwa. Wierzyli w nieograniczony potencjal 

178 



rewolucyjny ludu wiejskiego і tylko w oparciu 
о wiesniakow· wyobrazali sobie rewolucjf:, mimo 
wi~c calej zarliwosci byli w istocie utopijnymi 
romantykami. Wplywy rosyjskiej organizacji 
"Ziemia і W ola" przenikn~ly na Ukrain~ j uz na 
poczцtku lat szescdziesiцtych, wkrбtce tez po
wstaly komбrki rewolucyjne w Kijowie, Charko
wie, Chersoniu і Odessie. W 1873 r. powstala na
rodnicka "Komuna Kijowska". Kulminacyjnym 
okresem dzialalnosci narodnikбw ЬуІо tzw. "sza
lone lato" 1874 r., gdy setki mlodych zapaleilcбw 
"szly w lud" agitowac chlopбw do powstania. Te
renem szczegбlnie ozywionej dzialalnosci ЬуІа 

Ukraina. Niepismienni, ciemni і nieufni chlopi 
nie rozumieli jednak rewolucyjnej agitacji і wy
dawali podejrzanych wladzom policyjnym, cala 
kampania skoilczyla si~ wi~c zupelnym fiaskiem. 
Mimo tej porazki, w 1876 r. powstala druga or
ganizacja "Ziemia і Wola", ktбra przeszla do no
wej taktyki walki - terroru indywidualnego. 
W stцpili do niej niektбrzy czlonkowie "Hromad" 
ukraiilskich. 

W calym kraju nastцpila teraz c_ala seria za
machбw na dostojnikбw carskich, oficerбw poli
cji, znienawidzonych oЬszarnikбw, fabrykantбw 
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і donosicieli. M.in. w 1879 r. narodnicy dokonali 
udanego zamachu па gubernatora charkowskiego 
Dymitra Kropotkina. W powiecie czehryilskim 
Jakiw Stefanowycz і Lew Dejcz zalozyli ·tajnц 
organizacjf: chlopskц przygotowujцcц powstanie, 
spisek zostal j ednak wy kryty, а przywбdcy aresz
towani. Za szczegбlnie niebezpieczny osrodek re
wolucyjny zostaly uznane dwa miasta ukraiilskie 
- Charkбw і Odessa - gdzie wladze carskie 
mianowaly energicznych general-gubernatorбw 

obdarzonych szerokimi uprawnieniami - Michala 
Loris-Mielikowa і Edwarda Totlebena. NіеЬа& 

wem terror carski doprowadzil do upadku ruchu 
narodnickiego na Ukrainie, pozЬawionego szer
szej bazy spolecznej. W sr6d narodnik6w na 
Ukrainie dzialali rбwniez Polacy, glбwnie stu
denci Uniwersytetu Kijowskiego. Niektбrzy z nich 
przeniesli sif: p6zniej do Кr6lestwa Polskiego, 
gdzie jako pierwsi propagowali idee rewolucyjne 
і socjalistyczne. 

R6wnolegle rozwijal si~ ruch roЬotniczy. Pierw
szч organizacjц proletariackц byl Zwiцzek RoЬot
nikбw Poludniowej Rosji, zalozony w 1875 r. w 
Odessie przez studenta J ewhena Zaslawskiego, 
przy czynnym udziale Polaka J ana Rybickiego. 
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Do rozwoju ruchu socjalistycznego na Ukrainie 
przyczynila si~ tez Polka Maria Jankowska, wie
lokrotnie przewozцca literatur~ marksistowskц 

z Genewy. Zwiцzek RoЬotnikбw liczyl ok. 200 
czlonkбw і posiadal swoje kбlka w Charkowie, 
Taganrogu, Kerczu, Rostowie і Kijowie, gdzie 
szczegбlnie aktywnц dzialaczkц byla Ukrainka 
polskiego pochodzenia Helena Kowalska. Zwiцzek 
Robotnikбw Poludniowej Rosji prowadzil prac~ 

propagandowo-agitacyjnц w fabrykach, nawoly
wal do walki о cele ekonomiczne, а w dalszej ko
lejnosci stawial sprawE: przewrotu politycznego 
і wywalczenia praw naleznych robotnikom, orga
nizowal pierwsze akcje strajkowe. W 1877 r. 
Zwiцzek zostal rozgromiony przez policj~ carskц, 
а skazany na 10 lat katorgi Zaslawski zmarl w 
rok ро aresztowaniu. Do wi~zienia dostalo si~ 

ok. 60 оsбЬ. 

Mimo represji wystцpienia robotnicze nie usta
waly, а w 1881 r. doszlo kilkakrotnie do strajkбw 
w Kijowie. Pod haciskiem coraz liczniejszych de
monstracji wladze carskie zmuszone byly pбjsc 

na pewne ust~pstwa - wydano zakaz pracy noc
nej dzieci, potem ko biet і mlodocianych, ustalo
no maksymalnц granic~ kar pieni~Zпych, zobo-
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wiчzano fabrykantбw do organizowania nauki dla 
mlodocianych robotnikбw. W miar~ wzrostu swia
domo5ci і liczebnosci klasy robotniczej ilosc straj
kбw powi~kszala si~. W latach 1860-1880 noto
wano ich 72, w 1880-1894 juz 110, w 1894-1899 
az 226. 

Pod koniec ХІХ w. powstajч na Ukrainie 
pierwsze k6lka socjaldemokratyczne, z kt6rych 
wiele przyjmuje nazw~: Zwiчzek Walki о Wy
zwolenie Klasy RoЬotniczej і poczyna propago
wac program leninowski. Na ich wezwanie w 
1897 r. zacz~ly si~ pierwsze na Ukrainie obchody 
swiE:ta 1 Maja. W pierwszym nielegalnym zjez
dzie Socjal-Demokratycznej Partii Robotniczej 
Rosji w Minsku w 1898 r. brali udzial przedsta
wiciele Zwiчzku Walki z Kijowa і Jekateryno
slawia. W okresie kryzysu gospodarczego w 1901 r. 
па wezwanie Komitetбw SDPRR па ulice Char
kowa, Kij owa і innych przemyslowych miast 
Ukrainy wyszty tysiчce roЬotnik6w demonstruj~
cych pod haslem "Precz z samowladztwem". 
W tym okresie powstajч tez liczne grupy czytel
nik6w leninowskiej "Iskry". 
- "Byl list z Poludnia - pisala Nadiezda Krup
ska w jednym z listбw z konca 1901 r. - Piszч, 
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ze popyt па literatur~ (w Kijowie, Charkowie, Je
katerynoslawiu) ogromny. RoЬotnicy czytaj~ і ro
zU:miej~ »Iskr~«". Szczegбlnie zasluzonymi kol
porterami gazety і dzialaczami rewolucyjnymi by
li w6wczas: Mikolaj Bauman, Maksym Litwinow, 
Rozalia Ziemlaczka; aktywn~ dzialalnosc prowa
dzili tez wsrбd robotnikбw kijowskich brat і sio
stry Lenina: Dymitr, Hanna і Maria Ulianowie. 

W 1902 r. wybuchaj~ wielkie strajki w Kijo
wie і Odessie, w rok pбzniej- - w Odessie, Kijo
wie, Jekaterynoslawiu, Mikolajewie і Jelizawet
gradzie (dzis Kirowograd). W miastach tych oraz 
w Zagl~biu Donieckim dzialaly juz komitety 
SDPRR. Rбwnoczesnie chlopi w guberni poltaw
skiej і charkowskiej pocz~li zagarniac ziemi~ ob
szarnicz~ і palic dwory szlacheckie. Wyst~pienia 
te byly zapowiedzi~ nadci~gaj~cej rewolucji. 

W 1903 r. w Brukseli odbyl si~ 11 Zjazd SDPRR. 
Socjaldemokratбw ukrainskich reprezentowalo 12 
delegat6w z 7 organizacji - Jekaterynoslawia, 
Charkowa, Kijowa, Mikolajewa, Odessy. Stano
wi1i oni ponad 25'0/о uczestnik6w Zjazdu. W cza
sie gor~cej dyskusj і kilku .z nich poparlo Lenina 
і przylчczylo si~ do Ьolszewik6w. Zjazd przyjчl 
leninowski program w kwestii narodowej, glo-
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szчcy zasad~ pelnego rбwnouprawnienia wszyst
kich obywateli niezaleznie od narodowosci, uzna
nie prawa samostanowienia о swym losie przez 
wszystkie narody oraz zjednoczenie rob6tnikбw 
wszystkich narodowosci w j ednoli tych organiza
cjach klasowych - partiach і zwiчzkach zawodo
wych. Gloszчc, ze wyzwolenie narodowe j est 
mozliwe tylko w wypadku wyzwolenia spolecz
nego, SDPRR pocz~la wyrazac r6wnoczesnie in
teresy · rnas 1 udowych Ukrainy. Partia zwracala 
si~ do roЬotnikбw і chlopбw z wezwaniem do 
walki о 8-godzinny dzien pracy, podwyzk~ plac 
і swobody dernokratyczne. Taki program przy
ciчgal do ruchu rzesze robotnikбw. SDPRR nie 
wysuwala jednak na czolo hasel wyzwolenia na
rodowego uwazajчc, ze zwyci~stwo rewolucj і 
przyniesie rбwnouprawnienie wszystkich naro
dбw wchodzчcych 1 w sklad imperium carskiego. 
Wykorzystaly to partie burzuazyjno-demokra
tyczne, ktбre eksponujчc na pierwszy plan pro
blematyk~ narodowч, przeciwstawialy si~ w ten 
sposбb haslom wyzwolenia spolecznego і przy
ciчgaly do siebie coraz wi~cej chlopбw. 

N а росzч tku ХХ w. zaszly powazne zrniany w 
ukladzie sil politycznych na Ukrainie. W 1902 r. 
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powstala Ukrainska Partia Narodowa z nacjonali
stycznym programem gloszчcym walk~ z wszyst
kimi obcymi narodowosciami na Ukrainie. Z Re
wolucyjnej Ukraiilskiej Partii wylonila si~ refor
mistyczna Ukraiilska Partia Socjaldemokratycz
na, powstala tez Ukrainska Partia Demokratyczna 
і Ukrainska Radykalna Partia. Wszystkie one sta
ly na gruncie autonomii Ukrainy w ramach bur
zuazyjno-demokratycznego panstwa rosyjskiego 
і wyst~powaly zai,"6wno przeciw caratowi, jak і ru
chowi rewolucyjnemu. 

Mimo nie sprzyjajчcych warunkбw politycznych 
druga polowa ХІХ w. przyniosla wspanialy roz
kwit kultury ukraiilskiej. Zycie umyslowe і lite
rackie w dalszym ciчgu skupialo si~ wokбl alma
nachбw oraz zasluzonego dla nauk historycznych, 
folkloru і etnografii miesi~cznika "Kijewska Sta
rina". Ozywilo si~ zycie teatralne, przy czym -'
оЬоk grywanych nadal sztuk z okresu klasycyzmu 
і romantyzmu - pojawiajч si~ utwory drama
tyczne о tematyce wsp61czesnej, historycznej і lu
dowej. Pogl~bia si~ narodowe oblicze literatury, 
jej samodzielnosc, dojrzalosc ideowa і ·artystycz
na, wzЬogaca j~zyk. W twбrczosci szeregu pisa
rzy widac wyraznie nawiчzywanie do okresu ro-
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mantyzmu, zainteresowanie tematykц historycz
nц, zwlaszcza okresu Kozaczyzny, szerokie wy
korzystywanie materialu etnograficznego, poezji 
ludowej, eksponowanie uczuc і przezyc. Tematy
ka ta wyst~puj е szczeg6lnie w twбrczosci Marii 
Wilinskiej-Markowicz, powiesciopisarki і nowe
listki podpisujцcej si~ pseudonimem Магkа 

Wowczka. Jej Opowiadania ludowe z zycia ludu 
wiejskiego zdobyly uznanie rewolucyjnych de
mokratбw rosyjskich. PowaZ.ny wklad w rozwбj 
literatury wniбsl Stepan Rudanski - autor pie
sni lirycznych, ballad і poematбw, а takze naj
wybitniejszy bajkopisarz ukrainski - Leonid 
Hlibow. 

Najcenniejszy wklad wniбsl jednak nurt reali
styczny, przynoszцcy wspanialy rozkwit prozy, 
szczegбlnie powie5ci spoleczno-obyczajowej і dra
maturgii. Nurt ten reprezentowali: Anatol Swy
dnycky, autor powiesci-kroniki z zycia ducho
wienstwa na Podolu pt. Luboraccy, Oleksandr 
Konyski, realistycznie przedstawiajцcy w swych 
opowiadaniach srodowisko wiejskie, Iwan Neczuj
-E.ewyckyj, piszцcy opowiadania z zycia wsi, Pa
nas Myrnyj (Rudczenko), autor utworбw о pro
blematyce ludowej. Do rozwoju teatru przyczy-
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Chata dramaturga Iwana Tobylewicza 

nil si~ najbardziej Marko Kropywnycki, autor 
sztuk spoleczno-obyczajowych, Iwan Karpenko
-Karyj (Tobylewycz) aktor і twбrca dramatбw 

spolecznych, sztuk historyczno-ludowych і ko
medii obyczajowych, Mychajlo Staryckyj, autor 
melodramatбw і tragedii historycznych jak np. 
Marusia Bohuslawka. Pod koniec stulecia docie
rajq na Ukrain~ nowe prqdy literackie: impresjo
nizm, neoromantyzm, modernizm і dekadentyzm. 
Reprezentuje je twбrczosc najwi~kszej ро Szew-
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Miejsce urodzenia Lesi UI<rainki w Nowogrodzie Wolynskim 

czence poetki ukrainskiej Lesi Ukrainki (Larysy 
Kosacz) і prozaika Mychajla Kociubynskiego, au
tora znanego opowiadania Cienie zapomnianych 
przodk6w. 
Krцg odbiorc6w literatury byl jednak niewiel

ki, bowiem jeszcze w koncu ХІХ w. 70°/о dzieci 
nie ucz~szczalo do zadnych szk6l, а wedlug spisu 
z 1897 r. tylko 29°/о mieszkanc6w Ukrainy w 
wieku od 9 do 49 lat umialo czytac і pisac. Na 
Ukrainie istnialo w6wczas 17 tys. szk6l poczцt-
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kowych, 129 gimnazjбw, 19 realnych і 17 zawo
dowych szkбl srednich,. trzy uniwersytety (Char
kowski, Kijowski і Odeski zalozony w 1865 r.), 
kilka instytutбw, jak np. Niezynski historyczno
-filologiczny, Kijowski politechniczny і Char
kowski - technologiczny. Z nauk najwyzszy po
ziom osiчgn~la historiografia, reprezentowana 
przez tak wybitnych znawcбw, jak Mykola Ko
stomarow, Pantelejmon Kulisz, Wolodymyr An
tonowycz, Mychajlo Drahomanow, Oleksandr Je
fymenko, Oleksandr Lazarewski, Dymitr Bahalij 
і najwybitniejszy sposrбd nich, Mychajlo Hru
szewski, autor monumentalnej, wielotomowej hi
storii Ukrainy. Do rozwoju ekonomii przyczynil 
si~ szczegбlnie Dmytro Zurawski, filologi~ re
prezentowal Oleksandr Potiebnia, brat Andrija, 
profesor Uniwersytetu Charkowskiego. 

Pomyslnie rozwijala si~ tez sztuka ukrainska, 
zwlaszcza malarstwo, kt6rego najwybitniejszymi 
przedstawicielami byli: Konstanty Trutowski, au
tor serii obraz6w z zycia narodu, Sergiej Wasil
kowsky, pejzazysta і tw6rca obraz6w historycz
nych, Mychajlo Muraszka, zalozyciel szkoly ma
larskiej w Kijowie. Do najwybitniejszych rzez
biarzy tworzчcych wбwczas na Ukrainie nalezeli: 
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Pomnik Chmielnickiego w Kijowie 



Rosjanin Michal Mykeszyn, ktбry wzni6sl pom
nik Chmielnickiego w Kijowie, oraz Leonid Po
zEm, przedstawiajцcy w swych dzielach sceny 
z zycia wsi. Najwybitniejszymi kompozytorami 
ukrainskimi byli wtedy Semen Hula~ Artemow
ski, uczen Michala Glinki, twбrca pierwszej ukra
inskiej opery Zaporozec za Dunajem, skompono
wanej w 1862 r., Mykola Lysenko, kt6ry opra
cowal muzycznie Kobziarza Szewczenki, і Petro 
Nyszczynskij - autor muzyki do Nazara Stodoly 
tegoz poety. 

Znacznie lepsze warunki do rozwoju zycia na
rodowego mieli Ukraincy w ~onarchii habsbur
skiej. Galicja od 1867 r. posiadala szerokц auto
nomi~, ludnosc uzyskala swoЬody konstytucyjne, 
а sami Ukraincy cieszyli si~ poparciem ze strony 
wladz austriackich. Pod wzgl~dem gospodarczym 
ziemie Galicji, Rusi Zakarpackiej і Bukowiny w 
dalszym ciцgu nale±aly jednak do obszarбw zaco
fanych. Ustawa z 1848 r., znoszцca panszczyzn~ 
і nadajцca chlopom ziemi~. nie rozwiцzala spra
wy serwitutбw, со doprowadzilo do ponad ЗО ty
si~cy proces6w mi~dzy wsiц а dworami о lasy 
і pastwiska. Mimo ze ро uwlaszczeniu chlopi po
siadali ok. 70fJ/o grunt6w rolniczych і 9,5°/о las6w, 
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па wsi nadal dominowala wielka wlasnosc obszar
nicza, а posiadacze rozdrobnionych, karlowatych 
і maloroln-ych gospodarstw, stanowiчcych w Ga
licji az 69°/о og6lu, zyli w nieslychanej n~dzy. 
Wielkie przeludnienie і pauperyzacja wsi powo
dowaly, ze chlopom musialo wystarczyc najpry
mitywniejsze wyzywienie, dlatego w strukturze 
upraw pr~ewazaly zboza і ziemniaki, а nie bar
dziej oplacalne buraki cukrowe, chmiel czy wa
rzywa. SlaЬo rozwini~ty przemysl nie m6gl za
trudnic nadmiaru przybysz6w ze wsi, zubozala 
ludnosc masowo najmowala si~ wi~c do pracy na 
folwarkach, gdzie sila robocza byla bardzo tania. 
N~dza zmuszala tez chlop6w do emigracji do USA 
і Kanady. W latach 1901-1912 wyjechalo z Ga
licji do Ameryki okolo 180 tys. chlop6w ukrain
skich, z Ukrainy Zakarpackiej - ponad 1 ОО tys. 

W latach osiemdziesiчtych nastчpil pewien po
st~p wyrazajчcy si~ rugowaniem tr6jpol6wki na 
rzecz plodozmianu, wprowadzaniem lepszych na
rz~dzi jak plugi і brony zelazne, pojawieniem si~ 
prostych maszyn - sieczkaril і mlockarni, roz
szerzaniem upraw przemyslowych і pastewnych, 
znacznym wzrostem hodowli. Rozw6j przemyslu 
hamowala jednak w dalszym ciчgu konkurencja 
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importowanych wyrohбw z Czech і Austrii oraz
·n~dza wsi, powodujцca slabosc rynku wewn~trz
nego. Pewne ozywienie zacz~lo si~ z chwilц roz
budowy sieci kolejowej (linia Lwбw-Krakбw 
zbudowana w 1861, Lwбw-Czerniowce w 1865 
і Lwбw~Brody w 1869) oraz wzrostem wydoby
cia ropy naftowej w okolicach Boryslawia і Jasla. 
Mimo to w 1890 r. az 77 ,3°/о ludnosci Galicji 
utrzymywalo si~ z rolnictwa, а ty1ko 9,2°/о z prze
myslu, rozdrobnionego w malych zakladach przy
pominajцcych Ьardziej warsztaty rzemieslnicze 
niz fabryki, ograпiczonego glбwnie do malych 
browarбw, gorzelni, mlynбw і tartakбw, а przy 
tym zaleznego od obcego kapitalu. W 1880 r. 
udzial Galicji w produkcji przemyslowej Austro
-W~gier wynosil tylko 4°/о, podczas gdy ludnosc 
prowincji - az 26,9°/о ogбlu mieszkancбw pan
stwa. Galicja posiadala wбwczas 5,9 mln ludno
sci, Z ktorej tylko 21 °/о zylo W miastach і mia
steczkach. We wschodniej cz~sci prowincji naj
g~sciej zaludniony byl pas Przemysl-Lwбw, naj
rzadziej Karpaty Wschodnie. W Galicji 
Wschodniej Ukrai.ilcy stanowili 62,5°/о ogбlu lud
nosci і wykazywali si~ wyzszym wskaznikiem 
przyrostu naturalnego ni.Z Polacy, stanowiцcy 
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23,5°/о mieszkancбw. Reszt~ tworzyli .Zydzi і nie
liczni Niemcy. Wsrбd ludnosci ukrainskiej w dal
szym ci~gu ogromnч wi~kszosc (95°/о) stanowili 
chlopi, pozostalч cz~sc narodu tworzyla inteligen
cja і duchowienstwo, nikly byl udzial drobno
mieszczanstwa і zupelny niemal brak burzuazji 
і oЬszarnikбw. Ukrainska klasa robotnicza w Ga
licji dopiero powstawala. Stanowili j~ pracowni
cy przemyslu naftowego, kolei і budownictwa. 
Z miast Galicji Wschodniej najbardziej rozwinцl 
si~ Lwбw liczцcy w 1900 r. 160 tys. mieszkancбw 
(w tym wi~kszosc Polak6w). Kolomyja miala 
wбwczas 34 tys. ludnosci, Tarnopol і Stanisla
wбw- ponad ЗО tys. Na poczцtku ХХ w. wsrбd 
Ukraincбw pocz~ly rozwijac si~ nowoczesne juz 
formy zycia gospodarczego, powstawaly Ьanki, 

towarzystwa kredytowe і spбlki akcyjne. Wzrost 
kapitalu sprzyjal rozwojowi ukrainskiego zycia 
narodowego. 

Konserwatysci polscy sprawuj~cy wladz~ w 
Galicji nadal nie uznawali odr~bnosci narodu 
ukrainskiego і d~zyli do calkowitej polonizacji 
administracji, sцdownictwa і szkolnictwa. Zie
mianstwo poparlo pomysly Goluchowskiego, usi
lujцcego narzucic Ukraincom alfabet lacinski, ро-
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dobnego zdania byli zresztq і demokraci, uwaza
jqcy, ze sprawa ruska "dawno zostala rozwiqzana 
przez uni~ lubelskq". Dopбki rzqd austriacki pro
wadzil polityk~ centralizacji panstwa, Ukraincy 
w sojuszu z monarchiq widzieli szanse uzyskania 
praw narodowych, gdy jednak centralist~ Antona 
Schmerlinga zastqpil zwolennik federacji, premier 
Richard Belcredi, sytuacja pogorszyla siE:. N owy 
premier ponownie powolal do steru rzqdбw w 
Galicji Goluchowskiego, na wniosek ktбrego Wie
den zgodzil si~ na spolszczenie administracji we 
Wschodniej Galicji і zaakceptowal program "sy
stematycznego post~powania wzgl~dem Rusinбw". 
Podlegly Goluchowskiemu aparat urzE:dniczy dro
gq naduzyc wyЬorczych doprowadzil do znacznej 
redukcji liczby poslбw ukraiilskich zasiadajqcych 
w sejmie galicyjskim. Nastqpil teraz okres pol
skich rzqdбw obszarniczych, ktбre doprowadzily 
do znacznego zaognienia stosunkбw polsko-ukra
iбskich. Glбwnym celem ruchu narodowego stala · 
siE: teraz walka о r6wnouprawnienie z Polakami 
і zdobycie wi~kszej ilosci miejsc w sejmie. 

Zmiana polityki austriackiej wobec Ukraincбw 
spowodowana byla reakcjq na stanowisko moska
lofilбw, kt6rzy coraz bardziej podkreslal1 swoje 
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procarskie stanowisko. Na lamach wydawanego 
we Lwowie ріsша "Slowo'' negowali oni istnie
nie odrє:bnego narodu ukraiilskiego і dowodzili, 
ze jє:zyk jego jest narzeczem jє:zyka rosyjskiego. 
w przemбwieniach w sejmie galicyjskim uzywali 
dziwnej mieszaniny rosyjskiego і wyrazбw cer
kiewno-slowiailskich, а w 1866 r. na lamach pra
sy stwierdzili, ze Rusini galicyjscy wsp&lnie z Ro
sjanami stanowiц jeden narбd ,,od Karpat do 
Kamczatki". Moskalofile, zwani tez starorusina
mi, podporzцdkowali sobie organizacje pn\volane 
do rozwijania ukraiilskiego zycia narodowego -
"Macierz", "Dom N arodowy". W dzialalnosci swej 
opierali sіє: glбwnie na klerze і urzє:dnikach. 

Skrajnie reakcyjnej spolecznie і antynarodo
wej w tresci propagandzie moskalofilбw poczцl 

przeciwstawiac sіє: nowoczesny ruch ukraiilski 
obejmujцcy zrazu nieliczne krє:gi mlodej inteli
gencji. Na wzбr "Hromad" poczє:ly powstawac w 

· Galicji kola mlodziezowe, pojawily sіє: tez pisma 
poslugujцce sіє: jє:zykiem ludowym - "Weczer
nyca", "Meta" J ,,Nywa". Mlodzi Ukraiilcy, jak 
Wolodymyr Szaszkewycz, syn Markiana, Fiodor 
Zarewicz, poeta і pisarz bukowiilski Jurij Fed
kowycz, szerzyli oswiatє: ludowц, а w 1868 r. za-
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lozyli towarzystwo "Proswita", wydajцce utwory 
literackie і prace popularnonaukowe. Pocz~li tez 
wydawac pismo "Prawda", w ktбrym publikowa
no rozprawy znanych historyk6w і· ·utwory lite
rat6w. We Lwowie zalozyli Towarzystwo Kultu
ralne im. Szewczenki. Stalo si~ ono powaznym 
osrodkiem ukraiilskiej mysli naukowej і literac
kiej. W czasopismie "Rus;' mlodzi dzialacze uza
sadniali prawa narodu ukraiilskiego do samodziel
nosci politycznej, со spotkalo si~ z poparciem ze 
strony radykalnych dzialaczy polskiej emigracji, 
jak Jaroslaw Dцbrowski, Walery Wrбblewski 

і J 6zef Tokarzewicz. 
Dzialalnosc zwolennik6w emancypacji Ukrainy 

zmusila moskalofilбw do zainteresowania si~ lu
dem ukraiilskim, zakladania czytelni па wsiach, 
wydawania gazet politycznych dla ludu oraz mie
si~cznik6w naukowych. Mimo to w latach osiem
dziesiцtych "ukrainofile" uzyskali juz przewag~ 
nad "moskalofilami". Czolowymi dzialaczami ru
chu narodowego stali si~ teraz Julian Romail
czuk, bracia Barwiilscy, p6zniej Ostap Terlecki. 
W 1874 r. w gimnazjum akademickim we Lwo
wie wprowadzono j~zyk ukraiilski jako wyklado
wy, w 6 lat potem Wolodymyr Barwiilski zalozyl 
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dziennik ukraiilski "Dilo", propaguj~cy hasla sze
rokiego uswiadomienia narodowego. Ukraiilski 
ruch narodowy bazowal na bogatych chlopach, 
inteligencji і nielicznym mieszczailstwie, nie wy
razal natomiast interesбw biedoty wiejskiej ani 
rodz~cego si~ proletariatu. 

Zywiolowy rozwбj zycia politycznego па wsi, 
rewolucyjne wplywy ideologii narodnickiej, а tak
ze post~powej literatury rosyjskiej, wreszcie nau
ki z porazki wyborczej 1879 r., poniesionej skut
kiem braku agitacji politycznej wsrбd ludu, przy
czynily si~ do radykalizacji ukraiilskiego ruchu 
narodowego. Na czolo radykalбw wysun~li si~ 
mlodzi pisarze і dzialacze - Iwan Franko, My
chajlo Pawlyk oraz Waclaw Budzynowski і Kyry
lo Trylowski. W 1890 r. zalozyli oni Rusko-Ukra
insk~ Parti~ Radykaln~ о agrarno-socjalistycz
nym programie wyraza]~cym interesy malo
i sredniorolnych chlopбw. Partia zmierzala do 
wywlaszczenia obszarnikбw na rzecz .chlopskich 
spбlek rolniczych oraz gruntownej demokratyza
cji zycia politycznego. Program ten uzyskal sze
rokie poparcie nie tylko Ukraiilcбw, ale і wsrбd 

polskiej mlodziezy post~powej, ktбrej czolowy 
przywбdca, poeta Franciszek Nowicki, przyznal 

W kufni. 
Пustтacja 1. I:takiewtcza 

do opowtadanta lto4na Franki 





si~ podczas procesu, ze popiera idee gloszone przez 
radykal6w ukraiilskich. Dzialacze partii radykal
nej przyczynili si~ w du.Zym stopniu do podnie
sienia poziomu kulturalnego wsi ukraiilskiej, za
kladajчc stowarzyszenia pod nazwч "Sicz", zaj
mujчce si~ m.in. krzewieniem t~zyzny fizycznej 
і podnoszeniem poziomu umyslowego ludnosci. 

Franko і Pawlyk glosili lчcznosc interes6w pol
skich і ukraiilskich mas.ludowych w walce z pol
skim obozem konserwatywnym і szlachetczyznч, 

wsp6lpracowali tez z polskimi socjalistami і lu
dowcami, publikowali artykuly w zbli.Zonym do 
ruchu ludowego "Kurierze Polskim" і "Przeglч

dzie Spolecznym" oraz w organach swej partii -
pismie "Narod" і "Chliborod''. Franko, wszech
stronnie uzdolniony prozaik, poeta, dramaturg·, 
krytyk і teoretyk literatury, publicysta konty
nuujчcy rewolucyjno-demokratyczne idee Szew
czenki, glosil poczчtkowo poglqdy utopijno-socja
listyczne, pбzniej, pod wplywem rozwijajчcego 

si~ ruchu robotniczego, zbli.Zyl si~ do socjalizmu 
naukowego і tlumaczyl na j~zyk ukraiilski dzie
la Marksa і Engelsa, wspбlpracowal tez z "Praw
dq" - lwowskim czasopismem robotniczym. Мі
то ze nadal uwazal chlopstwo, а nie proletariat, 
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za glбwnч sil~ rewolucyjnq, byl w latach 1870-
~1880 czolowym propagatorem ideologii marksi
stowskiej na terenie Galicji. 

w latach 90-ych wsrбd radykalбw doszlo do 
ostrych tarc ideologicznych і personalnych, со w 
konsekwencji doprowadzilo do rozlamu і oslabie
nia Rusko-Ukrainskiej Partii Radykalnej. Cz~sc 

dzialaczy' wsrбd nich szykanowany przez polskq 
reakcj~ Iwan Franko, ulegla prqdom solidary
stycznym, gloszчcym koniecznosc zespolenia ca
lego narodu w walce z polskim uciskiem. Razem 
z narodowcami utworzyla ona w 1899 r. Stron
nictwo Nacjonalno-Demokratyczne, reprezentu
jчce kierunek burzuazyjno-narodowy, Ьazujчcy 
па inteligencji, kupcach, rzemieslnikach, ducho
wienstwie і bogatych chlopach. Program stron
nictwa wzywal do walki о bezposrednie, po
wszechne і tajne glosowanie, dO'magal si~ swo
bбd politycznych, zniesienia niesprawiedliwych· 
dla Ukraincбw kurii wyЬorczych, wykupu ziemi 
obszarniczej na rzecz bez- і malorolnych chlo
pбw, bezplatnej nauki, szkolnictwa ukrainskiego, 
і odr~bnego uniwersytetu we Lwowie. Kierowa
ne przez Juliana Romanczuka і Jewhena Ole
snyckiego stronnictwo stalo na pozycjach austro-
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filskich, zdecydowanie przeciwstawnych moskalo
filom. Rozwiцzanie losбw swojego narodu widzia
lo przez oderwanie Ukrainy Naddnieprzanskiej 
od Rosji, polцczenie jej z ziemiami zachodnio
ukrainskimi і utworzenie w ramach monarchii 
habsburskiej ukrainskiego terytorium autonomicz
nego. Grupa ta wychodzila z zalozeriia, ze w po
rбwnaniu z Ukrainц rosyjskц ziemie podlegle 
Austrii w mniejszym stopniu narazone sц na ucisk 
narodowy. Stronnictwo glosilo nacjonalistyczne 
hasla walki z calym narodem polskim, w istocie 
zas, pod frazesem niepodleglosciowej, ostrej kry
tyki polskich rzцdбw w Galicji, przejawialo -
w obawie przed radykalizacjц mas - daleko іdц
сц ugodowosc wobec sprawujцcych wladz~ kon
serwatystбw. Przed І wojnц swiatowц Stronnic
two Nacjonalno-Demokratyczne ЬуІо najsilniej
szц partiц ukrainskц w Galicji, а pozycj~ swц 

wyraznie umocnilo podczas wielkich strajkбw 

chlopskich w 1902-1903 roku. 
Lewicowy odlam partii radykalnej z Romanem 

Jarosiewiczem, Semenem Wytykiem і Ostapem 
Terleckim na czele zalozyl Ukrainskц Parti~ So
cjalno-Demokratycznц (na przelomie 1896-1897). 
Partia ta ostro zwalczala klerykalбw і konserwa-
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tystбw galicyjskich oraz wspбlpracowala z Polskч 
Partiч Socjal-Demokratycznч, ale - podobnie 
jak wszystkie tego typu partie dzialajчce w Au
stro-W ~grzech - przechodzila stopniowo na po
zycje reformizmu. 
. Znacznie wolniej dojrzewala swiadomosc naro

dowa Ukraiilcбw zamieszkujчcych Rus Zakarpac
kч і Bukowin~, pozbawionych moZliwosci swo
bodnego rozwoju kultury, stale zagrozonych roz
wijajчcч si~ madziaryzacjч і germanizacjч. Teore
tycznie j~zyk ukraiilski na terenie Rusi Zakar
packiej dopuszczony byl jako j~zyk pomocniczy 
do szkбl ludowych, nizszych urz~dбw і sчdбw, 

faktycznie przepis ten pozostawal tylko martwч 
literч. Calkowitч wladz~ w tej zacofanej prowin
cji mieli konserwatywni obszarnicy w~gierscy, 

nie dopuszczajчcy do zadnych reform spolecznych. 
Spychanym na samo dno spoleczeilstwa Ukraiil
com nigdy nie udalo si~ tu nawet wprowadzic do 
sejmu w~gierskiego chocby jednego posla. 

Dyskryminacja Ukraiilcбw sklaniala ich do szu
kania oparcia w Rosji, о czym swiadczy glosny 
proces dzialaczy ukraiilskich w Maramarosziget 
w 1910 r., oskarzonych о wspбlprac~ z caratem 
і skazanych na dlugoletnie kary wi~zienia. Miar~ 
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zacofania tego regionu jest fakt, ze jeszcze przed 
pierwszц wojnц swiatowц az 85°/о mieszkancбw 

Rusi Zakarpackiej bylo analfa.betami. 
Nieco lepiej wyglцdala sytuacja na Bukowinie, 

gdzie stosunkowo nieliczna ludnosc ukrainska 
(ok. 100 tys. w 1831 r.) potrafila na poczцtku 
ХХ w. wprowadzic swego posla do miejscowego 
sejmu. Mimo ze rozwijalo si~ tu glбwnie szkol
nictwo niemieckie, Ukraiilcom udalo si~ zorgani
zowac wlasne zycie narodowe і zwi~kszyc liczb~ 

posl6w w sejmie bukowinskim do 16 оsбЬ. Wy
Ьitnц rol~ w rozwoju literatury narodowej na 
tym terenie odegral wspomniany juz Jurij Fed
kowycz, kontynuator poetyckiej tradycji Szew
czenki, а takze pisarz і kompozytor Sydir Wo
robkewycz (Danylo Mlaka). 



16. Paidziernikowy przelom 

Echa wystrzalбw przed Palacem Zimowym 
22 І 1905 r. szybko dotarly na Ukrain~ budzцc 
oburzenie wsrбd rob.Jtnikбw і chlop6w. N а we
zwanie komitetбw SDPRR w Odessie, Charkowie 
і Jekaterynoslawiu \vylegly na ulice tysiцce de
monstrantбw zцdajцcych wprowadzenia 8-godzin
nego dnia pracy, powszechnego prawa wyborcze
go, usuni~cia cara і ustanowienia republiki demo
kгatycznej. Od stycznia do mагса 1905 r. we 
wszystkich osгodkach pгzemyslowych Ukrainy 
stгajkowalo ogбlem 170 tys. robotnikбw. W orga
nizowaniu stгajkбw і obchodбw 1-majowych du.Zq 
гоl~ odegrali bolszewicy, szczegбlnie w Kijowie, 
Charkowie, Jekateгynoslawiu, Odessie і Mikola
jewie, gdzie dzialali Mikolaj Kozieгenko, Aгtem 
(Sieгgiejew), Pantelejmon Lepieszynski, Iwan 
Szwarc і inni ofiarni dzialacze rewol ucyj ni, za -· 
rбwno Ukramscy, jak і Ros janie. 
NieЬawem do walki przystцpili і chlopi, ktбrzy 

palili dwoгy, zabierali mienie folwarczne-, zajmo..: 
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wali grunty · obszarnicze. Chlopi wysuwali przy 
,tym szereg zчdan ekonomicznych, domagali si~ 

rбwnouprawnienia j~zyka ukrainskiego, udzialu 
przedstawicieli ludowych w zgromadzeniach za
rzчdzajчcych prowincjami, swobodnego rozwoju 
rodzimej kultury. Ruch rewolucyjny objql naj
pierw wsie Lewobrzeza, potem rбwnie_z Prawo
brzeza z wyjчtkiem Wolynia і Podola. ~ladze, 

zaniepokojone masowymi wystчpieniami na wsi, 
musialy zezwolic chlopom na skladanie petycji 
w sprawach ich potrzeb. Wrzenie rewolucyjne 
ogarn~lo rбwniez post~powч cz~sc inteligencji, 
szczegбlnie studentбw, ktбrzy przestali przycho
dzic na zaj~cia. ; 
Poczчtek wystчpieniom zbrojnym dali zolnie

rze. W czerwcu nastчpil slynny bun t na pancer
niku "Potiomkin", nast~pnie doszlo do wystчpien 
saperбw w Kijowie. "Powstanie zbrojne w Kijo
wie stanowi dalszy krok naprzбd, krok w kierun
ku zespolenia rewolucyjneJ armii z rewolucyj
n'ym proletariatem і mlodziezч akademickч - pi
sal Lenin.- Swiadczy o.tym zamieszczona w ga
zecie «Rus» wiadom<>Sc о 16-tysi~cznym wiecu 
w Kijowskim Instytucie Politechnicznym, kt6ry 
odbyl si~ pod ochronч Ьatalionu uczestniczчcych 
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w powstaniu saperбw". Doszlo rбwniez do wystч
pieil w Sewastopolu, gdzie powstala Rada Dele
gatбw Marynarskich, Zolnierskich і Robotniczych 
z lejtnantem Piotrem Szmidtem na czele. Nie po
parte nalezycie przez robotnikбw powstania skoil
czyly si~ jednak niepowodzeniami, а przywбdcy 

ich zostali rozstrzelani. Do zbrojnych wystчpieil 
robotniczych doszlo natomiast w Poltawie, Odes
sie, Kerczu і Jekaterynoslawiu. 

W pazdzierniku саlч Rosj~ ogarnчl wielki strajk 
powszechny, w ktбryni masowy udzial wzi~li ro
botnicy glбwnych osrodkбw przemyslowych 
Ukrainy - Rosjanie і Ukraiilcy. W t<;>ku tych 
burzliwych wydarzeil mi~dzy roЬotnikami obu 
narodowosci zadzierzgn~la si~ intern.acjonalistycz
na wi~z solidarnosci klasowej w walce о wladz~ 
proletariatu, wi~z stanowiчca trwalч podstaw~ 

przyszlosci obu narodбw. 
W grudniu doszlo do powstail zbrojnych w 

Charkowie, Aleksandrowsku і Zagl~biu Doniec
kim, zakonczonych jednak porazkч proletariatu. 
Ро upadku wielkiego powstania grudniowego w 
Moskwie fala rewolucyjna w calym imperium po
cz~la z wolna opadac. Mimo przegranej rewolucja 
1905-1907 r. przyniosla ludowi ukraiilskiemu 
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szereg zdobyczy. Nastцpil wzrost plac roboczych, 
zmniejszyl sіє: dzien pracy, o.Zywilo sіє: ukrain
skie .Zycie narodowe, przedstawiciele kraju za
siedli w powolanym przez сага pierwszym rosyj
skim parlamencie - Dumie. Zywot pierwszej, 
opozycyjnie do caratu nastawionej Dumy trwal 
zaledwie dwa miesiцce. Nieco dlu.Zej, Ьо 5 miesiє:
cy, trwala kadencja ІІ Dumy, w obradach ktбrej 
aktywnie uczestniczyl klub ukrainski domagajц
cy sіє: szerokiej autonomii kulturalnej dla swego 
narodu. W okresie rewolucyjnych wydarzen, w 
szeregu miast ukrainskich, а nawet w Moskwie 
і Petersburgu, powstalo du.Zo nowych pism w jє:

zyku ukrainskim, z ktбrych dziennik ,,Rada" wy
dawany w Kijowie przez Jewhena Czikalenkє:, 

Sergija Jefremowa і Borysa Hrinczenkє: byl or
ganem reprezentujцcyn1 spoleczno-polityczne po
glцdy dzialaczy ruchu narodowego. Szeroko roz
winє:la sіє: wбwczas rбwniez dzialalnosc "Proswit". 
W 1907 r. Hruszewki zalo.Zyl Ukrainskie Towa
rzystwo Naukowe, ktбrego organem ЬуІу "Zapi
ski Ukrainskiego Towarzystwa Naukowego". 

Niedlugo trwal okres swobodnego rozwoju .Zy
cia narodowego. Juz w 1906 r. zaczє:ly sіє: reak
cyjne rzцdy wszechwladnego premiera Piotra Sto-

14 - Zarys ... t. 11 "209 



Pomnik Tar asa Szewcze nki w Kijowie 



lypina, 'ktбry rozwi~zal ukrainskie "ProSwity", zlik
·widowal czasopisma, zdelegalizowal partie poli
tyczne, а przywбdcбw ukrainskiego zycia poli
tycznego zeslal do miejsc odosobnienia lub zmu
sil do emigracji za granic~; bezlitosnie zwalczal 
ruch robotniczy. Szowinistyczna prasa rosyjska 
przedstawiala ukrainski ruch narodowy jako 
"mazepmstwo", dzielo polskiej і austriackiej in
trygi. Wladze carskie wydaly wtedy zakaz uzy
wania j~zyka ukramskiego w szkolach, а nawet 
spiewania і grania piesni ukrainskich. Zdelegali
zowane partie burzuazyjne utworzyly wspбlny 

Zwi~zek - Towarzystwo Ukramskich Post~pow
cбw - z Hruszewskim, Jefremowem і Czikalen
k~ na czele - wspбlpracuj~cy z rosyjskimi par
tiami liЬeralnoopozycyjnymi w kierunku prze
ksztalcenia Rosji w panstwo konstytucyjno-par
lamentarne і zapewniєнia swoЬбd autonomicz
nych Ukrainie. Intensywna rusyfikacja nie zla
mala narodu. Gdy w 1911 r. ogloszono zbi6rk~ na 
budow~ pomnika Szewczenki, z calego kraju po
cz~ly masowo naplywac dobrowolne skladki spo
leczenstwa. W 1914 r. przez cal~ Ukrain~ prze
plyn~la fala protestбw przeciw carskim zarz~dze
niom zakazuj~cym organizowania obchod6w 
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z okazji 100-lecia urodzin wielkiego poety. Ki
jowski komitet bolszewikбw wydal wtedy spe
cjalnц odezw~ do Ukraincбw, а roЬotnicy wielu 
fabryk rozpocz~li strajki protestacyjne. Bolsze
wicy ostro pot~piali szowinizm rosyjski і sta\vali 
w obronie przesladowanego narodu ukrainskiego. 
"Uznajцc Ukraiilcбw і Bialorusinбw za obcople
miencбw, panowie nacjonalisci (wielkoruscy) za
pominajц dodac, ze Wielkorusбw jest w Rosji nie 
wi~cej niz 43°/о - pisal Lenin w lutym 1914 r. 

Pomnik Archy pa 
Teslenki, r ewolucjonis ty 
z 1907 r., w e wsi 
Charkowce 



- «Obcoplemieiicy» maj~ wi~c wi~kszosc. W ja
ki wi~c sposбb mniejszosc moze utrzymac wi~k
szosc, nie udzielaj~c tej wi~kszosci zadnych ko
rzysci plyn~cych z wolnosci politycznej, z rбwno
uprawnienia narodowego, z lokalnej і obwodowej 
autonomii? Uprawiaj~c nagonk~ na Ukraiiicбw za 
separatyzm, za d~zenie do oderwania si~, nacjo
nalisci broni~ tym samym przywilejбw obszarni
kбw wielkoruskich і burzuazji wielkoruskiej po
siadania wlasnego paiistwa. Klasa robotnicza jest 
przeciwko wszelkim przywilejom, dlatego broni 
ona prawa narodбw do samookreslenia. Swiado
mi robotnicy nie propaguj~ oderwania si~, zdaj~ 

oni sobie spraw~ z korzysci, jakie daj~ wielkie 
paiistwa і zjednoczenie wielkich mas robotni
czych. Wielkie paiistwa mog~ jednak Ьус demo
kratyczne tylko w warunkach pelnego rбwno

uprawnienia narodбw, takie zas rбwnouprawnie
nie oznacza rбwniez і prawo do oderwania". 

Rewolucja 1905-1907 r. zaktywizowala znacz
nie zywiol polski na Ukrainie. Podczas burzli
wych wydarzeii zniesione zostaly ustawy z cza
sбw powstania styczniowego zakazuj~ce Polakom 
nabywania dбbr ziemskich na kresach, zezwolo
no przymusowo ochrzczonym na prawoslawie ro-
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dzinom przejsc ponownie na katolicyzm, wyrazo
no zgod~ na zakladanie przez ziemianstwo towa
rzystw rolniczych і spбldzielczych, odtworzenie 
polskiego szkolnictwa, odbudow~ kosciolбw kato
lickich, subsydiowanie polskiej prasy і kultury. 
Dzialalnosc polskich о bszarnikбw spoty kala si~ 

jednak z oporem coraz bardziej narodowo uswia
domionych chlop6w, а takze inteligencji ukrain
skiej, stanowczo odmawiajцcej Polakom prawa do 
ziem naddnieprzailskich. Stppni~wo wsr6d ugru
powan bur.Zuazyj nych о bu narodowosci poczцl 

brac gбr~ nacjonalizm і wzajemne zacietrzewie
nie, podczas gdy w ruchu rewolucyjnym roЬotni
cy polscy і ukrainscy wspбlpracowali ze sоЬц w 
imi~ solidarnosci klasowej w walce przeci w wsp61-
nemu wrogowi - caratowi. 

Celem unowoczesnienia rolnictwa rosyjskiego 
Stolypin przeprowadzil reform~ agrarnц, w wy
niku ktбrej kazdy chlop - czlonek wsp6lnoty 
gminnej - uzyskiwal prawo wyst~pienia z niej 
wraz z uzytkowanym przez siebie w danej chwili 
nadzialem, stajцcym si~ od tej pory jego wlasno
sciц osobistц. Reforma ta byla korzystna dla za
moznych chlopбw, dysponujцcych wiE:kszymi na
dzialaini, natomiast biedot~ zmuszala do opusz" 
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czenia wsp6lnoty і szukania kawalka lichego 
gruntu na terenie Syberii, Kaukazu lub Azji 
Srodkowej, gdzie cz~sto dochodzilo do konflikt6w 
z miejscowч ludnosciq, pozbawianч prawa do 
wlasnej ziemi. W rezul tacie z okolo miliona chlo
p6w ukrainskich przesiedlonych za tJ ral і na 
Kaukaz az 70°/о powr6cilo ро kilku latach w re
dzinne strony w stanie calkowitej ruiny. Reforma 
Stolypina przyspieszyla wprawdzie rozw6j sto
sunkбw kapitalistycznych na wsi ukrainskiej, do
prowadzila j ednak do zaostrzenia si~ konflikt6w 
spolecznych, о czym swiadczy wielka ilosc wy
stчpien chlopskich - 2400 w 1910 r. і 2000 w 
1911 r. Za rzцd6w Stolypina w 1912 r. oderwano 
Chelmszczyzn~ od Kr6lestwa Polskiego, Ukraincy 
nie odniesli jednak z tego korzysci, Ьowiem Zie
mia Chelmska przeznaczona zostala do przepro
wadzenia przyspieszonej rusyfikacji. 

Rewolucja 1905-1907 odbila si~ szerokim 
echem we Wschodniej Galicji і spowodowala o'i.y
wienie ·ruchu robotniczego, wyrazem czego byly 
strajki robotnikбw lwowskich, robotnik6w rol
nych, chlopбw, wreszcie wielki strajk powszechny 
28 ХІ 1905 r. Uczestniczyli w nich solidarnie ro
Ьotnicy і chlopi polscy oraz ukrainscy. Pod na-
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ciskiem tych wystчpieil parlament wiedeilski 
wprowadzil powszechne prawo wyborcze, nie 
obejmujцce jednak kobiet. W wyЬorach 1907 r. 
polscy socjalisci і ludowcy razem z partiami 
ukraiilskimi wyst~powali solidarnie przeciw stron
nictwom Kola Polskiego zlozonego z konserwaty
stбw, demokratбw і narodowych demokratбw. 

Wybory te przyniosly sukces stronnictwom chlop-
skim oraz N arodowej Demokracji, prowadzцcej 

antyukraiilskч kampa,ni~ w obron1ie "polskiego 
stanu posiadania" і paktujцcej z moskalofilami 
przeciw ukrainofilom. Pierwsi z nich zdobyli wte
dy tylko 5 mandat6w, drudzy- 22, ponadto z ra
mienia socjalistбw weszlo do sejmu galicyjskiego 
jeszcze dw6ch Пkraiilcбw. Namiestnik prowincji 
Andrzej Potocki popieral росzц tkowo moskalofi
lбw, pбzniej rozpoczцl j ednak rozmowy z ukraino
filami і proponowal im ust~pstwa w zamian za 
zgod~ па utrzymanie calosci Galicji. W6wczas na
cjonalistyczni dzialacze ukrainscy z Jewhenem 
Olesnyckim, Iwanem Lewyckim і Jewhenem Pe
truszewyczem na czele zazцdali wi~kszego udzialu 
w administracji, zwi~kszenia liczby mandat6w w 
sejmie, rozbudowy sieci szk6l z j~zykiem ukraiil
skim, wlasnego uniwersytetu. Konserwatysci і en-
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decy zdecydowanie przeciwstawili si~ wszelkim 
цst~pstwom, со doprowadzilo do zaostrzenia sto
sunkбw mi~dzy obu narodowosciami, w rezultacie 
czego socjalista ukrainski Miroslaw Siczynski 
12 IV 1908 r. zastrzelil namiestnika Potockiego. 
Nast~pca Potockiego, znany historyk Michal Bob
rzynski, staral si~ tak przeprowadzic reform~ wy
borczч, Ьу utrzymac przewag~ oЬszarnikбw, 

а j ednoczesnie zadowolic zamoznych chlopбw pol
skich і ukrainskich. W obawie przed infiltracjц 

wplywбw rosyjskich rzцd austriacki staral si~ 

zjednac Ukraincбw і wywieral wplyw na Pola
kбw, Ьу spelnili postulaty ukrainskich nacjonali
stбw. Sprawa ukraiilskiego uniwersytetu wciцz 

wywolywala j ednak niesnaski, bowiem dzialacze 
konserwatywni і endeccy oЬawiali si~, ze ро za
lozeniu uczelni zywiol ruski uzyska we Lwowie 
przewag~ nad Pola.kami, nie chcieli wi~c ustцpic 
w tej sprawie, со dra:lnilo Ukrainc6w і sklanialo 
ich do wywolywania Ь6jek ze studentami polski
mi. Szczegбlnie nieust~pliwi byli tzw. Podolacy, 
wlasciciele ziemscy z Galicji Wschodniej. Posta
wa ich przyczynila si~ do rozlamu w srodowisku 
polskich ziemian, ktбrych cz~sc zachowala lojal
nosc wobec Wiednia і zgadzala si~ na pewne 
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ust~pstwa wо·ьес Ukraii:tcбw. Ostatecznie ugod~ 
podpisano dopiero w 1914 r., gdy Ukraii:tcy zgo
dzili si~ na piastowanie 27°/о mandatбw w sejmie 
galicyjskim, pozostawienie · im 6 gimnazj6w pai:t
stwowych і 10 prywatnych, kilku szk6l srednich 
innych typ6w, szeregu katedr na Uniwersytecie 
Lwowskim, swoЬod~ dzialania towarzystw kultu
ralno-oswiatowych, jak "Proswita", Sok6l і "Sicz". 
Uklad ten wywolal silne protesty ze strony kon
serwatyst6w і kleru katolickiego, а z powodu wy
buchu pierwszej wojny swiatowej nigdy nie do
czekal si~ realizacji. 

Wielki konflikt swiatowy powasnH Ukraiilc6w. 
Wychodzцca w imperium carskim prasa ukraiil
ska nawolywala do wiernosci wobec Rosji, sam 
Hruszewski zapewnial о swej lojalnosci і pragnie
niu rozwiцzania problemu ukraiilskiego "na pod
stawie rozwoju konstytucyjnego, autonomii kra
jбw·i poczucia narodowego". Jednoczesnie burzua
zyjno-nacjonalistyczne ugrupowania w Galicji 
zdecydowanie opowiedzialy si~ ро stronie Austгii 
і utworzyly w Wiedniu Rad~ Og61noukraiilskц 

majцcq reprezentowac Ukraiilc6w Galicji, Buko
winy orn z Rusi Zakarpackiej na arenie n1i~dzy
narodowej і przystцpily do organizowania legio-
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nu "strzelcбw siczowych". Na czele proaustriac
kiej і a"ntypolskiej Rady stal dr Kost Lewyckyj 
і baron Mykola Wasylko. Celem dzialaczy Rady 
bylo oddzielenie Wschodniej Galicji od zachodniej 
cz~sci prowincji і polцczenie jej z ziemiami ukra
iilskimi, zdobytymi na Rosji podczas wojny przez 
pailstwa centralne. Emigranci ukraiilscy z Rosji 
jeszcze przed wojnl:l utworzyli Zwiцzek Wyzwo
lenia Ukrainy, wspбlpracujцcy z Niemcami і Au
striц, prowadzцcy antyrosyjskц propagand~ w 
obozach jeilcбw wojennych, gloszцcy idee samo
dzielnego bytu narodowego. N а czele Zwiцzku 

stali Andrij .Zuk, Dmytro Doroszenko, Oleksandr 
Skoropys-Joltuchowski, Matwij Melenewski. Ce
lem organizacji bylo utworzenie samodzielnego, 
konstytucyjno-demokratycznego pailstwa ukraiil
skiego і przeprowadzenie radykalnej reformy rol
nej "na korzysc wlo8ciailstwa", ewentualnie zor
ganizowania odr~bnego kraju autonomicznego po
zostajцcego pod zwierzchnictwem HaЬsburg6w. 

Starsze pokolenie Ukraiilc6w zamieszkalych w 
imperium carskim stalo na· gruncie pailstwowosci 
rosyjskiej і protestowalo przeciw polityce Zwiцz
ku, natomiast mlodzi dzialacze wyst~powali prze
ciw orientacji rosyjskiej і glosili hasla zupelnej 
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samodzielnosci Ukrainy, w czym pomagala im 
nierozsцdna polityka Petersburga. Minister Ser
giusz Sazonow bez ogrбdek oswiadczyl: "Teraz 
nadarzyl si~ najodpowiedniejszy moment, аЬу raz 
па zawsze skonczyc z waszym ukrainstwem". 
W slad za jego wypowiedziц nastцpily aresztowa
nia dzialaczy ukrainskiego ruchu narodowego. 
Sam Hruszewski zostal zeslany do Kazania. 

Ukrainscy socjaldemokraci rбwniez wyst~po

wali przeciw caratowi, ale jednoczesnie pot~piali 
separa tyzm ukrainski і ostro zwalczali emigran
tбw ze Zwiцzku Wyzwolenia Ukrainy, traktujцc 
ich jako platnych agentбw Austro-W~gier. Naj
bardziej konsekwentnie antywojenne stanowisko 
zajmowali wбwczas bolszewicy, ktбrzy w ode
zwach komitetбw kijowskiego, charkowskiego, je
katt~rynoslawskiego і odeskiego wzywali do zjed
noczenia mas celem wywalczenia 8-godzinnego 
dnia pracy, ziemi dla chlopбw, republiki demo
kratycznej, zlikwidowania wszelkiego wyzysku. 
Antywojennц і rewolucyjnц propagand~ Ьolsze

wickц prowadzili wtedy w roЬotniczych centrach 
Ukrainy poslowie do lV Dumy - Hryhorij Pe
trowski і Matwij Murawski. SІаЬц stronц tej agi
tacji byl brak hasel narodowych, ktбre na Ukra-
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1n1e mogly przysporzyc bolszewikom znacznie 
wi~cej zwolennikбw. · 
Ро latach pierwszy sekretarz КС KP(b)U Wo

lodymyr Zatonskij wyjasnial to w sposбb nast:~

pujцcy: "U nas, na Ukrainie, kapitalizm nie roz
wijal si~ stopniowo na ukraiilskim gruncie, jak to 
ЬуІо w innych krajach, nawet w Rosji. Kapita
lizm przybyl tutaj przewaznie jako kapital kon
cesyjny, od razu przywozцc swoje atrybuty: maj
strбw zagranicznych · oraz robotnikбw, b~dцcych 
juz fachowcami w bardziej rozwini~tych rejonach 
Rosji. Ten powstajцcy przen1ysl wciцgal і chlo
pбw ukraiilskich, kierujцc ich do miast, gdzie w 
otoczeniu rosyjskim szybko si~ rusyfikowali. Z te
go powodu proletariat na Ukrainie, czujцc si~ 

przewaznie rosyjskim, nie interesowal si~ zagad
nieniami narodowymi ... Proletariat і jego partia 
na Ukrainie popelnily bezsprzecznie blцd, histo
rycznie nieunikniony, ale blцd niewцtpliwy. Po
chloni~ty wielkц walkц ukraiilski robotnik nie do
strzegal wagi zagadnienia narodowego na Ukrainie. 
W ten sposбb masy chlopskie pozostawiono nie
mal wylцcznie wplywom ukraiilskich nacjonali
stбw". 

28 VII 1914 r. wyЬuchla pierwsza wojna svviato-
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wa. Od samego jej poczчtku Ukraina stala si~ 

terenem zaci~tych walk milionowych armii. Let
nia ofensywa wojsk rosyjskich uwienczona zo
stala zdobyciem Lwowa (З ІХ 1914 r.). 22 ІІІ 1915 
ро dlugim obl~zeniu skapitulowala 120-tysi~czna 
zaloga Przemysla. W r~ce Rosjan wpadla tez 
znaczna cz~sc Bukowiny wraz z Czerniowcami. 
Ukrainska ludnosc Galicji і Buko~iny, szczegбl

nie moskalofile, przychylnie witala wojska rosyj
skie. Wkrбtce jed_nak carat dal si~ poznac z innej 
strony. Traktujчc Ukraincбw jako "narбd karpa
to-rosyjski", wladze carskie szybko zlikwidowaly 
miejscowe organizacje ukrainskie, zamkn~ly szko
ly і rozpocz~ly intensywnч rusyfikacj~ sprowa
dzajчc nauczycieli z gl~bi Rosji. Wi~zily і wysy
laly opornych na katorg~. Post~powanie to szybko 
wywolalo oburzenie spoleczenstwa zachodnio
ukrainskiego. 

Niebawem rozpocz~lo si~ kontruderzenie nie
miecko-austriackie, ktбre zupelnie zmienilo obraz 
wojny. Drugiego maja 1915 r. przerwany zostal 
front rosyjski pod Gorlicami, wkrбtce . nastчpil 
ogбlny odwrбt wojsk carskich, ktбry doprowadzil 
do utraty calej Galicji, Bukowiny oraz cz~sci Wo
lynia. 21 VIII Austriacy opanowali Luck, w kon-
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cu wrzesnia linia frontu ustabilizowala si~ pod 
Dubnem, Tarnopolem і na wschбd od Czernio
wiec. W czerwcu 1916 r. Rosjanie przeszli do po
nownego natarcia і zdobyli Luek oraz Czerniowce, 
со sklonilo Rumuni~ do wystчpienia przeciw pan
stwom centralnym, w zamian za otrzymanie ode
branej Austriakom Bukowiny. Na zdobytych na 
Rosji terenach okupanci zaprowadzili okrutny 
terror, rabowali mienie ludnosci, na slabo uswia
domionym narodowo і zacofanym Wolyniu prze
mocч wprowadzali cerkiew unickч і ukrainskie 
szkolnictwo. 

Wojna dala si~ rбwniez we znaki Ukrai:nie ro
syjskiej. Okolo 4 mln robotnikбw і chlopбw zo
stalo zmobilizowanych do wojska, skutkiem czego 
dotkliwie pocz~to odczuwac brak sily roboczej. 
Nastчpil gwaltowny wzrost cen podstawowych 
artykulбw zywnosciowych, spadek plac realnych, 
wystчpily braki w zaopatrzeniu rynkowym, ogro
mnie zmniejszyl si~ obszar zasiewбw. W 1917 r. 
z ogбlnej ilosci blisko 4 mln gospodarstw chlop
skich 1 ,4 mln nie posiadalo koni, 1,1 mln -
krбw, а 0,64 mln nie bylo w ogбle obsianych. Co
raz bardziej dawaly si~ we Z'naki glбd і choroby, 
roslo wi~c wrzenie wsrбd niezadowolonych mas 
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ludowych, szerzyly si~ nastroje rewolucyjne і an
tywojenne. Nieudolny rzцd carski nie potrafil za
pobiec stale pogarszajцcej si~ sytuacji ekonomicz
nej і militarnej kraju. 

Na wiesc о oЬaleniu caratu w Petersburgu 
(15 ІІІ 1917) саlц Ukrain~ ogarn~lo wrzenie re
wolucyjne. Rozlegly si~ powszechne zцdania au
tonomii, szerzyly si~ tez nastroje nacjonalistycz
ne. 17 ІІІ 1917 r. powstala w Kijowie Centralna 
Rada z Hruszewskim na czele, kierowana przez 
Towarzystwo Ukrainskich Post~powc6w і mien
szewickц Ukrainskц Socjaldemokratycznц Parti~ 

RoЬotniczц. Korzystajцc z poczцtkowej slabosci 
liczebnej Ьolszewik6w і dezorientacji politycznej 
mas pracujцcych, Rada uchwycila wladz~ w swe 
r~ce і stan~la na czele ukrainskiego ruchu naro
dowego. R6wnoczesnie powstawaly na Ukrainie 
Rady Delegat6w RoЬotniczych, Chlopskich і Zol
nierskich, opaonowane jednak poczцtkowo przez 
mienszewikбw і eserowc6w. W ten sposбb na te
renie calego kraju uksztaltowala si~ dwuwladza. 
Obradujцcy w Kijowie І Ukrainski Kongres Na
rodowy podjцl w kwietniu uchwal~ о autonomii 
Ukrainy w przyszlym federacyjnym panstwie ro
syjskim і przystцpil do organizowania podstaw 
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bytu autonomicznego, nie czekajчc па ostatecznч 
decyzj~ Konstytuanty Rosyjskiej. Centralna Rada 
powolywala rady gubernialne і powiatowe, for
mowala oddzialy "hajdamakбw" zlozone z zamoz
nych chlopбw, tworzyla wojska "wolnych koza
kбw", prowadzila szerokq propagand~ wsrбd mas 
spekulujqc na uczuciach narodowych. Organiza
cje ukraiilskie pocz~ly teraz masowo oddzielac 
si~ od rosyjskich. Tak wi~c Ogбlnoukraiilski 

Zwiчzek Chlopski oddzielil si~ od Ogбlnorosyj
skiego, przy Centralnej Radzie powstal Ukraiil
ski Generalny Komitet Wojskowy, а І Ogбlno

ukraiilski Zjazd Wojskowy, obradujqcy w maju 
1917 r. w Kijowie, poparl posuni~cia Centralnej 
Rady і wystчpil z zqdaniem, Ьу Rzчd Tymczaso
wy wydal dekret okreslajчcy autonomi~ Ukrainy 
oraz mia,nowal ministra do spraw Ukrainy. Po
stulaty te niezwlocznie zostaly przedlozone Rzч
dowi Tymczasowemu і Komitetowi Wykonawcze
mu Rady Piotrogrodzkiej. 
Zчdania Ukraiilcбw doprowadzily do konfliktu 

mi~dzy Centralnq Radq а Rzqdem Tymczasowym, 
ktбry mimo gloszenia demokratycznych hasel stal 
w istocie na gruncie nacjonalizmu rosyjskiego 
oraz jedynej, niepodzielnej Rosji. Wбwczas Cen-
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tralna Rada, poparta przez І Og6lnoukrainski 
Zjazd Chlopski а potem і ІІ Og6lnoukrainski 
Zjazd Wojskowy, wydala 23 VI Pierwszy uniwer
sal do narodu ukraiiiskiego, zapowiadajцcy n9wy 
porzцdek, realizowany juz nie przez Konstytuant~ 
Rosyjskц, lecz przez Sejm Ukraiilski. Konflikt 
mi~dzy Radц Centralnц а Rzцdem Тymczasowym 

jeszcze bardziej pogl~bil istniejцcy juz chaos po
lityczny na Ukrainie. R6wn6czesnie narastal kry
zys gospodarczy. W maju nie pracowalo 108 za
klad6w przemyslowych, w czerwcu - juz po
nad 200. Wystцpily powazne zakl6cenia w trans- · 
porcie, roslo bezroЬocie, pogorszalo si~ zaopatrze
nie ludnosci, spadala wartosc pieniцdza, zwi~ksza
lo si~ wrzenie wsr6d mas pracujцcych. W tej sy
tuacji szybko rosly wplywy partii bolszewickiej, 
kt6ra w marcu liczyla na Ukrainie zaledwie 1300 
czlonk6w, а w grudniu jui 71 tysiцce, со stano
wilo jednak zaledwie 3 procenty og6lu roЬotni
k6w kr~ju. 

W edlug oceny Lenina Ukraina nalezala wtedy 
do "najmniej bolszewickich" okr~g6w pailstwa. 
Na wsi szerokie wplywy mieli zamozni chlopi, w 
rnieScie liczne rzesze drobnomieszczanstwa popie
raly mienszewik6w ukrainskich і eserowc6w. Bol-
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szewicy nie шіеlі jeszcze w6wczas na Ukrainie 
.jednolitego o,srodka kierowniczego, zywili tez zlu
dzenia со do roli Centralnej Rady. Wyst~powali 
jednak przeciw Rzчdowi Tymczasowemu z zupel
nie innych pozycji, konsekwentnie Ьowiem zmie
rzali do przeksztalcenia rewolucji burzuazyjno
-demokratycznej w rewolucj~ socjalistycznч. 

Gl6wne oparcie mieli \V najwi~kszych zakladach 
przemyslowych Ukrainy - kijowskim "Arsena
le" і donieckich kopalniach w~gla, gdzie skupia
lo si~ 2/з proletariatu przemyslowego Ukrainy, 
hutach Jekaterynoslawia, charkowskich zakladach 
metalut·gicznych. W ciчgu roku Ьolszewicy znacz
nie zwi~kszyli sw6j udzial w Radach Delegat6\v 
RoЬotniczych, zdobyli wplywy w wojsku, gl6wnie 
w oddzialach Frontu Poludniowo-Zachodniego, 
zorganizowali szereg formacji Gwardii Czerwo
nej. Latem przez саlч Ukrain~ przetoczyla si~ fala 
pot~znych demonstracji roЬotniczych. Niepowo
dzenie letniej ofensywy wojsk rosyjskich na 
Lwбw jeszcze bardziej zwi~kszylo nastroje rewo
lucyjne. Nasilal si~ ruch strajkowy, na wsi roz
pocz~la si~ formalna wojna chlopska przeciwko 
obszarnikom. 

Lenin w artykule То niedemokratycznie, оЬу-
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watelu Kiereriski zaprotestowal przeciwko rzчdo
wemu zakazowi zwolania ІІ Og6lnoukrainskiego 
Zjazdu Wojskowego і poparl postulaty Central
nej Rady dotyczчce autonomii, jednoczesnie po
t~pil jednak nacjonalistyczne tendencje ukrain
skiego ruchu narodowego. Podobne stanowisko 
zajql Kijowski Komitet SDPPR(b) w odpowiedzi 
na uniwersal Centra1nej Rady. 
Narastajчcy konflikt mi~dzy Ьolszewikami 

а ukrainskim ruchem nacjonalistycznym sklonil 
Cen tralnч Rad~ do ugody z Rzчdem Tymczaso
wym. 13 VII 1917 r. podpisane zostalo w Kijowie 
porozumienie, w kt6rym rzqd Kierenskiego uzna
wal Sekretariat Rady za swego najwyzszego 
przedstawiciela rna Ukrainie, wyrazal zgod~ na 
utworzenie przedstawicielstwa Rady Centralnej 
przy gabinecie ministra wojny, naczelnym do
w6dztwie і sztabie generalnym, jednoczesnie od
kladal przyznanie autonomii Ukrainy do czasu 
zwolania Konstytuanty Rosyjskiej. Rada ze swej 
strony przyznawala 80 miejsc przedstawicielom 
mrniejszosci narodowych, w tym, 20 Polakom. 
Wkr6tce potem instrukcja Rzчdu Tymczasowego 
ograniczyla rol~ Sekretariatu Generalnego Rady 
do organu lqcznikowego mi~dzy rzчdem а Ukrainq, 

f 
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ograniczonCl tylko do terenu guberni kijowskiej, 
wolynskiej, podolskiej, poltawskiej і cz~sci czer
nihowskiej, zmniejszyla tez liczb~. Ukrainc6w w 
samym Sekretariacie. NastClpily nowe spory, ale 
strach przed bolszewikami sklanial оЬіе strony 
do pojednania. 

7 ХІ 1917 r. (25 Х st. stylu) rewolucyjny pro
letariat Piotrogrodu obalil Rzцd Tymczasowy. 
W slad za tym epokowym wydarzeniem na calej 
Ukrainie rozgorzala walka о wladz~ Rad. N aj
pierw powstala ona w Lugansku, Makiejewce, 
Gorlowce і Kramatorsku. 9 ХІ na wsp6lnym po
siedzeniu Rad Delegatбw Robotniczych і Zolnier
skich w Kijowie podj~to rezolucj~ о przygotowa
niu powstania zbrojnego і powolaniu Komitetu 
Rewolucyjnego z Andrijem Iwanowem і Wolody
myrem Zatonskim na czele. Mimo ze 10-tysi~cz

ny garnizon zlozony z kozakбw, junkrбw і ofice
:r;-6w przewyzszal znacznie sily rewolucjonist6w, 
ро trzech dniach walki w Kijowie zwyci~zyla 

wlad.za radziecka. Bolszewicy poczCltkowo nie 
mieli jednak sil do sprawowania rzCldбw w calym 
kraju, wy,korzystal wi~c to Sekretariat General
ny Rady Cehtralnej і гozciчgnчl swe zwierzchnic
two nie tylko na oЬszar przyznany mu przez Rzчd 
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Tymczasowy, ale r6wnie2 і na gubernie: cherson
skц, charkowskц, jekaterynoslawskц oraz tau
rydzkц (bez ~rymu). Sekretariat wydal nowy 
uniwersal proklamujцcy powstanie Ukraiiiskiej 
Republiki Ludowej z Centralnц Radц і Sekreta
riatem Generalnym jako pelnoprawnymi organa
mi wladzy. Pod wplywem rewolucji rosyjskiej 
uniwersal zapowiadal przekazanie ziemi chlopom, 
wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy, kontrol~ 
panstwa nad produkcjц oraz rychle podpisanie 
pokoju z panstwami centralnymi, со okazalo si~ 

tylko wybiegiem taktycznym, Ьowiem paiistwa 
Ententy udzielaly ротосу Radzie, licz(lc na dalszy 
udzial Ukrainy w wojnie. Kijowska Rada Delega
t6w Rohotniczych uznala wladz~ nowego panstwa, 
podobnie uczynila Charkowska Rada Delegat6w, 
kt6ra jednoczesnie uznawala jednak Rad~ Komi
sarzy Ludowych w Moskwie. W tym czasie na
wet Rady wielkich miast znaj dowaly si~ j eszcze 
pod wplywami partii socjalszowinistycznych. Du
ze znaczenie w procesie "bolszewizacji" Rad ode
grala grudniowa konferencja partyjna w Kijo
wie, ktбra - zgodnie ze wskaz6wkami Lenina -
utworzyla centralny organ kierowniczy pod na
ZW(l ",SDPRR(b) - Socjaldemokracja Ukrainy", 
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zal'lzek przyszlej Komunistycznej Partii (bolsze
Wikбw) Ukrainy. 

16 ХІІ 1917 r. Rada Komisarzy Ludowych opu
blikowala napisany przez Lenina Manifest do na
тodu ukтainskiego, uznaj'lCY niepodleglosc Ukra
iny і Zt!dajчcy od Centralnej Rady, Ьу nie do
puscila do przemarszu przez podlegle jej teryto
rium oddzialбw kontrrewolucyjnych oraz przesta
la rozbrajac formacje Gwardii Czerwonej. Mani
fest Lenina zostal zaaprobowany przez Obwodo
wy Zjazd SDPRR(b) Kraju Poludniowo-Zachodnie
go і obwodowe konferencje partyjne Zagl~bia Do
nieckiego oraz Krzyworoskiego, odrzucony zostal 
natomiast przez obradujчcy w Kijowie І Ogбlno

ukrainski Zjazd Rad, na ktбrym bolszewicy zna
lezli si~ niespodziewanie w znikomej mniejszosci. 

W tej sytuacji rewolucjonisci przeniesli si~ do 
Charkowa, gdzie 24-25 ХІІ zorganizowany zo
stal nowy Zjazd Rad, ktбry proklamowal utwo
гzenie Ukrainskiej Republiki Radzieckiej і po
wolal pierwszy radziecki rzчd ukгaiil.ski z Myko
lq Skrypnykiem na czele. 29 ХІІ Rada Komisa
гzy Ludowych uznala nowe pailstwo і obiecala 
ти pomoc w walce о obalenie wladzy nacjonali
stбw. 
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Juz w grudniu rewolucyjne oddziaiy rosyjskie 
pod wodzll Wlodzimierza An tonowa -Owsiej enki, 
wsparte roЬotnikami ukrains'~imi, wyparly z Za
gl~bia Donieckiego kontrrewolucyjne wojska ata
mana Aleksieja Kalediвa. W calym kraju zaczy
nala si~ krwawa wojna domowa. Wrogami nacjo
nalist6w byli nie tylko bolszewicy, ale і dawni 
carscy generalowie stojllCY wcillz na gruncie je
dynej, niepodzielnej Rosji. 2 І 1918 r. w Jekate
rynoslawiu wybuchlo powstanie roЬotnicze do
wodzone przez Wasyla Awerina. Ро trzech dniach 
walki rewolucjonisci obalili rzlldY nacjonalistбw 

і ustanowili wladz~ radzieckll. 14 І Komitet Re
wolucyjny w Odessie pod przewodem Wlodzimie
rza J udowskiego zorganizowal zwyci~skie powsta
nie w Odessie. W cillgu stycznia wladza radziecka 
zwyci~zyla jeszcze w PoJtawie, Krzemienczuku 
і Lubniach. W koncu miesillca wybuchlo w Kijo
wie powstanie roЬotnicze kierowane przez Komi
tet Rewolucyjny z Andrijem lwanowem, Mykolll 
Kostiukiem, Mykolll Lebiediewem і Janem Ga
marnikiem na czele. Dowodzone przez atamana 
Semena Petlur~ sily nacjonalistбw zdobyly "Ar
senal" і dokonaly krwawej rozprawy z robotni
kami, jednak w innych rejonach miasta walki 

232 



trwaly az 10 dni і 8 ІІ skonczyly si~ wyzwole
niem Kijowa przez wojska radzieckie. Centralna 
Rada wycofala si~ na Wolyn. Na Krymie wojska 
radzieckie obalily miejscowy rzчd kadecko-ese
rowsko-mienszewicki oraz usun~ly z Bachczysa
raju nacjonalistyczny rz·чd tatarski. 

Stosunkowo latwe zwyci~stwo wladzy radziec
kiej najlepiej swiadczylo о kruchych podstawach 
rzчdбw nacjonalistycznych. "Wszyscy mieszkancy 
ukrainscy witajч wojska radzieckie jako wybaw
cбw і wyzwolicieli od ukrainskich junkr6w, zbie
glych oficerбw, ukrainskich «kureni Sтierci». 

Wszyscy dajч chleb, · pasz~, konie, sami wskazujч 
drog~, przeprowadzajч zwiad, organizujч bojowe 
druzyny chlopskie, kt6re walczч razem z wojska
mi rewolucyjnymi" - depeszowal do Rady Ko
misarzy Ludowych dowбdca oddzialu rewolucyj
nego Reinhold Bierzin. Wplywy radzieckie w spo
leczenstwie ukrainskim, nawet na wsi, wyraznie 
wzrastaly. 
Pragnчc ratowac swч wladz~, pokonani nacjo

nalisci podj~li rokowania z panstwami centralny
fi.!.i, со zmusilo rzчd radziecki do tymczasowego 
uznania Centralnej Rady. Mimo wytargowania 
przez nіц u Austriakбw pewnych ust~pstw na 
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rzecz Ukrainc6w galicyjskich stala si~ ona w 
rzeczywistosci narz~dziem polityki mocarstw cen
tralnych. 

24 І 1918 r. Centralna Rada oglosila nowy ma
nifest proklamujчcy calkowitч niepodleglosc 
Ukrainy і zupelne zerwanie z Rosjч. Znajdujчca 
si~ w niezmiernie trudnej sytuacji wladza ra
dziecka musiala З ІІІ 1918 r. podpisac w Brzesciu 
traktat pokojowy z Niemcami і Austro-W~grami, 

kt6ry odrywal od Rosji Finlandi~, Litw~, Lotw~, 
Estoni~ oraz Ukrain~ і zmuszal jq do wyplaty 
wysokiegp odszkodowania wojennego na rzecz mo
carstw centralnych. 

Uczestniczчca w rozmow.ach delegacja Central
nej Rady uznala warunki ukladu za sw6j wielki 
sukces і zwr6cila si~ do Niemiec і Austro-W ~gier 
z prosbч о pomoc przeciw Rosji Radzieckiej. Pod 
tym pretekstem wkroczyla niebawem na Ukrain~ 
450-tysi~czna armia niemiecko-austriacka. Obra
dujчcy w6wczas w Jekaterynoslawiu 11 Og6lno
ukrainski Zjazd Rad podkre5lil jednosc Ukrainy 
z Rosjч Radzieckч і wezwal nar6d do walki z oku
pantem, jednak przewaga wroga byla zbyt wiel
ka і, mimo bohaterskiego oporu wojsk radziec
ikich, w ciчgu marca Niemcy і Austriacy zaj~li 
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Kij6w, Czernihбw\ Odess~ і Symferopol. Zaczчl 

si~ teraz masowy ~bunek kraju przez okupan
tбw. Wr6g wywiбzl \wбwczas z Ukrainy ponad 
60 tys. wagon6w zЬoza, cukru, bydla і innych 
produktбw, со jeszcze hardziej pogl~bilo kryzys 
zywnosciowy w kraju. Poniewaz Niemcy nie uwa
zali Centralnej Rady za zbyt posluszne narz~dzie, 
28 IV dokonali przewrotu w Kijowie і powolali 
do wladzy wielkiego obszarnika і bylego generala 
carskiego Pawla Skoropadskiego. Proniemiecki 
hetman przywracal przedrewolucyjne porzчdki, 

со szybko podkopalo jego wladz~ w opimi mas 
ludowych, mimo ze wykazywal trosk~ о rozw6j 
oswiaty і kultury w j~zyku narodowym. 

W lipcu odbyl si~ w Moskwie І Zjazd Komuni
stycznej Partii (bolszewikбw) Ukrainy, ktбry po
wolal do zycia KPU, stanowiчc~ nieodlчcznч, au
tonomiczn~ cz~sc Rosyjskiej Komunistycznej Par
tii bolszewikбw, zorganizowal tez Og6lnoukrain
sld Komitet Wojenno-Rewolucyjny majчcy kie
rowac walk~ przeciw okupantowi. 
Ро kapitulacji panstw centralnych Rada Komi

sarzy Ludowych anulowala warunki ukladu brze
skiego. W listopadzie 1918 r. nastчpil· odwrбt 
wojsk niemiecko-austriackich z Ukrainy, jedno-
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czesnie doszlo do powstan ludo~ych przeciw wla
dzy Skoropadskiego. W rezult;{cie upadku hetma
na do glosu doszli ponowniE/ dzialacze Centralnej 
Rady_ z Wolodymyrem 'o/ynnyczenkч na czele, 
ktбrzy utworzyli teraz nowy organ wladzy- Dy
rektoriat Ukrainskiej Republiki Ludowej. Pro
gram spoleczny nowego rzчdu nie ulegl zmianie, 
na tomiast dzialalnosc poli tyczna zwrбcila si~ w 
kierunku Galicji Wschodniej, gdzie upadek mQ
narchii habsburskiej otworzyl furtk~ do dzialania 
miejscowym politykom nacjonalistycznym. W re
zultacie Ukrainska Republika Ludowa popadla 
jeszcze w jeden konflikt- z Polskq. 

Traktat brzeski przyznal Ukraincom zamiesz
kujчcym Austro-W~gry prawo do utworzenia 
wlasnego kraju koronnego w ramach monarchii 
habsburskiej, oddawal im tez Ziemi~ Chelmskч oraz 
Podlasie, со wywolalo silny орбr ze strony Pola
kбw. Mimo usilnych staran dzialaczy ukrainskich 
uchwaly brzeskie nigdy nie doczekaly si~ reali
zacji, natomiast rychly rozpad Austro-W~gier 

przekreslil wszelkie nadzieje Ukrainc6w, wiernie 
stojчcych przy HaЬsburgach az do konca wojny. 
Dopiero na poczчtku listop~da 1918 r., gdy na 
gruzach dawnej monarchii pocz~ly powstawac 
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pailstwa narodo~Ukramcy przystчpili do orga
nizowania wlasn · pailstwowosci і utworzyli 
Ukraiilskч Rad~ N odowч z J ewhenem Petru
szewyczem na czele. ~zi~ki przychylnosci wladz 
austriackich 1 ХІ opano':Yali Lwбw, а 13 ХІ pro
klamowali Zachodniouki'цiilskч Republik~ Lu
dowч, obejmujqCq teren mi~dzy Sanem і Zbru
czem о powierzchni ok. 40 tys. km2• Nacjonalisci 
mieli tu znacznie wi~ksze wplywy wsrбd ludno
sci niz nad Dnieprem, dqzyli tez do powi~ksze
nia terytorium swego pailstwa przez przylчczenie 
pozostalych terenбw ukraiilskich nalezчcych po
przednio do Austro-W~gier. Napotkali tu jednak 
zdecydowany op6r ze strony Rumunii і odro
dzonej Polski. Wbrew ukrainskim protestom Ru
muni 9 lV 1918 r. przylчczyli do swego panstwa 
Besarabi~, zamieszkalч w znacznym stopniu przez 
ludnosc ukrainskч obok Moldawian і mniejszosci 
zydowskiej, а 28 ХІ oglosili aneksj~ Bukowiny. 
J ednoczesnie doszlo do niepomyslnych walk z Po
lakami о Lw6w, zakonczonych utratч miasta 
і ucieczkч rzчdu Zachodniej Republiki do Stani
slawowa. W tej sytuacji 4 І 1919 r. Rada Naro
dowa Zachodnioukrainskiej Republiki Ludowej 
oglosila polчczenie kraju z naddnieprzanskч Ukra-



iilskCi Republikq Ludow(i. Dzcy ]~ t~ za twierdzil 
Dyrektoriat 22 І. 

Zaangazowanie si~ nacjon istбw w walce na 
dwa fronty - przeci~wji Radzieckiej і Pol
sce - doprowadzilo szy о do zupelnej · kl~ski. 
J uz w koilcu 1 istopa 1918 r. powstal drugi 
Тymczaiowy RoЬotniczo-Chlopski Rzчd Ukrainy, 
ktбry zorganizowal rewolucyjne wojska do walki 
z Dyrektoriaten:t. W ciчgu stycznia і lutego 1919 r. 
sily czerwonych zaj~ly Charkбw, Poltaw~, Jeka
terynoslaw і Kijбw. Pokonany Dyrektoriat prze
nosil si~ kolejno do Winnicy, Rбwnego, а potem 
do mniejszych miast, jednocze8nie nastчpil roz
:klad wojsk nacjonalistycznych atamana Petlury, 
kt6re szybko topnialy і masowo przechodzily na 
stron~ radz~eckq. W tej sytuacji podj~ta przez 
Polakбw majowa ofensywa, dowodzona przez gen. 
Jбzefa Hallera і gen. Waclawa Iwaszkiewicza, za
konczyla sіє: pelnym sukcesem і opanowaniem 
niemal calej Galicji Wschodniej. Interwencja En
tenty doprowadzila wkrбtce do przerwania walk. 
25 VI 1919 r. mocarstwa zachodnie upowaznily 
Polsk~ do tymczasowej wojskowej okupacji Gali
cji Wschodniej az ро Zbrucz, pod warunkiem za
pewnienia Ukraincom autonomii terytorialnej, 
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swobбd politycz ch oraz religijnych. Ostateczne 
rozstrzygni~cie s ru о Galicj~ mocarstwa za
s'trzegly sobie w ebiscycie, ktбry mial zostac 
przeprowadzony w р 'niejszym terminie. 

' lntencjom Ententy 'Щ_аl wyraz gen. francuski 
Henri Le Rond, czlonek "i<omisji Mi~dzysojuszni
czej do rokowan polsko-:ukr?inskich, stwierdzajчc, 
ze Polacy sч Ьardziej zdol'ni przeciwstawic si~ 
bolszewikom niz Ukraincy. NieЬawem na Podolu 
і Wolyniu wojska polskie spotkaly sie: z silami 
radzieckimi. Niedobitki wojsk Petlury utrzymy
waly sie: jeszcze na wschбd od Zbrucza, ale w 
obliczu zagrozenia ze strony radzieckiej armii 
ukraiilskiej weszly w porozumienie z Polakami. 
1 ІХ 1919 r. Pilsudski podyktowal nacjonalistom 
warunki zawieszenia broni ustalajчce Zbrucz ja
ko tymczasowч linie: demarkacyjnq. 

Tymczasem Ukraina Radziecka stane:la do trud
nej walki z kontrrewolucjч і оЬсч interwencjч, 

zapoczчtkowanч desantami wojs .. k Ententy w kon
cu 1918 r. NieЬawem na poludniu Ukrainy sta
cjonowalo juz 130 tys. zolnierzy Ententy. Dziala
jчcy w Odessie podziemny komitet partyjny bol
szewikбw, kierowany przez lwana Smirnowa-La
stoczkina і J eanne LaЬourbe, rozpoczчl szerokч 
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agitacj~ wsrбd zolnierzy moca tw zachodnich, 
rezultatem czego byly bunty arynarzy francu
skich w Sewastopolu, zmusza · ее interwentбw do 
opuszczenia Ukrainy. W kw· tniu ostatnie oddzia
ly Francuzбw odplyn~ly z dessy. 

Juz 10 ІІІ 1919 r. У! Ogбlnoukraiilski Zjazd 
Rad uchwalil pierwsz~ Konstytucj~ USRR. U de
rzenie bialogwardyjskiej armii Denikina, wsparte 
nowymi oddzialarni Ententy і silami Ukraiilcбw 
galicyjskich, stan~lo na przeszkodzie wprowadza
niu zapowiadanych przeobrazeil spolecznych і go
spodarczych. Do koilca czerwca wojska kontrre
wolucji opanowaly Krym і Zagl~bie Donieckie, 
jesieniч zaj~ly саІч Ukrain~ Radzieckч, zblizyly 
si~ do Tuly і zagrozily Moskwie. Dzialalnosc De
nikina na Ukrainie zaznac~yla si~ zlowrogo: aresz
towal dzialaczy narodowych, zwalczal wszelkie 
przejawy kultury ukraiilskiej, konfiskowal ksiчz
ki ukraiilskie, literatur~. Na apel Lenina: ,,Wszy
scy. do walki z Denikinem", na tylach wroga po
jawily si~ radzieckie oddzialy partyzanckie, szcze
gбlnie aktywne kolo J ekaterynoslawia, Charko
wa, Poltawy і Chersonia. Walkч ich kierowalo 
dzialajчce za liniч frontu Biuro КС KP(b)U ze 
Stanislawem Kosiorem na czele, Polakiem z ро-
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chodzenia. Pazdzi nikowe kontruderzenie Fron
tu Poludniowego р dow6dztwem Wlodzimierza 
Jegorjewa, а potem leksandra Jegorowa, dopro
wadzilo do calkowiteg rozgromienia wojsk bia
logwardzist6w. 12 ХІІ ~zwolony zostal Char
k6w, 16 ХІІ - Kij6w, 7 І 1920 r. - Odessa. 
СаІа niemal Ukraina znow .. znalazla si~ w r~-

' kach wladzy radzieckiej. Do'- Kijowa powr6cil 
rzцd robotniczo-chlopski z Chrystianem Rakow
skim n~ czele. Resztki wojsk Petlury ulegly zu
pelnemu rozkladowi, а sam ataman z niedobitka
mi uszedl do Polski. Przewodniczцcy Ukrainskiej 
Rady Narodowej Jewhen Petruszewycz schronil 
si~ w Wiedniu. Wspomagajцcy poprzednio Deni
kina ukraiilscy strzelcy siczowi przeszli w szeregi 
Armii Czerwonej. 

Podczas tych burzliwych wydarzen ponad mi
lion Polak6w znajdowalo si~ na terenach nad
dnieprzanskich. Byli to cz~sciowo stali, dotych
czasowi mieszkancy, cz~scюwo przesiedlency 
z Kr6lestwa Polskiego, jency z armii austriackiej 
і niemieckiej, zolnierze powolani do wojsk car
skich. Nie mogli oni pozostac oboj~tni wоЬес to
czцcej si~ wok61 nich rewolucji і wojny domowej. 
W sг6d Polak6w ukгainskich dzialaly r6zne partie 
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і odlamy polityczne: SDKPiL, S-Lewica, PPS
Fraкcja Rewolucyjna, Narodo у Zwiцzek Robot
niczy, pilsudczycy, endecy, beralowie, ludowcy, 
chadecy і konserwatysci. Lewica rewolucyjna, 
zdajцc sobie spraw~, ze "wolnosc Polski ЬуІаЬу 
niemozliwa bez wolnosfl Rosji" (wg slбw Lenina), 
starala si~ wciцgnцc,JPolakбw w nurt wydarzen, 
natomiast partie , І burzuazyjno-demokratyczne 
і prawicowe wykorzystywaly ci~zkie polozenie 
materialne ludnosci, Spowodowane wojnц domo
wц, і staraly si~ zneutralizowac Polakбw lub prze
ciwstawic ich wladzy radzieckiej. Ро rewolucji 
lutowej podj~ly legalnц dzialalnosc politycznч 

grupy SDKPiL, ktбre powstaly w Teodozji na 
Krymie, w Kijowie, Kramatorsku, Charkowie, 
Jekaterynoslawiu, Mikolajewie, Lugansku, і naj
liczniejsza, Ьо liczцca okolo 500 os6b, grupa w 
Odessie. Organizacje te wstцpily pбzniej do 
SDPRR(b), zachowujцc pewnч samodzielnosc or
ganizacyjnч. 

"Tak wi~c, Towarzysze Polacy, my znowu, podob
nie jak w 1905 r., idziemy rami~ w rami~ z praw
dziwymi przyjaciбlmi, pod tym samym czerwo
nym sztandarem, z rosyjskimi towarzyszami do 
walki z burzuazjц calego swiata - glosila jedna 
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z odezw SDKPiL. Niech zyje Mi~dzynarodбw
ka_. Precz z koalic · nym ministerstwem *. Precz 
z wojnц. Pokбj calem ludowi pracujцcemu". 

Czlonkowie SDКPiL ktywnie wlцczyli si~ do 
walki о wladz~ radziec . J ednym z delegatбw 
Kijowskiej Rady Delegat6 , Robotniczych ЬуІ ry
marz Hipolit Fijolek, uczest~ rewolucji 1905 r. 
w Kr6lestwie, а potem organizator powstania Ьol
szewickiego w Кijowie. Zaloiycielem Rady De
legatбw w Czugujewie byl Franciszek Perkowski, 
w Charkowskiej Radzie Delegat6w dzialal Feliks 
Коп, 46 Polakбw uczestniczylo w obradach li
czцcej 1005 delegatбw Rady Odeskiej. Powstalo 
w tym czasie rбwniei 11 sekcji PPS-Lewicy, ktб
re poczцtkowo zajmowaly chwiejne stanowisko, 
kluczцc mi~dzy Ьolszewikami а mienszewikami, 
stopniowo przechodzily jednak na pozycje rewo
lucyjne і aktywnie wlцczaly si~ do walki о wla
dz~ roЬotniczц. 

Latem 1917 r. dzialalo na Ukrainie 19 sekcji 
PPS-Frakcji Rewolucyjnej bazujцcych glбwnie na 
inteligencji, mlodziezy szkolnej і drobnomiesz
czailstwie. Staly one na gruncie solidaryzmu na-

• Mowa о Rz~dzie Tymczasowym. 
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rodowego, zajmowaly jednak , fytyczne stanowi
sko wоЬес burzuazji polsk' j і obszarпictwa, 

а пiektбrzy jej dzialacze ak Tadeusz Zarski) 
przeszli па pozycje rewol суjпе. Znaczпч rol~ w 
walce о ustaпowieпie wl~tlzy radzieckiej па Ukra
inie odegral zlozoпy z1 Polak6w pulk bielgorodzki, 
liczцcy 16 tys. zolnie/zy. Walczyl оп przeciw woj
skom Korпilowa і D.епіkіпа, рбzпіеj staпowil pod
staw~ dla utworzoпego w Moskwie Czerwoпego 
Pulku Rewolucyjпej Warszawy oraz Zachodпiej 
Dywizji Strzelcбw, biorцcych aktywny udzial w 
dalszych walkach z koпtrrewolucjц. Spod wladzy 
Сеп tralпej Rady wyzwalal Ukra'in~ mi~dzy іп

пуmі u tworzony w Miilsku Polski Ва talion Re
wolucyjny. 

Na czele Komitetu Miejskiego SDPRR(b) w 
Cha_rkowie stal przez dlugi okres nauczyciel ma
tematyki miejscowego gimпazjum, J•an Oziem
Ьlowski. Wladz~ radzieckч па Krymie ustanawial 
warszawski metalowiec Jan Tarwacki, zamordo
wany w kwietniu 1918 r. przez nacjonalist6w ta
tarskich. W Ogбlnoukraiilskim Zjezdzie Rad, ktб
ry w grudniu 1917 r. proklamowal utworzenie 
Ukraiilskiej Republiki Radzieckiej, uczestniczyli 
m.in. Aritoni Slucki, Leonard GіоЬе і Aleksander 
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Danieluk. Przy r dzie radzieckiej Ukrainy dzia
la~ Komisariat do Spraw Polskich, prowadzчcy 

szerokч dzialalnosc swia towч і propagandowч. 

Mimo trudnych waru~kбw zdolal on zorganizo
wac w roku szkolnym \1917/1918 az 38 polskich 
szk6l srednich - z tego \8 w Kijowie - ksztal
cцcych ponad 7500 uczniбw. Komisariat przejцl 

tez pod swц opiek~ za bytki kul tury polskiej na 
Ukrainie, wydawal polskц pras~, literatur~ і pod
r~czniki. 

Polscy rewolucjonisci brali udzial w walce 
z wojskami austriacko-niemieckimi, а ро odejsciu 
okupantбw zorganizowali sekcj~ polskц wchodzц
cц w sklad Federacji Zagranicznych Grup Komu
nistycznych wspбldzialajцcych z KP(b)U. Prowa
dzili tez szeroko zakrojonц prac~ agitacyjnц, wy
dajцc szereg czasopism w j~zyku polskim, w 
1920 r. utworzyli Biuro Polskie przy КС KP(b)U 
na Prawobrzeznej Ukrainie. Niekt6rzy z polskich 
komunist6w obj~li w pailstwie radzieckim wyso
kie stanowiska, jak na przyklad Feliks Коп, czlo
nek kolegium Komisariatu Ludowego Spraw Za
granicznych USRR, czy Ignacy Dziewaltowski
-Gintowt, zast~pca komisarza ludowego do spraw 
wojskowych Ukrainy. Swoim udzialem w rewo-
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lucyjnej walce za spraw~ ludu;Pracujцcego dzia
lacze lewicy polskiej wcielaly":"' zycie hasla in- . 
ternacjonalizmu і kladli~aliny росі 'przyszly 
sojusz narodu polskiego і raiilskiego. 
Aktywnч dzialalnosc zejawialy rбwniez pol-

skie partie burzuazyjno-demokratyczne. Juz w 
marcu 1917 r. powstal endecki Polski Komitet 
Wykonawczy na Rusi, ktбry podjцl wsp6lprac~ 

z nacjonalistycznц Centralnц Radц. Zorganizowa
no ministerstwo do spraw polskich kierujцce рrа
сц polskich szk6l oraz ochrania]цce zabytki pol
skiej kultury. Zywot Komitetu byl krбtkotrwaly, 
Ьowiem zostal on zlikwidowany przez hetmana 
Skoropadskiego wkrбtce ро obaleniu Centralnej 
Rady. Ро rewolucji lutowej prawica polska przy
stцpila do organizowania jednostek wojskowych. 
W pazdzierniku 1917 r. powstal w Besarabii 
ІІ Korpus Polski zlozony z zolnierzy dawnej ar
mii carskiej walczцcych na froncie rumuilskim. 
W marcu 1918 r. polцczyla si~ z nim brygada plka 
Jбzefa Hallera, ktбra przebila si~ przez front ro
syjsko-austriacki. Liczцce lцcznie 7 tys. zolnierzy 
jednostki polskie zostaly 11 V 191.8 r. otoczone 
przez Niemcбw pod Kaniowem і ро calodziennej 
bitwie zmuszone do kapitulacji. Na poczцtku 
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Dom rodzinny і pomnik Aleksandra Parchomienki, 
bohatera wojny domowej 

1918 r. kolo Winnicy, Kamienca Podolskiego і Ki
jowa zostal zorganizowany 3-tysi~czny ІІІ Korpus 
Polski, ktбry wystцpil przeciw wladzy radziec
kiej w obronie polskich posiadaczy, а potem zo
stal rozbrojony przez Austriakбw. W styczniu 
1918 r. powstal w Odessie niewielki oddzial, kt6-
ry stal si~ zalцzkiem tf dywizji strzelcбw dowo-
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dzonej przez gen. Lucjana Zeligo\vskiego. Na po
czцtku 1919 r. dywizja ta walcpla przeciw Armii 
Radzieckiej, nast~pnie powrб,eila do Polski. Nie
wielka liczebnosc kontrrewolucyjnych oddzialбw 
polskich najlepiej swiadczyla, ze idea walki z Ьol
szewikami nie zyskala szerszego poparcia wsrбd 
Polakбw ukrainskich, ktбrzy w znacznej cz~sci 

stan~li przy wladzy radzieckiej bцdz zachowali 
dla niej zyczliwц neu tralnosc. 

Rozgromienie Denikina nie zakonczy lo j esz
cze walki о Ukrain~. Petlura nie wyrzekl si~ wla
dzy і w Chmielniku powolal nowy rzцd nacjona
listyczny z lwanem Маzерц na czele. Na tylach 
wojsk radzieckich grasowaly oddzialy nacjonali
stбw atamana Mykoly Um·eljanowicza-Pawlenki. 
Polska uznala rzцd Mazepy і Petlury, udzielila 
ти рораІ;"сіа, а w lutym 1920 r. zezwolila na or
ganizowanie wojsk ukrainskich na swoim teryto
rium. Klasy panujцce Rzeczypospolitej postano
wily wykorzystac zawieruch~ na Ukrainie і nie 
tylko utrzymac tam swбj stan posiadania, ale roz-

. szerzyc jeszcze granice panstwa na wschodzie. 
"Nalezy wysuwac idee zwalczania anarchii rosyj
skiej etapami, odrywajцc od Rosji ziemie syte 
juz bolszewizmu, а nierosyjskie" - pisal Jбzef 
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Pilsudski, twбrca \kotfcepcji federacji Polski, Li
twy, Bialorusi і Ukrainy pod polskц hegemoniц. 
Masy ludowe, karmione antyradzieckц propagan
dц utozsamiajцcц Rosj~ Radzieckц z dawnym za
borcц carskim, uniesione patriotycznц euforiц ро 
swiezo odzy.skanej niepodleglosci, daly si~ wciц

gnцc do agresywnej wojny na wschodzie. Jedy
nie Komunistyczna Partia RoЬotnicza. Polski po
t~pila agresj~ і wystцpila w оЬгоnіе Rosji Ra
dzieckiej. 

21 lV 1920 r. w Warszawie zostala zawarta umo
wa mi~dzy Pilsudskim а Petlurц, zwana oficjal
nie "Umowц mi~dzy Rzцdem Rzeczypospolitej 
а Rzцdem Ukrainskiej Republiki Ludowej". 
W mysl porozumienia Polska uznawala niepodle
glosc Ukrainy і wladz~ Dyrektoriatu z Petlurц na 
czele, ustalano granic~ mi~dzy obu panstwami 
wzdluz linii oddzielajцcej dawne Austro-W ~gry 
od Rosji, przyznawano obu mniejszosciom naro
dowym prawa swoЬodnego rozwoju w drugim 
pailstwie. Rбwnoczesnie podpisano tajnц konwen
cj~ wojskowц okreslajцcц zasady wsp6ldzialania 
armii obu krajбw. Sojusz z Polskц mial роmбс 

" Petlurze w dalszym propagowaniu kwestii ukrain-
skiej na forum mi~dzynarodowym. 

249 



25 lV zacz~la si~ ofensywa wDjsk polskich, zwa
na cz~sto w historii wyprawll kijowskц. Przeciw 
52 ООО wojsk polskich oraz 9-1 О ООО ludzi Pet
lury Armia Czerwona posiadala na tym odcinku 
zaledwie 12 ООО zolnierzy, uderzenie Pilsudskiego 
ЬуІо wi~c natarciem w prбzni~, ktбre dalo suk
cesy terenowe, ale nie moglo doprowadzic do 
zniszczenia sil radzieckich. Na tylach radzieckich 
petlurowcom udalo si~ zorganizowac nieliczne od
dzialy dywersyjne, а dwie brygady Ukraincбw 
galicyjskich z Armii Czerwonej przeszly na stro
n~ nacjonalistбw, jednak masy ludowe, poza nie
licznymi grupami na wsi, pozostaly lojalne wo
bec wladzy radzieckiej. "Mnбstwo ludnosci sym
patyzowalo z Ьolszewikami- przyznawal pбzniej 
historyk polski Stanislaw Lewicki - totez posu
wajчcч si~ w gІцЬ naddnieprzanskiej Ukrainy ar
mi~ polskч otoczyla zdrada". 

Celem polozenia kresu dywersji na tylach Ar
mii Czerwonej, powolano szefa tylбw, ktбrym zo
stal Feliks Dzierzynski. Rбwnoczesnie zorganizo
wano sgecjalne oddzialy zlozone z biedoty wiej
skiej і przeznaczone do podejmowania akcji pa
cyfikacyjnych. Poczцtkowo zwyci~zali jednak Ро-
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lacy, ktбrzy 26 IV zaj~li Zytoшierz, а 7 V zdobyli 
~z walki Kijбw. W tej sytuacji 29 IV. rzцd ra
dziecki wydal odezw~ Do wszystkich robotnik6ш, 
chlop6w і uczciwych obywateli wzywajцcч do 
walki z Polskц. "J estesmy za niepodleglosciч. Pol
ski - glosila odezwa - lecz jestesmy r6wniez 
za . niepodleglosciч piacujцcej Rosji і Radzieckiej 
Пkrainy. Ukraina w niebezpieczenstwie. А wraz 
z nіч w nieЬezpieczenstwie znajduje si~ і Rosja 
Radziecka''. W calym panstwie radzieckim pod
j~to szerokч mobilizacj~ sil і srodk6w, wprowa
dzono militaryzacj~ КР(Ь)U, а dyrektywy orga
nбw partyjnych traktowano jako rozkazy Ьojo

we, poslano па front liczne grupy komunistбw, 
w tym 5700 dzialajцcych na Ukrainie polskich 
rewolucjonistбw. W szeregi radzieckie zaciцgnцl 
si~ wбwczas ochotniczo syn polskiego robotnika 
folwarcznego z Ukrainy, Stanislaw Poplawski, 
przyszly dowбdca І Armii Ludowego Wojska Pol
skiego. W rezultacie tych poczynan, w sierpniu 
1920 r. Armia Czerwona osiцgn~la liczb~ ok. 5 mln 
zolnierzy. 

26 V rozpocz~la si~ radziecka kontrofensywa па 
Ukrainie, а 5 VI Pierwsza Armia Konna Siemio-
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na Budionnego przerwala front polski і zmusila 
wojska Pilsudskiego do szybkiego opuszczenia 
wszystkich zdobytych niedawno terytoriбw. 12 VI 
wyzwolony zostal Kijбw, w lipcu juz cale Pra
wobrzeze і znaczna cz~sc Galicji Wschodniej zn~j
dowala si~ w r~kach wladzy radzieckiej. Pod kie
rownictwem Wolodymyra Zatonskiego powstal 
niebawem nowy organ wladzy roЬotniczej - Ga
licyjski Komitet Rewolucyjny. Sierpniowa bitwa 
warszawska rozstrzygn~la wkrбtce losy wojny. 
Natarcie polskie przesun~lo lini~ frontu daleko na 
wschбd і doprowadzilo do upadku wladzy rewo
lucyjnej w Galicji. Traktat ryski z 18 ІІІ 1921 r. 
przyznal Polsce Zachodniц Bialorus і Zachodniц 

Ukrain~. Bylo to przekresleniem federalistycz
nych projektбw Pilsudskiego, ale nie wstrzymalo 
rzцdu polskiego w popieraniu planбw godzцcych 
w radzieckц Ukrain~. Zwi~kszone do 35 tys. lu
dzi - ро przymusowym wcieleniu jencбw z Ar
mii Radzieckiej - oddzialy Petlury wysylano na 
Ukrain~ Radzieckц liczцc na wywolanie powsta
nia antykomunistycznego, uzbrajano tez bandy 
atamana ·Jurija Tiutiunnyka. Ukraina Radziecka 
zwyci~sko odparla wszystkie ataki swoich wro-
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g6w, rozgromila wojska bialogwardyjskie gen. 
Piotra Wrangla, przep~dzila anarchist6w oslawio
nego atamana Nestora Machno, jednak znaczna 
cz~sc terytorium kraju znalazla si~ poza granica
mi republiki socjalistycznej. 

Mimo protestбw USRR paiistwa Ententy 28 Х 
1920 r. uznaly zaЬ6r Bukowiny і Besarabii przez 
Rumuni~. N а Rusi Zakarpackiej dzialali w tym 
czasie zwolennicy niepodleglosci Ukrainy, zwo
lennicy wladzy radzieckiej, madziarofile і stron
nicy Czechoslowacji. W toku rokowaii Czesi prze
konali paiistwa Ententy oraz amerykaiiskч Rad~ 
Narodowч Rusinбw, zjednali tez sobie miejscowч, 
preszowskч Ruskч Rad~ N arodowч і w rezul tacie 
З ІІІ 1919 r. uzyskali zgod~ na przylчczenie nie
mal calej krainy do Czechoslowacji. Jedynie tyl
ko niewielki tzw. Kraj Marmorski dostal si~ w 
r~ce Rumunбw. 

W rezultacie wydarzeii 1917-1920 r. tylko 
451 tys. km2 z 23,2 mln ludnosci ukraiiiskiej we
szlo w sklad USRR, resz.ta przypadla Polsce, Ru
munii і Czechoslowacji. Etnograficzny obszar 
ukraiiiski w Polsce obejmowal prawie 90 tys. km2 

z 5 mln ludno8ci ukraiiiskiej, w Rumunii -
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1 О ty.s. km2 z 0,6 mln ludnosci (w tуп1 Buko\\'ina 
5,3 tys. km2 z 0,3 mln), w Czechoslowacji - po
nad 10 tys. km2 z 0,46 mln Ukraiiicбw (w tym 
na Rusi Zakarpackiej 0,4 mln). Ponadto na pozo
stalych obszarach ZSRR mieszkalo ok. 5 mln 
Ukraiiicбw. Narбd ukraiiiski wkraczal w okres 
mi~dzywojenny podzielony, bez mozliwosci wspбl
nego. rozwoju gospodarczego, politycznego і kul
turalnego. 



17. MiE:dzy wojnami 

Trudne ЬуІу pierwsze lata wladzy radzieckiej 
na Ukrainie. Wojna swiatowa, okupacja austriac
ko-nierniecka, rewolucja, wojna domowa і оЬса 

interwencja doprowadzily do ruiny gospodarczej 
kraju, powszechnego bezroЬocia, glodu і n~dzy. 

J ak podajC\ autorzy Н istoтii komunistyczne; Рат
tіі Zwiqzku Radzieckiego (wyd. ros., Moskwa 
1970, t. lV, cz. 1, ss. 9 і 137) skutkiem dzialan 
wojennych і kl~ski nieurodzaju w 1921- r. glo
dowalo w panstwie radzieckim ЗО guberni z 30 
milionami ludnosci, w tym znaczna cz~sc na U
krainie. Szerzyl si~ tyfus. Wyglodzeni robotnicy 
emigrowali na wies w poszukiwaniu innych za
wod6w. W tych trudnych czasach chlopi nie byli 

' w stanie zaopatrzyc miast, zas przemysl nie 
mбgl wyprodukowac niezb~dnych dlg wsi towa
rбw і narzє:dzi, со grozilo rozerwaniem dotych
czasowego sojuszu robotniczo-chlopskiego. Wedlug 
tychze autorбw radzieckich, produkcja wє:gla w 
1920 r. spadla do poziomu 18-98 r., zas wytop su-
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r6wki zelaza ЬуІ dwukrotnie nizszy niz w 1862 r. 
Kontrrewolucja wykorzystywala trudne pol'o

zenie mas pгacujчcych і podejmowala nowe pr6-
by obalenia wladzy radzieckiej. Ро wojnie domo
wej powstala tajna organizacja - Spilka Wy
zwolennia Ukrajiny - z prof. Sergijem Jefremo
wem na czele, kt6ra nawiчzala ozywione kontak
ty z ЬіаІч emigracjч. Pod- jej wplywem dzialala 
wsr6d mlodziezy Spilka Ukrajinskoj Molodi~ Re
akcyjne podziemie przenikn~lo do srodowisk na
ukowych, gospodarczych і wojskowych, а w sa
mej partii komunistycznej dochodzilo do ostrych 
dyskusji, а nawet - jak podajч autorzy Historii 
KPZR - powstaly grupy opozycyjne. Wiele za
draznien zaistnialo na tle stosunk6w narodowo
sciowych. 

W 1926 r. ludnosc ukrainska USRR stanowila 
tylko 75°/о, z czego w miastach zylo zaledwie 
32°/о Ukrainc6w, а 33°/о Rosjan і 29°/о Zyd6w. 
Na terenach radzieckich poz~talo tez ok. 500 tys. 
Polak6w, w 90°/о chlop6w nieufnych poczчtkowo 
wobec wladzy radzieckiej. Na wsi dominowal ele
ment ukrainski, natomiast w miescie - tosyjski, 
totez nawet robotnicy ukrainscy uzywali na co
dzien j~zyka rosyjskiego. Podj~ta przez wladzt: 
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radzieckц polityka ukrainizacji napotykala wi~c 
w miastach na powazne trudnosci. 

Mimo tych trudnosci nowa wladza szybko u
macniala swoje pozycje, do czego przyczyniala si~ 
w duzym stopniu pomoc gospodarcza і politycz
na ze strony Rosji Radzieckiej. Bolszewicy ukra
inscy byli tez konsekwentnymi rzecznikami za
ciesnienia zwiцzkбw mi~dzy obu spokrewnionymi 
narodami і utworzenia ZSRR. Juz w styczniu 
1919 r. rzцd USRR zadeklarowal gotowosc polя
czenia Ukrainy z Rosjц na zasadach federacji, 
zwrбcil si~ tez do republik rad1.ieckich Rosji, Lit
wy, Bialorusi, Lotwy і Estonii z propozycjц za
warcia sojuszu obronnego przeciw imperializ
mowi і kontrrewolucji. W maju 1919 r. Central
ny Komitet Wykonawczy Rad Ukrainy podjцl de
cyzj~ zjednoczenia sil zbrojnych kraju z wojs
kami innych repu blik radzieckich. W rok pбzniej 
Ukraina і Rosja роІцсzуІу swe komisariaty woj
ny, kolei, finansбw, pracy, gospodarstwa narodo
wego, poczt і telegrafбw, со ЬуІо wst~pem do 
zjednoczenia obu republik. Ostateczny ksztalt 
zjednoczonego panstwa republik radzieckich stal 
si~ przedmiotem wielu dyskusji, w trakcie ktб
rych zglaszano rбzne propozycje, mniej lub bar-
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dziej realne. Lenin wysunql koncepcj~ feders
cji republik kierowanej przez Zwiqzkowy Komi
tet Wykonawczy Rad. Projekt Lenina byl gorqco 
dyskutowany na masowych zebraniach ludnosci 
pracujqcej, kt6ra poparla swego przywбdc~. 10 
ХІІ 1922 r. VII Zjazd Rad Ukrainy. przyjql de
klaracj~ о utworzeniu ZSRR і zwr6cil si~ do na
rodбw Rosji, Bia!orusi і Zakaukazia z wezwaniem 
do sformowania zwiqzku faktycznie powstalego 
juz w czasie wspбlnej walki z kontrrewolucjq 
і obcq interwencjq. ЗО ХІІ 1922 r. І Ogбlnozwiqz
kowy Zjazd Rad z udzialem 2214 delegatбw z Ro
sji, Ukrainy, Bialorusi і Zakaukazia uchwalil de
klaracj~ о utworzeniu ZSRR. 

Ukraina otrzymala duzq pomoc z Rosj і, szcze
gбlnie w postaci wykwalifikowanych kadr ·і do
staw maszyn oraz urzqdzeil przemyslowych. Juz 
wczesniej, w grudniu 1917 r., utworzono w repu
blice Najwyzszq Rad~ Gospodarstwa Narodowego, 
w trzy lata pбzniej p.rzystqpiono do odbudowy 
realizujqc slynny leninowski plan elektryfikacji 
kraju, pocz~to tez wprowadzac w zycie zasady 
Nowej Polityki Ekonomicznej, dopuszczajqcej 
wolny ·ьandel і dzialalnosc inicjatywy prywatnej. 

258 



W 1920 r. w Zagl~biu Donieckim utworzono spe-
. cjalnц armi~ pracy celem uruchomienia nieczyn
nych kopalil і hut. W rok pбzniej armia ta liczyla 
17 tys. ludzi, w lipcu skierowano do Zagl~bia do
datkowo 12 tys. zolnierzy. DziE:ki ich pracy 
w 1921 r. wydobyto 5,5 mln ton w~gla, rok p6z
niej juz 7,1 mln ton. W 1923 r. uruchomiono w 
Charkowie produkcj~ pierwszych traktorбw ra
dzieckich. Stopniowo nast~pila stabilizacja walu
ty, zmniejszylo si~ Ьezrobocie, zacz~o si~ elimi
nowanie sektora prywatnego z gospodarki. W ra
mach USRR w 1924 r. wyodr~bniono Moldawskц 
Autonomicznц Socjalistycznц Republik~ Radziec
kц о powierzchni 8400 km2 z 550 tys. ludnosci. 
W dwa lata pбzniej wydzielono rejon polski im. 
J. Marchlewskiego liczчcy 42 tys. ludno8ci, w tym 
70fJ/o Polakбw. 

Kosztem wielkiego wysilku mas pracuj~cych 

w roku 1925/1926 osiцgni~to na Ukrainie przed
wojenny poziom produkcji przemyslowej, dajцc 

72°/о ogбlnoradzieckiej ilosci rudy zelaznej і 71 °/о 
w~gla. Osiцgni~to rбwniez przedwojenny areal 
ziemi uprawnej, а pola republiki oralo juz 3200 
traktorбw. Znacznie wzrosla wydajnosc pracy w 
gospodarce USRR, pojawili si~ pierwsi bohatero-
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wie pracy socjalistycznej. Ро zrealizowaniu zasad 
dekretu о ziemi powi~kszyla si~ przeci~tna wiel
kosc gospodarstw chlopskich, jednoczesnie ilosc 
zagrбd kulackich spadla do 4()/~ ogбlu gospodarstw. 
Rozwin~la si~ znacznie wymiana mi~dzy miastem 
і wsiч. Wyrazem rosnчcego poparcia chlopбw dla 
wladzy radzieckiej byla zwi~kszajчca si~ z roku 
na rok ilosc wiejskich organizacji partyjnych. 
Wydajnosc indywidualnych gospodarstw chlop
skich byla jednak w dalszym ciчgu bardzo niska 
і nie si~gala nawet 9 q zbбz z 1 ha. 

Teraz zaczчl si~ okres intensywnej industriali
zacji, realizowanej podczas kolejnych planбw 

pi~cioletnich. Poczчtkowo rozwijany byl glбwnie 
przemysllekki, potem ci~zki. W latach 1926-1929 
przebudowano na Ukrainie 421 zakladбw prze
myslowych і zbudowano 408 nowych, w tym 
wielkie elektrownie cieplne w Kijowie, Charko
wie і Krzywym Rogu, fabryk~ lokomotyw w Lu
gailsku, olbrzymi kombinat metalurgiczny і fa
bryk~ maszyn- rolniczych w Zaporozu, fabryk~ 

traktorбw w Charkowie, rozpocz~to budow~ wiel
kiej fabryki maszyn w Nowokramatorsku і elek
trowni wodnej na Dnieprze. Szczegбlnego rozglo
su nabrala ta ostatnia budowa. Pracowalo na niej 
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Budowniczowie zapory na Dnieprze. 
Mat. К. Trochtmtenko 

26 tys. ludzi, w tym 1 /з mlodziezy delegowanej 
przez Komsomol. W okбl tej budowy wytworzono 
niezwyklц atmosferE: romantyzmu pracy. Pierw
szy turbozesp6l uruchomiono 1 V 1932 r., na 
7 miesiE:~Y przed terminem. Oczywiscie mloda 
і niedoswiadczona wladza radziecka nie ustrzegla 
siE: przed blE:dami, а zdobywajцcy dopiero kwali-
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fikacje roЬotnicy nie wytwarzali jeszcze wyro
b6w wysokiej jakosci, niemniej wyniki pierwszej 
pi~ciolatki okazaly si~ imponujцce. Produkcja 
przemyslowa _Ukrainy trzykrotnie przekroczyla 
poziom przedwojenny! 

Wsr6d kilkuset wielkich zaklad6w zbudowanych 
w drugiej pi~ciolatce ЬуІо 35 wielkich piec6w 
skoncentrowanych gl6wnie w osrodkach metalur
gicznych Zaporoza і Krzywego Rogu, zaklady 
wl6kiennicze w Odessie, prz~dzalnia w Poltawie, 
huta szkla w Lisyczansku, zaklady konserw w 
Czerkasach. Przed ІІ . wojnц swiatqwц Ukraina 
ЬуІа juz pot~gц przemyslowц wytwarzajцcц 11 ra
zy wi~cej produkt6w niz w 1913 r., w tym 50 razy 
wi~cej maszyn. Odzyl tez handel zagraniczny. 
Ukraina pocz~la eksportowac j~czmieil, kukury
dz~, rosliny strцczkowe, owoce, bydlo rzezne, na
tomiast - ze wzgl~du na trudnosci zywnosciowe 
і wi~ksze wlasne spozycie- nie sprzedawala zb6z 
chlebowych; importowala urzцdzenia przemyslo
we, maszyny rolnicze і chemikalia. 
Post~powi gospodarczemu towarzyszyl szybki 

rozw6j oswiaty і kultury, zwiцzany z politykц 

ukrainizacji podj~tч przez wladze USRR. Szkol
nictwo republiki posiadalo szerokц autonomi~ 
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і dopiero w 1934 r. zostalo zorganizowane na za
.sadach ogбlnoradzieckich. W trudnym okresie 
wojny domowej, w 1918 r., wladza radziecka zor
ganizowala uniwersytet w robotniczym Dniepro
petrowsku. W rok pбzniej powstala Akademia 
Nauk USRR. Poczцtkowo miala tylko 3 instytuty 
і 26 katedr. W spadku ро caracie wladza radziec
ka odziedziczyla na Ukrainie 75°/о analfabetбw. 

Dlatego juz w 1921 r. V Ogбlnoukraiiiski Zjazd 
Rad jako glбwne zadanie postawil walk~ z anal
fabetyzmem. W cztery lata p6zniej w republice 
na 13 tys. kursбw ksztalcilo si~ 540 tys. оsбЬ. 

W szystkich pracownikбw ponizej 40 roku zycia 
obj~to oЬowiчzkowymi kursami szkolenia poli
tycznego і pedagogicznego. Dokonano rбwniez po
waznej reorganizacji szkolnictwa wyzszego. Gdy 
w roku szkolnym 1914/1915 w szkolach podsta
wowych na Ukrainie ksztalcilo si~ ponad 2,3 mln 
dzieci, to w 1937/1938 juz przeszlo 7,5 mln. Licz
ba studentбw w tym czasie wzrosla z 35 tys. do 
120 tys. . 
SwoЬodnie rozwijalo si~ tez ukrainskie zycie 

kulturalne. W 1922 r. powstalo pierwsze studio 
filmowe w Odessie, w dwa lata p6zniej urucho
m"iono drugie wielkie studio w Kijowie. Pojawily 
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si~ pierwsze filmy ukrainskie, powstalo Ogбlno
ukrainskie Towarzystwo. Muzyczne im. Leonto
wycza. W 1925 r. dzialalo w republice 45 teatrбw 
(w tym pierwszy ukrainski teatr operowy w Char
kowie), 503 kina (dwukrotnie wi~cej niz w 1913 r.), 
wychodzilo 76 codziennych gazet ukrainskich. 
Ukazywala si~ rбwniez prasa polska, jak na przy
klad "Gios Mlodzie.Zy" wydawany w Kijowie czy 
pismo dla dzieci "Bчdz Gotбw". Рrасч kulturalnч 
і politycznч wsrбd Polonii ukrainskiej kierowalo 
Biuro Polskie przy КС RKP(b). W roku szkol
nym 1923/1924 pracowalo na Ukrainie 350 szkбl 

polskich zatrudniajчcych ponad 600 nauczycieli, 
wsrбd nich liceum pedagogiczne w Kijowie. Nie
ufni росzч tkowo Polacy stopniowo wciчgali si~ 

w codzienny rytm .Zycia panstwa radzieckiego, 
podnosili poziom gospodarki rolnej, ksztalcili si~, 

nawiчzywali kontakty z ukrainskim otoczeniem, 
wst~powali do partii і organizacji mlodziezowych, 
obejmowali stanowiska panstwowe, jeszcze przed 
powszechnq kolektywizacjч zalo.Zyli kilka kolcho
zбw. 

Sukcesy Ukrainy Radzieckiej, swobodny rozwбj 
.Zycia narodowego, rodzimej kul tury, wyrazna po
prawa warunkбw bytowych ludnosci, wplyn~ly 
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na wzrost nastrojбw proradzieckich w spoleczen
stwie ukrainskim. Nawet liczni dzialacze nacjo
nalistyczni z Hruszewskim na czele pogodzili si~ 
z nowц wladzц. 

Obok wielkiego post~pu gospodarczego і kultu
ralnego, wzrostu dobrobytu, wciцgania mas ludo
wych do rzцdzenia panstwem, wystцpily пieba
wem na Ukrainie і negatywne zjawiska. Szybkie 
tempo rozwoju doprowadzilo do powstania sprzecz
nosci w gospodarce, szczegбlnie mi~dzy poziomem 
przemyslu а pozostajцcym w tyle rolnictwem. 
Kulactwo w dalszym ciцgu ЬуІо w opozycji wo
bec wladzy radzieckiej, przechwytywalo gros do
chodбw z rolnictwa, sabotowalo oЬowiцzkowe do
stawy dla panstwa, utrudпialo zaopatrzenie miast. 
W tej sytuacji w 1929-1930 r. przyj~to w ZSRR 
koncepcj~ powszechnej kolektywizacji, ktбra mia
la przyczynic si~ do podniesienia wydajnosci pro
dukcji rolnej, poprawy zaopatrzenia ludnosci 
miast, zw2lnienia dodatkowych rцk do pracy w 
przemysle, transporcie і budownictwie, zwi~ksze
nia mozliwosci planowania w rolnictwie, podnie
sienia ogбlnego poziomu wsi, zlikwidowania ku
lactwa. Na Ukrainie kolektywizacja miala zakon
czyc si~ do wiosny 1932 r. Powszechna kolekty-
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wizacja napotykala jednak na powazny орбг, 

"Kulacy nie przerwali walki z wladzц radzieckц, 
z kolchozami - piszч autorzy Histoтii KPZR 
(wyd. pol., t. lV, cz. 2, Warszawa 1975, ss. 53, 
60) - Przeszli do organizowania zbrojnych bun
t6w... Niemalo podobnych wystцpieil bylo na 
Ukrainie, zwl'aszcza w rejonach pogranicznych ... 
W wielu rejonach w toku kolektywizacji dano 
siE: porwac pierwszymi osiцgnit:;ciami, zaczt:;to la
mac zasadE: dobrowolnosci, nie uwzglt:;dniano r6z
norodnosci warunk6w і stopnia gotowosci mas 
chlopskich do wstE:powania do kolchoz6w. Wypa
czenia linii partii w budownictwie kolchozowym 
ujawnily sit:; szczeg6lnie w obwodzie moskiew
skm і centralnym obwodzie czarnoziemnym" 
(obejmujцcym znacznч czt:;sc Ukrainy - L. Р.). 

W 1930 r. ilosc bydla zmniejszyla siE; о 30°/о 

w stosunku do 1926 r., trzody chlewnej о 55°/о, 

owiec і k6z о 45°/о. Niedostateczna organizacja 
pracy w uspolecznionym rolnictwie і nie sprzy
jajцce warunki atmosferyczne przyczynily sit:; 
tez w 1932 r. do niskich zbior6w zb6z, о 46°/о 

ponizej zaplanowanej ilosci. W rezultacie tego 
gwaltownie pogorszylo siE; zaopatrzenie ludnosci 
w miastach. Odbudowa produkcji rolnej ро-
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st~~owala jednak stosunkowo szybko. W 1938 r. 
'poziФm hodowli przekroczyl stan z 1913 r., а w 
. dwa \ lata pбzniej cala produkcja roslinna byla 
о 41 °/о wyzsza niz przed wojnц swiatowц. Ukrai
na miala juz wбwczas najbardZiej zmechanizowa
ne rolnictwo ze wszystkich republik radzieckich. 
Napi~cia spol'eczne okresu kolektywizacji sprzy

jaly szerzeniu si~ nastrojбw nacjonalistycznych. 
XVI Zjazd KPZR (obradujцcy w 1930 r.) zwrб
cil uwag~ organizacji partyjnych na koniecznosc 
scislego wcielania w zycie leninowskiej polity
ki narodowosciowej - piszч au torzy Historii 
KPZR (t. IV, cz. 2, s. 83). Odchylenia nacjonali
styczne zostaly wбwczas zdemaskowane na Ukra
inie, Bialorusi, w Kazachstanie, republikach Azji 
Srodkowej і Zakaukaziu (s. 89). 
Przenikajцce na Zach6d wiesci о walkach kla

sowych na Ukrainie ulatwialy nacjonalistom u
kraiilskim prowadzenie antyradzieckiej propa
gandy wsr6d Ukraiilc6w zamieszkujцcych Polsk~, 
Czechoslowacj~, Rumuni~ і inne pailstwa. 

Mimo wyst~pujцcych w6wczas trudnosci bilans 
okresu mi~dzywoj ennego па Ukrainie Radzieckiej 
byl zdecydowanie dodatni. Doch6d narodowy 
\vzrn.~l przeszlo pi~ciokrotnie, znacznie powi~k-
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szyly si~ place robocze і popra~Ho zaopatr~fnie 
ludnosci, со pozwolHo na zniesienie systemu r~rt
kowego (w 1934 r.). NastцpHa stabilizacja) сеп. 
W miastach і na wsi ogromnie rozwin~lo s~ bu
downictwo mieszkaniowe, masy pracujцce uzy
skaly szereg zdobyczy socjalnych. Wybudowano 
wiele szpitali, sanatoriбw, szkбl, muzeбw, domбw 
kultury, kin, teatrбw, rozwin~la si~ narodowa 
kultura. ZmienHa si~ struktura klasowa spole
czeilstwa. Do 1940 r. liczba ludnosci miejskiej 
wzrosla dwukrotnie (w stosunku do 1926 r.), przy 
czym Ukraiilcy stanowili juz 59°/о ogбlu mie
szkailc6w miast, (nie liczцc przylцczonej w 1939 r. 
Ukrainy Zachodniej). Zakoilczony zostal proces 
budownictwa socjalistycznego, w rolnictwie sek
tor uspoleczniony dawal juz 98'0/о produkcji. 
Ogromnie wzroslo znaczenie KP(b)U, ktбra kie
rowala procesem budowy pailstwowosci radziec
kiej, odbudowy і rozbudowy kraju, budowy no
wego ustroju, rozwoju zycia narodowego, realizo
wala w republice uchwaly KPZR. Masowy wzrost 
szeregбw partyjnych najlepiej swiadczy о coraz 
wi~kszej popularnosci ideologii marksistowskiej 
w spoleczeilstwie. Tylko w dziesi~cioleciu 1924-
-1934 szeregi KP(b)U powi~kszyly si~ ze 100 tys. 
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do ~53 tys. czlonkбw і kandydatбw. Czolowymi 
dzia aczami partyjnym1i і panstwowymi na Ukrai

li: Stanislaw Kosior, Wolodymyr Zatonskij, 
Lubczenko, Hryhorij Petrowski, Mykola 

Skry nyk, Pawlo Postyszew, КугуІа Suchomlyn, 
Mend 1 Chatajewicz, Wlas Czubar, Jona Jakir. 

PoWazne osiчgnie;cia do odnotowania miala nau
ka ukrainska. W 1932 r. w Instytucie F1izyczno
_ Technicznym w Charkowie rozpocze;to pierwsze 
w Zwiчzku Radzieckim prace nad rozszczepieniem 
jqdra atomu, zacze;ly sie; powazne Ьadania w dzie
dzinie genetyki, nowych odmian roslin, biochemii, 
fizjologii, matematyki і innych nauk. W metalur
gii zaslynчl szczegбlnie Jewhen Paton, znakomity 
specjalista w budowaniu mostбw і spawaniu me
tali, wybitnym fizjologiem ЬуІ Oleksandr Leonto
nowycz, chemikiem J egor Orlow, etnografem 
і archeologiem - Dmytro Jawornyckyj, mate
matykami - Dmytro Grawe і Mychajlo Lawrien
tiew. 

Lata dwudzieste byly okresem szczegбlnie buj
nego rozwoju literatury, o.Zywionych dyskusji 
і polemik, rбznorodnosci kierunkбw, duzego Ьo
gactwa form organizacyjnych. Dzialala grupa pi
saгzy chlopskich- "Pluh'' -і proletariackich-
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"Hart", symbolistбw z glosnym poetq Pawlo y
czynц, tzw. "neoklasyk6w", z kt6rymi zwiц any 
ЬуІ poczцtkowy okres tw6rczo8ci Maksyma yl
skiego, powstala W olna Akademia Li ter tury 
Proletariackiej zalozona przez Mykol~ С ylo
wego, aktywni byli neoromantycy z Myko Ba
zanem і J osipem J anowskim, wielkц slaw 
ЬуІ sobie w6wczas "ukrainski Jesienin", IWolo
dymyr Sosiura. Twбrczosc prozaikбw, przesiцkni~
ta duchem narodowym, przedstawiala trudne. la
ta rewolucji, wojny domowej і budowy nowej 
rzeczywistosci spolecznej. Росzч tkowo powsta wa
Іу drobne utwory - nowele і opowiadania, ро 
1925 r. pojawily si~ rozlegle epickie powie8ci 
Andrija Holowki, Petro Pancza, Miroslawa Orcza
na, Hordija Kociuby, Jurija Smolycza і Petro 
Lisowego. Odrodzily si~ tez gatunki satyryczne, 
pojawily pierwsze utwory dramatyczne doby ra
dzieckiej Jakuba Mamontowa, Mykoly Kulisza 
і popularnego Oleksandra Kornijczuka. W 1927 r. 
powstal Ogбlnoukrainski Zwiцzek Pisarzy Prole
tariackich. Stopniowo wsr6d rбznorodnych dotцd 
kierunkбw poczцl krystalizowac si~ realizm soc
jalistyczny. Nurt ten szczegбlnie widoczny w li
teraturze, malarstwie і architekturze ЬуІ роріе-
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przez czynniki partyjne. Pocz~tkowo poj
_mo ano go jako kierunek maj~cy sluzyc okreslo
nym celom poli tycznym, dopiero pбzniej nadano 
mu r ng~ artystyczn~. 
Ро ilkuletnim okresie, od 1935 r. zaczyna si~ 

nowe ozywienie, dziala Tyczyna, Rylski," Bazan, 
Sosiur , pojawiaj~ si~ nowe talenty literackie w 
osobac Mykoly Nahnybidy, Andrija Maiyszki 
і innyoh. 

W okresie mi~dzywojennym gl6wnym osrod
kiem nacjonalizmu ukrainskiego stala si~ Ukraina 
Zachodnia, gdzie scieraly si~ ze sob~ dwie ten
dencje - pierwsza, d~z~ca do scalenia calosci 
ziem w jedno panstwo, со okazalo si~ zupelnie 
nierealne, і druga, zmierzaj~ca do utworzenia sa
modzielnego panstwa w najbardziej uswiadomio
nej politycznie і narodowo Galicji Wschodniej. 
Ро pierwszej wojnie swiatowej kraina ta jeszcze 
dlugo byla obiektem przetarg6w dyplomatycznych. 
Ententa pocz~tkowo liczyla jeszcze na odrodzenie 
"bialej Rosji" і sklonna byla jej oddac Galicj~ 
Wschodni~, dopiero ostateczna kl~ska obcej in
terwencji· і kontrrewolucji sklonila j~ do zmiany 
decyzji. Ро ustawie sejmu polskiego, przyznaj~cej 
wojew6dztwom poludniowo-wschodnim status sa-
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morzцdu terytorialnego z ukraiiiskim - о ok 
polskiego - j~zykiem urz~dowym oraz obiet ісу 
utworzenia we Lwowie uniwersytetu ukraiii kie
go, mocarstwa zachodnie 15 ІІІ 1923 r. u naly 
ostatecznie wschodnie granice Polski. Odtцd spra
wa Galicji Wschodniej stala si~ wewn~trznч spra
wч Rzeczypospolitej. Rzцd Zachodnioukra · · skiej 
Republiki Ludowej nie uznal tego faktu ~ prze
niбsl si~ do Wiednia, аЬу stamtцd prowadziб anty
polskц dzialslnosc, natomiast pokonany przez wla
dz~ radzieckц Dyrektoria t osiedlil si~ w Polsce 
і wyst~powal nadal przeciw ZSRR. 

Stanowisko partii politycznych Rzeczypospolitej 
wobec kwestii ukraiilskiej nie bylo jednolite. En
decja nie uznawala istnienia narodu ukraiilskiego, 
traktowala go jako "zlosliwy nowotwбr powstaly. 
przed wiekami na Rusi'' і dцzyla do/pelnej asy
milacji Ukraiilcбw. Bardziej realistyczne stano
wisko zajmowal оЬбz pilsudczykowsko-pepesow
ski, stojцcy na gruncie federacji obu narodбw, ,. 
sugerujцcy mozliwosc pozyskania Ukraiilcбw dla 
lojalnej wspбlpracy z wladzami paiistwowymi 
pod warunkiem zaspokojenia ich zцdail ekono
micznych і kulturalnych. Pilsudczycy sklonni by
li przyznac autonomi~ Ukraiilcom galicyjskim, 
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а sam rzцd - wolynskim. Z partii politycznych 
Rzeczy ospolitej jedna tylko КРР stala na sta
nowisk pelnego prawa Ukraincбw do samodziel
nosci р nstwowej і polцczenia si~ z USRR. N а 
polityk~ narodowosciowч Rzeczypospolitej naj
wi~kszy ) wplyw wywierala poczчtkowo endecja. 
Pod jej ~aciskiem uchwaly sejmowe zapewniajч
ce Ukrain.com samorzцd nie byly respektowane, 
а ustawa j~zykowa z 1924 r. nakazujчca wprowa
dzenie j~zyka polskiego do wszystkich szkбl pro
wadzila faktycznie do likwidacji szkolnictwa 
ukrainskiego. Obiecany Rusinom uniwersytet we 
Lwowie dzialal tylko 4 lata, і to na рбl legalnie. 
Wladze polskie sztucznie dzielily Ukraincбw na 
cztery grupy: tak zwanych "zwolennikбw narodu 
ukrainskiego", czyli swiadomych narodowo Ukra
incбw, moskalofilбw, podajцcych j~zyk "ruski" 
za swбj ojczysty і ciqzqcych ku ZSRR, oraz Lem
kбw і Huculбw, tworzчcych rzekomo oddzielne 
grupy etniczne. Ukraiilcy zdecydowanie przeciw
stawiali si~ temu sztucznemu podzialowi. Dawni 
dzialacze Zachodnioukraiilskiej Republiki Ludo
wej z plk. J ewhenem Konowalcem na czele zorga
nizowali Ukraiilskч Organizacj~ Wojskowч (1921) 
і podj~li akcje sabotazowe і terrorystyczne, do-
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konujцc m.in. w 1921 r. nieudanego zama 
J6zefa Pilsudskiego, а w 1924 r. na pre 
Wojciechowskiego, ро czym emigrowali gra
nic~, do Wiednia, Pragi lub 'вerlina, skч nadal 
prowadzili dzialalnosc antypolskч. W 192 r. po
wstala w Wiedniu Organizacja Ukraiilsl(ich N a
cjonalist6w, stanowiчca faktycznie kontynuacj~ 
Ukraiilskiej Organizacji Wojskowej. 

Stanowisko wschodniogalicyjskich partii ukra
iilskich wobec Polski bylo niejednolite. Konsek
wentnie rewolucyjnq postaw~ zajmowala powsta
la w 1919 r. Komunistyczna Partia Galicji 
Wschodniej, przeksztalcona w cztery lata p6zniej 
w Komunistycznч Parti~ Zachodniej Ukrainy. 
Stanowila ona autonomicznч, samodzielnч cz~sc 

КРР і wraz z nіц prowadzila walk~ przeciw ustro
jowi kapitalistycznemu, mobilri.zowala masy chlop
skie і nieliczny proleta~at do strajk6w, demon
stracji і wystцpieil przeciw klasom panujчcym, 
glosila hasla narodowowyzwoleilcze і, pot~piajqc 

terrorystycznч dzialalnosc nacjonalist6w, prze
ciwstawiala si~ antagonizmowi polsko-ukraiil
skiemu, uwazajчc, ze tylko rewolucyjna walka 
mas ludowycb obu narodowosci przyniesie wy
zwolenie narodowe і spoleczne oraz zjednoczenie 
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z USR~Mimo nielegalnego charakteru partia po
siadala znaczne wplywy w spoleczenstwie za
chodnio krainskim, szczegбlnie w organizacji 
kultural o-oswiatowej "Ridna Szkola" і literac
kiej "HQrno". Wydawala szereg pism і gazet jak 
"N asza Prawda" oraz ,,Zemla і W ola". Z KPZU 
zwi~zana byla grupa pisarzy rewolucyjnych (Ste
pan Tudor, Jaroslaw Halan, Oleksandr Hawryluk) 
skupiona wokбl pisma "Wikna" (Okna). 

Dzialalnosc KPGW, а potem KPZU byla. ostro 
zwalczana przez wladze polskie. W 1922 r. odbyl 
si~ we Lwowie tzw. "proces swi~tojurcбw", 39 
dzialaczy komunistycznych, uczestnikбw nielegal
nej konferencji partyjnej, wsrбd nich czolowych 
przywбdcбw KPGW Nestora Chomyna і Osypa 
Krylyka oraz wsp6lpracuj~cych z nimi komuni
stбw polskich, Ostapa Dluskiego, Franciszka I:..~

czyckiego і innych. Oskarzeni zajmowali odwaznч 
postaw~ і pot~piali rzчdy kapitalistyczne oraz 
ucisk narodowy na Ukrainie Zachodniej. Proces 
skonczyl si~ wyrokami wi~zienia. Mimo tych 
przesladowan wplywy partii rosly. W 1924 r. do 
KPZU wst~pila wi~kszosc dzialaczy Ukrainskiej 
Partii Socjaldemokratycznej dzialaj~cej od 1897 r. 
W szczytowym okresie rozwoju partia KPZU li-
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czyla 10-15 tys. czlonkбw. W 1923 r. ki~owala 
strajkiem powszechnym w Boryslawiu, ktб

rym wzi~lo udzial ponad 10 tys. robotnik w, Po
lakбw і Ukraincбw, w 1932 r. odegrala d zц rol~ 

podczas wystцpien chlopskich nad Sanerit, gdzie 
solidarnie walczyli wlo8cianie obu narodowosci. 
Pod jej wplywami dzialala Ukrainska Partia So
cjaldemokratyczna, Selanskyj Sojuz oraz Partia 
Wolnosci Ludu. Wplywowa partia Ukrainy Zachod
niej - Ukrainska Narodnio-Trudowa Partija, 
kontynuujцca tradycje Ukrainskiej Partii Naro
dowo-Demokratycznej - znajdowala si~ pod 
wplywem dzialajцcego ~ Wiedniu dra Petrusze
wycza. W 1925 r. prawicowe partie ukrainskie za
lozyly Ukrainskie Nacjonalno-Demokratyczne OЬ
jednannie, niejednolite wewn~trznie, Ьowiem je
den jego odlam dцzyl do pojednania z Polskц w 
zamian za szerokц autonomi~, drugi byl zdecydo
wanie przeciwny wszelkim porozumieniom z Po
lakami. Zwiцzal si~ on z Ukrainskц Organizacjц 
Wojskowц, ktбra w 1926 r. przeniosla swц sie
dzib~ do Berlina і podj~la wspбlprac~ z Niemca
mi przeci w Polsce. 

UNDO росzц tkowo wysu wala haslo calkowi tej 
n·iepodleglosci Galicji Wschodniej і Wolynia, ja-
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ko z,~Iчzka przyszlego burzuazyjnego panstwa 
ukrainskiego, pбzniej poprzestala na zчdaniu au
tonomii tych ziem. Powstala w 1926 r. Ukrainska 
Partia Socjalistбw Rewolucjonistбw zajmowala 
postaw~ nacjonalistycznч, antypolskч і antyra
dzieckч, chociaz glosila frazeologi~ socjalistycz
nч і szermowala haslami obrony interesбw mas 
ludowych. 
Ро zamachu majowym w ukrainskim ruchu na

rodowym nastчpila pewna dezorganizacja, gdyz 
wladz~ obj~li pilsudczycy, przeciwstawiajчcy si~ 

asymilatorskiej polityce endecji. Ukrainski ruch 
polityczny w okresie mi~dzywojennym byl w 
ogбle bardzo rozdrobniony. J erzy Holzer w swej 
pracy Mozaika polityczna dтugiej Rzeczypospo
litej wymienia prawie ЗО partii і organizacji 
ukrainskich dzialajчcych na terenie Rzeczypospo
litej. W rezultacie cz~sc partii - jak Ukrain
ski Narodny Sojuz, prawica Ukr. Nacjonalno-De
mokra tycznego Obj ednannia і cz~sc Ukr. Partii 
Socjal-Demokratycznej - przeszly na wspбlpra
c~ z Polskч, wi~kszosc jednak w dalszym ciчgu 
znajdowala si~ w opozycji, przy czym KPZU, 
Ukr. Socjalistyczno-Radykalna Partia (powstala 
w 1926) і Ukr. Selansko-Robitnicze Socjalistyczne 
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Objednannie (Selrob) zajmowaly prorad~ieckie 

stanowisko і dцzyly do zjednoczenia z USRR. 
Przed 1930 r. w Galicji Wschodniej, оЬоk lewi
cowego, wyksztaltowal si~ jednoczesnie prawico
wo-faszystowski odlam, obejmujцcy Ukr. Woj
skowц Organizacj~ і Organizacj~ Ukr. Nacjonali
stбw, ktбre polцczyly si~ ze sohq pod przewodem 
Konowalca. Haslem ich bylo zawolanie: "Wywal
czysz wolne panstwo z nacjonalistycznym rzчdem 
na czele lub zginiesz!" ОЬіе organizacje posia
daly znaczne wplywy wsrбd emigracji ukrain
skiej w USA, Kanadzie, Argentynie, Brazylii, 
Mandzurii, Czechoslowacji і innych krajach. 
W 1930 r. wzmogly one akcje terrorystyczne і sa
botazowe pod haslem: "Na slowne argumenty za
den Polak nie ~dzie wrazliwy, na terror -
wszyscy!" W oqpowiedzi na to wojsko і policja 

І 

przeprowadzily krwawe akcje pacyfikacyjne, kt6-
rych skutecznosc doprowadzila do powaznego kry
zysu w szeregach OUN. Ро jego opanowaniu do 
wladzy doszli skrajnie prawicowi, mlodzi dziala
cze, jak Stepan Bandera, Jaroslaw Stecko, Roman 
Szuchewycz. Wzrost grozby faszyzmu sklonil po
st~powych Polak6w і Ukraincбw do wspбldziala
nia. Pi~knym przykladem manifestacji antyfaszy-
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stowskiej byllwowski Kongres Pracownikбw Kul
tury w 1936 r. z udzialem czolowych intelektua
listбw polskich і ukraiilskich. 

Ziemie Ukrainy Zachodniej w dalszym ci~gu 

nalezaly do zacofanych obszarбw. Przemysl nie
mal nie istnial, rozwijala si~ tylko produkcja 
і przer6b гору naftowej. W 1921 r. zaledwie 6°/о 
ludnosci wojew6dztwa tarnopolskiego utrzymy
walo si~ z przemyslu і gбrnictwa, pracuj~c 

przewaznie w niewielkich warsztatach zatrudnia
j~cych ро kilka lub kilkanascie оsбЬ. Jedynymi 
duzymi zakladami zatrudniaj~cymi do kilkuset 
ludzi byly kamieniolomy і tartaki. Az 80°/о ogбlu 
ludnosci Galicji Wschodniej utrzymywalo si~ 

z rolnictwa, ale 46{)/о ziemi nalezalo do obszarni
kбw, niemal wyl~cznie Polakбw, zas 900 tys. go
spodarstw chlopskich, gl6wnie ukraiilskich, po
siadalo zaledwie ро 1-2 ha ziemi. W okresie par
celacji maj~tk6w, ро reformie rolnej 1925 r., 
wladze sprowadzaly kolonist6w polskich, nie chc~c 
dopuscic do przej~cia ziemi obszarniczej przez 
chlop6w ukraiilskich. W 1932 r. wsr6d Ukraiil
cбw zamieszkuj~cych oЬszar Rzeczypospolitej az 
80°/о stanowili chlopi, 7-8°/о roЬotnicy rolni, бfJ/o 
proletariat miejski. W duzych zakladach praco-
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walo jedynie 10 tys. robotnik6w, reszta proleta
riatu znajdowala zatrudnienie w przemysle spo
.Zywczym, drzewnym і na kolei. Drobnomieszczan
stwo stanowilo tylko 2,5°/о og6lu ludnosci ukrain
skiej, caly bowiem handel і rzemioslo w Galicji 
Wschodniej opanowane byly przez Zyd6w. Nie
liczna, ale bardzo aktywna inteligencja skladala 
siE; z ksiE;.Zy grekokatolickich, nauczycieli і dzia
laczy stowarzyszen spoleczno-kulturalnych. Bur
.Zuazja ukraiilska niemal tu nie istniala, а poza 
rolnictwem tylko 10 tys. Ukraiilcбw - kupcбw 

і bogatych rzemieslnikбw - zatrudnialo silE; na
jemnц. 

Wielkie rozdrobnienie gospodarstw chlopskich 
і brak przemyslu powodowaly duzч emigracjE; za
robkowц, glбwnie do USA і Kanady. W zapadlych 
wioskach gospodarstwa byly niemal samowystar
czalne, Ьowiem .Zywnosc, odziez, obuwie і sprzE;t 
domowy byly wyrabiane przez chlopa і jego ro
dzinE;. Mimo urodzajnej gleby plony byly niskie, 
а zyjцcy na skraju nE;dzy malorolny wloscianin 
zmuszony byl dorabiac sobie рrасч na panskim 
folwarku. 

Gospodarczo-spoleczne .Zycie Ukraiilcбw opie
ralo siE; na zasadach swietnie rozwijajцcej siE; 
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spбldzielczosci, osrodkiem ktбrej ЬуІ Rewizyjny 
Soj.uz Ukraiilskich Kooperatyw zrzeszajцcy w 
1921 r. 579 spбldzielni, а w 1929 r. - 1029 z 450 
tys. czlonk6w. Wiє:kszosc kooperatyw znajdowala 
sіє: pod politycznymi wplywami Ukr. Nacjonal
no-Demokratycznego Objednannia. Najwazniej
szymi organizacjami spoleczno-kulturalnymi w 
Galicji Wschodniej ЬуІу wбwczas: "Proswita" 
prowadzцca okolo 3200 czytelni ludowych, ,,Rid
na Szkola" opiekujцca sіє: szkolnictwem, ,,Nauko
we Towarzystwo im. Tarasa Szewczenki", "Uczi
telska Hromada". W 1.930 r. powstal w Warsza
wie Ukraiilski Instytut Naukowy. Na skutek szy
kan polskich і walki z inteligencjц spoleczeilstwo 
ukraiilskie ЬуІо najbardziej U:posledzone w dzie
dzinie oswiatowej, skutkiem czego poziom swia
domosci narodowej ЬуІ stosunkowo niski і w wie
lu zapadlych wioskach chlopi, indagowani przez 
urzє:dnik6w spisowych о narodowosc, odpowiadali 
ро prostu: "Му tutejsi". W 1932 r. w wojew6dz
twie lwowskim, stanislawowskim і tarnopolskim 
istnialo lцcznie tylko 589 szk61 ukraiilskich і 1935 
utrakwistycznych (dwujє:zycznych), wykazujцcych 
tendencje rozwojowe. Na Wolyniu poza szkolц 

znajdowalo sіє: wбwczas 130 tys. dzieci. Szykany 
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ze strony wladz polskich powodowaly stale 
zmniejszanie si~ liczby szkбl ukrainskich. Od 
1922 do 1939 r. ilo8c ich spadla z 3000 do 400. 
Studenci ukrainscy (1500-2000) na uczelniach 
Rzeczypospolitej stanowili zaledwie 4°/G mlodzie
zy akademickiej. 

Przed 11 wojnц swiatowц wychodzilo w Polsce 
80 pism ukrainskich, w · tym 40 miesi~cznikбw 

і 25 tygodni~бw. Do najpoczytniejszych nalezaly: 
"Dilo", "SwoЬoda" і "Nowyj Czas". Pomyslnie 
rozwijala si~ tez literatura ukrainska .. Tworzyli 
pisarze orientacji komunistycznej - Jaroslaw 
Halan, Stepan Tudor, Antin Kruszelnycki - ak
tywni byli tez nacjonalisci і pisarze ugrupowan 
wyznaniowych. Czynni byli rбwniez literaci star
szego pokolenia - Olha Kobylanska і Wasyl Ste
fanyk - z mlodszych najwi~kszц poczytnosciц 

cieszyl si~ Bohdan Lepkij. Pisma і druki ukrain
skie stanowily tylko 3-4°/о og6lu wydawanych 
w Polsce, podczas gdy ludnosc tej narodowosci 
wynosila az 14-15°/о. 

Dzi~ki aktywnej dzialalnosci spбldzielni, stowa
rzyszen kulturalno-oswiatowych і partii politycz
nych, sytuacja gospodarcza Ukraincбw na tere
nie Rzeczypospolitej ulegla znacznej poprawie, 
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\Vyrosla kadra organizatorбw і dzialaczy, podnio
sla· si~ znacznie swiadomosc narodowa. Organiza
cje ukrainskie zdecydowanie wkroczyly na zap6z
niony narodowo Wolyn, gdzie spotkaly si~ z sil
nym przeci wdzialaniem ze strony polskiej. Zalo
zona przez wladze prorzцdowa organizacja ukrain
ska - Wolynskie Zjednoczenie Ukrainskie (Wo
lynske Ukrainske Objednannia) - nie miala jed
nak szerszego oparcia w miejscowym spoleczen
stwie. Powolujцc si~ na tradycj~ wsp61pracy Pil
sudskiego і Petlury, wysuwalo ono program 
wspбldzialania polsko-ukrainskiego skierowanego 
przeciw ZSRR, domagalo si~ korzystnych warun
kбw do rozwoju ukrainskiej oswiaty і kultury. 

Nalezчca do Czechoslowacji Rus Zakarpacka 
stanowila najЬardziej zacofany oЬszar republiki. 
Swiadczy о tym najlepiej fakt, ze tylko 10°/G mie
szkancбw tej krainy (w tym zaledwie 5°/о ogбlu 

Ukraincбw) pracowalo w przemysle. Przylчcze

nie Zakarpacia do Czechoslowacji na dlugie lata 
przekreslilo szanse zjednoczenia z Ukrainц, rбw
noczesnie jednak zahamowalo proces szybko po
st~pujчcej madziaryzacji. Stosunki etniczne na 
tych obszarach ЬуІу nie ustabilizowane. Cz~sc mie
szkancбw u wazala si~ za Ukraincбw, cz~sc za Ro-
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sjan, inni ро prostu za "Rusinбw". Podzialy na
rodowosciowe niemal w pelni pokrywaly si~ z kla
sowymi. Ukraiilskie bylo chlopstwo, zydowskie 
drobnomieszczailstwo, w~gierskie ziemiailstwo 
і burzuazja, czeski і slowacki aparat administra
cyjny. Drobnomieszczailstwo і Ьogatsze chlopstwo 
ukraiilskie bylo Ьardzo nieliczne, podobnie inteli
gencja, zlozona z рорбw prawoslawnych і unic
kich oraz nielicznej grupki nauczycieli і nizszych 
urz~dnikбw. 

Rzцd Czechoslowacji nie przeprowadzil obieca
nej autonomii twierdzцc, ze slabo uswiadomiona 
ludnosc nie potrafi korzystac z jej dobrodziejstw. 
W 1927 r. Rus Zakarpacka zostala przeksztalcona 
w oddzielny kraj, przy czym ok. 100 tys. Ukraiil
cбw zamieszkujцcych zachodniц cz~sc jej teryto
rium zostalo przylцczone do obszaru Slowacji. 
Wladze pailstwowe popieraly kierunek "rusiilski", 
zakladaly szkoly "rusiilskie", organizacj е spolecz
no-oswiatowe jak "Proswit~". Rбwnoczesnie jed
nak powstawaly szkoly rosyjskie і ukraiilskie, со 
powodowalo chaos j~zykowy і utrudnialo ksztal
towanie si~ swiadomosci narodowej. Ukraiilcy ро- ~ 

siadali wlasny Instytut Pedagogiczny і podj~1i 

starania о utworzenie politechniki. Wladze zakla-
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daly tez duzo szk6l czeskich, do kt6rych ucz~sz
czala znaczna cz~sc dzieci ukrainskich. 

Rus Zakarpacka byla terenem krzyzowania si~ 

wplyw6w w~gierskich, czeskich, polskich і nie
mieckich, со znajdowalo odbicie w miejscowym 
zyciu politycznym. Cz~sc Ukrainc6w popierala 
wladze czeskie, odlam nacjonalistyczny - repre
zentowany przez Autonomiczny Zwiчzek Rolni
czy, Chrzescijansko-Narodowч Parti~ Rusi Pod
karpackiej z ksi~dzem unickim Augustynem Wo
loszynem na czele і Karpatorusinskц Partiч Pra
cy - opowiadal si~ za szerokq autonomiq. 
W 1934 r. powstala propolska Ruska Partia Na
rodowo-Autonomiczna. Najwi~ksze wplywy po
siadali jednak tu komunisci, kt6rzy w wyЬorach 
w 1924 r. zdobyli az 40°/о glos6w і do kon~a 

І Republiki byli najsilniejszц partiц politycznч na 
Ukrainie Zakarpackiej. W 1937 r. rzцd czechoslo
wacki opracowal projekt przewidujцcy rozszerze
nie samorzцdu na tym terenie, zwi~kszenie u
prawnien gubernatora oraz wzrost ротосу gospo
darczej, со nie zadowolilo jednak nacjonalist6w, 
prowadzцcych dzialalnosc rozsadzajчcч od we
wnц trz саlц repu blik~. 

Trudna byla sytuacja na Bukowinie, w Besara-
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Ьіі і Kraju Marmorskim, gdzie wladze zlikwido
waly samorzчd ukrainski і rozpocz~ly intensyw
nч rumunizacj~ tych ziem. Poza USRR, Polskq, 
Czechoslowacjq і Rumuniq, w okresie mi~dzywo
jennym zylo па swiecie ponad З mln Ukraincбw, 
z czego 1,1 mln w azjatyckiej cz~sci ZSRR, 
0,5 mln w USA, prawie tylez w Kanadzie і Man
dzurii, 0,3 mln w panstwach europejskich: Niem
czech, Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Jugo
slawii і Bulgarii, 0,1-0,2 mln w Brazylii і Ar
gentynie. W wi~kszosci kultywowali oni tradycje 
kulturalne swego narodu і utrzymywali ozywio
ne kontakty z dawnq ojczyznч, znaczna . cz~sc 
znajdowala si~ jednak pod wplywami ideologii 
nacjonalistycznej. 

W 1933 r. Goring w rozmowie z bylym hetma
nem Pawlem Skoropadskim obiecal nacjonalistom 
pomoc Niemiec w odbudowie panstwa ukrain
skiego. Mimo ze Hitler nigdy oficjalnie nie po
twierdzil оЬіеtпіс marszalka ІІІ Rzeszy, nacjona
li.Sci na dlugie lata zwiчzali swe interesy z poli
tykq Niemiec. Dla hitlerowcбw kwestia ukrain
ska ЬуІа jedynie atutem w rozgrywkach przeciw 
Polsce, Czechoslowacji, Rumunii і ZSRR, tymcza
sem nacjonalisci zwiчzali si~ na smierc і zycie 
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z ІІІ Rzesz~ і od 1933 r. pocz~li przeprowadzac 
w j_ej interesie nowe akcje terrorystyczne na te
renie Polski, со doprowadzilo do masowych aresz
towan dzialaczy OUN і UWO. Sam Bandera os~
dzony zostal na dozywotnie wi~zienie. Zdecydo
wanie prohitlerowskie stanowisko. zajчl nowy 
przyw6dca OUN, Andrij Melnyk, ktбry objql kie
rownictwo organizacji ро smierci Konowalca. 
W plywy faszystowskie na Ukrainie . Zachodniej 
pocz~ly wyraznie rosnчc, czemu nie potrafila sku
tecznie przeciwstawic si~ rozbita wewn~trznie le
wica, na domiar zlego oslabiona bl~dnq decyzjq 
ІІІ ·мi~dzynarodбwki, rozwiчzujqCq КРР і KPZU. 
Poniewaz nie doszlo do obiecywanych przez sa
nacj~ reform na rzecz Ukraincбw, wspбlpracujчce 
dotчd z wladzami partie ukrainskie znowu prze
szly do opozycji. 

W 1938 r. і na poczчtku 1939 r. doszlo do no
wego napi~cia w stosunkach mi~dzy Polakami 
і Ukraiilcami, nastчpila nowa fala terrorystycz
nych zamachбw і bezwzgl~dnych represj і ze stro
ny wladz pailstwowych. W znacznym stopniu 
przyczynily si~ do tego nierozwazne posuni~cia 

aparatu wladzy Rzeczypospolitej, ktбry poczчl 

likwidowac cerkwie prawoslawne na Lubelszczyz-
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nie, zmuszal chlopбw ukrainskich do przyjmowa
nia katolicyzmu, odmawial praw narodowych lud
nosci Galicji Wschodniej і Wolynia. 

Korzystajчc z ukladu monachijskiego, nacJona
lisci na Rusi Zakarpackiej 8 Х 1938 r. utworzyli 
autonomiczne panstewko, formalnie sfederowane 
z okrojonч Czechoslowacjч. N а czele rzчdu stanчl 
poczчtkowo prow~gierski Andrij Broda, potem za
gorzaly nacjonalista Augustyn Woloszyn. Organi
zacja sHy zbrojnej Rusi Zakarpackiej- tzw. woj
ska Siczy Karpackiej - wzorowana byla na Ьo
jбwkach SS і SA. Gdy 15 ІІІ 1939 r. Nien1cy zla
mali uklad monachijski і zaj~li Czechy oraz Mo
rawy, Ukraincy oglosili niepodleglosc Rusi Za
karpackiej. Spotkalo ich j ednak srogie rozczaro
wanie. W zamian za przystчpienie W ~gier do 
pailstw osi Hitler bez skrupulбw wydal Rus w 
r~ce Madziarбw. Ро krбtkiej рrбЬіе oporu pan
stewko ukrainskie zostalo zlikwidowane і przy
Ічczone do W~gier. Zdradziecka postawa Hitlera 
wywolala szok w obozie nacjonalistбw. Niektбrzy 
z nich przejrzeli cele polityki niemieckiej. Dala 
temu wyraz emigracyjna gazeta "Kanadyjski 
Farmer", ktбra polemizowala z propagandч hitle
rowskч w sprawie ukrainskiej. 
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Міто to fanatyczni nacjonalisci nie wyciцgn~li 
nauki z lekcji zakarpackiej. "Ukraiilcy і Nіетсу 

sц naturalnyтi sojusznikaтi - glosila odezwa.. 
OUN z kwietnia 1939 r. - Oprбcz Nіетсбw 

Ukraina nie та na swiecie zadnego aktywnego 
sojusznika przeciw wszystkiт okupantoт Ukra
iny (tzn. ZSRR, Polsce і Ruтunii). Nie wolno 
nат zapoтinac, ze pailstwa zachodnie, jak An
glia і Francja, bratajц si~ dzis z najwi~kszyтi wro
gaтi Ukrainy - Sowietaтi. Kazdy narбd kieru
je si~ wlasnyт intereseт, kierowaly si~ nіт 

і Nіетсу nie udzielajцc ротосу Karpackiej 
Ukrainie. W sprawie jednak wyzwolenia Ukrainy 
interesy obu narodбw pokrywajц si~". 
Nieтiecko-radziecki ~klad о nieagresji, podpi

sany 23 VIII 1939 r., byl zaskoczenieт dla nacjo
nalistбw ukraiilskich. Nіетсу jeszcze raz udo
wodnily, ze szerтujц tylko sprawц ukraiilskц dla 
swych wlasnych interesбw. Jednak niepoтni te
go nacjonalisci nadal brn~li w slepy zaulek. 

19 - Zarys ... t. ІІ 



18. Najci~isza proba 

Strzaly na Westerplatte І ІХ 1939 r. zwiasto
waly najci~zszц pr6b~ dziejowц nie tylko naro
dowi polskiemu, ale і ukraiilskiemu. Mimo nasi
lajцcej si~ propagandy nacjonalistycznej dzie
siц tki tysi~cy UkraiЇ1c6w z honorem wypelnilo 
obywatelski obowiцzek obrony Rzeczypospolitej 
przed faszyzmem, а wypadki atakowania przez 
OUN і UWO cofajцcych si~ na wsch6d jednostek 
Wojska Polskiego ЬуІу rzadkie і zupelnie odo
sobnione. Gdy 17 ІХ oddzialy Ar~ii Radzieckiej 
wkraczaly na tereny Zachodniej Ukrainy, Ьу u
chronic jej ludnosc przed okupacjц hitlerowskц, 
wital je entuzjazm ukraiilskiej biedoty wiejskiej 
і proletariatu oraz stfach і glucha nienawisc za
moznego chlopstwa, cz~sci inteligencji, drobno
mieszczanstwa і klas posiadajчcych. Ponad 20 tys. 
ukrainskich nacjonalist6w uszlo wtedy na zach6d, 
Ьу dostac si~ na tereny okupowane przez ІІІ Rze
sz~. 22 Х wladze radzieckie zorganizowaly wyЬo
ry do Zgromadzenia Ludowego. W szesc dni p6z-
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niej ogloszono deklaracje:: "Ukrainskie Zgroma
dzenie Ludowe, Ье:dчсе wyrazicielem niezlomnej 
woli і nadziei narodu Zachodniej Ukrainy, posta
nowilo prosic Rade: Najwyzszч ZSRR о przyje:cie 
Zachodniej Ukrainy do Zwiчzku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich і wlчczenie Zachodniej 
Ukrainy w sklad Ukrainskiej Socjalistycznej Re
publiki Radzieckiej і tym samym zjednoczenie 
narodu ukrainskiego w jednym panstwie, poloze
nie kresu wielowiekowemu rozdarciu". 1 ХІ 

Ukraina Zachodnia zostala przylчczona do USRR. 
W sierpniu 1940 r. na mocy ukladu z Rumuniч 
zostala utworzona Moldawska Republika Radziec
ka, zas p6lnocna Bukowina, obwбd chocimski, 
akermanski і izmailski weszly w sklad ziem 
USRR. Poza Ukrainч pozostala juz tylko Rus Za
karpacka, nalezчca do We:gier. Na ziemiach przy
lчczonych do Zwiчzku Radzieckiego rozpoczчl sie: 
proces budownictwa socjalistycznego і unifikacji 
z calosciч ziem ukrainskich, со stwarzalo poczчt
kowo znaczne trudnosci. Mie:dzy innymi ewakuo
wano w glчb Zwiчzku Radzieckiego cz~sc ludno
sci polskiej zamieszkalej па terenie Podola і Wo
lynia, tj. na Ukrainie Zaohodniej. Tymczasem. 
nacjonalisci potraktowali zjednoczenie Ukrainy 
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przez komunist6w jako kl~sk~ narodowц і jesz
cze bardziej zaciesnili sw6j sojus·z z wrogami ca
lej Slowianszczyzny - hitlerowskimi Niemcami. 
"J edna і druga strona liczyla na pokonanie ra
dzieckiego panstwa, lecz tu, zgodnie z planami 
Hitlera, wsp6lnota interes6w konczyla si~ - pi
sal Ryszard Torzecki w swej cennej ksiцzce Kwe
stia ukrainska w polityce ІІІ Rzeszy. - Nacjo
nalist6w ukrainskich wykorzystywano, nie dajцc 
nawet cienia mozliwosci realizacji cel6w, do kt6-
rych dqiyli. W samej koncepcji tzw. «Wsp6lpra
cy» tkwH zalqzek negacji zrodzony przez zachlan
nosc hitlerowc6w і slepot~ nacjonalist6w". 

- "Mnie interesuje Ukraina tylko jako rezer
wuar, kt6ry jest nam konieczny jak narodom 
posiadajqcym kolonie" - oswiadczyl Hitler na 
jednej z narad. W istocie plan jego nie przewidy
wal nawet mozliwosci utworzenia zaleznego od 
Niemc6w panstewka ukrainskiego і zmierzal je
dynie do wykorzystania kraju jako rezerwuaru 
taniej sily roЬoczej, dostawcy surowc6w dla prze
myslu і plod6w rolnych dla "narodu pan6w". 
Hitler dopuszczal jedynie mozliwosc wykorzysta
nia nacjonalist6w dla realizacji cel6w niemiec
kich і likwidowania przeciwnik6w politycznych, 
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glбwnie komunistбw. Oczywiscie plany wynisz
czenia narodu ukrainskiego і kolonialnej eksploa
tacji kraju ukrywano skrz~tnie przed nacjonali
stami. Sposrбd dostojnikбw ІІІ Rzeszy jeden tyl
ko Alfred Rosenberg uwazal, ze ро zwyci~stwie 
na wschodzie Niemcy powinny utworzyc szereg 
zaleznych od siebie pailstewek buforowych, w 
tym rбwniez Ukrain~. 

W Generalnej Guberni na przestrzeni 16 000-
17 ООО km2 mieszkalo ok. 700 tys. Ukraiilcбw: 

I:..emkбw nad gбrnym Bugiem і na wschбd od 
Sanu, uciekinierбw z Ukrainy Zachodniej, stalych 
mieszkailcбw wschodniej cz~sci dystryktu kra
kowskiego і lubelskiego. 19 IV 1940 r. przywбdcy 
OUN zlozyli Frankowi deklaracj~ lojalnosci і pro
pozycj~ wspбlpracy. Od samego poczцtku okupa
cji Niemcy traktowali Ukraiilcбw lepiej niz Po
lak6w, jednak Frank ostrzegal: "Jakkolwiek Ukra
incy sч przyjaci61mi narodu niemieckiego, to jed
nak nie sч jego zaufanymi. Dbajcie о utrzymy
wanie · kontaktбw z Ukraiilcami, jednak z~cho

wujcie konieczny dystans". Ро kl~sce Polski sze
reg aktywist6w nacjonalistycznych opuscilo mury 
wi~zien і podj~lo na powr6t dzialalnosc politycz
nч. W 1940 r. w OUN doszlo do rozlamu na sa-
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modzielniejsz~ і bardziej wplywow~ grup~ ,,re
wolucyjn~" ze Stepanem Bander~ na czele і zu
pelnie posluszn~ Niemcom organizacj~ Andrija 
Melnyka, zwan~ odt~d OUN -М. ОЬіе grupy zwal
czaly si~ wzajemnie, oskarzaly przed Niemcami, 
nie cofaly nawet przed skrytoЬ6jczymi mordami. 
Przed napasci~ na ZSRR Niemcy zorganizowali 
ukraiiiskie Ьataliony "Rolland" і "Nachtigall" 
przeznaczone do zadan specjalnych. Zlozone byly 
glбwnie z czlonkбw OUN-R. Organizacja ta w ta
jemnicy przed hitlerowcami organizowala przy
szly aparat pю1stwowy, licz~c, ze dlugotrwala 
wojna z ZSRR zmusi wreszcie wyczerpanych 

· Niemcбw do przyj~cia ·z~dan nacjonalistбw w za
mian za wi~ksz~ pomoc z ich strony. 
О swicie 22 VI 1941 r. huk dzial niemieckich 

obwiescil swiatu now~ agresj~ hitlerowskц. Na 
Ukrain~ uderzyly armie feldmarszalka Gerda von 
Rundstedta liczцce 57 dywizji, 13 brygad і 1300 
samolot6w, wsparte wojskami w~gierskimi і ru
munskimi. Przeciw sile tej stan~lo 80 dywizji 
radzieckich, cz~scюwo tylko zmobilizowanych 
і uzbrojonych, rozrzuconych wzdluz 1450-kilome
trowej granicy і w glцb na 1150 km. Zaskoczone 
naglym і zmasowanym uderzeniem hitlerowcбw, 
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wojska radzieckie zmuszone zostaly do odwrotu 
і juz ро trzech tygodniach walki musialy wyco
fac si~ na 450-600 km. Tylko na poludniowym 
odcinku frontu Niemcy і Rumuni posuwali si~ 

wolniej, przeszli bowiem w tym czasie 350 km. 
W koilcu czerwca hi tlerowcy otoczy li і zlikwido
wali znaczne zgrupowanie wojsk radzieckich w 
rejonie Lucka, Brodбw і Rбwnego, ·10-12 VIII 
odniesli powazny sukces pod Humaniem okrчza
jчc cz~sc sil dwбch armii radzieckich. Od poczчt
ku sierpnia do 19 ІХ bohatersko bronil si~ Kijбw, 
gdzie Niemcom - kosztem utraty 100 tys. zol
nierzy - udalo si~ otoczyc і zlikwidowac znac~nч 
cz~sc sil Frontu Poludniowo-Zachodniego wraz 
z samym dowбdcч Fron tu, gen. Michailem Kirpo
nosem. Do 16 Х dzielnie bronila si~ Odessa, 24 Х 
padl Charkбw. W koilcu pazdziernika linia fron
tu ustabilizowala si~ na wsch6d od Kurska, Char
kowa і Taganrogu. Cala prawie Ukraina znalazla 
si~ w r~kach niemieckich. Sukcesy nie przycho
dzily jednak hitlerowcom latwo. Tylko pod samч 
Odessч utracili oni blisko 200 tys. zolnierzy. 

Od pierwszych dni wojny narбd ukrainski sta
nчl do zdecydowanej walki z najezdzcч. W sze
regi Armii Radzieckiej powolano ok. 4,5 mln 

Pomnik gen. Watutina w Kijowie 





Ukraincбw. Stanowili oni ok. 20'0/о ogбlu zolnie
rzy ZSRR zmobilizowanych podczas calej wojny. 
W pierwszym roku wojny poszlo na front 236 tys. 
komunistбw, czyli ponad 45°/о czlonkбw KP(b)U. 
Ponadto w obronie kraju wzi~ly udzial tysiцce 

cywilnych mieszkancбw USRR. Tak na przy klad 
tylko podczas walk о Kijбw przeciw najezdzcy 
stan~lo ponad 150 tys. mieszkanc6w stolicy Uki·a
iny. Dzi~ki wielkiemu poswi~ceniu mieszkancбw 
Ukrainy і sprawnej organizacji tylбw wywieziono 
і uratowano przed hitlerowcami 1360 duzych fa
bryk oraz mienie setek kolchozбw. Juz w pierw
szych miesiцcach wojny na tylach wroga pojawi
ly si~ 833 oddzialy partyzanckie і ponad 1 700 
grup dywersyjnych. trarбd ukrainski dal Armii 
Radzieckiej szereg znakomitych dow6dc6w, jak 
Andrij Greczko, Andrij J eremienko, Kyrylo Mo
skalenko, J akiw Fiedorenko, Siemion Timoszenko 
і ponad 300 generalбw. 

Tymczasem zdradziecka. grupa nacjonalist6w od 
poczцtku wojny zaprzedala si~ w sluzb~ faszyzmo
wi і pomagala najezdzcy w ujarzmianiu wlasnego 
narodu. Prбbowala jednak dzialac samodzielnie. 
ЗО VI 1941 r. bez zgody Niemcбw nacjonalisci pro
klamowali we Lwowie "niepodlegle" panstwo 
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ukraiilskie і powolali "rzчd" z premierem Jaro
slawem Steckч na czele, poparty przez bylego 
hetmana Pawla Skoropadskiego і bylego premie
ra Zachodnioukraiilskiej Republiki Ludowej Ko
sta I..ewyckiego. Wyszla tez ;- podziemia Organi
zacja Ukraiilskich Nacjonalistбw. Upojeni bly
skawicznymi sukcesami Niemcy nie liczyli sіє: 

jednak z nacjonalistami і aresztowali "rzчd" 

lwowski, lчcznie ze Steckч і Banderч, ktбrych 

odeslano do Berlina pod nadzбr wladz bezpieczeil
stwa. Hitler przylцczyl Galicjє: Wschodniц do Ge
neralnej Guberni, okrє:g odeski і ziemie do Bohu 
oddal Rumunii, а z pozostalych zdobytych ziem 
ukraiilskich utworzyl tzw. ,,Reichskommissariat 
Ukraine", oddany pod wl8tdz~ znanemu z okru
cieilstwa Erichowi Kochowi, zwanemu potem po
wszechnie brunatnym carem Ukrainy. Stolicц ko
misarza bylo Rбwne. "Rzцdy na Ukrainie ~dє: 
spra wowal przy ротосу machor ki, wбdki і nahaj
ki" - oznajmil КосЬ, obejmujцc urzцd. W innym 
wystцpieniu stwierdzil: "Моі panowie, jestem zna
ny jako brunatny pies. Dlatego t~z mianowano 
mnie komisarzem Rzeszy ri.a Ukrainie. N aszym 
zadaniem jest, nie zwazajцc na wzglє:dy uczucio
we і majцtkowe Ukraiilcбw, wypompowac z Ukra-
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iny wszystko. Моі panowie, oczekuje; od was ab
solutnej bezwzgl~dnosci w stosunku do tubyl
c6w". W jednym z dokumentбw niemieckich 
stwierdzono: "Niemiecki zolnierz zdobyl Ukraine; 
nie dlatego, аЬу uszcze;sliwic nar6d ukrainski, lecz 
аЬу Ukraine; podporzцdkowac prawu niemieckie
mu oraz stworzyc dla naplywu niemieckich zol
nierzy irontowych mozliwosci osadnictwa, а dla 
Europy rynek zbytu о pierwszorze;dnym znacze
niu". Wszystkie stanowiska kierownicze obsadzo
no Niemcami, utworzono jedynie policje; ukrain
skч podleglч wladzy hitlerowcбw. 

Od pierwszych dni okupacji zaczчl sie; okrutny 
terror, lapanki, egzekucje, rabunek dбbr mate
rialnych і pamiцtek kultury, stopniowe glodzenie 
ludnosci. Mimo stalego wzrostu cen place zosta
ly zamrozone, а obowiцzkowe dostawy podniesio
ne do absurdalnych rozmiarбw. W pierwszym eta
pie Niemcy zamierzali eksploatowac surowce mi
neralne і plody rolne oraz sil~ rоЬосzч, w dru
gim - skolonizowac Ukraine; і stworzyc tu hitle
rowski "Lebensraum". Dla oczyszczenia kraju pod 
przyszly teren osadnictwa mordowano masowo 
.Zydбw, komunistбw, inteligencje; ukraiilskч, ro
syjskч і polskц. W tej sytuacji nacjonalisci utwo-
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rzyli we Lwowie tajnч Ukrainskч Rad~ Narodo
wч і od 20 VII pocz~li kolportowac antyniemiec
kie ulotki, jednoczesnie przeszly do podziemia ich 
organizacje polityczne. Niemcy odpowiedzieli ma
sowymi aresztowaniami і we wrzesniu zamkn~li 
pod kluczem 80°/о dzialaczy OUN-R. Nie prze
szkadzalo to dalszej "ograniczonej kolaboracji'' 
ze strony nacjonalistбw, majчcych glбwne opar
cie w Zachodniej Ukrainie, gdzie hitlerowcy trak
towali ludnosc ukraiilskч nieco lagodniej і roz
wiчzywali kolchozy, oddajчc ziemi~ bogatym chlo
pom, sprzyjajчcym OUN. 

Od pierwszych dni okupacji partia komunistycz
na pocz~la organizowac ruch oporu kierowany 
przez Mychajl~ Hreczucha, :м:ychaj!~ Burmist,ren
k~, Demjana Korotczenk~, Nikit~ Chruszczowa. 
Ogбlem dzialaly na Ukrainie 23 podziemne komi
tety obwodowe KP(b)U, 685 komitetбw miejskich 
і rejonowych, ponad 4300 podstawowych organi
zacji partyjnych і wiele organizacji komsomol
skich. Domenч wplywбw KP(b)U byly przede 
wszystkim ziemie lezчce na wschбd od Zbrucza, 
а wi~c dawne obszary ZSRR. 26 tys. komunistбw 
przystчpilo do organizowania zbrojnego podzie
mia. Wsг6d nich byli legendarni dowбdcy oddzia-
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lu partyzanckiego z Putywla Sidor Kowpak і Se
men Rudniow. Juz w 1941 r. Niemcy musieli 
wydzielic do walki z ukrainskim ruchem oporu 
ponad 50 tys. zolnierzy. 

W 1942 r. na Ukrainie Zachodniej poczE:lo or
ganizowac siE: rбwniez polskie podziemie- Zwill
zek Walki Zbrojnej, а pбzniej Armia Krajowa 
"Obszaru Lwбw", podzielonego na okrE:g lwowski, 
tarnopolski і stanislawowski oraz oddzielny okrE:g 
wolyilski. Glбwnym zadaniem polskiego ruchu 
oporu byla obrona ludnosci polskiej przed Niem
cami і nacjonalistami oraz podkreslanie "polskiej 
obecnosci" na kresach, со lezalo w interesach rzll
du londyilskiego, stojlicego wcillz na gruncie nie
naruszalnosci przedwojennych wschodnich granic 
Rzeczypospolitej. Powstalo rбwniez polskie lewi
cowe podziemie an tyfaszystowskie kierowane 
przez Lwowski Obwodowy Komitet PPR і Ob
wodowe Dowбdztwo Gwardii Ludowej. W lecie 
1943 r. Komitet Centralny PPR przekazal kie
rownictwo nad tym ruchem Komitetowi Central
nemu KP(b)U і Ukraiilskiemu Sztabowi Party
zanckiemu, uznajlic tym samym przynale:lnosc 
Ukrainy Zachodniej do ZSRR. 

Pomimo klE:ski pod Moskwц hitlerowska ща-
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china wojenna byla jeszcze pot~zna, totez letnia 
ofensywa wojsk niemieckich 1942 r. przyniosla 
najezdzcom nowe sukcesy. Ро bohaterskiej, 8-mie
si~cznej obronie padl Sewastopol, w koncu lipca 
faszysci zdobyli Zagl~bie Donieckie, w sierpniu 
ruszyli na Stalingrad. Historyczna bitwa о nad
wolzanskie miasto rozwiala sny ІІІ Rzeszy о pa
nowaniu nad swiatem. Niebawem zwyci~ska 

kontrofensywa Armii Radzieckiej dotarla na 
Ukrain~. 16 ІІ 1943 r. zostal wyzwolony Charkбw, 
ponownie zaj~ty jednak przez Niemcбw w czerw
cu. Ostateczne wyzwolenie miasta w dniu 23 VIII 
bylo wynikiem nowego, wielkiego zwyci~stwa 

Armii Radzieckiej pod Kurskiem. W jego rezul
tacie 5 Х oddzialy radzieckie szeroki~ frontem 
wyszly nad Dniepr, 6 ХІ wyzwolily Kijбw, 26 ХІ 
- Homel, na poczцtku 1944 r. pos~adaly juz w 
swych r~kach саlц niemal centralnц і poludniowц 

Ukrain~. 

Ро serii wielkich niepowodzen Niemcy dotkli
wie pocz~Ii odczuwac brak zolnierzy, masowo 
wciцgali wi~c do walki rбzne oddzialy pomocnicze 
zlozone z kolaborantбw, w tym rбwniez Ukrain
c6w. Ludzi tych traktowano na froncie jak mi~so 
armatnie, nie przyznawano praw naleznych kom-
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batantom, przesladowano і rabowano cz~sto ich 
rodziny. J ednц z takich kola Ьoranckich j ednostek 
ЬуІа dy\\·izja SS Galizien, zlozona z faszystбw 

ukrainskicl1. Zaaktywizowala w tym czasie swц 
dzialalпosc OUN -R, wydajцca masowo nielegalne 
pisma, gromadzцca bron, szkolцGa oddzialy zbroj
ne, liczцca wciцz na odegranie roli "trzeciej sily" 
na froncie wschodnim, decydujчcej о rozgromie
niu komunizmu і utworzeniu nacjonalistycznej, 
samodzielnej Ukrainy. 14 Х 1942 r. powstala 
UP А * na czele z pplk. Romanem Szuchewyczem. 
Niemcy nie bez powodu tolerowali ukrainskie 
podziemie nacjonalistyczne, liczцc na jego uslu
gi w walce z Armiц Czerwonц і partyzantkц ra
dzieckц oraz polskim ruchem oporu. 

Juz w pierwszym kwartale 1943 r. UPA przy
stцpila na Wolyniu do "oczyszczania" terenu 
przyszlego panstwa z przeciwnikбw politycznych 
і rozpocz~la masowe rzezie ludnosci polskiej pod 
haslem: "Skonczylismy z Zydami, teraz to samo 
b~dziemy robic z Polakami". W obronie ludnosci 
wystqpil'y oddzialy partyzantбw і lokalna samo-

• UPA - Ukrajinska Powstanska Armija (Ukrainska 
Powstancza Armia) skrajnie nacjonalistyczna, faszy
stowska ukrainska organizacja wojskowo-terrorystyczna. 
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obrona, przeciwstawila si~ akcji UP А rбwn1ez 
partyzantka radziecka. Ofiarч mordбw padlo bli
sko 40 tys. ludnosci polsk.iej. Niemcy poczчtko
wo podsycali wzajemne walki, ale gdy panujч
cy chaos zagrozil zapleczu armii frontowych 
і utrudnil wybieranie kontygentбw, przeprowa
dzili 'szereg akcji pacyfikacyjnych. Doprowadzi
ly one do pewnego uspokojenia zaplecza і zlik
widowania niektбrych oddzialбw UP А. 

J esieniч 1943 r. starcia polsko-ukraiilskie prze
niosly sie; na tereny wschodniej Lubelszczyzny. 
w okresie tych walk szczegбlnie zlowrogo zazna
czyla sie; dzialalnosc band Maksyma Borowca
-Bulby oscylujчcych mie;dzy banderowcami і mel
nykowcami. 

Przez саІу okres okupacji nie ustawal rabunek 
Ukrainy. Od lipca 1941 r. do marca 1944 r. Niem
cy wywiezli z USRR okolo 7 mln ton z boza, 
400 tys. ton mie;sa, 300 tys. ton cukru, 1 ,1 mln 
ton rudy zelaza, tylez rudy manganu, wyslali na 
przymusowe roboty do Rzeszy ponad 2 mln lu
dzi. Bezlitosny terror wobec ludnosci ukraiilskiej 
wywolywal wsrбd niekt6rych dygnitarzy hitle
rowskich powazne wчtpliwosci, gdyz uwazali, · ze 
takie poste;powanie popycha Ukraiilcбw w obj~cia 
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Rosji, jednak КосЬ nie wyciчgnql nauczki z do
tychczasowych porazek. Zabronil nawet Niemcom 
jadania przy wsp6lnym stole z Ukraincami, а gdy 
w jednej ze wsi nacjonalisci powitali go trady
cyjnym chlebem і solq, odtrqcil z gniewem tac~ 
і krzyknql: "Panowie niemieccy nie b~dq przyj
mowali podarunkбw z rчk nizszych narodowosci!'' 
Wtбrowal mu Frank, ktбry 12 І 1944 r. powie
dzial na odprawie: "Gdy juz wreszcie wygramy 
t~ wojn~, wtedy, wedlug mnie, mozna Ь~іе z Po
lakбw, Ukraincбw і z tego, со si~ tu pal~ta, zro
bic siekane mi~so". 
Narбd ukrainski dobrze pojmowal, jaka przy

szlosc czeka go pod hitlerowskim panowaniem, 
totez na egzekucje і rabunek odpowiadal maso
Wq walkq podziemnq. W koncu 1943 r. na Prawo
brzezu dzialalo 29 ugrupowan partyzanckich і 83 
mniejsze oddzialy liczчce og6lem 43 500 zolnierzy. 
Cale antyfaszystowskie podziemie ukrainskie li
czylo wбwczas okolo 600 tys. ludzi. W partyzant
ce radziecko-ukrainskiej walczylo okolo 5 tys. 
Polakбw, wsr6d nich znany dowбdca oddzialu 
polsko-ukrainskiego J6zef Sobiesiak "Maks", do
wбdca oddzialu im. Tadeusza Kosciuszki w zgru
powaniu Saburowa Robert Satanowski, dow6dca 
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oddzialu im. F. Dzierzyilskiego Jan Galicki і do
w6dca uciekinier6w z Schutzpolizei Mikolaj Ku
nicki. Walkч podziemnч kierowal Ukrainski Sztab 
Partyzancki posiadajчcy scislч lчcznosc ze szta
bami Armii Radzieckiej. 

Walka z wrogiem kosztowala wiele ofiar, 
zwlaszcza latem 1942 r., gdy Niemcy wykryli 
szereg organizacji podziemnych w Kijowie, Dnie
propetrowsku, Charkowie, Zytomierzu, Mikolaje
wie і innych miastach. W re:ce wroga dostalo si~ 
w6wczas wielu dzialaczy partyjnych zakonspiro
wanej KP(b)U. Ale jeszcze bardziej rosly straty 
hitlerowc6w. Samo tylko zgrupowanie Aleksan
dra Saburowa jesieniч 1942 r. stoczylo 67 bitew 
і potyczek, likwidujчc 1160 zolnierzy nieprzyja
ciela і niszczчc 29 most6w, zas zgrupowanie Kow
paka w tym czasie wyeliminowalo ponad 1 ООО 
faszyst6w, wysadzilo 26 most6w і 2 pociqgi. Do 
walki z podziemiem ukrainskim w 1943 r. Niem
cy musieli skierowac prawie 500 tys. wojska, po
licji і kolaЬorant6w. Podczas calej okupacji ukra
inski ruch oporu wyeliminowal z walki blisko 
500 tys. faszyst6w, zniszczyl 5 tys. росічgбw to
warowych і osobowych, 60 pancernych, 2200 mo
st6w, 15 tys. samochod6w і 200 samolot6w wro-
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ga. Ukraincy dzialali tez w antyfaszystowskim 
ruchu oporu na terenie Francji, Wloch і Belgii 
oraz w Niemczech, gdzie do podziemia wlцczyli 
si~ zbiegowie z oboz6w koncentracyjnych, jency 
radzieccy і przymusowi robotnicy schwytani w 
lapankach. 

23 ХІІ 1~43 r. rozpocz~lo si~ nowe natarcie 
wojsk radzieckich na szerokim froncie od Pry
peci do Morza Czarnego. Ро zniszczeniu wojsk 
niemieckich pod Zytomierzem і Berdyczowem, 
oddzialy Armii Czerwonej otoczyly і zlikwidowa
ly pod Korsuniem Szewczenkowskim 10 dywizji 
hitlerowskich, nast~pnie przy wsp6ldzialaniu sil 
partyzanckich W asy la Begmy, Aleksego Fiedoro
wa і Myko~y Taratuto wyzwolily Krzyworosko
-Nikopolskie Zagl~bie Metalurgiczne. Na poczцt
ku 1944 r. ·nastцpila nowa ofensywa, kt6ra do
prowadzila do wyzwolenia Czemiowiec, а 10 IV
Odessy. W ciцgu kwietnia і maja odzyskano 
Krym, 27 VII - Lw6w, 29 VII - czolowe jed
nostki radzieckie uchwycily przycz6lki na Wisle. 
W rezultacie tych operacji wyzwolona zostala ca
la Ukraina z wyjцtkiem Rusi Zakarpackiej, znaj
dujцcej si~ nadal pod okupacjц w~gierskц. OЬszar 
jej zostal wyzwolony dopiero у.; pazdzierniku. Do 
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sukces6w. radzieckich w duzym stopniu przyczy
nila si~ Pierwsza Ukraiilska Dywizja Partyzancka 
Piotra Werszyhory, kt6ra w lutym przedarla si~ 

na tyly wroga і dotarla na Lubelszczyzn~ і Ma
zowsze, gdzie podj~la wsp6lprac~ z polskim ru
chem oporu. Latem 1944 r. na terenie Polski wal
czylo 15 ukraiilskich oddzial6w partyzanckich, 
wsp6ldzialajцcych z polskim podziemiem. Na wy
zwolonych terenach w rejonie Zytomierza і Ber
dyczowa koncen trowaly si~ j ednostki І Armii 
LWP, przesuni~te z odleglych Sielc. W Sumach 
powstal osrodek formowania nowych oddzial6w. 
W trakcie przegrupowania transportem kolejo
wym samodzielny dywizjon artylerii przeciwlot
niczej stoczyl swч pierwszч walk~ z lotnictwem 
niemieckim na stacji Darnica pod Kijowem, gdzie 
w nocy z 7 na 8 IV 1944 wsp61nie z artyleriц 

radzieckц odparl nalot samolot6w nieprzyjaciel
skich tracцc 49 zabitych і 68 rannych. 

W czasie tych dramatycznych wydarzeil zak
tywizowala si~ tez dzialalnosc polskiego podzie
mia na Ukrainie Zachodniej, kt6re ЬуІо na po
czцtku 1944 r. powaznie rozbudowane. M~stwem 
wyr6znila si~ w6wczas 27 W olyilska Dywizja А!( 
pod dow6dztwem pplka J ana Kiwerskiego, zas ро 
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jego smierci w walce z Niemcami1 pod wodzч Ta
deusza Sztumberk-Rychtera. Osaczona kilkakrot
nie przez Niemcбw, przy wspбldzialaniu z par
tyzantkч radzieckч zdol'ala przebic si~ cz~sciowo 
na Lubelszczyzn~, tracчc w walkach 1500 zol
nierzy. Wypadki wspбldzialania oddzialбw АК 

і partyzantki radzieckiej zdarzaly si~ niejedno
krotnie, czasem jednak dochodzilo do nieporozu
mien wynikajцcych z odmiennego stosunku do 
przyszlych granic Rzeczypospolitej na wschodzie. 

O~dzialy partyzanckie odegraly znacznч rol~ 

w obronie ludnosci polskiej przed nacjonalista
mi ukrainskimi, ktбrzy wzmogli swe dzialania. 
W polowie 1944 r. oddzialy UP А dysponowaly 
znacznymi siiami і sporymi rezerwami. 

29 11 1944 r. od kul bandy UPA zostal smier
telnie ranny dow6dca І Frontu Ukrainskiego, ge
neral Nikolaj Watutin. Powolana wбwczas przez 
nacjonalistбw Holowna Wyzwolona Rada miala 
Ьус zalцzkiem wladzy nacjonalistycznej. 

W polowie roku zacz~ly si~ inasowe pogromy 
ludnosci polskiej w Galicji Wschodniej. Prze
ciwstawily si~ im oddzialy АК oraz partyzantka 
radziecka. Polityka rzцdu londynskiego, nakazu
jцca Polakom pozostanie na kresach w intere-
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sie rzekomo polskiej racji stanu, utrudniala sy
tuacj~. W rezultacie zgin~lo wtedy kilkanascie 
tysi~cy ludnosci polskiej і nacjonalistбw ukraifl
skich. 

Kiedy walki zagrozily tylom frontu niemieckie
go, hitlerowcy podj~li akcje pacyfikacyjne і opa
nowali cz~Зciowo sytuacj~. Rozpocz~li tez nowe 
aresztowania wsrбd dzialaczy nacjonalistycznych 
і zatrzymali nawet posl'usznego im Melnyka. Мі
то to zaslepiona nienawisciц do komunizmu Ho
lowna Wyzwolona Rada podpisala uklad о wsp6l
pracy z Niemcami. 
Ро wkroczeniu Armii Radzieckiej na teren 

Ukrainy Zachodniej oddzialy АК zostaly rozwiц
zane. 

Letnie і jesienne zwyci~stwa Armii Czerwonej 
przekreSlily zupelnie rachuby nacjonalist6w. Po
niesli oni tez duze straty. Pod Brodami dywizja 
SS Galizien dostala si~ w pierscien okrцzenia 

wojsk radzieckich, z kt6rego uszlo zaledwie 5 tys. 
ludzi. Jesieniц 1944 r. Niemcy podj~li pr6b~ 
wsp6lpracy z niedobitkami nacjonalist6w znajdu
jцcymi si~ na terenie ІІІ Rzeszy. Restytuowali 
wбwczas dywizj~ SS Galizien, zwolnili z oЬozu 
Bander~, Melnyka і innych przyw6dc6w OUN, 
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pocz~li organizowac tzw. Пkrainskч Armi~ N aro
dowч z p}k. Pawlem Szandrukiem na czele, uznali 
tzw. Ukrainski Komitet Narodowy za oficjalny 
organ panstwowy Ukrainy. Jednostki nacjona
list6w do konca wojny walczyly przy boku hitle
rowcбw, а w dniach agonii ІІІ Rzeszy wycofaly 
si~ na zachбd, Ьу ujsc przed odpowiedzialnosciч 
za zbrodnie wojenne і zdrad~ ojczyzny. Сі za
cietrzewieni antykomuniSci do dziS prowadzч 

dzialalnosc antyradzieckч, а w okresie "zimnej 
wojny" oddali znaczne uslugi imperializmowi і si-. 
lom odwetowym w RFN. Rбwniez cz~sc jednostek 
UP А przedarla si~ na zachбd, reszta pozostala na 
mieJscu toczцc beznadziejnц wa1k~ przeciw 
ZSRR, Polsce і Czechoslowacji. 
Wysokч сеnч okupil nar6d zwyci~stwo nad nie

mieckim і rodzimym faszyzmem oraz pierwsze w 
swej historii calkowite zjednoczenie wszystkich 
ziem zamieszkalych przez Ukrainc6w. Okolo 1 ,З 
mln zolnierzy zgin~lo na froncie bцdZ w hitle
rowskich oЬozach jenieckich. Stanowilo to ok. 
10°/о og6lu strat Armii Radzieckiej. W wyniku 
terroru hitlerowskiego і walk domowych stracilo 
zycie ok. 3,2 mln ludnosci cywilnej (blisko 50°/о 

strat ludnosci cywilnej ZSRR). Calkowitemu lub 
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cz~sciowemu zniszczeniu uleglo ponad 16 tys. 
przedsi~biorstw przemyslowych, w tym 326 wiel
kich zakladбw metalurgiczn~ch і 25 koksoche
micznych, w gruzach leglo ponad 200 tys. budyn
kбw mieszkalnych, а 10 mln ludzi pozostalo bez 
dachu nad glowц. W samym tylko Кijowie hitle
rowcy wymordowali 200 tys. ludzi, wywiezli na 
przymusowe roЬoty 1 ОО tys., zniszczyli 800 za
kladбw przemyslowych і 40°/о zabudowail miesz
kalnych. W wyniku zniszczeil wojennych і ra
bunkowej gospodarki okupanta w 1945 r. pro
dukcja energii elektrycznej w USRR spadla w 
stosunku do przedwojennej 4 razy, stali ponad 
6 razy, traktorбw prawie 21 razy, obuwia ponad 
10 razy, cukru prawie 5 razy, skup zЬoza zmniej
szyl si~ przeszlo dwukrotnie. Zniszczeniu uleglo 
33 tys. szkбl, 20 tys. bibliotek, 150 kin, 62 teatry, 
wiele zaklad6w naukowych, muzeбw, zabytko
wych cerkwi, klasztor6w і palacбw. Ogбlne straty 
materialne USRR zostaly oszacowane na 679 mld 
rubli (wg сеп z 1941 r.), со stanowilo 42°/о strat 
ZSRR. Ale tei ponad 2,5 mln obywateli Ukrainy 
zostalo wyr6Zпionych radzieckimi odznaczeniami 
wojskowymi, w tym ponad 2 tys. otrzymalo za
szczytny tytul Bohatera Zwiцzku Radzieckiego. 
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Miano miasta-bohatera otrzymaly cztery miasta 
USRR: Odessa, Sewastopol, Kijбw і Kercz. 

Kapitulacja ІІІ Rzeszy nie oznaczala jeszcze po
koju na Ukrainie. Liczцc na wybuch trzeciej woj
ny swiatowej ukryte w podziemiu oddzialy UP А 
rozpocz~ly walk~ przeciw ZSRR w Zachodniej 
Ukrainie, rozp~taly tez okrutny terror na wschod
nich krancach Polski і Czechoslowacj і. W powo
j ennych granicach Polski znalazlo si~ ok. 650 tys. 
Ukraincбw, kt6rych repa triowano na tereny 
USRR. Oddzialy UPA і OUN zaciekle zwalczaly 
akcj~ przesiedlenczц, terroryzowaly, а nawet mor
dowaly Ukraincбw zglaszajцcych si~ na wyjazd 
do ZSRR, niszczyly tory kolejowe і mosty, na
padaly na komisje przesiedlencze і transporty, 
grabily і palily opuszczone wsie, zabijaly osad
nikбw polskich przybylych z ZSRR, ze szczeg61-
nym okrucienstwem mordowaly przedstawicieli 
wladzy ludowej і dzialaczy partyjnych. Sily na
cjonalist6w na terenie Polski liczyly ok. 2500 
czlonk6w UPA і 3000 OUN, dobrze uzbrojonych 
і wyszkolonych, slepo poslusznych dow6dcy UP А 
Miroslawowi Onyszkiewiczowi "Orestowi" і Kra
jowemu Prowidowi OUN, kierowanemu przez Ja
гoslawa Starucha "Stiaha". Niemal jawnie chia-
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laly one w rejonach wschodniej Lubelszczyzny 
or~z Rzeszowszczyzny і dopiero ро powrocie woj
ska z fгontu ukryly si~ w podziemiu. 

W kwietniu 1946 r. zorganizowano przeciw na
cjonalistom Grup~ Operacyjnц "Rzeszбw" zlozo
nч z jednostek wojskowych, milicji і oddzialбw 

bezpieczenstwa. Do konca pazdziernika zadala 
ona dotkliwe ciosy bandom і umozliwila prze
siedlenie do USRR ponad 500 tys. ludnosci 
ukrainskiej, pozostala cz~sc udzielala j ednak 
znacznego poparcia nacjonalistycznemu podzie
miu. Wiosnч 1947 r. oddzialy UPA і OUN wzmog
ly dzialalnosc terrorystycznц, 28 ІІІ w zasadzce 
pod Baligrodem zginцl gen. Karol Swierczewski, 
w 4 dni pбzniej niemal w tym samym miejscu zo
stala bestialsko wybita 34-osobowa grupa zol
nierzy WOP. Od kwietnia do wrzesnia sotnie UPA 
dokonaly 460 napadбw і zamordowaly 152 osoby. 

W tej sytuacji wladze polskie musialy przesied
lic pozostalч reszt~ ludnosci ukrainskiej na Zie
mie Odzyskane, а na wyludnione obszary wyslac 
nowц Grup~ Operacyjnц "Wisla", Іісzчсч ponad 
20 tys. zolnierzy pod dowбdztwem gen. Stefana 
Mossora. Przy wspбlpгacy radzieckich і czecho
slowackich jednostek ochrony pogranicza rozpo-
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cz~to 24 lV 1947 r. wielk~ operacjEt, likwiduj~c~ 
ostatecznie ukraiilskie podziemie. Tylko ok. 460 
banderowcбw przemkn~lo w granice Czechoslo
wacji, gdzie · poleglo lub zostalo uj~tych, drobna 
garstka uszla do Niemiec Zachodnich і Austrii. 
31 VII operacja "Wisla" zostala zakonczona. W 
jej rezultacie zlikwidowano lub uj~to 1509 czlon
k6w UPA z broni~ w r~ku, а do оЬоzбw odosob
nienia zeslano 2781 aktywist6w OUN. 17 ІХ wy
kryty zostal bunkier Starucha і jego zast~pcy 

Wasyla Halana ,,Orlana". Obaj zgin~li wysadza
jцc si~ w powietrze. W marcu 1948 r. na ulicach 
Wroclawia zostal rozpoznany і aresztowany Mi
roslaw Onyszkiewicz. Likwidacja czolowych przy
wбdcбw OUN і UPA zakoilczyla definitywnie 
dzialalnosc ukraiilskiego podziemia nacjonali
stycznego w Polsce. Dluzej przetrwalo ono na za
chodnich terenach USRR. Dopiero ро jego likwi
dacji na calej ziemi ukraiilskiej zapanowal uprag
niony spok6j. 



19. Ku komunizmowi 

Zjednoczony w socjalistycznej ojczyzn1e narбd 
ukraiiiski szybko goil wojenne rany. Duzej po
mocy udzielily ти inne narody radzieckie. Tak 
na przyklad przy odbudowie elektrowni dniepro
petrowskiej pracowali przedstawiciele 23 narod6w 
radzieckich. Dzi~ki ich wielkiej ofiarnosci juz w 
194 7 r. nastцpilo uruchomienie tego waznego dla 
gospodarki obiektu. Patronat nad odbudowц Za
gl~bia Donieckiego objql Komsomol, ktбry zmo
bilizowal do pracy mlodziez wielu republik. Ca
lym procesem odbudowy kraju kierowala 
KP(b)U. W 1947 w USRR і calym Zwiцzku Ra
dzieckim zniesiono system kartkowy і przepro
wadzono reform~ pieni_~znц. W Zachodniej Ukrai
nie, Besarabii, Pбlnocnej Bukowinie і Ukrainie 
Zakarpackiej przeprowadzono · reform~ rolnц, 

а nastE:pnie, do 1950 r., dokonano kolektywizacji, 
nie ustrzegajqc si~ przy tym Ьl~d6w z lat trzy
dziestych. W latach 1946-1950 w zn~szczonych 

miastach zbudowano 21 mln m2 powierzchni 
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mieszkalпej, па wsiach - 651 tys. domбw miesz
kalпych. Rбwnoczesпie rozpocz~to iпdustrializacj~ 

zacofaпych dotчd, zachodпich rejoпбw kraju. 
W 1950 r. gloЬalпa produkcja przemyslowa 

Ukraiпy przekroczyla juz poziom przedwojeппy 
о 15°/о. Dzi~ki temu poprawily si~ waruпki by
towe obywateli, а realпe place robocze w 1951 r. 
byly о 51 °/о wyzsze піz przed wоjпч. Przyczyпily 
si~ do tego przede wszystkim kilkakrotпe obпizki 
сеп па podstawowe artykuly zywпosciowe і prze
myslowe. W okresie piчtej pi~ciolatki (1951-
1955) zbudowaпo па Ukraiпie 500 пowych, wiel
kich obiekt6w przemyslowych, а poziom pro
dukcji przekroczyl stan przedwojeппy juz о 78'0/о. 
Gorzej przedstawiala si~ sprawa z rolпictwem, 

ktбre ucierpialo zпасzпіе skutkiem suszy paпu
jчcej w 1946 r. Skierowaпie glбwпych srodkбw 
па iпwestycje przemyslowe піе sprzyjalo post~
powi w tej dziedziпie produkcji. Mimo to w la
tach 1950-1958 areal ziemi uprawпej zwi~kszyl 
si~ z 30,7 mlп do 32,5 mlп ha, zas zbiory zbбz 
wzrosiy о 66°/(}. W 1954 r. Ukraiпa uroczyscie ob
chodzila trzechsetletпiч roczпic~ zjedпoczeпia 

z Rosjч Ukraiпy Prawobrzezпej і Zadпieprza. 

W szбstej pi~ciolatce zbudowaпo dalszych 500 
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wielkicl1 zakladбw przemyslowych. Ро WOJnle w 
USRR powstaly nowe gal~zie przemyslu,- m.in. 
rozpocz~to wydobycie w~gla brunatnego, urucho
miono produkcj~ samochodбw, lokomotyw spali
nowych, obrabiarek automatycznych, komЬajn6w 
w~glowych. Przemysl Ukrainy rozwijal si~ w sci
slyJI1 zwiчzku z gospodarkч innych region6w 
ZSRR, а szczegбlnie Centralnej Rosji, Leningradu 
і Uralu; skчd sprowadza si~ wiele surowcбw. Po
waznym zmianom ulegla struktura wymiany 
USRR z pozostalymi republikami Kraju Rad. 
Dawniej Ukraina byla przede wszystkim dostaw
cч zywnosci, ~becnie wysyla gl6wnie maszyny 
і chemikalia. 
ХХ Zjazd KPZR, obradujчcy w ~oskwie w lu

tym w 1956 r., otworzyl szerokie perspektywy 
przed Ukrainч. J ego uchwaly, przywracajчce le
ninowskie normy zycia partyjnego і panstwowe
go, zapewnily wszechstronny, gruntowny і swo
bodny rozwбj zycia gospodarczego, kulturalne
go і naukowego. 

W slad za uchwalami zjazdu poszly reformy 
gospodarcze. Mialy one na celu zapewnienie de
centralizacji zarzчdzania. zyciem ekonornicznym 
і tworzenie samodzielnych jednostek -:- sownar-
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Fabry ka tra kto r 6w w CJ1arJ;;:owie 

choz6w - z sze1·okimi kon1petencjami w dziedzi
пie planowania і kierowania produkcjq. \V la
tach 1959--1965 powstalo na ukrainie 1550 du
zych zaklad6w przemyslowych, wsr6d nich czer
kaski kombinat chemiczny і czernihowskie zakla
dy wl6kien sztucznych. 

Szczeg6lnq takze uwag~ zwr6cono w6wczas na 
zaniedbane dotqd rejony nalezqce niegdys do 
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Polski, Czechoslowacji і Rumunii. Roz\vin~lo si~ 

wtedy Lwowsko-Wolyilskie Zagl~bie W~glo\\-e, 

zaklady przemyslu elektrotechnicznego і samo
chodowego we Lwowie, przemysl drzewny, sk6-
rzany, spozywczy і mineralny na Wolyniu, Rusi 
Zakarpackiej і Bukowinie. Dalszych kilkaset za
klad6w' wsr6d nich krzyworoskq elektrowni~ 

cieplnq і wielkq fabryk~ sody kolo Krasnopere
kopu, zbudowano w бsmej pi~ciolatce, w latach 
1966-1970. Og6lem w ciqgu calego okresu istnie
nia wladzy radzieckiej ha Ukrainie produ'kcja 
p~·ze:>myslowa wzrosla ponad 56 razy w por6wna
niu z 1913 r., а rolna 2,5 razy. Obecnie USRR 
zajmuje drugie - ро RFSRR - miejsce w pro
dukcji przemyslowej і rolniczej Zwiqzku Radziec
kiego і wytwarza 42°/о og6lnoradzieckiej ilosci 
stali, 56°/о rudy zelaza, 33°/о w~gla, 62°/о cukru, 
22,5°/о zЬoza, 20·0/о ziemniak6w і 33°/о owoc6w. 
Dalszy rozw6j spoleczno-gospodarczy kraju wy
tyczyly uchwaly XXIV Zjazdu KPZR w 1971 r. 
Przewidujq one zwiE:ksz.enie produkcji przemyslo
wej Ukrainy do 1975 г. о 38-41 °/о, przy zaloze
niu szybszego rozwoju rejon6w zachodnich, osiqg
niE:cie produkcji zb6z na poziomie 40 mln ton, 
na wodnienie suchych step6w Poludnia, budO\\'E: 
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systemбw wodnych \V tym rejonie, melioracj~ 

700 tys. ha gruntбw ornych, oddanie nowych 
mieszkan dla 10 mln obywateli, przyspieszenie 
wzrostu stopy zyciowej ludnosci. Szczegбlnie duze 
znaczenie przyklada si~ do rozwoju energetyki, 
metalurgii, petroche'mii і przemyslu \vlбkienni

czego. 
Szybkiemu rozwojowi ekonomicznemu towa

rzyszyl rozkwit nauki і kultury. Juz w 1945 r. 
zorganizowano uniwersytet w Uzhorodzie, na za
cofanym dotчd Zakarpaciu. W roku szkolnym 
1969/1970 pracowalo na Ukrainie З1 048 szkбl 

ogбlnoksztalcчcych, w tym 7221 srednich. Na 138 
wy:lszych uczelniach ucz~szczalo na wyklady 
804 100 studentбw. W instytutach naukowych re
publiki pracowalo w6wczas 112 754 pracownikбw 
nauki. Со drugi pracownik w przemysle і со trze
ci w rolnictwie posiada obecnie srednie lub wyz
sze wyksztalcenie. Dzialalo w kraju 20 osrodk6w 
і studiбw telewizyjnych, 5 oper, 64 teatry (wsr6d 
nich ЗО grajчcych wylчcznie sztuki w j~zyku 

ukrainskim), З teatry komedii, 17 teatrбw mlo
dego widza, 28 707 kin. Opublikowano w USRR 
8015 tytulбw ksiчzek (w tym 3055 w je:z. ukrain
skim), wydawano 464 czasopisma (165 w j~z. 
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ukraiilskim), 2647 dziennik6w (2149 w j~z. ukra
iilskim) о jed,norazowym lчcznym nakladzie 
19 575 tys. egzemplarzy (w 1913 r. tylko 781 tys. 
egz.). Dziala w kraju 145 muzeбw, 27 419 biblio
tek publicznych. О rozkwicie literatury ukraiil
skiej w okresie powojennym najlepiej swiadczч 

nazwiska Maksyma Rylskiego, Natana RyЬaka, 

Oleksandra Honczara, Mychajly Stelmacha, Olek
sandra Kornijczuka, Sawy Holowaniwskiego, My
koly Rudenki і Hryhorija Tiutiunnyka. W ostat
nim okresie pocz~li wybijac si~ mlodzi роесі: 

Lina Kostenko, Witalij Korotycz і Iwan Dracz. 
Dzi~ki tw6rczosci Konstiantyna Dankewycza, Ju
lija Mejtusa і Hryhorija Majborody rozwip.~la si~ 
ро wojnie ukrainska opera narodowa. Do rozwoju 
symfonistyki przyczynili si~: Stanislaw Ludke
wycz, Mykola Dremluha, Dmytro KleЬanow і Hlib 
Tarasow. Ukrainska nauka posiada szereg osiчg
ni~c na miar~ swiatowч. Swiadczч о tym na przy
klad wyniki Ьadan Borysa Patona z elektrotech
niki (syna J e\vhena), cybernetyka My;koly Amo
sowa w chirurgii serca, Pawlo Pijanki w agro
biologii, Olega Antonowa \V konstrukcji samo
lot6w (AN-22, AN-24), Instytutu Cybernetyki AN 
USRR і Wydzialu Cybernetyki Uniwersytetu Кі-



jowskiego, gdzie stworzono teori~ cyfrowч auto
mat6w і skonstruowano szereg maszyn matema
tycznych. Ostatnio powaznie rozwiш:;la si~ tez 
oceanografia. Dowodem osiчgni~c nauk spolecz
nych jest opracowanie 26-tomowej Histoтii miast 
і wsi USRR, 17-tomowej Ukтainskiej Encyklo
pedii Radzieckiej, 8-tomowej Historii Literatury 
Ukrainskiej, 4-tomowego dziela Lenin і Ukraina, 
5-tomowej pracy Zwyci~stwo Wielkiej Socjalis
tycznej Rewolucji Pazdziernikowej па Ukrainie, 
przygotowywanie monumentalnej, wielotomowej 
Historii Ukrainy і wielu innych cennych opra
cowail. W 1962 r. Pawlo Popowycz uczestniczyl 
w locie w kosmos ("Wostok-3"). W instytutach 
Akademii Nauk USRR pracuje obecnie ponad 
10 tys. naukowc6w. Mieszczчca si~ w Kijowie 
Akademia posiada swoje filie w Charkowie, Do
niecku, Odessie, Sewastopolu, Dniepropetrowsku 
і Lwowie. Pracami jej kieruje оЬесnіе prof. Bo
rys Paton. W okresie powojennym wzrosla znacz
nie rola Ukrainy na ai"enie mi~dzynarodowej. 

Swiadectwem tego jest aktywnosc delegacji USRR 
na forum ONZ. Na XV Sesji ONZ w 1961 r. de
legacja ukraiilska energicznie wyst~powala na 
rzecz rozbrojenia. W dwa lata p6zniej USRR jako 

326 



jedno z pierwszych panstw swiata podpisala 
Uklad Moskiewski о zakazie doswiadczeil z bro
niц jцdrowц w atmosferze, kosmosie і pod wodц. 
Na XVIII Sesji ONZ delegacja ukraiilska aktyw
nie wyst~powala w sprawie przejawбw dyskry
minacji rasowej w niektбrych krajach. Delegacja 
USRR wykazywala tez duzц aktywnosc podczas 
debat nad dekolonizacjц, problemem ротосу dla 
krajбw rozwijajцcych si~, konfliktu na Bliskim 
Wschodzie itp. Na ХХ Sesji ONZ w 1965 r. 
Ukraina wraz z delegacjц ZSRR zglosila projekt 
ukladu о nierozprzestrzenianiu broni jцdrowej na 
swiecie і byla jednym z pierwszych sygnatariuszy 
tego ukladu. Rбwniez aktywna byla delegacja 
USRR na innych konferencjach mi~dzynarodo

wych rбznych organizacji, szczeg6lnie UNESCO. 
Na jej wniosek oЬchody 150-lecia urodzin Tarasa 
Szewczeuki staly si~ іп1рrеzц ogбlnoswiatowц. 

Do powojennego rozwoju Ukrainy w duzym 
stopniu przyczynili si~ dlugoletni pierwsi sekre
tarze КС KPU: Nikita Chruszczow, Lazar Kaga
nowicz, Petro Szelest, Wladimir Szczerbicki, 
а takze obecny sekretarz generalny КС KPZR 
Leonid Brezniew, pcchodzцcy rбwniez z Ukrainy 
(urodzony w Dnieprodzierzyilsku). 
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W historii stosunk6w polsko-ukraiilskich byly 
piE:krie karty wsp6lnej walki przeciw agresji tu
recko-tatarskiej, wsp61pracy rewolucjonist6w w 
walce z caratem, wsp61dzialania sil lewicowych 
obu kraj6w podczas Rewolucji Pazdziernikowej 
і wojny domowej w Rosji, braterstwa broni we 
wsp6lnej walce z najezdzcll hitlerowskim, ale 
ЬуІу tez tragiczne w skutkach kilkuwiekowe anta
gonizmy prowadzltce do wzajemnych starc і wo
jen, а wywolane w znacznym stopniu agresywnll 
politykll polskich klas posiadajllcych, patrzllcych 
па kresy jako na dogodny teren dla eksploatacji 
gospodarczej, rozszerzania wyzysku spolecznego, 
'kolonizacji і polonizacji miejscowej ludnosci, со 

zawsze spotykalo siE: ze zdecydowanym sprzeci
wem Ukraincбw. ZwyciE:stwo socjalizmu w obu 
krajach і sprawiedliwe ustalenie granic zlikwido
walo ostatecznie dawne antagonizmy і stworzylo 
warunki do rozwijania braterskich stosunk6w 
wspбlpracy miE:dzy oou narodami. DziS USRR -
ро Federacji Rosyjskiej - jest najpowazniejszym 
partnerem handlowym Polski sposrбd republik 
radzieckich, pomyslnie rozwija siE: tei wsp61praca 
naukowa і kulturalna. W kopalniach miedzi pod 
Glogowem, kopalniach WE:gla na G6rnym Slltsku, 
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zakladach petrochemicznych w P!ocku і wielu in
nych fabrykach pracujч ukrainskie maszyny 
і urzчdzenia wyprodukowane w Doniecku, Kra
matorsku, Makijewce і Zdanowie, USRR dostar
cza te:i Polsce wielu obrabiarek, urzчdzen dzwi
gowych і transportowych. Okolo 25°/о ogбlu obro
tбw handlowych Polski z ZSRR przypada na 
wymian~ z USRR. Wspбlpracujч ze sоЬч uczelnie 
Kijowa і Krakowa, Lublina і Lwowa, na scenach 
polskich teatrбw grywane sч sztuki pisarzy 
ukrainskich, szczegбlnie Kornijczu~ka, goscily w 
naszym kraju liczne zespoly z Ukrainy, jak na 
przyklad Teatr Dramatyczny im. Iwana Franki 
z Kijowa, orkiestra Ьandurzystбw, chбr ludowy, 
kijowska rewia lodowa. Ukazujч si~ w Polsce licz
ne przeklady z literatury ukrainskiej, utwory Ty
czyny, Bazana, Rylskiego, Stelmacha, Dracza, 
Honczara, z dawnych zas pisarzy - Franki, Ste
fanyka, Szewczerrki і innych. 
Rбwniez na Ukrainie obserwuje si~ duze zain

teresowanie Polskч. W ostatnich latach przetlu
maczono na j~zyk ukrainski ponad 40 utworбw 
pisarzy polskich, zorganizowano uroczyste оЬ-

/ 

chody 1 000-lecia panstwa polskiego, 120 rocznicy 
urodzin Marii Konopnickiej, 150 rocznicy urodzin 



J. І. Kraszewski~go, 500-lecia urodzin Kopernika. 
Na scenach USRR wystawiane Sq sztuki Fredry, 
Zapolskiej, Kruczkowskiego і innych pisarzy pol
skich, goscily tez nad Dnieprem teatry z War
szawy, Wroclawia, Lublina і Rzeszowa. We Lwo
wie dziala polski ludowy teatr amatorski, popu
larna jest na Ukrainie muzyka Chopina і Szyma
nowskiego. W obu zaprzyjaznionych dzis krajach 
organizowane Sq dni kultury sqsiedniego narodu. 

Mieszkajqca dotqd na Ukrainie Zachodniej 
mniejszosc polska (ok. 300 tys. os6b) posiada 
znaczne swobody kulturalne, p:Jdobnie jak zyjqca 
w Polsce mniejszosc ukrainska. 

Obecnie Ukraincy w USRR stanowiq 77°/о og6lu 
ludnosci. Poza granicami republiki ok. 2,7 mln 
Ukrainc6w mieszka w pozostalych regionach 
ZSRR (gl6wnie w obwodzie woroneskim, rostow
skim і Kraju Krasnodarskim w RFSRR), ponad 
1 mln w USA, 700 tys. w Kanadzie, ро 150 tys. 
w Argentynie і Brazylii, 70 tys. w Slowacji, 
ЗО tys. w Jugoslawii, 60 tys. w Rumunii, 100 tys. 
w panstwach Europy zachodniej, ok. 300 tys. \V 

Polsce. Duza ich сz~Зс utrzymuje scislq wi~z z ro
dzinnym krajem, kt6ry szybkimi krokami zmie
rza ku komunizmowi. 
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Chronologia 

Ok. 300 ООО p.n.c. - Najstarsze slady czlowiekn na 
Ukrainie. 

700-200 p.n.e. - Rozkwit kultury scytyjskiej. Kolo-
nizacja grecka. 

480 p.n.e.-362 n.e.- Kr61estwo Bosporanskie. 
ІІІ w. n.c. - Najazdy Sarmatбw і Gotбw. 

IV w. - Powstanie pierwszego slowianskie-

375 
VI w. 

882 

945-972 
Ok. 980-1015 
988/989 
1018 

1019--1054 
1054 
1113-1125 

1132 

334 

go zwit:\zku plemiennego na terenic 
Ukrainy. 

- Najazd Hun6w. 
- Najazd Awar6w. Walki Slowian 

wschodnich z Bizancjum. 
- Polt:\czenie Nowogrodu і Kijowa. 

Poczt:\tki Rusi Kijowskiej. 
- Rzt:\dY Swiatoslawa. 
- Rzt:\dY Wlodzimierza Wielkiego. 
- t:hrzest Rusi. 
- Wyprawa Boleslawa Chrobrego na 

Kij6w. 
- Rzt:\dY Jaroslawa Mt:\drego. 
- Podzial Rusi na dzielnice. 
- Rzt:\dY Wlodzimierza Monomacha w 

Kijowie. 
- Podzial Rusi przez Mscislawa. 



1211-1264 

1240 

1340-1366 

Ok. 1361 
Koniec XV w. 
1553 
1569 

,1591-1593 
1595-1596 
1596 
1621 
1625 
1628-1629, 
1630 
1637 
1638 
1648 

1649 

1651 
1654 

1558 

Utrwalenie rozdrobnienia feudalne
go. 

- Rz~dy Daniela na Rusi Halicko-
-Wolyilskiej. 

- Zdobycie Kijowa przez Tatar6\\,. 
Ru~ pod jarzmem Zlotej Ordy. 

- Podb6j Rusi Halickiej przez Kazi-
шierza Wielkiego. 

- Zaj~cie Kijowa przez Litwin6w. 
- Pocz~ tk.i Kozaczyzny. 
- Powstanie Siczy Zaporoskiej. 
- Unia lubelska. Przyl~czenie Ukrai-

ny do Polski. 
- Powstanie Krzysztofa Kosiilskiego. 
- Powstanie Nalewajki і Lobody. 
- Unia brzeska. 
- Wojna chocimska. 
- U goda kurukowska z Kozakami. 
- Wyprawy kozackie na Krym. • 
- Powstanie Tarasa Fedorowicza. 
- Powstanie Pawla Pawluka. 
- Powstanie Ostranicy і Huni. 
- Powstanie Bohdana Chmielnickiego. 

Z6lte Wody, Korsuil PHawce. 
- Obl~zenie Zbaraza ugoda pod 

Zborowem. 
- Bitwa pod Beresteczkiem. 
- Unia perejaslawska. Pol~czenie 

Ukrainy z Rosj~. 
- Unia hadziacka. 
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1667 

1672 

1686 
1699 

1702 
1709 

1734 
1768 
1772 

1775 

1783 
17.і3 

1795 

1812 
:і.825 

1846 

1848 

1861 
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- Pok6j \V Andruszowie. Podzial 
Ukrainy miE:dzy PolskE: і RosjE:. 

- Pok6j w Buczaczu. ZajE:cie czE:~ci 

Ukrainy przez TurcjE:. 

- "Wieczysty pok6j" Polski z Rosj~. 

- Pok6j karlowicki. Turcja oddaje 
Polsce zagarnit:t~ cz~sc Ukrainy. 

- Powstanie Palija. 
- Zniszczenie Siczy przez wojska car-

skie. 
- Powstanie Nowej Siczy. 
- Koliszczyzna. 
- Pierwszy rozbi6r Polski. Przylцcze-

nie Rusi Czerwonej do Austrii. 

- Ostateczna likwidacja Siczy Zapo
roskiej і Kozaczyzny ukrainskiej. 

- Przyl~czenie Krymu do Rosji. 
- Drugi rozbi6r Polski. Przylцczenie 

Kijowszczyzny, Braclawszczyzny і 

CZE:sci Wolynia do Rosji. 

- Trzeci rozbi6r Polski. ZajE:cie reszty 
W olynia przez Rosj~. 

- Przyl~czenie Besarabii do Rosji. 
- Powstanie dekabryst6w. 
- Powstanie Bractwa Cyryla і Meto-

dego. 
- Wiosna Lud6w w Galicji. Pocцtki 

ukrainskiego ruchu narodowego. 
- Uwlaszczenie chlop6w w Rosji. 



1875 - Powstanie Zwi~zku Robotnik6w Po-
ludniowej Rosji. 

1898 - Pocz~tek dzialalnosci SDPRR na 
Ukrainie. 

1905-1Q07 - Rewolucja burzuazyjno-demokra-
tyczna w Rosji. 

28 VII 1914 - Wybuch pierwszej wojny swiato-
wej. 

17 ІІІ 1917 - Powstanie Centralnej Rady. Dwu-
wladza na Ukrainie. 

7 ХІ 1917 - Zwyci~stwo Rewolucji Socjalistycz-
nej w Rosji. 

25 ХІІ 1917 - Proklamowanie Ukrainskiej Repu-
bliki Radzieckiej. 

24 І 1918 - Ogloszenie niepodleglosci Ukrainy 
przez Centralnц Rad~. 

5-12 VII 1918 - Powstanie KP(b)U. 
13 ХІ 1918 - Powstanie Zachodnioukrainskiej Re-

publiki Ludowej. 
1919 - Wojna z Denikinem. 
1920 - Wyprawa kijowska ~ilsudskiego. 
1921 - Traktat ryski. Nowy podzial Ukrai-

ny. 
ЗО ХІІ 1922 - Powstanie ZSRR. 
1929 - Powstanie Organizacji Ukrainskich 

Nacjonalist6w. 
1 ІХ 1939 - Najazd Hitlera na Polsk~. 
17 ІХ 1939 - Wkroczenie Armii Radzieckiej na 

Zachodni~ Ukrain~. 
1940 - Przylцczenie pln. Bukowiny do USRR. 
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22 VI 1941 
1942 
1944 

9 V 1945 
1954 
1956 
1975 

- Najazd niemiecki na ZSRR. 
- Powstanie UP А. 
- Zjednoczenie wszystkich ziem ukra-

inskich w USRR. 
- Kap~tulacja ІІІ Rzeszy. 
- Przylчczenie Krymu do USRR. 
- ХХ Zjazd KPZR. 
- XXV Zjazd KPZR. Pomyslne wy-

konanie zalozen planu 1971-1975 
na Ukrainie. 



Slownik osobowy 

А 1 е k s а n d е r І І (1818-1881), car rosyjski od 1855, 
przeprowadzil szereg reform w panstwie, m.in. ro1nч 

w 1861, zginчl z rчk narodnik6w. 
А 1 е k s у Мі c'h а j l о w і с z (1629-1676), car rosyjski 

od 1645, doprowadzil do polчczenia Ukrainy z Rosjч 
w 1654. . 

Andriej Bogo1ubski (ok. 1111-1174), ksiчzE: wlo
dzimiersko-suzda1ski od 1157, zdobyl Kij6w w 1169. 

А n t оn о w-0 w s і е j е n k о Wladimir (1884-1939), dzia
lacz partii bo1szewickiej, w 1917 kierowal wa1kч prze
ciw kontrrewo1ucji na Ukrainie. 

А n t оn о w ус z Wolodymyr (1834-1908), historyk, ar
cheolog і etnograf ukr. po1skiego pochodzenia, prof. 
Uniwersytetu Kijowskiego, organizator Hromad ukra
inskich. 

Ар о s t о l Danylo, hetman zaporoski w 1. 1727-1734. 
А r t е m (S і е r g і е j е w Fedor) (1883-1921), dzialacz 

і publicysta bo1szewicki, organizator Rad Robotniczych 
na Ukrainie. 

А w е r і n Wasy1 (1884-1945), dzialacz bo1szewicki, przy
w6dca powstania robotniczego w Jekaterynoslawiu 
w 1917. 

В а h а 1 і j Dmytro (1857-1932), historyk ukrainski. 
В а n d е r а Stepan (1908-1959), dzialacz nacjonalistycz-
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no-faszystowski, organizator UPA, ро wojnie na emi
gracji dzialal przeciw panstwom socjalistycznym. 

В а n t у s z- Ка m і е n s k і Mykola (1737-1814), histo
ryk ukrainski. 

В а u m а n Nikolaj (1873-1905), dzialacz bolszewicki, 
zginцl podczas rewolucji. 

В а z а n Mykola (ur. 1904), radziecki poeta ukrainski. 
Веа u р 1 а n Wilhelm (ok. 1600-1673), inzynier franc. 

w sluzbie polskiej, autor Opisu Ukrainy, budowniczy 
Kudaku. 

В е g m а Wasyl (ur. 1906), dzialacz KP(b)U, organizator 
ruchu partyzanckiego podczas okupacji hitlerowskiej. 

В е r е z о w s k і Maksym (1745-1777), kompozytor ukra
inski. 

В е z Ь о r о d k о Oleksandr (1747-1799), badacz dziej6w 
Ukrainy. 

В о d і а n s k і Osyp (1808-1877), historyk, filozof~ pi
sarz і slowianoznawca ukrainski. 

В о h u n Iwan (zm. 1664), pulkownik kozacki, bohater 
Sienkiewicza, zmarl w wi~zieniu polskim. 

В о 1 е s l а w J е r z у (zm. 1340), ksiцz~ halicko-wolyn
ski, sojusznik Polski, otruty przez opozycj~ bojarskц. 

В о r о w і k о w s k і Lewko (1806-1889), pisarz і tlu
macz. 

В о r о w і k о w s k і Wolodymyr (1757-1825)~ malarz 
ukrainski. 

В о r t n і а n s k і Dmytro (1751-1825), kompozytor ukra
inski. 

В о z (IV wiek), wladca Ant6w, pokonany і ukrzyzowa
ny przez Ostrogot6w. 
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В r а t k о w s k і Danie1 (zm. 1702), or ganiza tor chlop
sko-kozackiego powstania na Wolyniu, polegl w walce 
ze sz1achtц. 

В r z u с h о w і ес k і Iwan (zm. 1668), hetman Lewo
brzeznej Ukrainy, zwolennik Rosji, potem Turcji, za
bity przez Kozak6w. 

В u d і о nn у Semion (1883-1973), marszalek Zwiцzku 

Radzieckiego, dowodzi1 slynnц І Armiц Konnц pod
czas wojny 1920 r. 

В u l а w і n Konrad (zm. 1708), przyw6dca powstania 
chlopsko-kozackiego nad Donem. 

В u r m і s t е n k о Mychajlo (1902-1941), radziecki dzia
lacz panstwowy, zginчl podczas wojny. 

С h а n е n k о Mychajlo (ok. 1620 - ok. 1680), hetman 
kozacki przyjazny Po1sce. 

С h а t а j е w і с z Mende1 (1893-1939), dzialacz partyjny 
і panstwowy USRR, ІІ sekretarz КС KP(b)U w 1937 r. 

С h m і е 1 n і с k і Bohdan (1595-1657), hetman kozacki, 
przyw6dca wielkiego powstania przeciw Po1sce і orga
nizator pierwszego w historii panstwa ukrainskiego, 
zwo1ennik unii z Rosjц. 

С h m і е 1 n і с k і Jurij (1641-1685), syn Bohdana, het
man kozacki, protegowany Turcji, potem zamordowa
ny z rozkazu sultana. 

С h m і е 1 n і с k і Tymosz (1632-1653), syn Bohdana, 
zwyci~zca spod Batohu, zginцl w Suczawie. 

С h r u s z с z о w Nikita (1894-1971), dzialacz radziecki, 
І sekretarz КС KPU (1938-1949), І sekretarz КС KPZR 
(1953-1964). 
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С z а r n і ес k і Stefan (1599-1665), hetman polny ko
ronny, bohater "potopu", bezwzgl~dnie tlumil powsta
nie na Ukrainie. 

С z u Ь а r Wlas (1891-1939), dzialacz partyjny і pan
stwowy USRR, czlonek Biura Politycznego КС KP(b)U. 

С z і k а 1 е n k о Jewhen (1861-1929), ukrainski dzialacz 
nacjonalistyczny. 

С z u Ь у n s k у j Pawlo_ (1839-1884), ukrainski etnograf 
і dzialacz narodowy, prze§ladowany przez wladze c_ar
skie. 

D а n і е 1 (1201-1264), ksiчz~ halicki od 1211, zjednoczyl 
Ru§ Halicko-Wolynskq, w. ks. kijowski od 1240, kr61 
halicki od 1254. 

D а s z k і е w і с z Ostafi (1455-1535), starosta czerkaski, 
jeden z pierwszych organizator6w Kozaczyzny. 

D е j с z Lew (1855-1941), dzialacz narodnicki, potem 
czlonek marksistowskiej grupy "Wyzwolenie Pracy", 
wreszcie mienszewik. 

D е n і k і n Anton (1872-1947), general rosyjski, przy
w6dca kontrrewolucji w pld. Rosji, od 1919 na emi
gracji. 

D о r о s z е n k о Petro (1627-1698), hetman kozacki, 
poddal Ukrain~ Turcji, potem przeszedl na stron~ Ro
sji. 

D r а h о m а nо w :·Tychajlo (1841-1895), publicysta, hi
storyk і badacz folkloru ukrainskiego, dzialacz ruchu 
demokratyczn~ burzuazy jnego. 

D u с h n о w у с z Oleksandr (1803-1865), pisarz, peda
gog і dzialacz kulturalny na Rusi Zakarpackiej. 
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lJ z і е r z у n s k і Feliks (1877-1926), czolowy dzialacz 
SDKPiL, SDPRR, Rewolucji Pazdziernikowej, organi
·zator walki z kontrrewolucjq na Ukrainie. 

F е d k о w у с z Jurij (1834-1888), poeta ukrainski na 
Bukowinie, dzialacz narodowy. 

F і е d о r е n k о Jakiw (1896-1947), marszalek wojsk 
panc. ZSRR, wybitny dow6dca okresu ІІ wojny swia
towej. 

F r а n k о Iwan (1856-1916), wybitny poeta, pisarz, kry
tyk, teoretyk literatury, dzialacz polityczny і propa
gator matksizmu. 

G а m а r n і k Jan (1894-1937), ukrainski dzialacz par
tyjny і panstwowy, czlonek КС KPZR. 

G о l u с h о w s k і Agenor (1812-1875), galicyjski і au
striacki polityk konserwatywny, przeciwnik ukrain
skiego ruchu narodowego. 

G о n t а Iwan (zm. 1768), setnik kozacki, przyw6dca ko
liszczyzny, stracony podczas powstania. 

G r а w е Dmytro (1863-1939), wybitny matematyk ukra
iflski. 

Hryhorowycz Barski Iwan (1713-1785), archi
tekt ukrainski. 

На l а n Jaroslaw (1902-1949), ukrainski pisarz, publi
cysta і dzialacz rewolucyjny, pisywal tei. ро pols~u. 

Н 1 і Ь о w Leonid (1837-1883), bajkopisarz ukrainski, 
narodnik. 

Но l о w ас k і Jakiw (1814-1888), ukrainski pisarz і et
nograf, prof. Uniw. Lwowskiego. 

Но І о w а n і w s k і Iwan (1814-1894), ukraiilski dzia
lacz spoleczny, publicysta galicyjski. 
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Но l о w а n і w s k і Sawa (ur. 1910), ukr. pisarz і tlu-
macz radziecki. 

Но l о w k о Andrij (ur. 1897), ukr. pisarz radziecki. 
Но n с z а r Oleksandr (ur. 1916), ukr. pisarz radziecki. 
Н r а Ь j а n k а Hryhorij (zm. ok. 1738), kronikarz ko-

zacki. 
Н r е Ь і n k а Jewhen (1812-1848), pisarz і pocta ukra

inski. 
Н r ес z u h а Mychajlo (ur. 1902), dzialacz partyjny 

і panstwowy USRR. 
Н r і n с z е n k о Borys (1863-191~), pisarz, filozof, etno

graf, pedagog і ukrainski dzialacz spoleczny. 
Н r u s z е w s k і Mychajlo (1866-1934), najwybitniejszy 

historyk ukr., dzialacz nacjonalistyczny, prze·wodniczч
cy Centralnej Rady w 1917-1918 r. 

Н u І а k Mykola (1822-1899), ukrainski rewolucy jny de
mokrata .. 

Н u І а k А r t е m о w s k і Semen (1813-1873), ukrain~ki 
kompozytor і spiewak operowy. 

Н u n і а Dmytro (zm. ро 1640), przywбdca powstania 
1638. 

І g о r (zm. 945), ksiчz~ kijowski, syn Olega, powi~kszyl 
panstwo, zginчl w czasie buntu Drewlan. 

І g о r (1151-1202), ks. nowogrodzko-siewierski, bohater 
eposu. 

І r с z а n Miroslaw (1897-1937), pisarz USRR. 

І s 1 а m І1 І G і r е j, chan tatarski 1644-1654, sojusz
nik Chmielnickiego. 

І w а n о w Andrij (1889--1927), jeden z przyw6dc6w re-
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wolucji 1917 na Ukrainie, dzialacz partyjny і pan
stwowy USRR. 

1 z j а s І а w, ksiцzE: kijowski (1054-1078 z przerwami), 
syn Jaroslawa Mцdrego, obalony przez mlodszych braci. 

J а n Т z і m і s k е s, cesarz bizantyjski (969-976), wo
jowal z .Rusiц. 

J а k і r Jona (1896-1937), wybitny dow6dca Armii Czer
wonej podczas wojny domowej, potem d-ca Kijow
skiego OkrE:gu Wojskowego, wreszcie Ukrainskiego 
Okr. Wojsk. 

_J а r о s І а w М ц d r у (978-1054), ksiцzE: kijowski od 
1019, doprowadzil do rozkwitu Rus Kijowsk~, dokonal 
podzialu na dzielnice. 

J а r о s І а w О s m і о m у s l, wybitny ksiцzE: halicki 
(1153-1187). 

J е f і m і е n k о Oleksandr (1848-1918), historyk і etno
graf ukrainski . 

. J е g о r о w Wladimir (1869-1948), gen. carski, potem 
radziecki, w 1919 dow6dca Frontu Poludniowego. 

J е g о r о w Aleksander (1883-1939), marszalek Zwiцzku 
Radzieckiego, w 1919-1920 dow6dca Frontu Poludnio
wego. 

J е r е m і е n k о Andrij (1892-1970), marszalek ZSRR, 
wybitny dow6dca okresu ІІ wojny swiatowej. 

Ка 1 nу s z е w s k і Petro (zr;n. 1803), ostatni ataman ·ko
szowy Zaporozc6w. 

Ка r а z і n Wasyl (1773-1842), uczony ukr., zalozyciel 
Uniwersytetu Charkowskiego. 
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Ка r реn k о Karyj (Iwan Tobylewycz), (1845-1907), 
pisarz і aktor ukrainski. 

К а t а r z у n а І І (1729-1796), cesarzowa Rosji od 1762, 
zlikwidowala Sicz ZaporoskQ і Kozaczyzn~ ukrainskц. 

К і е j s t u t (1297-1382), w. ksiцz~ litewski, prowadzil 
wa1ki z Krzyzakarni. 

Ко Ь у 1 а n s k а 01ha (1863-1942), wybitna pisarka 
ukrainska. 

Кос h Erich (ur. 1896), komisarz ІІІ Rzeszy na Ukrai
nie, w 1959 r. skazany w Po1sce za zbrodnie wojeime 
na kar~ smierci, wyroku nie wykonano ze wzgl~du na 
przewleklч chorob~ oskarzonego. 

Кос і u Ь а Hordij (1892-1939), ukrainski pisarz ra
dziecki. 

Кос і u Ь у n s k і Mychajlo (1864-1913), pisarz ukrain
ski, rewolucyjny demokrata. 

Коn Feliks (1864-1941), dzialacz PPS-Lewicy, ucze
stnik Rewolucji Pazdziernikowej, czlonek Charkow
skiej Rady De1egat6w Robotniczych .. 

Коn а r s k і Szymon (1808-1839), polski rewolucyjny 
demokrata, dzialal m.in. na Ukrainie, pojmany і stra
cony przez wladze carskie. 

Коn а s z е w і с z S а h а j d ас z nу Petro (zm. 1622), 
hetman kozacki, rzecznik porozumienia z PolskQ, zmarl 
od rany otrzymanej w wojnie chocimskiej. 

Коn о w а 1 ес Jewhen (1891-1938), dzialacz nacjonali
styczny, przyw6dca OUN і UWO, zamordowany w Rot
terdamie. 

К оn у s k і Oleksandr (1836-1900), pisarz ukrainski. 
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Ко r 11 і j (::;: u k Oleksandr (ur. 1905), ukrainski pisarz 
і dzialacz panstwowy. 

Ко r о t с z е n k о Demjan (ur. 1894), dzialacz USRR, or
- ganizator ruchu partyzanckiego na Ukrainic w czasie 
ІІ wojny swiatowej. 

К о s і il s k і Krzysztof (zm. 1593), przyw6dca powstania 
chlopsko-kozackiego na Ukrainie, zgin~l z rцk Pola
kбw. 

Ко s і о r Stanislaw (1889-1939), wybitny ukraiilski dzia
lacz partyjny і pailstwowy polskiego pochodzenia, zor
ganizowal Zafrontowe Biuro КС KP(b)U, 1928-1938 
sekretarz generalny КС KP(b)U, 1938 wicepremier 
ZSRR. 

К о s t о m а r о w Mykola (1817-1885), wybitny historyk 
і pisarz ukraiilski. 

Ко t 1 а r е w s k і Iwan (1769--1838), wybitny pisarz, za
pocz~tkowal rozw6j nowozytnej literatury ukraiilskiej. 

Ко w n і r Stepan (1695-1786), rzezbiarz ukraiilski. 
Ко w ра k _ Sidor (1887-1967), gen. radziecki, slynny do

w6dca partyzancki na Ukrainie. 
К r ор у w nу с k у j Marko (1840-1910), pisarz ukraiil

ski. 
К r u s z е 1 nу с k і Anton (1878-1941), ukraiilski pisarz, 

krytyk і dziennikarz. 
К r z у w оn о s Maksym (zm. 1648), wybitny w6dz ko

zacki. 
К u 1 і s z Mykola (1892-1942), radziecki pisarz ukrainski. 
К u 1 і s z Pantelejmon (1819--1897), ukraiilski historyk, 

pisarz, krytyk і etnograf. 
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К w і t k о О s n о w j а n е n k о Hryhorij (1774-1843), 
pisarz ukraiilski. 

L а s s о t а v оn S t е Ь 1 а u Eryk (ok. 1550 - ро 1600), 
stolnik arcyksi~cia Maksymiliana, wyslannik cesarski 

. do Kozak6w, autor cennego opisu Ukrainy. 
L е nіn Wlodzimierz (1870-1924), organizator partii bol

szewickiej і twбrca pailstwa radzieckiego. 
L еоn V І, cesarz bizantyjski (886-912), wojowal ze 

Swiatoslawem. 
L еоn t оn о w ус z Oleksandr (1869-1943), \\·ybitny fi

.zjolog ukraiilski. 
L е w (zm. 1308), ks. halicko-wolyilski, syn Daniela, prze

ni6sl stolic~ do Lwowa. 
L і t w і n о w Maksym (1876-1951), dzialacz bolszewicki, 

m.in. і na Ukrainie, w latach 1930-1939 minister 
spraw zagranicznych ZSRR. 

L u Ь с z е n k о Panas (1897-1937), wybitny dzialacz 
USRR, sekretarz КС KP(b)U w latach 1927-1934. 

L ер k і j Bohdan (1862-1941), pisarz ukraiilski. 
L е s і а U k r а і n k а (Larysa Ко z ас z ), (1871-1913), 

wybitna poetka ukr. 
L е w у с k у j Dmytro (1877-1940), ukr. polityk nacjo

nalist., 1927-1939 przewodniczчcy UNDO. 
L е w ус k у j Hryhorij (ok. 1697-1769), malarz ukraiil

ski. 
L ~ w ус k у j Iwan (1850-1913), dzialacz galicyjski, mo

skalofil. 
L о Ь о d а Hryhorij (zm. 1596), przyw6dca powstania ko

zackiego, posчdzony о zdrad~ і zabity przez powstail
c6w. 
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L о s е n k о Antin (1787-1773), malarz ukraiilski. 
L о z і il s k і (L о z у n s k у j) Josyf (1807-1889), etnograf 
· і dzialacz galicyjski. 

L u k а s z е w і с z Platon (1806-1887), etnograf і poeta 
ukraiilski. 

L у s е n k о Mykola (1842-1912), kompozytor і pianista 
ukraiilski. 

Мас h nо Nestor (1884-1934), przyw6dca anarchist6w 
podczas wojny domowej na Ukrainie, od 1921 na emi
gracji. 

Ма k s у m о w і с z Mychajlo (1804-1873), przyrodnik, 
filozof, historyk і pisarz ukraiilski. 

Ма l а n і u k Jewhen (ur. 1897), pisarz nacjonalista 
і dzialacz kontrrewolucji, ро ІІ wojnie swiatowej wy
jechal do USA. 

Ма l у s z k о Andrij (ur. 1912), radziecki poeta ukraiilski. 
Ма m оn t о w Jakiw (1888-1940), radziecki pisarz ukra

inski, krytyk teatralny. 

Ма z ер а Iwan (1.644-1709), hetman kozacki, zdradzil 
Rosj~, zmarl na wygnaniu w Turcji. 

Ма z ер а Iwan (1884-?), agronom і prawnik, premier 
nacjonalistycznego rzq'du ukraiilskiego w 1919-1920 r. 

М е 1 n у k Andrij - pulkownik ukraiilski, przyw6dca 
OUN od 1938, podczas ІІ wojny swiatowej wsp6ldzia
lal z Niemcami, ро wojnie na emigracji. 

Ме t l у n s k і .Amwrosij (1814-1870), pisarz і · poeta 
ukraiilski. 

Мо h у l а Petro (1596-1647), metropolita kijowski, prze
ciwnik unii brzeskiej, zalozyciel Kolegium Kijowskiego. 



Мо h у 1 nу с k і Iwan (1777-1831), zachodnioukraiilski 
dzialacz oswiatowy. 

Мо s k а 1 е n k о Kyrylo (ur. 1902) - marszalek ZSRR, 
wybitny dow6dca podczas ІІ wojny swiatowej. 

М s сі s І а w (zm. 1036), ksi~z«: tmutarakaflski, rywa1 Ja
ro5lawa M~drego. 

М s сі 5 l а w (1076-1132), syn Wlodzimierza Mono~nacha, 
k5. kijowski od 1125, podzielil Rus na dzie1nice. 

М s с і s l а w U daly (zm. 1228), ksi~z~ nowogrodzki od 
1210 r., zdobyl wladz~ na Ru5i Halickiej, usuni«:tY 
prze~ bojar6w. ·· 

М u r а nо w Matwij (1873-1959), dzialacz bo15zewicki 
na Ukrainie. 

· М u r а 5 z k а Mychajlo (1844-1909), ma1arz ukraiilski. 
М u r а w і о w Apo5tol Sergiej (1794-1826), dekabrysta, 

5tracony ~а wywolanie pow5tania w Wa5ilkowie. 

Му k е 5 z у n Michail (1835-1896), rzezbiarz rosyjski, 
tw6rca pomnika Chmie1nickiego w Kijowie. 

N а h nу Ь і d а Mykola (ur. 1911), radziecki poeta ukra
iil5ki. 

N а 1 е w а j k о Semen (zm. 1597), hetman kozacki, przy
w6dca powstania, pojmany і stracony. 

N ес z u j L е \V у с k у j Iwan (1838-1918), pi5arz ukra
iil5ki. 

N у 5 z с z у n s k у ·j Petro (1832-1896), kompozytor і poe-
ta ukraiilski. · · · · · 

О 1 е j n і с z u k Semen (179S-1825), pisarz ukraiilski. 
О 1 е g, k5i~z~ kijow5ki (879-912), zjednoczyl Nowogr6d 

і Kij6w daj~c pocz~tek Rusi Kijowskiej. 
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О 1 g а, ksi~zna kijowska (945-957), wdowa ро Igorze, 
przy j~a chrzest w Bizancjum. 

·о 1 g і е r d (ok. 1296-1377), w. ks. litewski od 1345, pro
wadzil podb6j ziem ukraiflskich. 

О r l о w Jegor (1865-1944), wybitny chemik ukraiflski. 
О r l у k Filip (zm. 1742), wsp6lpracownik Mazepy, ata

man kozacki w sluzbie tureckiej, w 1711 sprowokowal 
wybuch wojny rosyjsko-tureckiej. 

О s ір о w s k і Tymofiej (1765-1832), ukraiflski mate
matyk-materialista. 

о s s о 1 і n s k і Jerzy (1595-1650), kanc1erz V./. koronny, 
rzecznik porozumienia z Kozakami. 

О s t r а n і с а Jakiw (zm. 1641), hetman kozacki, przy
w6dca powstania 1637 r. 

О s t r о g s k і Konstanty Wasyl (1526-1603), wojewoda 
wolyflski, przeciwnik unii brzeskiej і obroflca prawo
slawia. 

Р а 1 і j Semen (zm. 1710), pulkownik kozacki, przyw6d
ca powstania 1702-1703 r. 

Ра nа s Мі r nу j (R u d с z е n k о), (184~1920), rewo1u
cyjno-demokratyczny pisarz ukrainski. 

Раnс z Petro (ur. 1891), radziecki pisarz ukrainski. 
Р а w 1 u k Pawlo (zm. 1638), hetman kozacki, przyw6dca 

powstania 1637 r. 
Ра w l у k Mychajlo (1853-1915), pisarz, publicysta, dzia

lacz spoleczny zblizony do Iwana Franki. 
Ре r е Ь іnо s Jurij, przyw6dca powstania chlopsko-ko

zackiego 1712-1715 r. 
Ре t 1 u r в Semen (1877-1926), polityk nacjonalistyczny, 

od 1918 r. na czele rz~du ukraiflskiego, wa1czyl z Ar-
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mіц Czerwonц і Folskq, z kt6rц zawarl w 1919 r. 
sojusz antyradziecki, od 1921 na emigracji. 

Ре t r о w s k і Hryhoryj (1878-1958), dzialacz l:olszewic
ki, potem we wladzach USRR, krytyczny wobec rzц

d6w Stalina. 
Ре t r u s z е w у с z Jewhen (1863 - zm. ро 1932), bur

zuazyjno-demokratyczny dzialacz galicyjski, czlonek 
Dyrektoriatu od 1918 і przewodniczцcy Ukraiilskiej 
Rady Narodowej, ро wojnie domowej na emigracji. 

Рі о t r І Wie1ki (1672-1725), car Rosji od 1682, zlikwi
dowal Sicz Zaporoskц і ograniczyl samodzielnosc Ko
zaczyzny. 

Ро 1 е t у k а Wasyl (1765-1845), historyk ukraiilski. 
Рор І а w s k і Stanislaw (1902-1973), gen. radziecki pol

skiego pochodzenia, potem dow6dca І Armii L WP. 
Ро s t у s z е w Pawlo (1887-1940), dzialacz KP(b)U 

і USRR. 
Ро t і е Ь n і а Andrij (1838-1863), rewolucyjny dcmokra

ta, czlonek tajnych k6lek w armii carskiej, ро zama
chu na Liidersa zbiegl do powstailc6w, polegl pod 
Skalц na czele oddzialu polskiego. 

Ро t і е Ь n і а Oleksandr (1835-1891), wybitny filolog 
ukraiilski, brat Andrija. 

Ро t і о m k і n Sergiej (1739-1791), faworyt Katarzyny ІІ, 
gen.-gubernator Pld. Ukrainy, organizowal z rozma
cheш kolonizacj~ step6w czarnomorskich. 

Ро z е n Leonid (1849-1921), rzezbiarz ukrainski, tw6r
ca Kobziarza, Zebraka, Zaporozca і in. 

R а k о w s k і Chrystian (1873-1941), rewolucjonista bul
garski і dzialacz bolszewicki, premier rzцdu ukrain-
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skiego w 1918-1923 r., dyplomata radziecki, potem 
trockista. 

R а z u m о w s k і Kyrylo (1728--1803), ostatni hetman 
Ukrainy w 1atach 1750-1764. 

R о m а n Mscislawicz (zm. 1205), ksiqz~ wolynsko-ha
licki, po1egl pod Zawichostem. 

R u Ь 1 о w Andriej (ok. 1360-1430), wybitny ma1arz ru
ski, wywarl silny wplyw na sztuk~ ukrainskq. 

R u d n і о w Semen (1899-1943), organizator ruchu par
tyzanckiego na Ukrainie, zginql w wa1ce z Niemcami. 

R u r у k (zm. 879), wladca Nowogrodu od 862, zalozycie1 
dynastii panujqcej na Rusi do XVI w. 

R у Ь а k Natan (ur. 1913), pisarz ukrainski, autor Rady 
peтejaslawskiej. 

R у 1 s k і Maksym (1895-1964), wybitny poeta ukrainski 
і radziecki dzialacz panstwowy. 

S а Ь u r о w A1eksander (1908-1974), general, wybitny 
radziecki d-ca partyzancki na Ukrainie. 

S а m о j І о w і с z Iwan (zm. 1690), hetman zaporoski na 
Lewobrzezu w 1atach 1672-1687. 

S а m u s, przyw6dca powstania 1702 r. 
S а w і с z Mykola (1808--1892), radyka1ny dzialacz Brac

twa Cyryla і Metodego. 
S а z оn о w Sergiusz · (1861-1927), carski minister spra\v 

zagranicznych w 1atach 1910-1916. 
S і m оn о w s k і Petro (1717-1809), historyk ukrainski. 
s k а І k о w s k і Apolinary (1808--1899), historyk ukrain

ski, zasluzony badacz dziej6w Kozaczyzny. 
S k о r ор а d s k і Pawel (1873-1945), rosyjski genera} 

23 - Zarys. .• t. ІІ 353 



carski, hetman Ukrainy z laski Niemc6w w 1918 r., 
potem na emigracji, popieral ІІІ Rzesz~. 

S k о w о r о d а Hryhorij (1722-1794), wybitny pisarz 
і filozof ukrainski. 

S k r урn у k Mykola (1872-1933), dzialacz USRR, pre
mier pierwszego rz~du radzieckiego w. 1917 r. 

Smirnow Iwan, pseud. Lastoczkin Mykola 
(1885-1919), dzialacz bo1szewicki, stracony przez En
tent~ w Odessie. 

S m о l у с z Jurij (ur. 1900), ukrainski pisarz ·radziecki. 
S і о s і u r а Wolodymyr (189~1965), wybitny poeta 

ukrainski. 
S t а 1 і n J6zef (1879-1953), przyw6dca ZSRR, premier 
rz~du і І sekretarz КС KPZR. 

S t а r у с k і Mychajlo (1840--1904), pisarz ukraiflski. 
S t ес k о Jaroslaw, nacjon.-faszystowski dzialacz ukraiil

ski, "premier" rz~du w 1941 r. 
S t е f а nо w ус z Jakiw (1853-1915), rewolucjonista 

ukrainski, narodnik. 

S t е f а nу k Wasy1 (1871-1936), pisarz ukraiflski. 
S t е 1m ас h Mychajlo (ur. 1912), radziecki pisarz ukrain

ski. 
S u с h о m l у n Kyrylo (1886-1938), dzialacz partyjny 

і pailstwowy USRR. 
S w у d nу с k і j Anatol (1834-1871), pisarz ukraiflski. 
S z а s z k е w у с z · Markian (1811-1843), poeta galicyj~ 

ski, czlonek "ruskiej tr6jcy". 
S z а s z k е w у с z Woiodymyr (1839-1885), poeta gali

cyjski, syn Markiana. 
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S z е 1 е s t Piotr (ur. 1908), dzialacz radziecki, І sekre
tarz КС KPU w latach 1963-1972. 

S z е w с z е n k о Taras (1814-1861), najwiE:kszy poeta 

ukrainski і wybitny malarz, rewolucyjny demokrata. 
S z u с h е w у с z Roman (1907-1950), dzialacz nacjonali

styczno-faszystowski, dow6dca UP А, zginцl · w walce 
z А rmi~ Radzieckц na Ukrainie Zachodniej. 

S .z w а r с Iwan (1879-1951), dzialacz bolszewicki, orga
nizowal wladz~ ·radzieckц na Ukrainie. 

S w і а t о s І а w. ksiцz~ kijowski (945-972), wojownik 
і zdobywca, wyprawial si~ na"' Bizancjum, zginцl w 
walce z Pieczyngami. 

S w і а t о s l а w (1027-1076), syn Jaroslawa Mцdrego, 

ksiцz~ czernihowski od 1054, kijowski od 1073. 
S w і~ t оре l k (ok. 980-1019), zi~c Boleslawa Chro

brego, ksiцzt~ kijowski 1015-1016 і 1018-1019, walczyl 
z Jaroslawem Mцdrym. 

S w і d r у g і е ll о (zm. 1452), wielki ks. litewski 1430-
-1435, popieral zywiol ruski. 

Т е r 1 е с k і Kyrylo (zm. 1607), prawoslawny biskup 
lucki і wlodzimierski, wsp6ltw6rca unii brzeskiej 1596. 

Т е t е r а Pawlo, pulkownik perejaslawski, hetman ko-
7.acki w latach 1663-1665. 

Ті m о s z е n k о Semion (1895-1970), marszalek ZSRR, 
wybitny dow6dca okresu ІІ wojn·y swiatowej. 

Ті u t і u nn у k Hryhorij (192о-1961), pisarz ukrainski. 
Т r u t о w s k і Konstanty (1826-1896), malarz ukrainski. 
Т u d о r Stepan (1892-1941), pisarz ukrainski, zginцl 

podczas nalotu niemieckiego na Lw6w. 
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Т u h а j Ь е j (zm. 1651), murza tatarski, sojusznik 
Chmielnickiego, zginчl pod Beresteczkiem. 

Ту с z уnа Pawlo (1891-1967), poeta ukrainski. 
U 1 j а nо w Dmitrij (1874-1943), brat Lenina, dzialacz 

ruchu robotniczego, m.in. na Ukrainie. 

U 1 j а nо w а- J е 1 і z а r е w а Anna (1864-1935), siostra 
Lenina, dzialaczka ruchu robotniczego, m.in. na Ukrai
nie, publicystka. 

U 1 j а nо v.- а Marija (1878-1937), siostra Lenina, dzia
laczka ruchu robotniczego, m.in~ na Ukrainie. 

W а h у 1 e-w і с z Iwan (1811-1866), pisarz ukrainski w 
Galicji, prz«;!dstawicie1 tzw. "ruskiej tr6jcy". 

W а s і 1 k о w s k у j Siergiej (1834-1917), wybitny ma-
1arz ukrainski. 

W а s у 1 k о Mykola (1868-1924), dziaiacz Rady Og6lno
ukrainskiej. 

W а t u t і n Nikolaj (1901-1944), gen. radziecki, dowбdca 
І Frontu Ukrainskiego, zginчl w wyniku zamachu ban
dy UPA. 

W е r s z у h о r а Petro (1905-1963), gen. radziecki, slyn
ny dow6dca partyzancki na Ukrainie. 

W е І у с z k о Samijlo (zm. ро 1728), kronikarz kozacki. 
W і s n і о w і е с k і Dmytro (zm. 1563), magnat ruski, 

tw6rca Siczy Zaporoskiej, zginчl z rчk Turk6w. 

W і s n і о w і ес k і Jeremi (1612-1651), wojewoda ruski, 
wie1ki magnat, tlumil okrutnie powstanie kozackie. 

W і t о 1 d (ok. 1352-1430), ksiчzE: litewski, stryjeczny 
brat Jagielly, prowadzчc politykE: centralizacji panstwa 
likwidowal зamodzielnosc ksiE:stw ruskich na Ukrainie. 
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W l о d z і m і е' r k о (Wolodymyrko), (zm. 1153), ksiчzE: 
halicki od 1141. 

W ·1 о d z і m і е r z Monomach (1053-1125), wielki ksiчzE: 
kijowski od 1113, ostatni wladca wszystkich ziem ru
skich, autor Pouczenia. 

W l о d z і m і е r z Wielki (zm. 1015), wielki ksiЦZE: ki
jowski od ok. 980, rozszerzyl і umocnil panstwo, przy
jцl chrzest. 

W l а d у s l а w J а g і е ll о (1348-1434), wielki ksiЦZE: 

litewski, od 1386 kr61 polski, popieral politykE: centra
lizacyjnц Witolda, walczyl ze Swidrygiellц. 

W l а d у s l а w Ор о 1 с z у k (zm. 1401), ksiЦZE: opolski 
і palatyn WE:gierski, wielkorzцdca Ludwika na Rusi 
Halickiej, przyczynil siE: do rozwoju tej ziemi. 

1 

W о r о Ь k і е w і с z Sydir (1836-1903), ukrainski pisarz 
і kompozytor. 

W о w с z о k М а r k о (W і 1 і f1 s k а - М а r k о w і с z Ma
rija), (1834-1907), pisarka ukrainska, pisywala tez ро 
rosyjsku. 

W у h о w s k і Iwan (zm. 1664), hetman kozacki, dopro
wadzil do unii hadziackiej, rozstrzelany przez Pola
k6w za intrygi. 

W у nn ус z е n k о Wolodymyr (1880-1951), ukrainski 
dzialacz nacjonalist.-burz.uazyjny, jeden z przyw6dc6w 
Centralnej Rady і Dyrektoriatu, ро wojnie domowej 
na emigracji. 

Z а r е w і с z' Fiodor (1835-1879), ukrainski pisarz w Ga
licji. 

Z а t оn s k і j Wolodymvr (1888-1938), dzialacz bolsze-
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\Vicki, potem czolowy przyw6dca USRR, czlonek КС 
KPZR. 

Z і е m 1 ас z k а Rozalia (1876-1947), bolszewicka dzia
laczka, m.in. na Ukrainie, potem czlonek КС KPZR. 

Z у g m 11 n t Kiejstutowicz (zm. 1440), wielki ksi~z~ li
tewski, zr6wnal w prawach bojar6w litewskich z ru
skimi, zamordowany przez opozycjE:. 

Z е 1 е z n і а k Maksym (ur. ok. 1740), przyw6dca ko
liszczyzny, zeslany na katorgE: do Nerczyilska, podobno 
uciekl і bral udzial w powstaniu Pugaczewa. 

f 



Spis tresci 

11. W unii z Rosjl:\ 5 
12. Nowy podzial ziem ukraiilskich 51 
13. Codzienne zycie w kraju nad Dnie-

prem 89 
14. Ksztaltov.•anie si~ nowoczesnego na-

rodu 112 
15. Czasy kapitalizmu 156 
16. Pazdziernikowy przelom 205 
17. Mi~dzy wojnami 255 
18. Najci~zsza рr6Ьа 291 
19. Ки komunizmowi 320 
Literatura przedmiotu 332 
Chronologia 335 
Slownik osobowy 340 



Robotnicza Sp6Іdzlelnia Wydawnicza "Prasa-Ksiq:l:ka-Ruch" 
Wydawnlctwo "Ksi~:tka і Wiedza", Warszawa wr.zesieil 1978 r. 
Wydanie І. Naklad 10 000+350 egz. Obj. ark. wyd. 11,1. Obj. ark. 
druk. 22,5 (12,8). Papier ilustr. kl. V, 70 g, 81,3Х94 cm. Oddano 
do skladania 18 lutego 1978 r. Podpisano do druku w sierpniu 
1976 r. Zaklady Graficzne w Toruniu, ul. Katarzyny 4. Zam. 575. 
А-14. Cena t. І/11 zl 50.-

Dztewt~c tyst~cy czteтysta stedemdztestqta 
pubttkacja "KtW" 


	10001
	10002
	10003
	10004
	10005_1L
	10005_2R
	10006_1L
	10006_2R
	10007_1L
	10007_2R
	10008_1L
	10008_2R
	10009_1L
	10009_2R
	10010_1L
	10010_2R
	10011_1L
	10011_2R
	10012_1L
	10012_2R
	10013_1L
	10013_2R
	10014_1L
	10014_2R
	10015_1L
	10015_2R
	10016_1L
	10016_2R
	10017_1L
	10017_2R
	10018_1L
	10018_2R
	10019_1L
	10019_2R
	10020_1L
	10020_2R
	10021_1L
	10021_2R
	10022_1L
	10022_2R
	10023
	10024_1L
	10024_2R
	10025_1L
	10025_2R
	10026_1L
	10026_2R
	10027_1L
	10027_2R
	10028_1L
	10028_2R
	10029_1L
	10029_2R
	10030_1L
	10030_2R
	10031_1L
	10031_2R
	10032_1L
	10032_2R
	10033_1L
	10033_2R
	10034_1L
	10034_2R
	10035_1L
	10035_2R
	10036_1L
	10036_2R
	10037_1L
	10037_2R
	10038_1L
	10038_2R
	10039_1L
	10039_2R
	10040_1L
	10040_2R
	10041_1L
	10041_2R
	10042_1L
	10042_2R
	10043_1L
	10043_2R
	10044_1L
	10044_2R
	10045_1L
	10045_2R
	10046_1L
	10046_2R
	10047_1L
	10047_2R
	10048_1L
	10048_2R
	10049_1L
	10049_2R
	10050_1L
	10050_2R
	10051_1L
	10051_2R
	10052_1L
	10052_2R
	10053_1L
	10053_2R
	10054_1L
	10054_2R
	10055_1L
	10055_2R
	10056_1L
	10056_2R
	10057_1L
	10057_2R
	10058_1L
	10058_2R
	10059_1L
	10059_2R
	10060_1L
	10060_2R
	10061_1L
	10061_2R
	10062_1L
	10062_2R
	10063_1L
	10063_2R
	10064_1L
	10064_2R
	10065_1L
	10065_2R
	10066_1L
	10066_2R
	10067_1L
	10067_2R
	10068_1L
	10068_2R
	10069_1L
	10069_2R
	10070_1L
	10070_2R
	10071_1L
	10071_2R
	10072_1L
	10072_2R
	10073_1L
	10073_2R
	10074_1L
	10074_2R
	10075_1L
	10075_2R
	10076_1L
	10076_2R
	10077_1L
	10077_2R
	10078_1L
	10078_2R
	10079_1L
	10079_2R
	10080_1L
	10080_2R
	10081_1L
	10081_2R
	10082_1L
	10082_2R
	10083_1L
	10083_2R
	10084_1L
	10084_2R
	10085_1L
	10085_2R
	10086_1L
	10086_2R
	10087_1L
	10087_2R
	10088_1L
	10088_2R
	10089_1L
	10089_2R
	10090_1L
	10090_2R
	10091_1L
	10091_2R
	10092_1L
	10092_2R
	10093_1L
	10093_2R
	10094_1L
	10094_2R
	10095_1L
	10095_2R
	10096_1L
	10096_2R
	10097_1L
	10097_2R
	10098_1L
	10098_2R
	10099_1L
	10099_2R
	10100_1L
	10100_2R
	10101_1L
	10101_2R
	10102_1L
	10102_2R
	10103_1L
	10103_2R
	10104_1L
	10104_2R
	10105_1L
	10105_2R
	10106_1L
	10106_2R
	10107_1L
	10107_2R
	10108_1L
	10108_2R
	10109_1L
	10109_2R
	10110_1L
	10110_2R
	10111_1L
	10111_2R
	10112_1L
	10112_2R
	10113_1L
	10113_2R
	10114_1L
	10114_2R
	10115_1L
	10115_2R
	10116_1L
	10116_2R
	10117_1L
	10117_2R
	10118_1L
	10118_2R
	10119_1L
	10119_2R
	10120_1L
	10120_2R
	10121_1L
	10121_2R
	10122_1L
	10122_2R
	10123_1L
	10123_2R
	10124_1L
	10124_2R
	10125_1L
	10125_2R
	10126_1L
	10126_2R
	10127_1L
	10127_2R
	10128_1L
	10128_2R
	10129_1L
	10129_2R
	10130_1L
	10130_2R
	10131_1L
	10131_2R
	10132_1L
	10132_2R
	10133_1L
	10133_2R
	10134_1L
	10134_2R
	10135_1L
	10135_2R
	10136_1L
	10136_2R
	10137_1L
	10137_2R
	10138_1L
	10138_2R
	10139_1L
	10139_2R
	10140_1L
	10140_2R
	10141_1L
	10141_2R
	10142_1L
	10142_2R
	10143_1L
	10143_2R
	10144_1L
	10144_2R
	10145_1L
	10145_2R
	10146_1L
	10146_2R
	10147_1L
	10147_2R
	10148_1L
	10148_2R
	10149_1L
	10149_2R
	10150_1L
	10150_2R
	10151_1L
	10151_2R
	10152_1L
	10152_2R
	10153_1L
	10153_2R
	10154_1L
	10154_2R
	10155_1L
	10155_2R
	10156_1L
	10156_2R
	10157_1L
	10157_2R
	10158_1L
	10158_2R
	10159
	10160_1L
	10160_2R
	10161_1L
	10161_2R
	10162_1L
	10162_2R
	10163_1L
	10163_2R
	10164_1L
	10164_2R
	10165_1L
	10165_2R
	10166_1L
	10166_2R
	10167_1L
	10167_2R
	10168_1L
	10168_2R
	10169_1L
	10169_2R
	10170_1L
	10170_2R
	10171_1L
	10171_2R
	10172_1L
	10172_2R
	10173_1L
	10173_2R
	10174_1L
	10174_2R
	10175_1L
	10175_2R
	10176_1L
	10176_2R
	10177_1L
	10177_2R
	10178_1L
	10178_2R
	10179_1L
	10179_2R
	10180_1L
	10180_2R
	10181_1L
	10181_2R
	10182_1L
	10182_2R
	10183_1L

