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Wydawnictwo prezentowane Czytelnikowi stanowi podsumowanie czwartej edycji wyjątkowego 
projektu Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie pt. „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak pro-
wadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0”. Polegał on na zorganizowaniu 
w 2022 roku cyklu debat, które podejmowały tematykę relacji Polski z Ukrainą w perspektywie 
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WSTĘP

Na początku 2022 roku tocząca się od ośmiu lat wojna rosyjsko-ukraińska weszła w nową fazę, przekształ-
cając się w otwarty konflikt zbrojny, w którym Rosja dokonała agresji militarnej na Ukrainę. W ten sposób, 
po raz kolejny, Kreml ujawnił swoje prawdziwe intencje geopolityczne, nawiązujące do imperialnej spu-
ścizny Związku Sowieckiego. Jednym z polskich historyków, podnoszących te kwestie oraz apelujących 
o wspieranie podmiotowości niepodległego państwa ukraińskiego, był prof. Janusz Kurtyka. Sam badał 
społeczne i kulturowe dziedzictwo I Rzeczypospolitej oraz Kresów Wschodnich, zwłaszcza Podola. Będąc 
Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, wspierał polsko-ukraińską kooperację naukową, nie uciekając 
przed podejmowaniem prób rzetelnych studiów nad trudnymi stosunkami Polaków i Ukraińców, szczególnie 
w XX wieku. Obejmowało to wspólne wydawnictwa i konferencje naukowe czy wzajemne przekazywanie 
kopii archiwaliów. Prof. Kurtyka wypowiadał się również na temat ukraińskiej polityki historycznej, która 
w celu budowania współczesnej tożsamości tego narodu winna – jego zdaniem – ogniskować się wokół 
Wielkiego Głodu (Hołodomoru) z lat 30. XX wieku. W zamian za zasługi w dziedzinie promowania Ukrainy 
na świecie oraz popularyzowania jej przeszłości, został on odznaczony w 2008 roku. przez Prezydenta 
Ukrainy orderem „Za zasługi” III stopnia. Badacz upatrywał szansy na przezwyciężenie wspólnej trudnej 
historii oraz budowanie strategicznego porozumienia między naszymi państwami w dążeniu do prawdy 
na temat wzajemnej przeszłości.

Czytelnik trzyma w dłoniach tom wieńczący czwartą edycję cyklu debat pt. „Historia, prawda, teraźniej-
szość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0”, który został zorgani-
zowany przez Fundację im. Janusza Kurtyki w Warszawie między 27 sierpnia a 3 listopada 2022 roku. 
Z oczywistych względów wszystkie dyskusje oscylowały wokół relacji polsko-ukraińskich w perspekty-
wie geopolityki państwa rosyjskiego. W ramach swoistego „długiego trwania” eksperci, reprezentujący 
polskie i ukraińskie ośrodki intelektualne, przeanalizowali ewolucję obustronnych stosunków od X do  
XXI wieku, wydobywając zarówno owocne, jak i trudne epizody oraz procesy. Stanowiło to punkt wyjścia 
dla sformułowania konstruktywnych recept.

Cykl i publikacja powstały w ramach projektu „Historia, prawda, teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki 
międzynarodowe w kontekście przeszłości? 4.0”, finansowanego z budżetu państwa ze środków Muzeum 
Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra. Partnerem medialnym cyklu był portal Blogpress.pl. 
Partnerem medialnym debaty „Polska–Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się 
sojuszu”, która stanowiła zarówno część cyklu, jak i Przeglądu Przeszłość/Przyszłość 2022, było Radio 
Wnet. Patronami medialnymi Przeglądu byli wówczas: TVP Historia, TVP Kraków, TVP Warszawa, Polskie 
Radio 24, Polskie Radio RDC, „Do Rzeczy”, „Gazeta Krakowska”, Dzieje.pl, Historykon.pl, Historia.org.pl.
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Układ książki jest problemowy i nie uwzględnia chronologicznej kolejności spotkań, które odbyły się 
w formie hybrydowej: stacjonarnie i zdalnie. Każdy rozdział tworzą transkrypcje zorganizowanych dys-
kusji. W rezultacie można dostrzec konwencję charakterystyczną dla języka mówionego. Po raz kolejny 
wsparcie techniczne przy realizacji nagrań zostało zapewnione przez portal Blogpress.pl. Na początku 
każdego rozdziału zaprezentowano pełny tytuł debaty, jej datę oraz wykaz zaproszonych ekspertów. 
W redakcji pominięto pytania publiczności. Do transkrypcji dołączono glosy, czyli dodatkowe teksty nade-
słane przez uczestników rozmów.

Liczymy na łaskawe przyjęcie publikacji przez Czytelników. Zrozumienie trudnej przeszłości Polski i Ukra-
iny stanowi kryterium budowania pokojowej egzystencji w przyszłości. Dlatego książka może okazać się 
pomocna dla decydentów politycznych w Warszawie i Kijowie, naszych elit intelektualnych oraz wszyst-
kich zainteresowanych.

        Damian Bębnowski 
        Artur Goszczyński
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W dyskusji udział wzięli:

prof.�Hieronim�Grala�(Uniwersytet Warszawski),

prof.�Myrosłav�Wołoszczuk�(Przykarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku)

oraz dr�Vitaliy�Nagirnyy�(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Rozmowę poprowadził 
prof.�Mariusz�Bartnicki�(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Debata pt.  
„Ruś a Polska, X – XVI w. Wspólna historia, odrębne narracje?” 

odbyła się 8 września 2022 roku.

RUŚ A POLSKA, X–XVI WIEK
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Prof.�Mariusz�Bartnicki: Wagi zagadnienia poruszanego w dzisiejszej debacie dowodzi świa-
topoglądowy spór, jaki toczy się na temat znaczenia państwa Rurykowiczów w dziejach 
Europy Środkowowschodniej. Do spuścizny po średniowiecznej Rusi odwołują się Białoru-
sini, Ukraińcy i Rosjanie, którzy prezentują odmienne wizje, dotyczące roli władztwa potom-
ków Ruryka w początkach ich własnej państwowości. Często przekłada się to na sposób 
ukazywania relacji z Polską. Kwestia kontaktów polsko-ruskich od X do XVI w. nie jest łatwa 
do rozważania, ponieważ dyskusje nad tym zagadnieniem nadal nierzadko toczą się w kon-
tekście współczesnych sporów politycznych. Nie tylko opartych o rzetelną wiedzę histo-
ryczną, lecz także na funkcjonujących w społeczeństwach i często kreowanych przez tzw. 
politykę historyczną, mitach i stereotypach. Dlatego chciałbym rozpocząć naszą dzisiejszą 
debatę od pytania o kwestie terminologiczne. Czym właściwie była średniowieczna Ruś? Czy 
o powstałym na przełomie IX i X w. władztwie Rurykowiczów możemy mówić jako o teryto-
rium zamieszkałym przez jedną wschodniosłowiańską wspólnotę? Poproszę o wypowiedź 
pana prof. Hieronima Gralę.

Prof.�Hieronim�Grala: Pytanie o zasadność terminologiczną, które postawił prof. Bartnicki, 
jest sprawą podstawową. Z drugiej strony nie można oprzeć się wrażeniu, że dyskusja, która 
toczy się wokół tego, przypomina coś zawodowym historykom. Zaciekły spór między Ukra-
ińcami a Rosjanami – kto ma prawo albo większe prawo do dziedzictwa Rusi – przypomina 
zajadły spór z lat 70. XIX wieku między Francuzami, a Niemcami. Karol Wielki i frankijskie 
imperium. Co to jest? Kto ma rację? Fustel de Coulanges czy Teodor Mommsen? To jest Karl 
der Grosse czy Charlemagne? To wszystko już było. Dla historyka jest to o tyle pocieszające, 
że stwarza nadzieję, że konflikt dotyczący Rusi również odejdzie na plan dalszy i nie będzie 
nasycony tak bardzo emocjami jak spór toczony w łunach Sedanu i I wojny światowej. Kto 
ma do tego prawo? Co to jest Ruś? Pan prof. Bartnicki w pewnym momencie użył pojęcia 
„władztwo Rurykowiczów”. Jednak tu jest pewien problem: Czy zwornikiem państwowości 
w ich okresie był jakiś etnos, czy dynastia? Jeżeli to drugie, to jesteśmy w domu – mamy 
wspólnotę, do której wszyscy mają prawo, nie tylko trzy dzisiejsze narody słowiańskie. Można 
dołożyć do tego także ludy ugrofińskie, bałtyckie itd., o Skandynawach nie wspomnę, bo 
pewnie będziemy o tym rozmawiać. Natomiast jeżeli zaczynamy stosować późniejsze kryte-
ria (z końca średniowiecza) i rzucimy jeszcze na to siatkę pojęciową bliższą terminologii XIX 
i XX wieku, to wówczas powstaje problem. Czy wielki historyk i wizjoner, twórca historiografii 
ukraińskiej, Mychajło Hruszewski, gdy się upierał, że Ruś jest tylko jedna, czyli Ukraina, miał 
rację? Problem dzielenia tej substancji, jaką jest tradycja ruska, na wcześniejszych i później-
szych sukcesorów jest rzeczą wtórną. Nie ulega wątpliwości, że pojęcie „Ruś” dla okresu, 
o jaki zapytał prof. Bartnicki, jest pojęciem poza albo ponadetnicznym. Definicją, o której 
niektórzy badacze trafnie piszą, że była ona rodzinnym władztwem Rurykowiczów, monarchią 
rodową. W tym momencie nie będziemy detalizować, że linia halicka jest bardziej ukraińska 
(czytaj ruska) niż np. linia połocka, która wcześniej się wyodrębniła, kładąc podwaliny pod 
tradycję, jaką dzisiaj nazywamy białoruską. Ruś jest pojęciem zbiorowym. Do tego terminu 
nie ma sensu wkładać treści wyłącznie etniczne dla wczesnego średniowiecza, tak samo jak 
do wspomnianego przeze mnie na początku imperium Karolingów. Czy naprawdę imperium 
Karolingów, które po traktacie w Verdun zrodziło wiele bytów państwowych jest etniczne?  
Nie. Takich przykładów można znaleźć więcej.
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Prof.�Mariusz�Bartnicki: Dziękuję za wspaniałe zarysowanie problemu, dotyczące tych kwe-
stii terminologicznych. Prosiłbym o odpowiedź na to samo pytanie pana prof. Myrosława 
Wołoszczuka.

Prof.�Myrosław�Wołoszczuk: Popieram stanowisko prof. Grali o dynastycznym podejściu do 
tego problemu. Państwa średniowieczne to byty kierowane przez zasady dynastyczne. Panu-
jące w nich rody rzadko zasiadały tylko na jednym tronie, były one bowiem spokrewnione za 
sprawą związków małżeńskich. Gdy mówimy o Rusi, to pojęcia „Ruś”, „ziemia ruska”, „Rusin”, 
jako osoba tam zamieszkująca, mają charakter geograficzny i historyczny. W wąskim poję-
ciu Rusią pozostaje Kijowszczyzna, Czernihowszczyzna, Perejasław, z drugiej strony Ruś 
Zaleska nie jest już uważana przez jej mieszkańców i przedstawicieli elit za prawdziwą Ruś. 
Jest pewien słynny dowcip: książę halicki Wołodymir Wołodymirowicz, który wyprowadził 
ambasadora księcia kijowskiego ze swojego dworu używając słowa, że pojechał mąż ruski 
ze swoimi miastami. Chodzi o to, że ów po prostu zrezygnował ze swojej obietnicy, aby oddać 
jakieś ośrodki pograniczne swojemu rywalowi, Izjasławowi Mścisławowiczowi. Dlatego Ruś 
jest moim zdaniem pojęciem politycznym, w sensie ogólnego terminu określającego obywateli 
krajów, nie tylko na Rusi, ale również poza nią. Przykładowo pojęcia Haliczanin czy Smolnianin 
występują w latopisach. W spuściźnie łacińskojęzycznej Królestwa Węgierskiego, państwa 
Piastów bądź Niemiec tego rodzaju nazwy lokalne nie występują. Chodzi o to, że odrębne 
ziemie zawiadywane przez przedstawicieli rodu Rurykowiczów miały swoje regionalne okre-
ślenia, które funkcjonowały używane przez stulecia. Ruś łączy jedna konfesja, czyli chrze-
ścijaństwo wschodniego pochodzenia, które poprzez duchowieństwo zjednoczyło koncept 
Rusi w granicach Cerkwi prawosławnej oraz dynastii rządzącej na tym terenie. Oczywiście, 
nie tylko Słowianie zamieszkiwali ten obszar, oprócz nich można bowiem wymienić także 
Bałtów i nomadów, którzy zmienili swój tryb życia i zostali osiedleni w różnych dzielnicach 
ziemi kijowskiej, halickiej, czernihowskiej i nie tylko. Definicja Rusi jest więc bardzo szeroka, 
także w kontekście geograficznym.

Prof.�Mariusz�Bartnicki: Prosiłbym o zabranie głosu w tej sprawie dr. Vitaliya Nagirnego.

Dr�Vitaliy�Nagirnyy: Zadane przez Pana pytanie dotyczy obszernego zagadnienia. Zdecy-
dowanie nie można mówić, że powstałe na przełomie IX i X wieku i rozwijające się w ciągu 
kolejnych stuleci państwo ruskie było zamieszkałe przez jednoetniczną grupę wschodniosło-
wiańskich plemion. Do państwa ruskiego na pewnym etapie włączone zostały także plemiona 
Radymiczów i Wiatyczów, należące, zdaniem badaczy, do plemion zachodniosłowiańskich, 
które przesiedliły się na tereny późniejszej Rusi w IX wieku. Chociażby pod tym względem nie 
da się stwierdzić, że państwo ruskie było stricte państwem wschodniosłowiańskim. Prócz 
tego jest wątek Waregów, Skandynawów, którzy byli istotnym elementem kształtującego się 
nowego organizmu państwowego. Należy pamiętać o innym ważnym czynniku etnicznym, 
jakim były ludy koczownicze, które wywarły duży wpływ na powstanie państwa ruskiego. 
Archeolodzy i historycy dotychczas dyskutują o tym przez kogo został założony Kijów – przez 
słowiańskie plamiona Antów, czy przez koczowniczych Chazarów lub Ugrów? Znane są także 
liczne przykłady przebywania na służbie książąt ruskich nie tylko Skandynawów ale również 
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ludów bałtyckich oraz koczowniczych. Zaczynając od X wieku władza Rurykowiczów rozprze-
strzeniała się także na liczne plemiona ugrofińskie, zamieszkałe na północnych i północno-
-wschodnich obrzeżach Rusi. To wszystko pokazuje, że mapa etniczna Europy Wschodniej 
w pierwszych wiekach istnienia państwa ruskiego była bardzo rozmaita i zróżnicowana.

Kolejną rzeczą, którą warto poruszyć, jest kwestia terminologii. Jak bowiem można nazwać 
państwo, które pojawiło się w Europie Wschodniej w II połowie IX wieku i rozwijało się w ciągu 
kolejnych stuleci? W literaturze naukowej oraz na poziomie społecznym i publicystycznym 
napotykamy wiele pojęć i nazw, którymi jest ono określane. Można wyróżnić pewne grupy 
takich nazw.  

Pierwsza z nich to określenia, o charakterze „geograficznym”. Zaliczyć do nich należy takie 
nazwy jak „Ruś Kijowska”, „Ruś Halicko-Wołyńska”, „Ruś Moskiewska”, „Ruś Nowogrodzka” 
etc. Czy mają one coś wspólnego z rzeczywistością historyczną? Dobre pytanie. Wszystkie te 
nazwy są sztuczne i mają dziewiętnastowieczny rodowód. Termin „Ruś Kijowska” na przykład, 
wszedł do obiegu naukowego za sprawą Nikołaja Karamzina, a termin „Ruś Halicko-Wołyń-
ska” jest wytworem historiografii ukraińskiej. Uważam zatem, że do wymienionych wyżej 
nazw podchodzić należy z dużą ostrożnością. Z innej strony, do tej samej grupy „geograficz-
nej” odnieść można także nazwy osobnych ziem ruskich, np.: „Ziemia Ruska”, „Kijowska”, 
„Halicka”, „Włodzimierska”, „Czernihowska”, „Perejasławska”, „Połocka”, „Nowogrodzka” itd. 
Ich wykorzystanie dla określenie poszczególnych regionów Rusi jest już uzasadnione, gdyż 
nazwy te spotkać można w najstarszych latopisach ruskich.  

Kolejna grupa określeń, stosowanych w odniesieniu do państwa ruskiego, to tzw. „nazwy kolo-
rowe”, które pojawiły się w wiekach XIII, XIV i później. Dobrze znamy popularną w Polsce nazwę 
„Ruś Czerwona”. Można tu wymienić także „Ruś Białą” oraz „Ruś Czarną”. Czym jednak była 
ta Ruś Czerwona, Biała albo Czarna? Czy nazwy te miały coś wspólnego z państwem ruskim 
z pierwszych wieków jego istnienia? I czy odtwarzają charakter i specyfikę tego państwa?   

Jeszcze jedna grupa nazw opiera się na czynniku chronologicznym. Należą do niej takie nazwy 
jak „Ruś średniowieczna” czy „Drevnyaya Ruś” (określenie popularne w historiografii radziec-
kiej, a obecnie w rosyjskiej i w dużym stopniu w białoruskiej nauce historycznej). Tę drugą 
nazwę, w moim przekonaniu, należy stanowczo odrzucić. Jej dosłowne tłumaczenie z języka 
rosyjskiego oznaczałoby „Ruś starodawna”. Od razu powstaje pytanie – w jakim przedziale 
czasowym i gdzie miała istnieć taka Ruś? W średniowieczu, na początku średniowiecza czy 
jeszcze wcześniej? Nazwa „Ruś średniowieczna” jest natomiast bardziej uzasadniona. Chciał-
bym też zwrócić uwagę na to, że w tych samych środowiskach naukowych mogą jednocześnie 
funkcjonować i być popularne obie wymienione nazwy, co prowadzi do pewnych paradok-
sów. Na przykład, współczesna historiografia rosyjska jako równoznaczne stosuje nazwy 
„Ruś średniowieczna” i „Drevnyaya Ruś”. Za przykład mogą posłużyć tutaj dwa czasopisma 
wydawane w Moskwie – „Средневековая Русь” i „Древняя Русь”. Na pierwszy pogląd w centrum 
uwagi tych periodyków mieli by być dwie zupełne różne Rusi. Wystarczy jednak otworzyć 
dowolne numery tych czasopism, żeby zobaczyć, że zawarte w nich artykuły dotyczą tego 
samego okresu chronologicznego. Czasem dochodzi nawet do sytuacji kuriozalnych, kiedy 
w tej samej pracy pojawiają się oba te terminy. Przykładem może być synteza pt. „История 
древней и средневековой Руси”, autorstwa A. Yu. Dvornicienka, M. W. Krivosiejeva i Yu. W. Kri-
vosiejeva (Sankt-Peterburg: Nauka, 2005). 
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We współczesnej historiografii i publicystyce rosyjskiej pojawiają się także zupełnie nowe 
określenia takie jak „Księstwa środkowo-ruskie” czy „Księstwa Rusi Zaleskiej”, które też mają 
mało wspólnego z rzeczywistością historyczną. 

Na tych przykładach chciałem pokazać, że kwestia terminologii, stosowanej dla określenia 
państwa (państw), funkcjonującego na terenach ruskich w okresie średniowiecza, wymaga 
gruntownego przemyślenia i wypracowania opartych na historycznych realiach podejść. 
Całkowicie zgadzam się z prof. Gralą, że jeśli chodzi o nazwę państwa ruskiego, to najlepiej 
stosować miano „państwo Rurykowiczów” dla wcześniejszego okresu (druga połowa IX – 
połowa XI wieku). Dla późniejszego okresu natomiast proponuję stosować nazwę „państwa 
Rurykowiczów” lub „księstwa Rurykowiczów” (od drugiej połowy XI wieku). 

Prof.�Mariusz�Bartnicki: Chciałbym na chwilę wrócić do wypowiedzi pana prof. Myrosława 
Wołoszczuka. Wspomniał pan, że na tereny Rusi Kijowskiej albo władztwa Rurykowiczów 
napływały liczne etnosy. Mówimy o Waregach, ludach stepowych itd. Czy ludność słowiańska 
narzucała swoją kulturę nowym przybyszom? Czy w jakimś stopniu wprowadzali oni w nim 
własną specyfikę kulturowo-cywilizacyjną?

Prof.�Myrosłav�Wołoszczuk:�Chciałbym jeszcze odwołać się do poprzedniego tematu. Czym 
jest Ruś w sensie etnicznym? Zapomnieliśmy o kwestii językowej. Szereg źródeł zachodnioeu-
ropejskich odnotowuje, że np. mowy Polaków, Rusinów, Czechów, a nawet Królestwa Węgier-
skiego były podobne, czyli nie było potrzeby angażowania tłumacza, żeby komunikować się 
między sobą. Analiza źródłowa zapisów na korze brzozowej oraz graffiti cerkwi prawosław-
nych potwierdzają istnienie kilku dialektów, na przykład nowogrodzkiego, galickiego, czy 
kijowskiego. Nie był to system monoetniczny. Jeśli chodzi o wpływ elementu napływowego, 
posługujemy się źródłami pisanymi – językiem starobułgarskim albo cerkiewnosłowiańskim, 
który stanowił lingua franca w granicach metropolii kijowskiej i nie tylko, bowiem tak go 
postrzegano w całej tej części Środkowowschodniej Europy. Na jakim poziomie komuniko-
wali się między sobą nomadzi i Słowianie? To kwestia chyba nie do rozwiązania na podstawie 
analizy źródeł pisanych, ponieważ znane są informacje o ich pobycie na Kijowszczyźnie oraz 
służbie tamtejszym książętom. Dość trudno jednak w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na 
pytanie o komunikację. Oczywiście, świat Rurykowiczów był coraz bardziej zesłowianizo-
wany w trakcie dalszych asymilacji między elitami. Była to swego rodzaju kulturowa przemoc 
wobec innych ludów, które również zamieszkiwały na terenie ich państwa Rurykowiczów. 
Wróćmy jednak do tematu polskiego, ponieważ mowa jest o stosunkach rusko-polskich. 
Znamy przykładu wielu przybyszów, którzy zostali odnotowani jako „lasi” na służbie księstw 
oraz pojedynczych książąt ruskich. Chodzi nie tylko o Polaków, ale także Ugrów od XI wieku, 
ale również licznych Skandynawów i Waregów, zauważalnych w źródłach z X i XI stulecia. 
Do tego można także doliczyć ludy z Europy Południowej oraz z Cesarstwa Bizantyjskiego, 
których przedstawiciele uciekali od różnych prześladowań i znajdowali schronienie na Rusi. 
Powstała więc wieloetniczna komunikacja, w której element ruski był dominujący. Potrzebne 
są jednak dalsze badania nad tym problemem, bowiem wiele na ten temat nie napisano.
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Prof.�Mariusz�Bartnicki: Skończymy już wątek kwestii wprowadzających do dyskusji 
i przejdźmy do relacji Polski ze wschodnimi sąsiadami. Na kontakty polsko-ruskie albo Polski 
ze Wschodem najczęściej patrzymy przez pryzmat historii najnowszej, czyli wydarzeń doty-
czących II wojny światowej i czasów powojennych, które często wpływają na ich negatywną 
ocenę. Natomiast jak przedstawia się obraz Polaków i Rusinów w świetle polskiej i ruskiej 
tradycji kronikarskiej? Prosiłbym o wypowiedź prof. Hieronima Gralę.

Prof.�Hieronim�Grala:�Do słów moderatora dodałbym jeszcze jeden aspekt. To, co ma wpływ 
na nasze postrzeganie tego sąsiedztwa i związanych z tym stosunków, łączy się z jeszcze 
jednym aspektem, który bywa doprowadzany do absurdu. Jest nim różnica wyznaniowa – 
chrześcijaństwo wschodnie i zachodnie. Granica między tymi obrządkami bardzo często 
niesłusznie bywa postrzegana jako linia podziału cywilizacyjnego, nieprzenikalna jak Chiński 
Mur. Dla sąsiedztwa polsko-ruskiego do końca średniowiecza nie da się jej jednak stosować, 
bowiem nie miało to specjalnego wpływu, nawet jeśli natrętni mnisi i bardziej restrykcyjni 
biskupi usiłowali przymusić swoich książąt, żeby nie obcowali z tym drugim schizmatyckim 
albo heretyckim wyznaniem. To również dziedzictwo polityczne, ale przede wszystkim dzie-
więtnastowieczne. Dla Polaków jest to dziedzictwo zaborów – wyznanie wschodnie wiąże się 
z rusyfikacją i polityką opresji stosowaną przez carskie władze. W związku z tym do jednego 
worka wsadza się kościelną tradycję ruską, średniowieczne, a potem wczesnonowożytne 
prawosławie, niemające żadnego związku z tym, co się wydarzyło kilkaset lat później. To 
ważna sprawa.

Druga kwestia wiąże się bezpośrednio z pytaniem, ale także po części ze słowami prof. 
Wołoszczuka. Średniowieczna Europa nie miała w sobie niczego z komórek do wynajęcia, 
z klatek robionych na miarę i ze sztywnych granic. Wbrew temu, co nam się wydaje, pod tym 
względem mroki średniowiecza były bardzo rozjaśnione mobilnością etnosu. Nie mówię o przy-
kładzie traktowanego po macoszemu w polskiej wyobraźni historycznej Bizancjum, jawiącego 
się nam się jako greckie, prawosławne, zamknięte w sobie itd., a faktycznie funkcjonowała 
tam gigantyczna ilość etnosów w służbie imperium, które zachowywały swoje prawa, tradycje, 
kulturę itd. Stosunki polsko-ruskie niczym nie różnią się od relacji francusko-niemieckich. 
Nie będą się też różnić od teraźniejszych kontaktów francusko-hiszpańskich. To sąsiedzi, 
którzy językowo już się rozeszli. Może u nas sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo zacho-
dzą pewne różnice religijne, ale w rejonach nad Dniestrem i Bugiem nikt sobie z tego wiele nie 
robi. Mimo wszystko języki są zrozumiałe, a dynastie mocno spokrewnione. Przypomnijmy 
sobie wyliczenia Juliusa Forssmanna, z którego wynikało, że ilość małżeństw między Rury-
kowiczami i dynastią Piastów na tle związków z innymi rodami panującymi jest gigantyczna 
w skali całego średniowiecza. O tym Polacy zapominają. Nie pamiętają też o ruskiej krwi 
Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego oraz o polskiej płynącej w żyłach Rurykowi-
czów. Prof. Wołoszuk słusznie zwrócił uwagę na problem ludzi na służbie drugiego państwa. 
Mamy mnóstwo przedstawicieli elity i nie tylko, wędrujących przez granicę. Niekoniecznie 
kulturtregerów, ale ludzi wzbogacających kod genetyczny państw i sąsiednich wyższych 
warstw społecznych. Klasyczny przykład z Bronisława Włodarskiego – jeżeli w polskiej tra-
dycji średniowiecznej dosyć obrzydliwym i nieprzyjemnym okrutnikiem jest Konrad Mazo-
wiecki, a źródło ruskie pisze o nim jako o zięciu ruskiego kniazia, mężu Rusinki i szwagrze 
ruskich kniaziów, „umarł książę wielki lacki Konrad, który był sławny i przedobry”, to znaczy, 
że z nieuzasadnioną pewną życzliwością postrzegano sąsiednich monarchów. Oni się znali. 
Ilość więzów, kanałów, możliwych kontaktów na poziomie ludzkim, między Rusią a Polską była 
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tak duża, że jeżeli zaczynamy przypominać sobie jakieś konflikty militarne i spory graniczne, 
to bardzo często miały one wymiar rodzinny, a nie państwowy i systemowy. Jeżeli kniazio-
wie polscy szli z mieczem w ręku na Ruś, to nie po to by szukać sukcesów dla miecza i pługa, 
tylko aby popierać swojego bratanka, szwagra, teścia, kuzyna Rurykowicza i na odwrót. To 
międzynarodówka dynastii, uwarunkowania rodzinne oddane w służbę tym dynastycznym 
więziom. Takie, a nie inne manewry polityczne pomniejszych podmiotów polskich i ruskich. 
Sąsiedztwo całkowicie normalne, ważne, w niczym nie odbiegające od średniowiecznego 
standardu całej Europy. Młodszej i starszej, nowszej i późniejszej.

Prof.�Mariusz�Bartnicki: Prosiłbym o odpowiedź na to samo pytanie prof. Wołoszczuka.

Prof.�Myrosłav�Wołoszczuk: Jaka była opinia o Rusinach w Polsce i o Lachach na Rusi? 27 
wspólnych małżeństw. 6 kobiet z państwa Piastów wydano za książąt ruskich, a 2/3 oddano 
z Rusi za polskich książąt i królów. Wspólnych rusko-węgierskich małżeństw było 15 lub 16. 
Możemy porównywać. Chodzi o jedną wielką rodzinę. Prof. Grala ma rację, że w każdym nowym 
pokoleniu zachowywał się familijny stosunek kolejnego władcy ruskiego, do kolejnego rządzą-
cego na ziemiach Piastów, na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu. To jedna rzecz. Następną 
kwestią jest bogactwo Rusi. W źródłach polskich spotykana jest zazdrość i chęć posiadania 
tamtejszych bogactw. Możliwe, że to również mogło wpływać na politykę matrymonialną. 
W latopisarstwie ruskim, redagowanym przez duchowieństwo bułgarskie lub greckie, w któ-
rym można odnaleźć pewne opinie o ludach zachodnioeuropejskich, wiary łacińskiej, nie ma 
ostrych opinii o Lachach. Według moich obliczeń od początku XI wieku do II poł. XIV stule-
cia było 24 wyprawy Piastów na ziemie ruskie, na które składały się oblężenia miast i walki 
o poszczególne trony Rurykowiczów. Okoliczności i wyniki tego były zróżnicowane, niemniej 
autorzy latopisów nie krytykują za nie Lachów. Chodzi o jakieś fakty historyczne całkowicie 
normalne dla owych czasów. Po mongolskiej inwazji w poł. XIII wieku ekspedycje ruskie na 
ziemie Piastów były traktowane nieco inaczej. Paradygmat stosunków międzydynastycznych 
został zmieniony. W opiniach latopisarskich  lub polskich kronikarzy widoczne jest całko-
wicie spokojne spojrzenie na swoich naturalnych sąsiadów, mieszkających za granicą rzek, 
przede wszystkim Bugu, oraz traktowanie ich w sposób przyrodni, kiedy potrzebują pomocy 
np. w utrzymaniu swoich ziem. Robili to Polacy i Rusini. To spowodowało fantastyczny układ 
międzydynastyczny. Takich umów nie spotykamy np. w stosunkach rusko-węgierskich, co 
mogło być spowodowane barierą geograficzną – górski i lesisty teren dzielący obydwa pań-
stwa był trudny do przejścia i mógł w pewien sposób hamować wzajemne relacje. Opinie 
o Polakach na Rusi były dobre do połowy XIII wieku, zaś w drugiej połowie tego stulecia pod 
wpływem Mongołów widoczne są zupełnie inne opinie. Pod presją zagrożenia z ich strony ksią-
żęta ruscy uczestniczą bowiem w wyprawach azjatyckich najeźdźców na Zachód. W źródłach 
polskich i czeskich zaczyna się natomiast mówić o dominującym zagrożeniu ze Wschodu.
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Prof.�Mariusz�Bartnicki: Poproszę o odpowiedz na to samo pytanie dr. Vitaliya Nagirnego.

Dr�Vitaliy�Nagirnyy: Zacznę od dwóch kwestii nawiązujących do wypowiedzi panów pro-
fesorów, à propos małżeństw i kampanii wojskowych. Jak powiedział prof. Wołoszczuk, 
w przedziale czasowym od początku XI wieku do II połowy XIV stulecia było 27 rusko-polskich 
małżeństw i 24 kampanie wojskowe. Oczywiście, mówimy tutaj o mariażach dynastycznych. 
Nasuwa się jednak jeszcze jedno pytanie – a ile było rusko-polskich małżeństw poza dyna-
stycznych  w tym okresie? Brak źródeł niestety nie pozwala nam podać konkretne liczby, 
ale uważam, że warto podnieść tę kwestię i zastanowić się nad nią, ponieważ bardzo często 
patrzymy na relacje Rusi i Polski tylko przez pryzmat rodów panujących. Omijamy natomiast 
uwagą fakt, że były także kontakty na innych poziomach. Przede wszystkim na szczeblu elit 
poza dynastycznych, tj. nie tylko na poziomie Rurykowiczów i Piastów, ale także na poziomie 
ich otoczenia. Mimo tego, że badanie tego problemu jest dość skomplikowane, wnikliwa ana-
liza źródeł pozwala wyciągnąć z nich pewne informacje na temat takich kontaktów. 

W nawiązaniu do kwestii kampanii wojskowych chciałbym zadać następujące pytanie – a ile 
z owych 24 wypraw uwieńczyły się walną bitwą, a ile sprowadzały się tylko do demonstracji 
siły czy zwykłego pogranicznego najazdu rabunkowego? Źródła mówią, że bardzo często 
podczas takich akcji wojskowych nie dochodziło do bitw i większych starć, a przeciwnicy 
potrafili rozwiązać sprawę układami, co przeczy popularnemu stereotypowi o tym, że pra-
wie każda wyprawa kończyła się bitwa i klęską jednej ze stron. 

Teraz przejdę do odpowiedzi na pytanie prof. Bartnickiego o tym jak postrzegano Rusinów 
i Polaków i w polskich oraz ruskich źródłach, czyli w polskiej tradycji kronikarskiej i ruskiej 
tradycji latopisarskiej. Temat jest niezwykle ciekawy i pojemny. Można się tutaj posłużyć naj-
bardziej znanymi przykładami. Z polskiej strony, jeżeli mówimy o wcześniejszych źródłach, 
trafne będą przykłady, zawarte w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Chodzi 
przede wszystkim o opisy dobrze znanych nam wypraw kijowskich Bolesława Chrobrego 
w 1018 roku oraz Bolesława Śmiałego w 1069 roku. Oczywiście możemy dyskutować w którą 
to bramę, jakim mieczem i który z Bolesławów uderzał lub sprzeczać się o traktowaniu słyn-
nego epizodu z pocałunkiem oddanym przez Bolesława Śmiałego księciu kijowskiemu Izja-
sławowi Jarosławowiczowi. Ważnym jest jednak to, że w Galla trudno jest odnaleźć nega-
tywne uwagi na temat wschodnich sąsiadów czy piętnujące ich elementy. Oczywiście, opi-
sując przebieg polskich kampanii na Ruś kronikarz czasami ironizował, jak to miało miejsce 
przy opisie sytuacji, kiedy oddziały polskie zastały króla ruskiego znienacka za niegodnym 
władcy łowieniem ryb na wędkę. Ale ironizowanie nie oznacza jeszcze negatywnego trak-
towania Gallem wschodnich sąsiadów. Z drugiej strony, między wierszami kroniki można 
odczuć pewien zachwyt autora nad potężnym miastem ruskim, jakim był Kijów, gdzie Bole-
sław Chrobry zdobył wielkie łupy. Zresztą sam autor tego źródła we wstępie odnotował, że 
Polska jest znana nielicznym spoza kręgu osób podróżujących z Rusi na Zachód i z Zachodu 
na Ruś. Bez wyraźnego negatywnego określenia na temat Rusinów wypowiada się i Wincenty 
Kadłubek. Traktowanie tym kronikarzem Rusinów uzależnione było nie od ogólnych stereo-
typów ale przede wszystkim od konkretnej sytuacji politycznej. Opisując pomoc, udzieloną 
przez Romana Mścisławowicza nieletnim synom Kazimierza Sprawiedliwego w bitwie nad 
Mozgawą (1195), Kadłubek chwali księcia ruskiego, przedstawiając go jako wybawcę i bohatera. 
Dekadę później, kiedy Roman wyprawił się pod Zawichost (1205), polski dziejopisarz, będący 
świadkiem tych wydarzeń, przedstawił Rurykowicza jako człowieka, który złamał przysięgę, 
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tj. jako osobę zdradliwą i podstępną. Nie mamy wątpliwości, że odwrócenie optyki Kadłubka 
nastąpiło nie przez nagłą zmianę w odbiorze swych wschodnich sąsiadów ale z takiego pro-
stego i oczywistego powodu, jakim była zmiana sytuacji politycznej – w 1195 roku Roman 
Mścisławowicz był sojusznikiem Leszka i Konrada, a dziesięć lat później ich rywalem, choć 
niekoniecznie wrogiem. To właśnie stąd takie zróżnicowanie ocen kronikarza.  

Podobne w latopisach ruskich, które również przekazują dość dużo informacji o Polsce, 
trudno znaleźć wyraźnie negatywne traktowanie swych zachodnich sąsiadów. Przykła-
dowo, „Powieść minionych lat” 49 razy wspomina Lachów bądź ziemię lacką ale w całym 
tym źródle możemy przy tym znaleźć zaledwie jeden fragment tekstu, jaki można by potrak-
tować jako negatywną ocenę Polaków. Jest to słynny passus z pierwszej połowy lat 70. XI 
wieku, opowiadający o śnie jednego z mnichów Monastyru Kijowsko-Pieczerskiego, w któ-
rym do mnicha miał przyjść diabeł w postaci Lacha. W nauce historycznej już od dłuższego 
czasu trwają dyskusję o tym jak należy traktować ten epizod i czy uważać go dowodem na 
negatywne postrzeganie zachodnich sąsiadów. Warto jednak pamiętać, że kilka lat wcze-
śniej Kijów „gościł” wielką wyprawę Bolesława Śmiałego (1169) i z pewnością mogło wów-
czas dojść do starć między miejscowymi a przybyszami. Nie wykluczone jest, że żołnierzy 
Bolesława mogli wyrządzić krzywdę mnichom pieczerskim, co pozostało w ich w pamięci 
i może wytłumaczyć dlaczego we wspomnianym śnie pojawił się właśnie Lach. Natomiast 
cała reszta opisów ziemi lackiej i Lachów w latopisach ruskich jest obiektywną. Dobrym 
przykładem będzie tutaj opinia autora „Powieści minionych lat” na temat Bolesława Chro-
brego. Latopisarz ruski podkreślił, że książę polski chociaż i był wrogiem, ale jednak bardzo 
mądrym władcą. Potrafił zatem zauważyć pozytywne cechy władcy polskiego, nie dążył 
do piętnowania Piasta ale przedstawił jego sylwetkę dość obiektywnie. Podobne przykłady 
spotykamy w XII i XIII wieku. W „Latopisie Kijowskim” oraz w „Latopisie halicko-wołyńskim” 
(„Kronika Romanowiczów”) znajdują się częste wzmianki o Lachach i ziemi lackiej ale abso-
lutna większość z nich nie ma negatywnego zabarwienia. Pewnym wyjątkiem może być 
tylko zawarty w „Latopisie Kijowskim” opis uczty z okazji małżeństwa między synem księ-
cia kijowskiego Wsiewołoda Olgowicza, Światosławem a córką księcia połockiego Wasylka 
Światosławowicza, Marią (1143). Na tym weselu gościli też Polacy, których latopisarz ruski 
określił mianem bezbożnych. Nie wiadomo jednak, dlaczego akurat tak ich nazwał. Kontekst 
całego fragmentu nie jest do końca jasny i nie wiemy czy przyczyną owej bezbożności było 
to, że byli Lachami, czy to, że przesadnie raczyli się trunkami. Pewne krytyczne wypowiedzi 
na temat Polaków można odnaleźć też w „Latopisie halicko-wołyńskim”, nazywanym także 
„Kroniką Romanowiczów”, przy opisie sytuacji z pierwszej połowy XIII wieku. Należy jednak 
pamiętać, że był to okres aktywnej rywalizacji o tereny księstwa halicko-wołyńskiego, do 
której zaangażowani byli również polscy książęta, co tłumaczy nie zawsze pozytywne oceny 
zachodnich sąsiadów przez autorów tego latopisu. Z kolei, po bitwie pod Jarosławem (1245) 
i zawarciu długotrwałego sojuszu między halicko-wołyńskimi Romanowiczami a władcą kra-
kowsko-sandomierskim Bolesławem Wstydliwym, krytyczne wypowiedzi na temat Polaków 
w „Latopisie halicko-wołyńskim” całkowicie zanikają. Niewątpliwie na pozytywny wizerunek 
Polaków wpłynęli także liczne małżeństwa dynastyczne oraz wspólne działania Romanowi-
czów i książąt mazowieckich przeciwko Litwinom, Jaćwingom oraz innym poganom. Świa-
dectwem przychylnego odbioru swych zachodnich sąsiadów jest m.in. szereg panegiryków 
pośmiertnych w „Latopisie halicko-wołyńskim”, poświęconych polskim władcom, np. mazo-
wieckiemu księciu Konradowi czy władcy krakowskiemu Bolesławowi Wstydliwemu. 
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Prof.�Mariusz�Bartnicki: W tych wszystkich wypowiedziach pojawia się wątek kontaktów poza-
dynastycznych, ale chciałbym przejść do kolejnego pytania. Najazd mongolski traktowany jest 
jako ważna cezura w dziejach Rusi. Według części badaczy miało wówczas dojść do swego 
rodzaju pęknięcia na Rusi, rozłamu na część północną, która znalazła się pod wpływem Zło-
tej Ordy oraz południowozachodnią, jaka podjęła współpracę z łacińską Europą. Dużą rolę 
odegrali w tym książęta polscy. Czy zjawiska, jakie się z tym wiązały, mogą być traktowane 
w kategoriach wyborów cywilizacyjnych? Kiedyś taka koncepcja pojawiła się w historiografii.

Prof.�Hieronim�Grala: Nie ma wydarzenia, czy procesu bardziej determinującego losy Rusi i bar-
dziej brzemiennego w skutkach dla średniowiecznej Europy Wschodniej niż najazd mongolski. 
Nie jestem przekonany, czy postawienie sprawy w ten sposób, że doprowadził on do wyborów 
cywilizacyjnych, na zasadzie postawienia się po stronie Wschodu lub Zachodu, jest w pełni 
zasadne. Przypominam, że pod uderzeniem mongolskim Ruś rozpadła się na więcej niż dwie 
części – wschodnią i zachodnią albo dalszą i bliższą łacińskiemu Zachodowi. Właśnie, bliżej, 
kogo? Część wschodnia powinna być bliżej tradycji bizantyjskiej niż mongolskiej. Wystarczy 
popatrzeć na północne i północnowschodnie ziemie Rusi, żeby zauważyć, że tam również 
powstały dwa odmienne scenariusze. Bez udziału zachodu. Mamy protorepublikański scena-
riusz Nowogrodu Wielkiego, a w mniejszym stopniu także republiki pskowskiej oraz zupełnie 
odmienny bieg rozwoju, który zdominuje wszystkich dookoła, czyli historię Rusi Zaleskiej, inaczej 
zwanej Rusią północnowschodnią. Natomiast gdy mówimy o obszarach znajdujących się pod 
mniej lub bardziej ścisłą opresją mongolską – tą która miała kształtować pierwociny rosyjskiej 
państwowości – mamy ziemie białoruskie i ukraińskie. Czy w przypadku zachodniej Białorusi 
albo księstw białoruskich można mówić o jakichkolwiek formach współpracy z Zachodem 
pod kątem wyboru cywilizacyjnego? Nie bardzo, ponieważ pojawiła się tam jeszcze jedna siła, 
która nie dała Białorusinom żadnego wyboru. Nadeszli tam poganie, czyli Litwini. Natomiast 
istotne jest to, że poza bezpośrednią kontrolą mongolską powstała pewna enklawa na połu-
dniowozachodniej Rusi. Tu padało pojęcie państwa Romanowiczów, Rusi Halicko-Wołyńskiej. 
To rzeczywiście coś odmiennego, ale byłbym też ostrożny przy odnoszeniu się do wspomnia-
nego wyboru cywilizacyjnego. Jestem przekonany, że kiedy Ruś Halicko-Wołyńska znalazła się 
na peryferiach opresji mongolskiej, to nie dokonywała prostego wyboru pomiędzy Wschodem 
a Zachodem, a była odbiorcą wszystkich możliwych cywilizacyjnych źródeł. Tak naprawdę to 
jest ta Ruś, która w owym czasie najbardziej starała się być związaną także z Carogrodem, czyli 
z Bizancjum. Oni nie odwrócili się od tego. Oczywiście doszło do efemerycznej unii Daniela, ale 
to przecież bardzo bliskie, ważne i trwałe związki z Bizancjum i świadomość ich wagi. Kiedy 
Ruś Zaleska zawłaszczyła metropolię kijowską po przeniesieniu jej siedziby do Włodzimierza 
(nadal była ona tytularną metropolią kijowską, ale z siedzibą we Włodzimierzu), co było praw-
dziwą odpowiedzią obszaru halicko wołyńskiego? Nie brnięcie w unię, tylko stworzenie drugiego 
centrum religijnego – metropolii halickiej, Małej Rusi. Utrzymywane były więc potężne związki 
z tradycją bizantyjską. To kwestia nie tylko bezpośrednich kontaktów z Paleologami, ale także 
pośrednich przez dwór Arpadów. My znowu traktujemy Węgry wyłącznie jako par excellence 
zachodnią monarchię, a to nie takie proste, bo uwikłania królestwa późnych Arpadów i nie tylko 
w kontakty z Bizancjum i związki z kulturą bizantyjską są przecież kolosalne. Najazd mongolski 
zmiażdżył jedność monarchii Rurykowiczów i wyznaczył na przyszłość mnogość scenariu-
szy rozwoju różnych obszarów. Jednych skrzywdził i doświadczył bardziej, a drugich mniej. 
Nie ulega wątpliwości, że pod względem materialnym, cywilizacyjnym i moralnym najbardziej 
dotknęło to przodków Rosji, czyli Ruś Zaleską i Moskwę. To właśnie był obszar największego 
oddziaływania Mongołów oraz czynionych przez nich spustoszeń. Ceną tego gwałtu na Rusi 
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północnowschodniej i jej podporządkowania się Ordzie było przyzwolenie przez dyktatora 
tych obszarów, czyli chana z Saraju, na przeniesienie, przynajmniej oficjalnie, zwierzchności 
nad całą Rusią na linię moskiewską Rurykowiczów i, co nie mniej znaczące, wymuszenie kola-
boracji między władzą świecką a kościelną, tj. wspierania moskiewskiego ośrodka władzy 
przez dawną metropolię kijowską. Najazd mongolski zmienił wszystko, rozbił jedność państwa 
Rurykowiczów oraz doprowadził do pęknięcia w jedności prawosławia ruskiego. Przez powsta-
wanie wewnętrznych granic powiększył różnice w zakresie kultury materialnej i intelektual-
nej, na przykład w rozwoju języków. Tak naprawdę właśnie po najeździe mongolskim zacznie 
się ostateczne rozchodzenie się różnych redakcji języka staroruskiego. Wtedy też zaczną się 
wykształcać pierwociny języka białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Powtarzam – nie ma 
wydarzenia o znaczeniu bardziej doniosłym i złowrogim niż najazd mongolski.

Prof.�Mariusz�Bartnicki: Proszę o odpowiedź na to samo pytanie prof. Myrosłava Wołoszczuka.

Prof.�Myrosłav�Wołoszczuk: Nie ulega żadnej wątpliwości, że najazd mongolski spowodował 
rozpad państwa Rurykowiczów. Gdy mówimy w szerokim ujęciu o rodzinie Romanowiczów jako 
o zamieszkującej i władającej na zachodzie ziemi ruskiej, to za sprawą związków matrymonial-
nych, kulturowych oraz przez tradycje współpracy wojskowej byli oni włączeni raczej w życie 
państw Europy Środkowej i Zachodniej. Te kwestie są dość dobrze odnotowane na kartach źró-
deł. Nie było innego wyjścia z tej krytycznej sytuacji powstałej w wyniku najazdu mongolskiego, 
jak współpraca, ponieważ państwo Daniela Romanowicza oraz jego brata Wasylka nie zostało 
podporządkowane w taki sposób, jak miało to miejsce na szeroko pojętej północnej Rusi. Ta 
kooperacja zaowocowała ścisłymi kontaktami z Rzymem, papiestwem oraz rozmowami na temat 
koronacji Daniela, która pozwoliłaby włączyć go do rodziny europejskich monarchów, którzy 
otrzymali insygnia za sprawą papieskich legatów lub papieży. Daniel był wychowany w tradycji 
swojej matki, czyli bizantyjskiej. Przez wzgląd na pochodzenie od Monomachowiczów przez 
Mścisława Wielkiego czuł się chyba dość samowystarczalnym człowiekiem i silnym władcą 
w swoim państwie, żeby podczas wizyty u Batu-chana wyjednać zachowanie minimalnej nie-
podległości wobec Złotej Ordy. Nie było innego wyjścia, ponieważ Konstantynopol był podpo-
rządkowany Cesarstwu Łacińskiemu. Nie było możliwości komunikacji, nie można było liczyć 
na wsparcie, na przykład ze strony Cesarstwa Nicejskiego. Można było je znaleźć tylko u swo-
ich sąsiadów. Wobec Mongołów władcy Polski i król węgierski zachowywali się dość ostrożnie. 
Znane są opowieści o strachu przed nimi, panującym na Węgrzech przez lata. Bela IV  obawiał 
się nowego najazdu i chyba z tego powodu oddał swoją ukochaną córkę za syna Daniela, Lwa. 
To był mezalians, jakiego Arpadowie wcześniej nie uczynili wobec innych państw sąsiednich. 
Polacy zachęcali Daniela do koronacji. W źródłach odnotowano, że na Mazowszu i (być może) 
w Wielkopolsce był on postrzegany jako osoba zasługująca na berło. Z tego względu również 
mazowieccy Piastowie, będący bliskimi krewnymi Romanowiczów, liczyli na wspólne wyprawy 
łupieżcze, na przykład nad Bałtyk, przeciwko Jaćwingom. To był zaszczyt pojąć za żonę córkę 
króla ruskiego lub ożenić się z jego synem czy wnukiem. Tutaj zaczęła się inna optyka spoglą-
dania na ruskich władców. Spotykamy termin „królestwo ruskie” chociaż takowe nie było zin-
stytucjonalizowane. Funkcjonował on w źródłach przez stulecia, nawet kiedy dynastia już nie 
istniała. Moim zdaniem Romanowicze nie mieli innego wyjścia niż współpraca z Zachodem. 
Polityka ta okazała się naturalną kontynuacją nawiązywanej przez wieki ścisłej współpracy, 
zwłaszcza z dynastią Piastów i ich poddanymi.
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Prof.�Mariusz�Bartnicki: Prosiłbym o odpowiedź na to samo pytanie dr. Vitaliya Nagirnego.

Dr�Vitaliy�Nagirnyy: Całkowicie zgadzam się z tym, że najazd mongolski miał kluczowe i nega-
tywne znaczenie dla dziejów Rusi. Posłużę się tutaj dwoma przykładami. Atak koczowników 
poskutkował ogromnymi zniszczeniami większości miast ruskich, w tym takich ważnych 
ośrodków jak Kijów, Czernihów czy Perejasław. Te zniszczenia były tak duże, że Kijów i Czer-
nihów dopiero w XVII–XVIII wieku wrócili do poziomu pierwszej połowy XIII wieku, a Pereja-
sław tak i nie został odbudowany. Owszem później niedaleko powstało nowe miasto ale ten 
gród w Perejasławiu, który znamy z przekazów latopisarskich, zniknął całkowicie. Inny przy-
kład to zniszczenie w trakcie najazdu ogromnej ilości bezcennych tekstów ruskich, które by 
mogli przelać światło na dzieje Rusi w okresie przedmongolskim. Można tylko domniemywać 
ile takich dzieł spłonęło w czasie inwazji Mongołów. Było to więc zdecydowanie kluczowe 
wydarzenie dla Rusi średniowiecznej.

Co się tyczy wspomnianego przez prof. Bartnickiego możliwego rozłamu cywilizacyjnego na 
Rusi wywołanego najazdem mongolskich, to uważam, że Ruś i przed połową XIII wieku nie była 
jednolita pod względem kulturalnym i mentalnym. Dla przykładu można przytoczyć ziemie 
nowogrodzką, halicką i czernihowską, pomiędzy którymi było nie tylko wiele podobieństw, 
ale i sporo różnic. Dobrze to ilustruje przykład, który przytoczył prof. Wołoszczuk, kiedy 
w połowie XII wieku poseł kijowski opuszczał Halicz, tamtejszy książę wypowiedział się, że 
wraca on na swoją Ruś. Należy więc zastanowić się na ile ów książę halicki utożsamiał się z tą 
właściwą Ziemią Ruską? Wydaje mi się zatem, że pewne pęknięcia na Rusi zaistniały o wiele 
wcześniej przed tym jak w Europie Wschodniej pojawili się Mongołowie. Bo jak potraktować 
ogromne zniszczenia Kijowa zadane mu przez wojska Andrzeja Bogolubskiego w 1169 roku? 
Czy takie barbarzyńskie zachowanie poddanych księcia włodzimiersko-suzdalskiego wobec 
stolicznego miasta Rusi nie jest znakiem rozłamu między Rusią Południową (latopisarską 
„Ziemią Ruską”) a Rusią Zaleską? Przypomnę, że jeszcze Jerzy Dołgoruki, ojciec Andrzeja, 
przez dłuższy czas próbował zająć tron kijowski i przenieść do Kijowa swoją rezydencje, a już 
jego syn nie czuł żadnych więzów z Kijowem i bez wyrzutów sumienia zniszczył to miasto. 
Powstaje zatem pytanie, na ile Ruś była jednolita i jaki był poziom spójności między różnymi 
częściami Rusi w XII – pierwszej połowie XIII wieku, tj. jeszcze przed najazdem mongolskim. 
Najazd mongolski rzeczywiście wiele zmienił, ale nie będę twierdzić, że to on zapoczątko-
wał proces „rozłamu” między różnymi regionami Rusi. Inwazja Mongołów była wydarzeniem, 
które tylko uwidoczniło i uwypukliło pewne sprzeczności między rozmaitymi ziemiami Rusi.

Prof.�Mariusz�Bartnicki: Na koniec chciałbym zadać krótkie pytanie do ekspertów podnosząc 
problem „uprzywilejowanych” i „nieuprzywilejowanych” tematów badań relacji polsko-ruskich.

Dr�Vitaliy�Nagirnyy: Jeżeli mówimy o tematach „uprzywilejowanych” i „nieuprzywilejowanych” 
w badaniach nad relacjami Polski i Rusi w średniowieczu to do tych pierwszych, bez wątpienia, 
należą kontakty polityczne i dynastyczne. Przy tym nawet wśród tych „uprzywilejowanych” 
tematów można wyróżnić jeszcze bardziej wyróżnione przez historiografię. Są to np. wyprawy 
kijowskie Bolesława Chrobrego i Śmiałego czy relacje Daniela Romanowicza z Piastami. To 
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bardzo popularne zagadnienia, które cieszą się wielkim zainteresowaniem badaczy od ponad 
półtora stuleci. Podobnie jest z badaniami nad kontaktami dynastycznymi. Dość dobrze znane 
są także kontakty kulturalne. Jeżeli zaś chodzi o tematy „nieuprzywilejowane”, to w pierwszej 
kolejności mogę wskazać kontakty pomiędzy przedstawicielami elit obydwu krajów pochodzą-
cymi spoza dynastii rządzącej. Ta tematyka do niedawna była postrzegana jako terra incognita, 
podobnie jak kwestia przebywania Rusinów na terenach Polski i odwrotnie. O Rusinach w Polsce 
trochę wiadomo, m.in. zawdzięczając badaniom prof. Wołoszczuka. Jeżeli chodzi o Polaków 
na Rusi to ta kwestia faktycznie nie poruszana w literaturze naukowej. Taki stan rzeczy można 
po części wytłumaczyć niewielką ilością źródeł na ten temat, ale głównie wynika to z braku 
zainteresowań badaczy tą tematyką. A przykłady przebywania Polaków na Rusi i ich służby 
Rurykowiczom są znane. Wymienić tutaj można chociaż by Piotra Włostowicza czy Władysława 
Lacha. Pierwszy z nich przez jakiś czas należał do bliskiego otoczenia księcia przemyskiego 
Wołodara Rościsławowicza, drugi zaś osiągnął wysokie stanowisko na dworze książąt kijow-
skich Rościsława Mścisławowicza i Wsiewołoda Juriewicza oraz księcia wyszogrodzkiego 
Dawida Rościsławowicza. Warto również wspomnieć o kwestii mieszanych małżeństwach 
przedstawicieli nie dynastycznych elit obu krajów. Mimo szczupłości źródeł, część z nich da 
się zrekonstruować. Na zakończenie chcę podkreślić, że tematy „nieuprzywilejowane” doty-
czące relacji polsko-ruskich nie zawsze trzeba wyszukiwać patrząc przez lupę, bardzo często 
leżą oni na powierzchni, wystarczy tylko wnikliwie przeczytać źródła. 

Prof.�Mariusz�Bartnicki:�Prosiłbym o odpowiedz na to samo pytanie prof. Myrosłava Wołoszczuka

Prof.�Myrosłav�Wołoszczuk: Chciałbym powiedzieć nie o badaniach naukowych historyków, 
tylko innych rzeczach. O pamięci, o miejscach historycznych ważnych dla Polski i Rusi w dobie 
średniowiecza, których mamy sporo. Powinniśmy o nich pamiętać i na ich przykładzie wycho-
wywać kolejne pokolenia Polaków i Ukraińców. Upamiętniać je, chociażby przez wmurowa-
nie tablicy, czy wybudowanie pomnika. Idea pamięci historycznej realizowana w większości 
państw Europy Zachodniej powinna być widoczna także w państwach Europy Środkowo- 
wschodniej, przede wszystkim w Polsce i na Ukrainie poprzez wykorzystanie backgroundu, 
który pozostał po działalności poprzednich pokoleń historyków. Od XIX wieku do początku 
XXI stulecia historiografia stosunków polsko-ukraińskich i rusko-polskich rozrosła się do 
olbrzymiej skali. Trzeba mieć też na uwadze pamięć historyczną, aby każdy polski turysta 
zwiedzający Ukrainę wiedział, jakie były relacje między naszymi państwami w średniowieczu.

Prof.�Mariusz�Bartnicki: Teraz chciałbym prosić o odpowiedź prof. Hieronima Gralę.

Prof.�Hieronim�Grala: Mam wrażenie, że średniowiecze trochę pęka. Do XIV wieku wszystko 
jest mniej lub bardziej w porządku. Jedyne czego brakuje, a na czym warto się pochylić, to 
zapomniana i niedoceniona rola Rusi w transferze cywilizacyjnym wpływów bizantyjskich do 
tej części Europy, a nie tylko do Polski. Polacy łatwo się od tego odwracają, przez co później 
nie rozumieją na przykład tego, dlaczego nagle z objęciem polskiego tronu przez Jagiellonów 
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okazało się, że przychodząca z nimi kultura ruska i tradycja bizantyjska wcale nie była odle-
gła i obca (wbrew zakusom szaleńców na przykład z kręgu kapitały krakowskiej). Pomysły 
na rebaptyzację Rusinów wydają się czymś mocno egzotycznym. Problem zaczyna się od 
czasów Kazimierza Wielkiego, tego, który zrobił wiele, aby spiąć Ruś z Polską. Na szczęście 
przestaje on być kamieniem obrazy dla części ukraińskich historyków, którzy dyskutują 
z polskimi badaczami dziejów. Mówi się w tym kontekście o najeździe itd., ale w tym miejscu 
ważne jest coś innego, a mianowicie to, że pod rządami ostatniego Piasta na Rusi halickiej 
doszło do niesłychanie rzadkiego, a skutecznego eksperymentu etniczno-wyznaniowego. 
Jeżeli potem chlubimy się w Polsce tolerancją religijną wielowyznaniowej Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, to przypomnijmy, iż korzenie tego procesu są polsko-ruskie i katolicko-
-prawosławne, a ich prekursorem był Kazimierz Wielki, zabiegający w Carogrodzie o to, by 
przywrócić swoim ruskim poddanym niezależną metropolię kościelną i stworzyć normalną 
jurysdykcję kościelną.

Z zaniedbanych tematów, a raczej z tych, które nie są zaniedbane, ale ciągle pojawią się wbrew 
istniejącemu dorobkowi nauki, jako element publicystyczno-propagandowy po obu stronach, 
na pierwszy plan wyłania się nieśmiertelna tematyka Grodów Czerwieńskich, która pojawia 
się niczym potwór z Loch Ness. Podobieństwo to nie jest przypadkowe, bestii ze szkockiego 
jeziora nikt bowiem nie widział. Historycy mają problem, czy Grody Czerwieńskie naprawdę 
istniały oraz czy nie są efektem pomyłki latopisarskiej. Niemniej  jednak wszyscy wiedzą, że 
tak było, a nawet wskazują, w którym miejscu się znajdowały, chociaż umieszczają je w innej 
lokalizacji niż opisywał to kronikarz, na którego się powołują. W związku z tym, jeżeli czegoś 
potrzeba to usunięcia tego szmeru i zamętu.

Na koniec to, co jest najbardziej zaniedbane, a co mocno wybrzmiewało w wypowiedziach 
moich przedmówców, to owe wielopoziomowe związki. Mówiliśmy o relacjach dynastycznych, 
kontaktach w łonie elity, ale przecież są jeszcze stosunki między osadnictwem w całym pasie: 
wschodnie Podlasie, granica mazowiecka, ziemie nad Sanem itd. To wielki obszar mieszania 
się etnosów i tworzenia się rozlicznych polsko-ruskich interakcji, o czym łatwo zapominamy. 
Nie można się dziwić, że nie pamiętamy o kmieciach, ministeriałach i drobnych bojarach, 
skoro ignorujemy związki na wyższym poziomie.

Jako puentę powinienem zostawić zagadkę. Czy ludzie mają świadomość, na jakiej podstawie 
założyciel dynastii Jagiellonów mógł się powoływać na prawa do dziedzictwa piastowskiego 
i tradycji dynastycznej poprzedniego rodu panującego w Koronie? Czy miał do tego prawa 
etniczne lub genetyczne? Wiemy o tym, że Jagiełło był litewskim księciem i za żonę miał 
Jadwigę, która po swojej babce miała krew piastowską. Jagiellonowie również mieli cząstkę 
tej krwi, co zawdzięczają wyłącznie Rusi i dynastii Rurykowiczów. Za sprawą koligacji mię-
dzy mazowieckimi Piastami i halickimi Romanowiczami płynęła ona bowiem w żyłach matki 
Jagiełły, księżniczki twerskiej Julianny. Na tej zasadzie związki między Haliczem, Płockiem, 
czy Krakowem 200 lat później jawią się przed nami jako kamień węgielny państwa polsko-
-litewsko-ruskiego.
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Ze względu na bliskie sąsiedztwo stosunki rusko-polskie w średniowieczu miały ścisły charakter i roz-
wijały się w różnych kierunkach: matrymonialnych (wśród elit dynastycznych i niedynastycznych), spo-
łecznych, gospodarczych i kulturowych. Wynikało to z kilku ważnych czynników:

1. WSPÓLNA GRANICA, PODOBNE OKOLICZNOŚCI POWSTANIA PAŃSTW RURYKOWICZÓW  
ORAZ PIASTÓW W X WIEKU, WIELOETNICZNOŚĆ OBU KRAJÓW

Chociaż średniowieczną Ruś (a również i Polskę) uważano powszechnie za terytorium zamieszkałe przez 
jedną słowiańską wspólnotę, to społeczność znajdująca się pod rządami Rurykowiczów była zróżnico-
wana pod względem pochodzenia. Jedną z cech charakterystycznych tego okresu historycznego jest 
dziedziczenie tronów w poszczególnych państwach w obrębie określonych rodów. Tworzone przez nie 
dynastie (także na Rusi i w Polsce) poprzez mariaże spokrewniały się z rodzinami monarszymi z sąsied-
nich krajów. Z tego powodu np. spuścizna Królestwa Węgierskiego stanowi także oczywiste dziedzic-
two dzisiejszych Słowaków, a więc narodu o słowiańskim pochodzeniu. Z drugiej strony, kiedy mówimy 
o Rusi (czy też o Królestwie Polskim w sensie – Polonia Minor vel Maior), musimy pamiętać, że pojęcia „Ruś”, 
„ziemie ruskie”, czy „Rusin” mają swój zakres geograficzny. W wąskim pojęciu jako „Ruś” traktowano np. 
Kijowszczyznę, Czernihowszczyznę, czy Perejasławszczyznę, niemniej w przypadku chociażby tzw. Rusi 
Zaleskiej, zamieszkujący tam ludzie nie utożsamiali się z Rusinami i Rusią, a miejscowe elity nie postrze-
gały swojej ojczystej ziemi jako prawdziwej Rusi. Podobne przykłady można odnaleźć także na innych 
obszarach. Latopis kijowski odnotowuje ciekawą sytuację z udziałem księcia halickiego Wołodymyrka 
Wołodarewica (zm. 1152/3), który w 1152 roku, wyprowadzając ze swojego dworu ambasadora księcia 
kijowskiego Izjasława Mścisławowicza (zm. 1154) – Piotra Borysławowicza, miał wypowiedzieć następu-
jące zdanie: „поругасѧ ему . и реч ̑ поѣха мужь Рускии ѡбуимавъ всѧ волости”. Z tych słów może 
wynikać, że nie uważał on siebie za „męża ruskiego”, pomimo że pochodził z tego samego rodu (sic!), co 
rywalizujący z nim Izjasław. Z tego względu terminy „Ruś”, „Rusin”, podobnie zresztą jak i „Polska”, „Polak” 
(w tradycji latopisarskiej – Лѧхъı), w ogólnym znaczeniu miana noszonego przez mieszkańców wspomnia-
nych krajów w średniowieczu, są moim zdaniem raczej pojęciami politycznymi. Dla porównania, chociażby 
w łacińskojęzycznej spuściźnie Królestwa Węgierskiego, państwa Piastów bądź Niemiec nie napotyka 
się lokalnych określeń, tymczasem słowa „haliczanin”, czy „smolnianin” zostały odnotowane na kartach 
latopisów. Wiadomo również, że na Ruś napływały liczne etnosy. Chodzi nie tylko o Waregów, ale także 
o ludy stepowe, które pobudzały międzykulturową wymianę pomiędzy Słowianami i nie-Słowianami we 
władztwie Rurykowiczów. Naturalnie, w poszczególnych ziemiach zarządzanych przez przedstawicieli tej 
dynastii funkcjonowały różnego rodzaju lokalne określenia, których używali tamtejsi mieszkańcy, niemniej 
wraz z upływem kolejnych wieków pamięć o nich dość mocno się zatarła. 

Wydawałoby się, że państwa, w których panowali Piastowie i Rurykowicze były zróżnicowane konfesyjnie. 
Jak wiadomo, na Rusi od czasów Włodzimierza Świętosławowicza (zm. 1015) funkcjonowało chrześcijań-
stwo w obrządku wschodnim, zaś panujący w Polsce Mieszko I (zm. 992) ochrzcił się w obrządku łacińskim. 
Wraz z przyjęciem wiary z Bizancjum pojęcie, czy też koncept „Rusi” zaczął konsolidować się wokół Cerkwi 
prawosławnej oraz dynastii rządzącej na tym obszarze, do czego w istotnie przyczynili się prawosławni 
duchowni. Religia ta rozpowszechniła się nie tylko wśród Słowian zamieszkujących na tym obszarze, ale 
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również Bałtów i nomadów (należy wspomnieć, chociażby o licznych rusko-połowieckie małżeństwach 
w okresie od końca XI wieku do poł. XIII stulecia), którzy wraz z odrzuceniem pogaństwa zmieniali swój 
styl życia i osiedlali się w różnych częściach ziemi kijowskiej, czernihowskiej, halickiej etc. W państwie 
Piastów nowa wiara determinowała rozwój kraju, niemniej w żadnym przypadku różnica konfesyjna oraz 
przepisy kanoniczne, chociażby zakazujące Rusinom małżeństw z katolikami, nie przeszkadzały zawie-
raniu mariaży pomiędzy przedstawicielami rodów panujących, władających w obydwu krajach, których 
pierwsze przykłady miały miejsce już w czasach Bolesława Chrobrego (zm. 1025). 

Nie należy również zapominać o kwestii językowej. Wiele zachodnioeuropejskich źródeł odnotowuje, że 
mowy Polaków, Rusinów, Czechów a nawet mieszkańców Królestwa Węgier były do siebie podobne co 
najmniej do XIV stulecia. W związku z tym elity wspomnianych państw nie potrzebowały tłumaczy, żeby 
się ze sobą komunikować. Co więcej, z analizy zapisów na korze brzozowej oraz graffiti na ścianach cer-
kwi prawosławnych wynika, że na Rusi funkcjonowało kilka dialektów – przede wszystkim nowogrodzki, 
halicki i kijowski – co świadczy iż państwo Rurykowiczów na było aż tak monoetniczne, jak moglibyśmy to 
sobie wyobrażać. Niezależnie od tego, dla wszystkich jego mieszkańców, w tym ochrzczonych przybyszów, 
swoistym lingua franca źródeł pisanych był język starobułgarski lub cerkiewno-słowiański, funkcjonu-
jący nie tylko w granicach metropolii kijowskiej, ale także w Bułgarii, Serbii, czy na niektórych obszarach 
Królestwa Węgierskiego. Niemniej, kwestia poziomu komunikacji pomiędzy chociażby przybyszami ze 
Stepu Wielkiego ze Słowianami (na Rusi, ale również i w Polsce, gdzie znajdowały się osady prowenien-
cji koczowniczej) jest dzisiaj problemem chyba nie do rozwiązania przy pomocy analizy źródeł pisanych. 
W każdym przypadku świat Rurykowiczów, coraz bardziej zesłowianizowany w trakcie dalszych procesów 
asymilacyjnych między elitami, sprzyjał swego rodzaju polityce kulturalnej przemocy wobec innych ludów 
zamieszkujących w ich państwie, czego celem było poszerzenie konfesji prawosławnej. 

Analizując stosunki rusko-polskie warto również pamiętać o pewnej ilości polskich przybyszów, odno-
towanych w źródłach jako „Ljachi” na służbie księstw oraz pojedynczych książąt ruskich, jak i Rusinach 
w państwie Piastów, co najmniej od czasów Bolesława Chrobrego. Wśród elit obu państw jeszcze w X–XI 
w. widoczni są także Węgrzy oraz skandynawscy Waregowie. Co więcej, ludność z Cesarstwa Bizantyj-
skiego, ratując się przed różnego rodzaju prześladowaniami zwłaszcza w XII w. uchodziła właśnie na Ruś. 
W Królestwie Polskim znane są natomiast przypadki uciekinierów z Czech i Rzeszy Niemieckiej. 

2. OBRAZ POLAKÓW I RUSINÓW W ŚWIETLE POLSKIEJ I RUSKIEJ 
TRADYCJI KRONIKARSKIEJ

Od XI wieku do połowy XIV stulecia zawarto co najmniej 27 małżeństw pomiędzy przedstawicielami Pia-
stów i Rurykowiczów, w tym jednego konkubinatu oraz kilku ślubów półdynastycznych. W jednej trzeciej 
kobiety z rodu panującego w Królestwie Polskim wydano za mąż za ruskich książąt, zaś w dwóch trze-
cich mężczyźni z tej dynastii wzięli za żony ruskie księżniczki. Dla porównania, liczba rusko-węgierskich 
mariaży wynosi 15 lub 16. Warto także pamiętać o pewnej ilości ślubów węgiersko-polskich od XIII stule-
cia do połowy XIV wieku, co doprowadziło do powstania wielkiej rodziny monarszej w tej części Europy. 
W każdym nowym pokoleniu zachowany pozostawał rodzinny stosunek kolejnego władcy ruskiego do 
następnego księcia piastowskiego na Mazowszu, Śląsku, w Małopolsce, czy w Wielkopolsce (za wyjątkiem 
Pomorza). Tradycje matrymonialne miały istotny wpływ na ogólną opinię elit intelektualnych o sąsiadach.

Wiadomo też, że Ruś była krainą daleko bogatszą od Polski. W związku z tym niekiedy w źródłach polskich 
zauważalna jest zazdrość oraz powodowana nią chęć czerpania w pewien sposób z obfitości tych ziem. 
Jednym ze sposobów na to było porywanie pojedynczych ruskich książąt, chociażby pojmanie Wołodara 
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Rościsławowicza (zm. 1124) w 1122 roku przez palatyna Piotra Włostowica oraz domaganie się zań okupu. 
Inną opcją było zawieranie mariaży (np. książę mazowiecki Konrad, zm. 1247). W latopisarstwie ruskim, 
redagowanym przez duchowieństwo greckie lub bułgarskie można natrafić na niepochlebne opinie o ludach 
zachodnioeuropejskich wyznających łacińską wiarę, zwłaszcza po zdobyciu Konstantynopola przez uczest-
ników IV krucjaty w kwietniu 1204 roku. O „Ljachach” poza kilkoma wyjątkami brakuje w nich ostrych opinii, 
pomimo tego, że od początku XI stulecia do drugiej połowy XIV wieku, według moich obliczeń, doszło do 
co najmniej 24 wypraw Piastów na ziemie ruskie, podczas których miały miejsce oblężenia miast, star-
cia o różnym charakterze oraz walki toczone o różne trony miast Rurykowiczów. Wypowiedzi latopisar-
skie na temat uczestniczących w nich „Ljachów” sprowadzają się do odnotowania faktów historycznych. 
Po inwazji mongolskiej w połowie XIII wieku zaczęto jednak postrzegać relacje z sąsiadami w nieco inny 
sposób. Paradygmat stosunków międzydynastycznych został zmieniony, a Rusini zaczęli być postrzegani 
jako sojusznicy chana. 

Ciekawostką dotyczącą stosunków rusko-polskich są wyprawy ukierunkowane na zdobywanie łupów 
oraz pozyskanie osadników do kolonizowania swoich ziem. Jeszcze w XI wieku postępowali tak zarówno 
Polacy, jak i Rusini, którzy dążyli do zasiedlenia jak największych obszarów swoich państw. Usiłując 
pozyskać ludność do tego celu wojownicy jednego lub drugiego państwa czasami dość głęboko wdzie-
rali się w granice sąsiedniego kraju i porywali jego mieszkańców, co powodowało jego wyludnienie oraz 
chwilowy kryzys gospodarczy. W końcu w 1229 roku zawarto układ międzydynastyczny, który zakazywał 
wołyńskim Romanowiczom łupienia polskich wsi oraz zabraniał Piastom uprowadzania ruskiej czeladzi. 
Przykładów tego rodzaju umów brakuje na przykład w stosunkach rusko-węgierskich, czego przyczyną 
mogła być bariera geograficzna dzieląca Ruś i Królestwo Węgierskie między XII stuleciem a połową XIII 
wieku – między obydwoma państwami znajdowało się pokryte lasem pasmo górskie, utrudniające obydwu 
stronom przeprowadzanie wypraw łupieżczych. 

3. NAJAZD MONGOLSKI – WYBÓR CYWILIZACYJNY W STOSUNKACH 
RUSKO-POLSKICH XIII–XIV WIEKU

Nie ulega żadnej wątpliwości, że najazd mongolski z lat 1237–1242 spowodował rozpad państwa Rurykowi-
czów. Rodzina Romanowiczów, zamieszkująca i rządząca w czasie owej inwazji na zachodzie ziem ruskich 
(w szerokim znaczeniu pojęcia), a zwłaszcza na Wołyniu, Rusi Halickiej oraz częściowo na Kijowszczyź-
nie, poprzez związki matrymonialne (przykładowo: babcią księcia Romana Mścisławowicza, założyciela 
rodu Romanowiczów była córka Bolesława Krzywoustego – Agnieszka) i kulturalne oraz tradycje współ-
pracy wojskowej (węgierskie, polskie lub polsko-węgierskie wyprawy na Halicz, Włodzimierz Wołyński, 
Przemyśl, Bełz etc.) była włączona w życie krajów Europy środkowej i zachodniej. W krytycznej sytuacji, 
spowodowanej wtargnięciem Mongołów na Ruś, należało podjąć ważne decyzje dotyczące przyszłej poli-
tyki – z kim i jak współpracować, żeby państwo Daniela Romanowicza (zm. 1264) oraz jego brata Wasylka 
(zm. 1269) nie zostało podporządkowane Mongołom na wzór obszarów znajdujących się na północnej Rusi 
(w szerokim znaczeniu pojęcia). Daniel musiał uznać pewnego rodzaju zależność od azjatyckich najeźdź-
ców, prócz tego jednak prowadził ukierunkowaną na Zachód działalność zewnętrznopolityczną. Pomimo 
wychowania przez matkę w tradycji bizantyjskiej oraz związków poprzez jej pochodzenie z Monomacho-
wiczami, nawiązał on ścisłe kontakty ze stolicą papieską w Rzymie, co zaowocowało koncepcją ewen-
tualnej koronacji księcia oraz włączenia go do wielkiej rodziny monarchów namaszczonych przez głowę 
kościoła łacińskiego lub przez jego legatów.

Daniel Romanowicz po wieloletnich starciach z polskimi, węgierskimi i ruskimi rywalami miał prawo czuć 
się samodzielnym władcą o mocnej pozycji w swoim zjednoczonym państwie. Wyraz temu dał przy oka-
zji wizyty na dworze Batu-chana, dokąd udał się po jarłyk w 1245 roku. Musiał on wówczas maksymal-
nie wykorzystać swe talenty dyplomatyczne tak, aby zachować możliwie jak najmniejszą zależność od 
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państwa  potomków Czyngiz-chana, czyli Złotej Ordy. Niemałych umiejętności politycznych wymagały 
także rozmowy z Rzymem. W związku z podporządkowaniem Konstantynopola krzyżowcom nie mógł on 
liczyć na wsparcie dość słabych władców bałkańskich, na przykład, Laskarisów, rządzących w Imperium 
Nicejskim. Ewentualną pomoc można było uzyskać od zachodnich sąsiadów. Wobec Mongołów Piastowie 
i król węgierski Bela IV (zm. 1270) zachowywali się bardzo ostrożnie, dobrze pamiętając o zniszczeniach, 
jakie przyniósł ich najazd w latach 1241–1242. Wiele wiadomo o strachu przed najeźdźcami, jaki panował 
wówczas na Węgrzech. Bela IV obawiał się ich kolejnego najazdu mongolskiego i chyba z tego powodu 
oddał w 1246 roku swoją ukochaną córkę Konstancję (zm. po 1287/8) za mąż za syna Daniela, Lwa (zm. ok. 
1301). Małżeństwo to z punktu widzenia dworu w Budzie było traktowane jako mezalians, którego Arpado-
wie przez wieki nigdy nie dopuścili w stosunku do innych państw sąsiednich. Niemniej w aktualnej sytu-
acji politycznej dzięki temu mariażowi Daniel poprawił swoją pozycję polityczną i dynastyczną wobec elit 
zachodnioeuropejskich. Na sąsiadujących z jego państwem ziemiach polskich był on postrzegany jako 
osoba zasługująca na koronę królewską. Z tego względu Piastowie mazowieccy – spokrewnieni zresztą 
z Romanowiczami – zachęcali go do koronacji, licząc przy tym na własne korzyści, jakie mogłyby przy-
nieść chociażby wspólne wyprawy nad Bałtyk, przeciwko Jaćwingom, Prusom, czy Litwinom. Ponadto 
dawało to perspektywy na ewentualne małżeństwo z córką Daniela, dla któregoś z synów lub wnuków 
księcia mazowieckiego. 

Od połowy XIII wieku w Polsce zaczęła się zupełnie inna tradycja spoglądania na „władców królestwa 
Rusi” (bo spotykamy również ten termin), niestety do końca nigdy niezinstytucjonalizowanego. Piastowie 
małopolscy oraz śląscy często traktowali Romanowiczów jako sojuszników chana mongolskiego, nato-
miast ich krewni z Mazowsza liczyli na ich wsparcie oraz kontynuację stosunków międzydynastycznych.

Podczas rządów Władysława Łokietka (zm. 1333) oraz Kazimierza III Wielkiego (zm. 1370) oraz po odzie-
dziczeniu tronu Romanowiczów w 1323 roku przez potomka Konrada Mazowieckiego Bolesława Jerzego 
Trojdenowicza (zm. 1340) w stosunkach rusko-polskich doszło do zmian. Po otruciu „króla Rusi i księcia 
Włodzimierza” w kwietniu 1340 roku król Polski niespodziewanie zaatakował Lwów, zrabował tamtejszy 
skarbiec (w tym dwie korony, tron, płaszcz intronizacyjny, dwie relikwie Drzewa Krzyża Świętego etc.) 
i wywiózł jego zawartość do Krakowa. Kazimierz Wielki powołując się na prawa dynastyczne, na mocy któ-
rych miał odziedziczyć państwo Romanowiczów (Regnum Russiae), wykonał swego rodzaju ruch zugzwan-
gowy. Nie tylko bowiem nie wiedział, jak to dokładnie uzasadnić, ale również nie miał wizji zintegrowania 
tego obszaru z Królestwem Polskim. Zresztą do rozwiązania tego problemu nigdy nie doszło ze względu 
na śmierć Piasta oraz objęcie władzy nad Wisłą przez jego siostrzeńca Ludwika Andegaweńskiego (zm. 
1382), tytułowanego Galiciae Lodomeriaequae Rex. 

Problem legalnego odziedziczenia ziem Królestwa Rusi przez polskich władców rozwiązał Władysław 
Jagiełło (zm. 1434), który okazał się atrakcyjnym władcą nie tylko dla polskich możnych, ale także dla 
Rusinów. Na zjeździe w Haliczu w 1427 roku został on uznany przez halickie elity prawdziwym królem kraju. 
Podczas jego długich rządów oraz w kolejnych latach nie zaistniał problem osłabienia wzajemnych relacji 
z Rusinami. Brali oni udział w wyprawach pod Grunwald w 1410 roku, czy pod w Warnę 1444 roku (wiadomo 
także o ich udziale w kampaniach króla Węgier Zygmunta Luksemburczyka, zm. 1437). 

Korona Polska zresztą przyniosła ruskim ziemiom swego rodzaju spokój, co współczesna historiografia 
ukraińska postrzega z dynastycznego punktu widzenia. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Jagiellono-
wie byli z pochodzenia Litwinami. Takie podejście do przedstawiania dziejów, w tym stosunków rusko-
-polskich poważnie rywalizuje z mitem kozackim opartym na działalności Bohdana Chmielnickiego (zm. 
1657) i jego kontynuatorów.
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4. PAMIĘĆ HISTORYCZNA ORAZ MIEJSCA PAMIĘCI HISTORYCZNEJ 
RELACJI POLSKO-RUSKICH 

Poza olbrzymią liczbą publikacji naukowych, dotyczących stosunków rusko-polskich w średniowieczu, 
warto zwrócić uwagę na potrzebę rozwoju wspólnej pamięci historycznej oraz upamiętnienia miejsc 
z nią związanych, o czym należy pamiętać przy wychowywaniu kolejnych pokoleń Polaków i Ukraińców. 
Nie ulega wątpliwości, że jest ich bardzo wiele zarówno w Polsce jak i na Ukrainie. Idea francuskiego 
historyka Pierre’a Nory (ur. 1931) o pamięci historycznej, dość dobrze zrealizowana w większości państw 
Europy zachodniej, powinna być także propagowana i wdrażana w krajach środkowo-wschodniej części 
starego kontynentu. Na fundamencie, jaki pozostał po działalności historyków poprzednich pokoleń (od 
XIX stulecia) oraz dorobku ich następców, zajmujących się stosunkami polsko-ruskimi (który jest naprawdę 
olbrzymi) warto podejmować inicjatywy, żeby każdy turysta, odwiedzając któreś z tych państw, wiedział, 
gdzie odbywały się najważniejsze wydarzenia z ich wspólnej  średniowiecznej historii. 
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Konflikty militarne sąsiadujących ze sobą państw były typowym zjawiskiem w średniowieczu. Ich istotnym 
celem było nie tyle zdobycie zwycięstwa w walnej bitwie, co zniszczenie zaplecza ekonomicznego rywali, 
a także osiągnięcie zysków materialnych przez zdobycie łupów oraz schwytanie i uprowadzenie jeńców 
dla okupu lub na potrzeby osiedlenia ich na obszarze własnego kraju. Polska i Ruś nie były tutaj wyjątkiem. 
Pokojowe okresy w relacjach obydwu tych państw były przerywane konfliktami i wzajemnymi najazdami, 
w trakcie których poddani Piastów bywali uprowadzeni przez oddziały Rurykowiczów na wschód. 

Pierwsze informacje o polskich jeńcach na Rusi odnaleźć można w najstarszym latopisie ruskim – „Powie-
ści Minionych Lat” – pod 1031 rokiem. Wówczas książę kijowski Jarosław Włodzimierzowicz, nazwany póź-
niej Mądrym, oraz jego brat, książę Czernihowa Mścisław Włodzimierzowicz, wyprawili się na należące do 
Piastów Grody Czerwieńskie, zajęli je, a tamtejszą ludność schwytali i uprowadzili. Autor ruski wskazał 
także ich dalszy los – Jarosław i Mścisław podzielili się jeńcami i cześć z nich osiedlili na południowym 
pograniczu państwa ruskiego, na sąsiadujących ze stepem terenach nad rzeką Roś. Jak wynika z informa-
cji latopisarskiej, przybysze z ziem polskich zamieszkiwali tam przynajmniej do początku XII wieku i przez 
dłuższy czas zachowywali swoją odrębność etniczną.  

Po raz kolejny polscy jeńcy mogli pojawić się na Rusi w roku 1069, kiedy stacjonujące w ziemi kijowskiej 
oddziały Bolesława Szczodrego zostały zaatakowane przez miejscowych. Wiadomo, że w wyniku tego 
zabito część żołnierzy Piasta, niewykluczone jednak, że część z nich wzięto do niewoli, skutkiem czego 
mogli oni pozostać na Rusi. 

Domyślać się można, że do brania jeńców dochodziło także w trakcie najazdów Rurykowiczów na ziemie 
Piastów, które nie zostały szerzej opisane przez ruskich latopisarzy czy polskich kronikarzy. Takie wyprawy 
miały miejsce między innymi w 1092 roku (najazd księcia trembowelskiego Wasylka Rościsławowicza 
i wspierających go Połowców), czy w 1120 roku (najazd księcia wołyńskiego Andrzeja Włodzimierzowicza 
i oddziałów połowieckich).  

Pewnym jest natomiast, że kolejna wielka partia polskiej ludności została uprowadzona na tereny Ruryko-
wiczów w latach 40. XII wieku, kiedy książę kijowski Wsiewołod Olgowicz wsparł Władysława II Wygnańca 
w jego walce z młodszymi braćmi. Wówczas oddziały Rusinów dwukrotnie wkraczały w piastowskie gra-
nice – w 1142 roku uczestniczyli w zdobywaniu Czerska, a w 1145 roku ratowali najstarszego syna Bolesława 
Krzywoustego po zadanej mu przez braci klęsce nad Pilicą. W trakcie obu tych wypraw siły Rurykowiczów 
zagarnęły „многъ полонъ”, tj. licznych niewolników. Przy tym, latopisarz ruski specjalnie podkreślił, że 
w trakcie pierwszej wyprawy uprowadzeni zostali głównie osadnicy („въземъше боле мирнъıхъ неже 
раатьнъıхъ”).

Chociaż dla drugiej połowy XII i pierwszych dziesięcioleci XIII wieku nie posiadamy bezpośrednich infor-
macji na interesujący nas temat, to nie ulega wątpliwości, że praktyka uprowadzania ludności w czasie 
wzajemnych najazdów nadal miała miejsce. Jej wyraźnym świadectwem jest opis wyprawy wołyńskich 
Romanowiczów i księcia mazowieckiego Konrada przeciwko księciu wielkopolskiemu Władysławowi Lasko-
nogiemu pod Kalisz w 1229 roku.  Z „Latopisu halicko-wołyńskiego” (Kroniki Romanowiczów”) dowiadujemy 
się, że w jej trakcie doszło do schwytania przez Rusinów dużej ilości miejscowej ludności („приѧша плѣнъ 
велик ̑”). W większości byli to mieszkańcy okolic Kalisza, Milicza (ob. m. Milicz w województwie dolnoślą-
skim) i Starogrodu (ob. w. Starogród w powiecie krotoszyńskim w województwie wielkopolskim). Niezwykle 
ciekawą jest także informacja odnotowana w źródle ruskim o tym, że Rusini starali się w pierwszej kolej-
ności chwytać osadników, czeladź i kobiety szlacheckiego pochodzenia („Роуси бо бѣахоу  полонилѣ 
многоу челѧдь . и боѧръıнѣ”). 
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Wydaje się, że w końcu lat 20. XIII wieku skala uprowadzania jeńców była na tyle duża, że stała się poważ-
nym problem dla obu stron i wymagała pilnego uregulowania. Próbę tego powzięto w czasie wspomnia-
nej już rusko-mazowieckiej wyprawy pod Kalisz w 1229 roku. Jak informuje źródło ruskie, po uzgodnieniu 
porozumienia z kaliszanami, książę mazowiecki Konrad oraz książę wołyński Daniel Romanowicz zawarli 
traktat sojuszniczy. Jednym z jego głównych punktów było postanowienie, żeby nie brać do niewoli ani 
ruskiej, ani polskiej ludności („створиша  же  межи собою клѧтвоу Роусь и Лѧхове . аще по семь 
коли боудеть . межи ими . оусобица не воевати Лѧхомъ Роуское челѧди ни Роуси Лѧдьскои”).      

Można uważać, że traktat z 1229 roku na jakiś czas przyniósł oczekiwany efekt ograniczając wzajemne 
uprowadzanie ludności. Dla lat 30. XIII wieku źródła nie wspominają o wyprawach Rusinów na ziemie pol-
skie w celu brania jeńców. Owszem, Polacy nadal mogli trafiać do ich niewoli, aczkolwiek miało to miejsce 
głównie w wyniku przegranych starć, jak chociażby po zwycięstwie Romanowiczów w bitwie pod Jaro-
sławiem (1245), kiedy książęta ruscy schwytali wielu wojów Bolesława Wstydliwego. 

Sytuacja ponownie zaczęła ulegać zmianom w połowie lat 40. XIII wieku. W 1243 roku książęta halicko-
-wołyńscy Daniel i Wasylko Romanowiczowie zorganizowali wielką wyprawę przeciwko władcy krakow-
skiemu Bolesławowi Wstydliwemu. W jej wyniku poza łupami schwytali oni także wielką ilość jeńców. 
Taka sytuacja wielokrotnie powtarzała się w drugiej połowie XIII wieku. W 1268 roku książę ruski Szwarno 
Daniłowicz dwukrotnie zaatakował ziemie Bolesława Wstydliwego i „взѧша полона много”; w 1279 
roku władca włodzimierski Włodzimierz Wasylkowicz zdobył licznych niewolników podczas działań prze-
ciwko księciu czerskiemu Konradowi II, a w 1281 roku – przeciwko księciu płockiemu Bolesławowi II; w 1282 
roku książę halicki Lew Daniłowicz i Włodzimierz Wasylkowicz uprowadzili wielką ilość ludności z okolic 
Lublina, a książę włodzimierski dodatkowo jeszcze z Sochaczewa; w 1291 roku osadnicy lubelscy stali się 
ofiarą władającego w Bełzie Jerzego Lwowicza. Ostatnia z odnotowanych w źródłach trzynastowiecz-
nych wypraw ruskich do Polski, która przyniosła najeźdźcom dużą ilość jeńców, był najazd księcia halic-
kiego Lwa Daniłowicza na ziemię wrocławską w 1289 roku. W wyniku tych wszystkich wypraw do niewoli 
Rusinów mogli trafić nie tylko pospolici poddani książąt polskich, ale również reprezentanci wyższych 
warstw społecznych. 

Praktyka uprowadzania przez Rusinów polskiej ludności w trakcie kampanii wojskowych nie była wów-
czas niczym wyjątkowym. Piastowie i ich oddziały również zagarniały ludność ruską podczas najazdów 
na ziemie swych wschodnich sąsiadów. Można tutaj wymienić chociażby uprowadzenie jeńców w czasie 
wyprawy kijowskiej Bolesława Chrobrego w 1018 roku, schwytanie mieszczan włodzimierskich przez 
oddziały Leszka Białego i jego brata Konrada w 1206 roku, wzięcie wielkiej ilości brańców z ziemi halic-
kiej przez wojska Leszka Białego w 1210 i z ziemi bełżeckiej i czerwieńskiej w 1225 roku, czy przez Leszka 
Czarnego z okolic Brześcia w 1282 roku.   

Na zakończenie warto kilka słów powiedzieć o dalszych losach polskich jeńców. Niestety są one bardzo 
słabo uchwytne w źródłach, niemniej na ich podstawie można pokusić się o pewne wnioski.  Osadzenie 
uprowadzonej przez Jarosława Włodzimierzowicza ludności nad rzeką Roś sugeruje, że większość podda-
nych Piastów, którzy trafili do niewoli była wykorzystywana do zasiedlenia pogranicza lub nieuprawianych 
ziem. Część z nich pozostawała na Rusi na zawsze, niektórzy zaś mieli szansę wrócić w rodzinne strony. 
Mogło to nastąpić w wyniku uiszczenia okupu lub decyzji władców, którzy zawierali umowy z Piastami, 
zabiegającymi o uwolnienie swoich poddanych. 
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Debata pt.  
„Ukraina w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów” 

odbyła się 22 września 2022 roku.

UKRAINA W RAMACH 
RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW, 

XVI–XVIII WIEK

W dyskusji udział wzięli:

�prof.�Wiktor�Brechunenko�(Narodowa Akademia Nauk Ukrainy)

oraz dr�Piotr�Kroll��(Uniwersytet Warszawski)

Rozmowę poprowadził 
dr�Artur�Goszczyński�(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 

Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
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Dr�Artur�Goszczyński: W związku z toczącą się na Ukrainie wojną, w ostatnich miesiącach 
w polskich mediach, miało miejsce wiele różnego rodzaju rozmów i debat, których uczestnicy 
niejednokrotnie odwoływali się do relacji polsko-ukraińskich na przestrzeni dziejów. Niekiedy, 
można w tym kontekście usłyszeć, że owe stosunki od swego zarania były naznaczone pięt-
nem kolonializmu. Nie jest to nowy temat w debacie publicznej, pojawił się on już bowiem przy 
okazji dyskusji wokół książki Jana Sowy pt.: „Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania 
z nowoczesną formą”, a także po przyznaniu Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk. W nawiązaniu 
do tego chciałbym zapytać panów, jakie konsekwencje dla ziem Ukrainy miała ich inkorpo-
racja do Korony w 1569 roku? Chodzi mi o rozwój cywilizacyjny, strukturę własności i demo-
grafię. Czy możemy w jakikolwiek sposób mówić o wspomnianym polskim kolonializmie na 
tym obszarze w pejoratywnym znaczeniu tego słowa? Czy też pojęcie to należy postrzegać 
tak, jak widziała je przedwojenna historiografia, tj. jako działania osadnicze?

Prof.�Wiktor�Brechunenko: Chciałbym powiedzieć, że teraźniejsza historiograficzna sytu-
acja prowadzi do tego, że punkt widzenia polskich i ukraińskich badaczy na charakter unii 
lubelskiej jest zbliżony. Nikt już nie mówi o tym w kategoriach kolonializmu. Niemniej, kiedy 
patrzymy na ten akt jako zwiastun tworzenia równowagi w Europie Środkowowschodniej, jawi 
się on nam jako bardzo korzystny dla rozwoju tego regionu, który hamował aspiracje carów. 
Z perspektywy XXI w. bardzo dobrze to widać. Synergia w trójkącie: Korona Polska, Wielkie 
Księstwo Litewskie i Ruś była sposobem, aby poradzić sobie z problemem moskiewskim. 
Zaburzenie tej równowagi w połowie XVII w. osłabiło Ukrainę, Polskę i Litwę oraz zaowoco-
wało innymi konsekwencjami. W dalszej perspektywie należały do nich rozbiory Rzeczpo-
spolitej w końcu XVIII wieku, a także prawdziwy kolonializm prowadzony przez Moskwę wobec 
Ukrainy w XIX wieku. Patrząc na unię lubelską przez ten pryzmat można wyraźnie zauważyć 
jej korzystne skutki dla tych państw.

Jeżeli szlachta ruska czegoś nie uzyskiwała, zazwyczaj wynikało to z jej bierności. Zgadzam 
się z profesorem Zbigniewem Wójcikiem, który w latach 70. XX wieku stwierdził, że kryzys 
Ukrainy w składzie Rzeczpospolitej, jaki zaowocował wydarzeniami wstrząsającymi jej zie-
miami od połowy XVII wieku do końca tegoż stulecia, miał swoje korzenie w przywilejach 
lubelskich, które nie uwzględniały Rusi jako czynnik polityczny. A jednak tamtejsza szlachta 
nie dążyła do zmiany tego stanu rzeczy. Litewscy herbowi robili wszystko, żeby zachować 
swoją odrębną państwowość i zapobiec pierwotnym planom Koroniarzy, którzy snuli wizję 
przekształcenia Wielkiego Księstwa na „Nowopolskę”. Wszystko potoczyło się drogą par-
lamentarną, w wyniku czego Litwa uzyskała większość z tego, czego chciała. Natomiast 
ruska szlachta nijak nie wspominała o uznaniu Rusi jako trzeciego członka Rzeczpospoli-
tej. Właśnie dlatego demonstrowała ona niechęć do samodzielności ustrojowej w ramach 
Rzeczpospolitej. Nie należy więc czegokolwiek mówić o jakiejkolwiek winie Koroniarzy czy 
Litwinów, wszystko zaś należy złożyć na postawę ruskich panów braci. Tym bardziej, że 
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podczas sejmu lubelskiego po raz pierwszy zostały złamane przepisy przywilejów (odłą-
czenie powiatu mozyrskiego od województwa kijowskiego i wcielenie go do województwa 
mińskiego od 1 lipca 1569 roku). Potem wszystko potoczyło się tak, a nie inaczej, ponieważ 
szlachta ruska sama na to pozwoliła. 

Jestem zdania, że należy popatrzeć trzeźwo na tę sytuację. Szlachta polska zajęła stanowisko 
podobne do tego, jakie przyjęłaby na jej miejscu każda elita XVI lub XVII stulecia, zauważająca 
możliwość narzucenia własnych rozwiązań. Korzenie organizmu Rzeczpospolitej miały duży 
wpływ na rozwój całego państwa, w tym Ukrainy i Litwy. A jednak stanowisko ruskich herbo-
wych, między innymi kniaziów, na sejmie lubelskim było głównym powodem niekorzystnego 
położenia Rusi w ramach państwa. Potem, na początku XVII wieku, tamtejsza szlachta gene-
rowała mit o Rusi, jako trzecim członie Rzeczpospolitej, ale to był tylko mit i wszyscy o tym 
wiedzieli. Akta sejmu lubelskiego ani słowem o tym nie wspominają. Za to Ruś musi dziękować 
swojej elicie, która nie zdążyła się wynieść na ten poziom. Dlatego jestem zdania, że najpierw 
trzeba popatrzeć na stanowisko elity ruskiej, a dopiero potem na zdanie Koroniarzy.

Dr�Piotr�Kroll: W większości zgadzam się z prof. Wiktorem Brechunenko. Na sejmie lubelskim 
w 1569 roku strona ruska nie wykazała się daleko idącą inicjatywą. To było podyktowane 
obawą przed włączaniem ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w skład Korony. 
Taka perspektywa pojawiła się bardzo wcześnie. Pierwsze dokumenty i rozkazy królew-
skie, mówiące o tym, że ziemie te zostaną inkorporowane, pojawiły się w obiegu publicznym 
w kwietniu 1569 roku. Niepokojono się, że doprowadzi to do zaprowadzenia na ich obszarze 
zwyczajów, które wywalczyła sobie szlachta w dobie sejmów egzekucyjnych, w tym między 
innymi bardzo wrażliwy dla tamtejszej magnaterii (kniaziów) punkt o egzekucji dóbr. Poza tym 
przedstawiciele ruskich elit przez dłuższy czas wykazywali daleko idącą lojalność wobec 
Litwinów i dążyli do tego, żeby utrzymać wspólny front w dobie starań Koroniarzy o narzu-
cenie swojej wizji nowej unii polsko-litewskiej. Dopiero rozkazy Zygmunta Augusta, jego zde-
cydowane kroki pod postacią wydania dwóch aktów inkorporacyjnych dla Podlasia i Woły-
nia oraz groźba, iż pozbawi urzędów tych, którzy nie przyjadą do Lublina złożyć przysięgi na 
wierność Koronie (tę groźbę zrealizowano w przypadku Podlasia), stanowiły zimny prysznic 
dla strony ruskiej, która obawiając się, że król siłowo przeprowadzi inkorporację, po prostu 
zrezygnowała z dalszego oporu przed inkorporacją. Co więcej, po dopełnieniu formalności 
posłowie wołyńscy brali aktywny udział w obradach sejmu, a zwłaszcza w pracach nad przy-
wilejem inkorporacyjnym. Dzięki temu udało im się sporo „ugrać” w tej debacie. Zachowano 
język ruski jako język urzędowy dla włączanych województw. Potwierdzono również odręb-
ność prawną ziem ruskich, na których miał obowiązywać II Statut litewski. Pozostawiono 
wiele z tego, co do tego momentu funkcjonowało na terenie Wołynia i Ukrainy, w tym także 
system urzędów. Nie wprowadzono tam egzekucji dóbr, zachowano prawo posługiwania się 
tytułami kniaziowskimi. Widać więc, że Wołynianom udało się sporo zyskać. Oczywiście, 
można zarzucać elicie ruskiej swego rodzaju kapitulację w kwestii wywalczenie swojego 
prawa do bycia trzecim członem państwa formowanego na sejmie lubelskim. Niemniej pamię-
tajmy, że panowie ruscy, dominujący w życiu politycznym Wołynia i Kijowszczyzny, nie byli 
zainteresowani, aby te ziemie zajmowały w ramach Rzeczpospolitej pozycję równą Koronie 
i Litwie. Być może zaważyło na tym małe wyrobienie polityczne zarówno magnaterii, jak też 
szlachty, a długi opór z wykonaniem przysięgi na wierność Koronie i tym samym zgodę na 
inkorporację, pozbawił ich szansy na skuteczne negocjowanie upodmiotowienie Rusi jako 
trzeciego członu nowego państwa.
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Konsekwencje inkorporacji do Korony były niewątpliwie ogromne. Całkiem niedawno Łukasz 
Adamski, w jednym ze swoich tekstów, zwrócił uwagę na to, że Litwa i Ukraina (kraje, które 
przez lata należały do ZSRR), nosiły w sobie tradycje Rzeczypospolitej, w tym ducha wolności, 
prawo do sprzeciwu wobec władzy łamiącej zasady. Dlatego na Ukrainie trudno jest zapro-
wadzać takie rządy, jakie widzimy w dzisiejszej Rosji. Ukraina jest państwem posiadającym 
społeczeństwo obywatelskie. Nie jest ono rozwinięte, tak jak amerykańskie, jednak o wiele 
bardziej demokratyczne niż ma to miejsce w przypadku Rosjan. To również jest pokłosiem 
tego, że ziemie ruskie wchodziły w skład Rzeczpospolitej. Zetknęły się wtedy z kulturą poli-
tyczną, która ukształtowała się w XV i XVI wieku w Koronie Polskiej oraz znalazły się też pod 
wpływem cywilizacji zachodnioeuropejskiej. To jest także bardzo ważne w kwestii przyszłości 
ziem ukraińskich po unii lubelskiej. Zwracam uwagę, że elity ruskie dosyć szybko zaakcep-
towały system parlamentarny polsko-litewskiego państwa, weszły doń i wykorzystywały 
go w obronie swoich własnych interesów pod postacią przywilejów inkorporacyjnych, jakie 
otrzymały na sejmie 1569 roku. To wszystko trwało aż do powstania Chmielnickiego, które 
zmieniło całą sytuację. Księgi grodzkie, które znajdują się w Centralnym Państwowym Archi-
wum Historycznym Ukrainy w Kijowie, do 1648 roku w większości były prowadzone w języku 
ruskim, zaś po tej dacie zaczęto sporządzać wpisy do nich w języku polskim, co znamionuje 
bardzo dużą zmianę cywilizacyjną na tym obszarze. Doszło do wyraźnego podziału na sto-
jących po stronie Chmielnickiego i jego następców, którzy wiązali swoją przyszłość z pań-
stwem kozackim oraz na upatrujących swojej przyszłości z królem, Koroną i Rzeczpospolitą, 
deklaratywnie przyjmujących kulturę polską.

Trudno mówić o jakiejkolwiek polonizacji tych ziem, a raczej o przyjmowaniu języka polskiego 
jako swoistej lingua latina życia politycznego Rzeczpospolitej. Sejmy odbywały się w Krako-
wie, Warszawie albo innych miastach centralnej Korony. Większość ich uczestników posłu-
giwała się właśnie tą mową, w tym Litwini. Dlatego aby uczestniczyć w debacie publicznej 
należało jej używać. Powodowało to jej coraz większą popularność. Natomiast w domu i na 
co dzień szlachta ruska mówiła w języku ruskim. O przywiązaniu do niego świadczą chociażby 
wspomniane wcześniej księgi grodzkie.

Co się tyczy struktury własności, to niewiele zmieniło się w tej kwestii po 1569 roku, ponieważ 
dominującą rolę nadal pełniły wielkie rody – kniaziowie i panowie. Główną tego przyczyną 
było nieprzeprowadzenie egzekucji dóbr na terenie ziem ruskich. Majątki, które stanowiły 
wcześniej własność państwową, wielkoksiążęcą, pozostały w rękach prywatnych. W zasa-
dzie wielka własność magnacka dominowała na tym obszarze, co przekładało się na rolę jaką 
pełniły wielkie rody w życiu politycznym inkorporowanych ziem. Jedynie na sejmiku łuckim 
miejscowa szlachta potrafiła się postawić Ostrogskim, Zasławskim, czy Czartoryskim, pró-
bując wywalczyć coś dla siebie oraz reprezentując interesy średniej szlachty. 

Jeżeli chodzi o demografię, to dokonał się ogromny postęp, dlatego, że ziemie ruskie (poza 
Wołyniem) były pustoszone przez najazdy tatarskie jakie dotknęły je w drugiej połowie XV 
wieku i na początku XVI stulecia. W momencie ich włączenia do Korony akcja kolonizacyjna 
nabrała tempa. Wszak wcześnie, ale powoli i ostrożnie, dokonywała się głównie na Polesiu 
Kijowskim, czyli w bezpiecznym oddalonym, od tatarskich szlaków sięie. Potem osadnicy 
zaczęli zaludniać obszary położone dalej na południe i na wschód. Przyniosło to nie tylko 
skutki związane z demografią tych ziem. Konsekwencje inkorporacji tego obszaru dla sys-
temu politycznego Rzeczpospolitej ewidentnie widać po 1590 roku, kiedy sejm zgodził się, 
aby należące do króla (jako wielkiego księcia litewskiego) tamtejsze wielkie pustki mogły 
trafiać w ręce prywatne. Wówczas pojawili się bardziej rzutcy i energiczni przedstawiciele 
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szlachty polskiej i ruskiej, a przede wszystkim magnaci, którzy zaczęli kolonizować te ziemie, 
wiedząc, że bez rąk do pracy nie będą one przynosić zysków. To również podnosiło obron-
ność na tych terenach, bowiem aby wprowadzić tam osadników trzeba było najpierw zadbać 
o bezpieczeństwo. Ewidentnie widać jak obszar ten rozkwitł po unii lubelskiej.

Dodam jeszcze jedną, bardzo istotną rzecz, chociaż może sama unia lubelska nie miała na 
nią wpływu. Wejście ziem ruskich w sferę kultury zachodnioeuropejskiej i pojawienie się 
kwestii związanych z reformacją, a później z unią brzeską, uświadomiło tamtejszym elitom, 
jak ważne w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym jest wykształcenie. Dzięki temu 
zaczęto organizować tam prawosławne szkolnictwo. Szkoły brackie, akademia ufundowana 
przez Konstantego Wasyla Ostrogskiego, czy później Kolegium Kijowsko-Mohylańskie zało-
żone przez metropolitę kijowskiego Piotra Mohyłę spowodowały gwałtowny rozwój życia 
intelektualnego. Skala tego zjawiska była na tyle duża, że gdy patriarcha Nikon w połowie 
XVII wieku postanowił dokonać reformy cerkwi prawosławnej, poprosił Kijów o przysłanie 
mnichów, którzy będą mu w tym pomagać. Zresztą także Piotr I Wielki, rozpoczynając prze-
kształcanie swojego państwa poprosił o wsparcie z kręgu kijowskich elit intelektualnych, 
w Rosji brakowało bowiem ludzi wykształconych. Ewidentnie więc inkorporacja ziem ruskich 
do Korony wpłynęła na nie pozytywnie. 

Niemniej, jak słusznie zauważył profesor Brechunenko, mimo wszystko zahamowany został 
rozwój własnej państwowości, czy myśli o odrębności narodowej w państwie polsko-litew-
skim. Po powstaniu Chmielnickiego nie dało się już usłyszeć takich głosów, jakie wcześniej 
pojawiały się ze strony szlachty wołyńskiej, a ściślej Adama Kisiela, który mówił o tym, że 
w Lublinie „równi do równych, wolni do wolnych łączyliśmy się my sami. W związku z tym 
oczekujemy, że będziemy traktowani jako odrębny naród w ramach Rzeczpospolitej”. Warto 
zauważyć, że dosyć szybko szlachta zamieszkująca te tereny zaczęła postrzegać Rzecz-
pospolitą jako swoją wielką ojczyznę, z jaką byli związani, której wspólnie z jej pozostałymi 
członkami bronili oraz którą z nimi wspólnie rządzili. Tego dosyć szybko się nauczono.

Dr�Artur�Goszczyński: Cieszę się, że wybrzmiały tutaj pewne opinie, ponieważ w debacie 
publicznej niektóre terminy są częstokroć upraszczane i traktowane anachronicznie. Pan dr 
Kroll poniekąd dotknął tematyki mojego drugiego pytania, które dotyczy miejsca ziem ruskich 
w systemie politycznym Rzeczpospolitej. Chciałbym zapytać, jakie było ich znaczenie dla 
stosunków wewnętrznych w polsko-litewskim państwie? W jaki sposób król wykorzystywał 
je w swojej polityce nominacyjnej? Czy dochodziło do rywalizacji o nadania na tym obsza-
rze? Kolejny element to gospodarka. Czy faktycznie ziemie Ukrainy były swego rodzaju spi-
chlerzem dla całego kraju? Inne kwestie to obronność, stosunki międzynarodowe i kultura 
Rzeczpospolitej. W jaki sposób inkorporacja miała na nie wpływ?

Dr�Piotr�Kroll: Ziemie Ukrainy były niewątpliwie rozległe i bogate oraz przez dłuższy czas nie-
uprawiane. Były tym, co przyciągało różnego rodzaju inwestorów, którzy chcieli tam zakła-
dać wsie, miasteczka i czerpać z nich korzyści. Napływ szlachty koronnej na te tereny nie był 
jednak masowy. Powodem wymiany tamtejszej magnaterii na koronną było wymieranie wiel-
kich rodów ruskich. Do drugiej połowy XVII wieku poza Wiśniowieckimi, Czartoryskimi i San-
guszkami żadni ich przedstawiciele się nie ostali. Ostatni potomek Zasławskich-Ostrogskich 
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zmarł w latach 70. XVII stulecia. Pozostałe rody wymarły wcześniej, a ich miejsce zajęły rody 
koronne – często dzięki polityce rozdawnictwa owych wielkich pustek, prowadzonego przez 
Zygmunta III Wazę, a także przez małżeństwa z córkami znamienitych ruskich rodów.

Co się tyczy roli politycznej województw ukrainnych, to pamiętajmy o potędze majątkowej 
i pozycji tamtejszych rodów ruskich i magnatów pochodzących z Korony. Kontrolowały one 
ukraińskie sejmiki szlacheckie, a tamtejsza szlachta – przede wszystkim kijowska i bra-
cławska - była bardziej uległa wobec patronów magnackich niż szlachta koronna. Nic w tym 
dziwnego biorąc pod uwagę chociażby dysproporcję sił oraz możliwości magnatów jako 
patronów. Mając silną pozycję i poparcie tamtejszych sejmików mogli oni realizować swoją 
politykę w oparciu o miejscową szlachtę. Jedynie sejmik województwa wołyńskiego w Łucku 
był jedynym z tych trzech, gdzie panowie bracia nie dali się zdominować magnaterii. Warto 
jednak zauważyć, że szlachta ruska szybko przyswoiła sobie kulturę polityczną Rzeczpospo-
litej i stała się aktywnym uczestnikiem życia politycznego biorąc udział w sejmach i innych 
wydarzeniach w kraju, jak chociażby rokosz sandomierski. Aktywnie walczyła na forum par-
lamentarnym w obronie swoich przywilejów zagwarantowanych w czasie sejmu lubelskiego 
oraz w obronie prawosławia (po unii brzeskiej). Nie zapominała też o bezpieczeństwie swo-
ich ziem narażonych na najazdy tatarskie. Jednak to właśnie na tych ziemiach rozwinęło 
się zjawisko samowoli magnackiej. Wpływ na to miała nie tylko słabsza pozycja szlachty, 
ale także słabości królewskiego aparatu administracyjnego, bowiem urzędy starosty były 
przeważnie obsadzone przez przedstawicieli wielkich rodów. Samowola przejawiała się m.in. 
w zagarnianiu dóbr szlacheckich sąsiadujących z majątkami magnackimi i umacniania swojej 
pozycji w tym regionie. Opieka magnata była gwarantem bezpieczeństwa przed działaniami 
innych przedstawicieli tej warstwy. To zaś wpływało na wzmocnienie ich dominującej rolę 
w życiu politycznym tych ziem. I miało – obok bogactwa - wpływ na resztę kraju. Sytuacja 
ta bowiem negatywnie wpływała na kulturę polityczną Rzeczpospolitej opartą na średniej 
szlachcie i jej działaniach z okresu ruchu egzekucyjnego oraz równowadze pomiędzy trzema 
stanami sejmującymi Rzeczpospolitej – królem, senatem i izbą poselską. Pojawienie się silnej 
i wpływowej magnaterii zaburzyło ten ekosystem polityczny polsko-litewskiego państwa.

W kwestii gospodarki i spichlerza Rzeczypospolitej należy pamiętać, że ziemie te były bardzo 
odległe od wielkich centrów handlowych takich jak porty pruskie z Gdańskiem na czele. To 
zaś utrudniało, ale nie uniemożliwiało, udział tych ziem w handlu zagranicznym. Hodowane 
tam zboże przeznaczone było głównie na rynek wewnętrzny, ukraiński, podobnie zresztą jak 
produkcja rzemieślnicza. Pamiętajmy jednak o tym, że Ukraina była dostarczycielem trzech 
strategicznych produktów. Pierwszym z nich było bydło hodowane na Bracławszczyźnie, 
Podolu lub na południowych terenach Rusi Czerwonej a następnie przeganiane na Śląsk, czy 
nawet do południowych Niemiec i tam sprzedawane. Drugim były konie, hodowane wielkich 
stadninach magnackich, których głównym odbiorcą była armia królewska. Trzecim pro-
duktem był  potaż wykorzystywany do produkcji smoły wykorzystanej w przemyśle okręto-
wym – podobnie zresztą jak len służący m.in. do wyrobu lin. Do tego dołożyć można saletrę 
potrzebną do produkcji prochu, którą wydobywano w rejonie Dniepru. Świeżo skolonizowane 
ziemie były bardzo płodne i w związku z tym przynosiły duże dochody, bowiem magnateria 
ukraińska, wykorzystując darmowy transport jaki zapewniał obowiązek dostarczania pod-
wód przez poddanych, dostarczała zboże ze swoich majątków do portów rzecznych na Bugu 
czy Sanie i stamtąd transportowała je do Gdańska.
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Z kolei obronność to trudny temat. Część historyków uważała, że na sejmie lubelskim poczy-
niono błąd, włączając województwo kijowskie do Korony. W ten sposób oparła się ona granicą 
o Państwo Moskiewskie i tym samym została w pełni zaangażowana w konflikty z nim, które 
do tej pory były sporami litewsko-moskiewskimi, w jakie Korona mogła angażować się tylko 
jako sojusznik. Ponadto ten obszar był narażony na częste ataki tatarskie i właściwie bez 
przerwy trzeba było go bronić i bacznie przyglądać się, czy orda nie zamierza wtargnąć na 
jego teren. Oczywiście, wiązało się to tylko ze zniszczeniami (tylko albo aż), nie można nato-
miast mówić o żadnej aneksji tych ziem. Za to poważnym problemem były stosunki z Portą 
Otomańską, które pogarszały się przez działalność Kozaków. Ich najazdy na wybrzeża Morza 
Czarnego były poważnym zagrożeniem dla pokoju polsko-tureckiego. W latach 1620–1621 
doszło do wydarzeń, które miały swoje przyczyny właśnie w mołojeckich inkursjach, jakich 
Rzeczpospolita nie mogła powstrzymać, co powodowało zadrażnienia w relacjach z sułta-
nem. Za to jeśli chodzi o Państwo Moskiewskie, to Kozacy wykazywali bardzo dużą lojalność 
wobec Rzeczpospolitej. Nigdy, poza jednostkowymi przypadkami w dobie wielkiej smuty, nie 
dochodziło do zdrady na rzecz cara, z którym przecież mieszkańców terenów ukraińskich 
łączyły takie czynniki jak wiara i wspólne pochodzenie etniczne. Niewątpliwie więc był to 
rejon problematyczny dla polsko-litewskiego państwa i mocno angażujący jej siły. Wszak 
wojsko kwarciane stacjonowało właśnie na Ukrainie dbając o bezpieczeństwo jej granic. 
Tym bardziej, że te ziemie stanowiły swego rodzaju klin między Tatarami a Turkami i były 
narażone na ataki i jednych i drugich.

Jeśli mowa o stosunkach międzynarodowych, to poza Portą Otomańską oraz próbą budowa-
nia swojej strefy wpływów w hospodarstwach naddunajskich (Mołdawia i Wołoszczyzna), to 
ziemie ukraińskie odgrywały mniejszą rolę. Jednakże aktywnie uczestniczyły one w różnego 
rodzaju wojnach, bowiem obszar był największym rejonem rekrutacyjnym dla armii koronnej. 
Boleśnie dało się to zresztą odczuć po 1648 roku, kiedy część tego obszaru znalazła się poza 
kontrolą władz w Warszawie. Można powiedzieć, że bardziej angażowano się w sferę poli-
tyki militarnej niż w stosunki międzynarodowe. Niemniej wielu przedstawicieli miejscowych 
rodów brało udział w życiu politycznym Rzeczpospolitej i kreowaniu polityki zagranicznej.

Prof.�Wiktor�Brechunenko: Zgadzam się z wieloma opiniami pana dr. Krolla, aczkolwiek nie 
ze wszystkimi. Teraz chciałbym skupić się na trzech kwestiach. 

Dr Kroll powiedział, że wraz z utworzeniem Rzeczpospolitej Ukraina weszła w strefę euro-
pejskiej kultury politycznej. Nie weszła – ona od zawsze była w tej strefie! Tak było w śre-
dniowieczu, kiedy istniała Ruś Kijowska i Królestwo Ruskie. Przyłączenie do Rzeczpospolitej 
przedłużyło tę tendencję i nie dało jej zginąć. Niemniej wpływ kultury politycznej Rzeczpo-
spolitej na nią był bardzo duży, szczególnie że była ona odbiorcą wpływów zachodnioeuro-
pejskich. I właśnie dlatego Ukraina przyjmowała je za pośrednictwem polsko-litewskiego 
państwa, a nie bezpośrednio, jak miało to miejsce do XIV wieku. 

Druga sprawa to kwestia inkorporacji województwa kijowskiego do Korony na sejmie lubel-
skim, co dr Kroll w swojej wypowiedzi ocenił jako błąd, który zaowocował różnymi konse-
kwencjami w relacjach z Moskwą, Portą i Tatarami. Moim zdaniem to wcale nie był błąd, 
bowiem tylko w taki sposób można było utworzyć równowagę w tym regionie. W XVII wieku 
tak Polacy, jak i Rusini oraz Kozacy (w drugiej połowie tego stulecia) uznawali, że czynnik Rusi 
jest decydujący dla ukształtowania i utrzymania tam stabilnego porządku. Bez województwa 
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kijowskiego, czy nawet bez całego świata ruskiego w jednym organizmie państwowym, nie 
można było liczyć na uzyskanie tego balansu. Inną kwestią są najazdy tatarskie i zagrożenie 
tureckie, z którymi Polska musiała sobie radzić. Nie zgadzam się z dr Krollem, że inkursje 
ordy dotykały tylko Bracławszczyzny i Kijowszczyzny, te bowiem docierały chociażby pod 
Lublin, czy Przemyśl. Tym samym, jeśli województwo kijowskie nie zostałoby włączone do 
Korony, to i tak borykałaby się ona z tym problemem.

Ponadto dr Kroll powiedział, że Kozacy praktycznie nigdy nie dopuścili się zdrady na rzecz 
Moskwy, bowiem tylko podczas smuty pojawiały się takie pojedyncze postawy. Uważam, 
że nawet wtedy takich zachowań nie było. Kozacy walczyli wówczas na obszarze Moskwy 
i operowali tam aż po Wołogdę i Archangielsk. Podczas wyprawy z lat 1617–1618 to Piotr Kona-
szewicz-Sahajdaczny pisał do królewicza Władysława Zygmunta, że Państwo Moskiewskie 
trzeba do końca wyniszczyć oraz rzucić jego uparty naród przed majestat króla jegomości. 
Ów był zresztą bardzo przejęty tym, że Rzeczpospolita przystała na warunki rozejmowe, 
jakie przyjęto w Dywilinie. 

Co się kwestii gospodarczych, to zgadzam się, że Ukraina miała duży potencjał. Rzeczpo-
spolita wykorzystywała go jednak tylko częściowo, skupiając się w tym na ziemiach Woły-
nia i zachodniego Podola, nie zdążono zaś uczynić użytku z ziem kozackich i ich ogromnych 
możliwości. Od połowy XVII wieku widziano już taką sposobność. Kolonizacja magnacka, 
pomimo wielu negatywnych cech, to z perspektywy gospodarki państwa przyniosła jednak 
bardzo duży sukces. Jej zasięg roztaczał się daleko na wschód i południe i zagrażała istnie-
niu zarówno Kozaczyzny, jak i tatarskiego Krymu. Dlatego chan Islam Girej III zdecydował 
się na zawarcie sojuszu z Bohdanem Chmielnickim. Wywołana przez niego wojna domowa 
spowodowała, że Rzeczpospolita nigdy więcej już nie mogła skorzystać z tego potencjału.

Rozwój Rusi w składzie polsko-litewskiego państwa był organiczny, jako członka cywili-
zacji europejskiej. Jednak niekorzystne dla niej warunki ustrojowe spowodowały kryzys 
Ukrainy w składzie Rzeczpospolitej. Polonizacja, o której mówił pan doktor, była normalną 
sprawą dla społeczeństwa, które nie zostało urządzone w organizm polityczny. Wyłącznie 
odrębność polityczna uniemożliwiała polonizację elit. Kniaziowie i szlachta ruska skupili się 
w Lublinie na najniższym poziomie odrębności, czyli zachowaniu starożytności. Niemniej już 
na początku XVII wieku, wraz z wygaśnięciem rodów książęcych, nawet to zaczęło zanikać. 
Tylko Kozacy w połowie XVII stulecia prowadzili działania zmierzające ku odnowieniu tej swo-
istości. Trzeba przy tym również powiedzieć, że Warszawa podejmowała kroki mające przy-
spieszyć kolonizację. Jeżeli spojrzeć na to z ogólnoeuropejskiego punktu widzenia, istnienia 
różnych struktur państwowych, sytuacja ta nie była niczym nadzwyczajnym. O wszystkim 
decydowała zdolność elity ruskiej do przeforsowania swoich postulatów, czego ta nie zdą-
żyła zrobić. W jednym z listów Zygmunt III do Janusza Ostrogskiego monarcha stwierdził, 
że należy zgromadzić w Wilnie ruskie książki i je spalić. Wiadomo dlaczego podejmowano 
takie działania. Bardzo dobrze widać to przy okazji włączenia ziem czernihowo-siewierskich 
w skład Rzeczpospolitej. Królewskie przywileje dla tamtejszych ruskich miast określały, iż 
księgi muszą być prowadzone po polsku lub po łacinie. Podkreślam, że nie należy tego trak-
tować jako odrębnego podejścia Warszawy do tego problemu. Wszystkie państwa korzystały 
z tych mechanizmów. Kluczem było stanowisko szlachty ukraińskiej, a wskutek jej polonizacji 
wygasł instynkt odrębnej ruskiej państwowości. Miała ona świadomość ojczyzny – Rzeczpo-
spolitej. Utożsamiała siebie jako osobny, ruski naród polityczny i tworzyła własne koncepcje 
funkcjonowania w obrębie państwa, ale nie miała zdolności przedstawienia tego jako pro-
gramu przekształcenia Rusi na odrębny podmiot polityczny w składzie Rzeczpospolitej. Moim 
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zdaniem właśnie to zburzyło polsko-litewskie państwo, ponieważ bez tego trzeciego członu 
była ona skazana na klęskę. Ci zaś, którzy mogli podnosić te postulaty nic z tym nie zrobili. Nie 
można było wymagać tego od Warszawy albo od Wilna. Po co niby mieliby to robić? Musiało to 
wyjść od szlachty ruskiej, czego nie zdążono zdziałać. Potem zaś stało się tak, jak się stało.

Dr�Piotr�Kroll: Patrząc na inkorporację ziem ruskich do Korony, można szukać pewnych pozy-
tywów, przykładowo Korona przejęła rolę ich obrońcy – kontrolowała je i dbała o bezpie-
czeństwo. To było korzystne dla tego obszaru, ponieważ patrząc na politykę obronną połu-
dniowych rubieży Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI wieku ewidentnie było widać, że 
zamieszkująca tam ludność musiała mierzyć się z zagrożeniami głównie w oparciu o własne 
siły, ewentualnie wspomagana przez nieliczne oddziały państwowe. Sytuacja zmieniła się 
po ich włączeniu do Korony, kiedy na tym terenie pojawiła się armia będąca w stanie prowa-
dzić działania obronne. Z jednak drugiej strony, przyłączenie Kijowszczyzny spowodowało, 
że Korona uzyskała bezpośrednią granicę z Moskwą i musiała zwiększyć swoje polityczne 
i militarne zaangażowanie w kwestię kontaktów i konfliktów z tym państwem. Jeżeli chodzi 
o owe nieliczne przykłady zdrad Rusinów na rzecz cara moskiewskiego to jest to sprawa 
bardzo ciekawa. Korzenie etniczne i wiara łączyły ruski i moskiewski etnos, niemniej Rusini 
z terenów Rzeczpospolitej pod żadnym pozorem nie zamierzali podporządkowywać się carowi. 
Przypadki przechodzenia Kozaków na jego służbę zdarzały się w latach 90. XVI wieku i pod 
koniec wielkiej smuty. Przykładowo oddział Bohdana Konszy podporządkowała się władcy 
moskiewskiemu zaraz po zakończeniu wyprawy królewicza Władysława na Moskwę. Częstsze 
były przypadki migracji Kozaków i ludności chłopskiej na pograniczne ziemie moskiewskie, 
tzw. Ukrainę Słobodzką. Szczególnie po klęskach powstań z lat 30 XVII wieku, kiedy to część 
powstańców schorniła się za granicą. Nota bene pewna ich część później wróciła na Ukrainę.

Chciałbym poruszyć jeszcze dwie rzeczy. Jeżeli mówimy o polonizacji, to pamiętajmy, że nie 
została ona narzucona i nie był to proces sformalizowany. To był wybór szlachty ruskiej. Ona 
zdecydowała, że będzie posługiwać się tym językiem na forum publicznym. Nie było żadnych 
restrykcji wobec tych, którzy się temu opierali. W szkołach uczono mowy polskiej i ruskiej. 
Za to posługiwanie się językiem polskim pozwalało mieszkańcom Rusi porozumiewać się 
po polsku z innymi obywatelami państwa, którzy wszak nie mówili po rusku. Co szczególnie 
ważne było w działalności politycznej, w trybunale koronnym czy w dobie walki polemicznej 
z unitami i katolikami.

I jeszcze ostatnia sprawa, czyli to, co już padło w moim wystąpieniu na temat polskiego osad-
nictwie na tych ziemiach. Nie możemy mówić o żadnej kolonizacji. Nie funkcjonowali tam kla-
syczni kolonizatorzy pokroju konkwistadorów, choć takie sformowania często pojawiają się 
w dyskursie publicznym. Przybycie na te ziemie chłopów z Wołynia, Rusi Czerwonej, Lubelsz-
czyzny, Mazowsza albo Podlasia było w przeważającej części ich wyborem. Oni zdecydowali 
wyruszyć się na południe, bo czekały tam na nich różne swobody, na przykład wolnizny, czyli 
długoletnie zwolnienia z różnego rodzaju powinności na rzecz właściciela wsi czy ziemi, nie-
kiedy na trzydzieści albo czterdzieści lat. Do tego życie tam było swobodniejsze – można było 
łatwo uciec od zbyt restrykcyjnego, okrutnego pana. Asymilacja chłopów napływających na 
te ziemie była dobrowolnym procesem, nikt ich do tego nie zmuszał, a więc trudno trakto-
wać to jako politykę kolonizacyjną. Niewątpliwie możemy natomiast mówić o zasiedlaniu ich 
przez magnaterię ruską, szlachtę polską, czy zasadźców wywodzących się z Korony, którym 
mogli łatwo namówić chłopów, aby przenieśli się na pustki w województwach ukrainnych.
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Dr�Artur�Goszczyński: Przejdźmy teraz do spraw kozackich. Jaka była geneza Kozaczyzny? 
Czy mogła ona mieć chłopskie korzenie, jak twierdzą niektórzy historycy, czy też na równi 
z nimi kozaczyła się szlachta ukrainna? Czy możemy przedstawić strukturę społeczną w łonie 
Kozaczyzny?

Prof.�Wiktor�Brechunenko: W tym przypadku nie ma żadnych poważnych rozbieżności wśród 
badaczy. Wszyscy podkreślają, że chłopi nie mogli stworzyć idei Kozaczyzny, ta bowiem była 
obecna na tych ziemiach jeszcze w okresie Rusi Kijowskiej. Jeżeli spojrzymy na sytuację 
zewnętrzną i wewnętrzną województw ukrainnych, to możemy stwierdzić, że jej pojawienie się 
świadczy o tym, że elity w trójkącie: Ruś, Korona, Litwa, nie zdołały przedstawić skutecznego 
programu wobec zagrożenia ze strony Chanatu i Porty. Lukę tę wypełniło utworzenie owego 
organizmu kozackiego. O mołojcach nie słyszano w okresie panowania Witolda Kiejstuto-
wicza, ponieważ poradził on sobie z problemem tatarskim. Dla Kozaków nie było miejsca na 
tych ziemiach, nie słyszymy o nich. Potem jednak nie radzono sobie z niebezpieczeństwem od 
ordy, dlatego mogli oni zaistnieć jako ludzie wojny. Tylko ten czynnik zadecydował o składzie 
społecznym Kozaczyzny w początkach pojawienia się tego organizmu. Chłopi nie mogli zasi-
lić tych jednostek, ponieważ mieli pracować i płacić daniny. To wszystko. Wojna była sprawą 
elit i jej najniżsi przedstawiciele, którzy mogli posługiwać się bronią, stali się prawdziwym 
żywiołem Kozaczyzny. Bardzo dużo było przedstawicieli drobnej szlachty, bojarów pancernych 
i innych, zwłaszcza w połowie XVI wieku, kiedy nastąpiła weryfikacja szlachectwa w Wielkim 
Księstwie Litewskim. Wszyscy, którzy nie zdążyli przedstawić dowodów na swoje pochodzenie 
musieli jako Kozacy walczyć o miejsce w społeczeństwie. Dlatego nie można w żaden sposób 
mówić o poważnej roli chłopów w wykreowaniu się Kozaczyzny, nawet w końcu XVI wieku, 
kiedy ich tłumy znalazły się w jej składzie. Wtedy bowiem prawdziwi Kozacy mówili, że psują 
oni kozackie obyczaje. Co więcej, chłopskie masy uniemożliwiły uznanie Kozaków jako ludzi 
rycerskiego rzemiosła przez szlachtę Rzeczpospolitej, Kozaków było bowiem kilka tysięcy, 
a większość z nich nie należała do warstwy herbowych. Teoretycznie koronna szlachta ruska 
mogła przystać na to, aby rejestr obejmował większość takich właśnie osób. Pod koniec 
XVI wieku i na początku XVII stulecia kilkadziesiąt tysięcy byłych chłopów weszło w skład 
Kozaczyzny. Wczoraj chłop, dzisiaj będziesz uczestniczyć w elekcji króla – to nie do pojęcia. 
Powiększenie w ten sposób Kozaczyzny na przełomie XVI i XVII stulecia przekreśliło szanse 
uznania tych Kozaków jako część struktury Rzeczpospolitej. Oczywiście były jeszcze inne 
czynniki, aczkolwiek ten, moim zdaniem, był najważniejszy, ponieważ szlachta musiała prze-
zwyciężyć stereotypy myślenia. Nie zdążyła jednak tego zrobić nawet po czasach Bohdana 
Chmielnickiego. Nawet sejm z 1662 roku, zdecydował o powrocie do ordynacji z 1638 roku. 
I było po wszystkim, na przykład po unii hadziackiej. Nie zdołano pokonać obaw i uprzedzeń, 
a napływ chłopów w łono Kozaczyzny skutecznie uniemożliwił rozwiązanie tego problemu. 

Dr�Artur�Goszczyński: Prof. Brechunenko położył nacisk między innymi na kwestię obrony granic przed 
Tatarami. W historiografii również podkreśla się problem zbiegostwa ludzi, którzy mając coś na sumieniu 
uciekali na Sicz i napędzali proces powstawania Kozaczyzny. Jak pan doktor się do tego odniesie?
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Dr�Piotr�Kroll:�Pierwsze sygnały o Kozaczyźnie pojawiły się w połowie XV wieku, a to ozna-
cza, że musiała ona powstać jeszcze wcześniej. Przyjmuje się, że miało to związek z Tata-
rami, którzy pozostali na stepach czarnomorskich po klęsce w bitwie z Litwinami nad Siną 
Wodą i podporządkowaniu Wilnu ziem Rusi Kijowskiej. Nie zapominajmy też o osadnictwie 
tatarskim prowadzonym przez wielkiego księcia Witolda i pozostałych zarządcach ziem 
kijowskich w XV wieku. Ta działalność miała na celu zwiększenie obronności tego obszaru, 
narażonego na najazdy z Krymu i czambułów koczujących na stepach czarnomorskich. To 
oni kozakowali i zachęcali do tego miejscową ludność, która – zapewne – znała ten proceder 
jeszcze z czasów Rusi Kijowskiej. Trudno powiedzieć, w jakim stopniu byli to chłopi, ale rację 
ma prof. W. Brechunenko twierdząc, że ta warstwa nie miała większego wpływu na genezę 
Kozaczyzny. Jej korzeni należy szukać w zwyczaju wyprawiania się na niezamieszkałe obszary 
pogranicza, w step, w celu korzystania z bogactw przyrody ziem nietkniętej ludzką ręką. 
Polowano tam, łowiono ryby, wybierano miód z leśnych barci. Zaczęły powstawać uchody, 
czyli miejsca gdzie kozakujący mieszkańcy ziem kijowskiej i bracławskiej przemieszkiwali 
i chronili się przed Tatarami. Ta działalność przyciągała przede wszystkim drobną szlachtę 
ruską oraz mieszkańców pogranicznych miast. W związku ze znacznym spustoszeniem w XV 
wieku Kijowszczyzny i Bracławszczyzny przez ordy tatarskie chłopów w tych rejonach było 
bardzo mało i oni raczej nie zajmowali się taką działalnością tylko gospodarzyli na swoich 
polach. Jasne, nie można wykluczyć zbiegostwa w szeregi kozackie ludności chłopskiej, ale 
powodami były ucieczka przed sprawiedliwością, kłopotami rodzinnymi czy chęć przeżycia 
przygody. Nie było to jednak ruch masowy. Z czasem do zajęć kozakującej ludności doszła 
też działalność o charakterze wojskowym. Zaczęto napadać na karawany kupieckie, orszaki 
poselskie oraz Tatarów wypasających na stepie stada bydła i owiec, czy koczujące tam ułusy 
tatarskie. Co odważniejsi zaczęli osiedlać się na pustych ziemiach południowej Kijowszczy-
zny. Penetrujący stepy Kozacy, doświadczeni w walkach z ordyńcami, dobrze znający teren 
i swojego przeciwnika stali się obiektem zainteresowań miejscowych starostów, zwianych 
na Litwie namiestnikami. Ci będąc odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo tych ziem chętnie 
korzystali z usług oddziałów kozackich powierzając im zadania w postaci pilnowania stepu, 
osłaniania pogranicza przed Tatarami a z czasem wyprawiając się z nimi na tereny tatarskie. 
Obok ludzi zajmujących się wojaczką nadal funkcjonowała Kozaczyzna, której głównym zaję-
ciem było gospodarowanie na uchodach. Ale w drugiej połowie XVI wieku dominował już 
element wojenny, który na Zaporożu stworzył swoją bazę i teraz już samodzielnie wyprawiał 
się na muzułmańskich wrogów. 

Trudno stwierdzić, jak wyglądała wówczas struktura społeczna. Posiadamy rejestr z 1581 
roku, ale ogranicza się on do osób, które wyruszyły na jedną z wypraw Stefana Batorego prze-
ciwko Moskwie. Kto wtedy kozaczył? – Tak naprawdę, wszystkie warstwy, a najwięcej wśród 
nich było szlachty (bo słusznie zauważył profesor Brechunenko, że oni byli obyci z wojennym 
rzemiosłem), ale wśród nich znajdowali się również mieszczanie oraz chłopi. Zaczęło się to 
zmieniać podczas dwóch pierwszych powstań kozackich – Krzysztofa Kosińskiego i Semerina 
Nalewajki. Miały one miejsce na Ukrainie zamieszkałej, a do Kozaków chętnie przyłączała się 
miejscowa ludność – chłopi i mieszczanie oraz biedna szlachta - bojarzy. Wszyscy oni szukali 
poprawy swojego losu, chcieli się wzbogacić. W przypadku bojarów łupy miały im zapewnić 
pełnię praw szlacheckich odebranych postanowieniami Statutów Litewskich. Oczywiście 
to przyłączanie się do oddziałów kozackich nie było masowe, jak w przypadku powstania B. 
Chmielnickiego, ale był to pierwszy przypadek tak masowego kozaczenia się ludności cywil-
nej. Wcześniej aby zostać Kozakiem trzeba było zasłużyć na to miano na Siczy i Zaporożu. 
Masowe kozaczenie się chłopów miało miejsce dopiero w początkach XVII wieku, w czasie 
Wielkiej Smuty i interwencji wojsk Rzeczpospolitej w Moskwie. W tych wydarzeniach brały 
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udział oddziały kozackie rekrutujące się przeważnie z ukraińskich chłopów i mieszczan. 
O tym masowym kozaczeniu się tych warstw świadczą np. ugody między wojskiem zaporo-
skim a hetmanem Stanisławem Żółkiewskim pod Olszanicą (1617 rok) i Rastawicą (1619 rok). 
Magnesem, który teraz zaczął przyciągać chłopów były przywileje jakimi cieszyli się Kozacy 
rejestrowi, m.in. wolność osobista i sądownicza. Szeregi rosły szybko dlatego też, że nie trzeba 
było teraz szukać kozackiego życia daleko na Zaporożu, gdzie czyhało niebezpieczeństwo 
ze strony Tatarów. Teraz wystarczyło zaciągnąć się do oddziałów kozackich zmierzających 
na służbę królewską do Moskwy, aby uzyskać prawo mianowania się Kozakiem i przywłasz-
czyć sobie przywileje przynależne rejestrowym. Nowi Kozacy po zakończeniu wojny wracali 
do swoich domów na Ukrainie co skutkowało tym przemieszaniem się na ziemiach skoloni-
zowanych chłopów i mieszczan z Kozakami. Te dwie grupy mieszkały teraz obok siebie co 
ułatwiało się kozaczenie się chłopstwa i zwiększało ich udział w szeregach kozackich. W XVII 
wieku struktura Kozaczyzny uległa zmianie. W XVI wieku dominowała w niej biedna szlachta 
oraz mieszczanie, teraz nowi Kozacy pochodzący z chłopów i mieszczan, z niewielką ilością 
szlachty. O obecności tej ostatniej w szeregach wojska zaporoskiego świadczą nazwiska 
pojawiające się w instrukcjach dla posłów kozackich wysyłanych w latach 20 XVII wieku na 
sejmy lub do króla. Tak więc w samej genezie Kozaczyzny chłopi nie odgrywali znaczącej roli, 
ale w XVII wieku stali się podstawową bazą rekrutacyjną wojska kozackiego. A sam podział 
na Sicz i Kozaków zamieszkujących Ukrainę skolonizowaną wynikał z różnić majątkowych 
i stosunku do Rzeczpospolitej. Na tej drugiej przebywali przede wszystkim rejestrowi i ci, 
którzy z tą częścią Kozaczyzny, a więc i służbą królowi, wiązali swoją przyszłość. Na Zapo-
rożu szukali schronienia biedniejsi, chętnie wyprawiający się na chadzki morskie, nie mający 
nadziei na znalezienie się w rejestrze. 

Dr�Artur�Goszczyński: Pomówmy teraz o wspomnianych przez dr. Krolla powstaniach kozac-
kich. Jakie były ich główne przyczyny? Czy były one wyłącznie walką o zwiększenie rejestru, 
czy też można doszukiwać się w nich przejawów rodzącej się świadomości narodowej? Z uwagi 
na to, że zbliżamy się do końca naszej dyskusji chciałbym też poruszyć problem postaw kozac-
kich elit i zapytać panów, czy dążyły one do konfliktu z królem i Rzeczpospolitą?

Dr�Piotr�Kroll: Przyczyn buntów kozackich było dużo, zmieniały się one zresztą w miarę ewo-
lucji Kozaczyzny. Inne były w przypadku powstań Kosińskiego i Nalewajki, inne w kolejnym 
stuleciu. Z czasem dominującą stała się kwestia zwiększenia rejestru,  co wiązało się z nie-
zwykle ważnymi dla Kozaków sprawami. Pamiętajmy bowiem, że gwarantował on rejestro-
wym żołd oraz określone prawa i przywileje, które musiały być respektowane przez szlachtę 
i administrację państwową. Do tego dochodziło zresztą także wiele innych elementów. W przy-
padku Kosińskiego był to spór z księciem Januszem Ostrogskim o majątek Rokitno, który 
stał się bezpośrednią przyczyną buntu. Aczkolwiek wskazywano wtedy także na kilkuletnie 
zaleganie z wypłatą żołdu dla wojska rejestrowego oraz zaciągniętych na służbę królewską 
Kozaków. Uregulowanie zaległych wypłat również było jednym ze standardowych żądań 
strony kozackiej w kolejnych powstaniach. Do tego dochodziły różnego rodzaju skargi na 
działalność szlachty, która nie respektowała przywilejów posiadanych przez rejestrowych. 
Panowie bracia zmuszali mołojców do wypełniania różnego rodzaju powinności, które były 
domeną poddanych szlacheckich. Pojawiały się także skargi na wyrzucanie ich z majątków, 
z ich własnych domów. W tym miejscu należy zaznaczyć, że w XVI wieku to właśnie Kozacy 
dokonywali swego rodzaju „małej kolonizacji” niezamieszkałych stepów, gdzie zakładali swoje 
chutory i prowadzili gospodarkę. Dopiero potem pojawiła się tam szlachta, która starała się 
ich stamtąd pozbyć. Obecność mołojca oznaczała bowiem groźbę, że pozostali chłopi będą 
chcieli korzystać z praw przynależnych Kozakom. Te powody można więc określi jako powody 
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typowo społeczne, związane z przywilejami stanowymi, jakie posiadali Kozacy. W XVII wieku 
pojawiło się poczucie przynależności do narodu, czy też jako to wtedy określano – do świata 
ruskiego, prawosławnego, z którym łącza ich wiara, terytorium i pochodzenie. To zostało 
zaszczepione Kozaczyźnie przez intelektualistów kijowskich i hierarchię prawosławną przy 
okazji jej odnowienia przez patriarchę Teofanesa w latach 1620–1621. Nie bez znaczenia była 
także działalność Piotra Sahajdacznego, który stał na czele stronnictwa dążącego do tego, 
aby poprzez wierną służbę królowi i Rzeczpospolitej wywalczyć, czy też zaskarbić sobie 
większe łaski oraz przywrócenie danych praw, utraconych po klęsce powstania Nalewajka. 
Stali się wtedy obrońcami ojczyzny, Rzeczpospolitej, jej mieszkańców i wiary prawosławnej. 
W tym ostatnim przypadku zarówno przed Tatarami i Turkami, jak też przed unitami. 

Zwróćmy uwagę na tę kwestię. Po przeniesieniu epicentrum Kozaczyzny z Siczy na Ukrainę 
mołojcy zaczęli rekrutować się z zamieszkującej tam ludności, przez co byli silnie związani 
z tym obszarem, cerkwią oraz własnym etnosem. Zaczęło wzrastać w nich poczucie odręb-
ności, wiedzieli bowiem, że wiele różni ich chociażby od Polaków, Żydów, albo innych nacji, 
które zamieszkiwały na terenie Ukrainy albo tam przybywały. Jednocześnie uważali siebie 
za członków Rzeczpospolitej.

Prof.�Wiktor�Brechunenko: Należy zacząć od tego, że przyczyny powstań kozackich wynikały 
poniekąd ze struktury społecznej Kozaczyzny. Zgadzam się, że bunty Kosińskiego i Nale-
wajki były spowodowane czym innym, miały inne przyczyny niż rebelie z XVII wieku. Cały 
szkopuł polega na tym, że starszyzna kozacka w większości była pochodzenia szlachec-
kiego oraz stała na stanowisku, że mołojcy jako ludzie rycerstwa są literalnym członkiem 
narodu ruskiego. Już w XVII wieku w listach do króla i innych dostojników pisali oni o sobie 
jako o rycerstwie i w związku z tym chcieli korzystać z przysługujących z tego tytułu praw 
i przywilejów. Realizacja tego marzenia było główną przyczyną powstań z pierwszej połowy 
XVII wieku, pozostałe zaś do tego nawiązywały.

Czynnik świadomości narodowej Kozacy wzięli od szlachty, ponieważ chcąc należeć do war-
stwy nobilitowanych musieli nawiązywać do jej kultury politycznej. Po lekturze ich listów bar-
dzo dobrze widać, w jaki sposób przyjmowali oni idee, o których roiła sobie ruska szlachta 
w pierwszej połowie XVII stulecia, włącznie z koncepcją Rusi jako trzeciego członka Rzecz-
pospolitej oraz kwestią prawdziwych granic świata ukraińskiego. Kozacy w tych kwestiach 
reprezentowali ten sam punkt widzenia, co szlachta ruska. Jeżeli spojrzymy na przyczyny 
powstania z 1637 lub 1638 roku, to nie zauważymy wpływu czynnika świadomości narodowej, 
chociaż jeszcze podczas elekcji z 1632 roku, hetmani kozaccy Iwan Kułaga-Petrażycki i Andrej 
Hawryłowicz podkreślali ten element, dopominając się uczestnictwa Kozaków w wyborze 
monarchy. Ze względu na wojnę z Moskwą ich stanowisko było ważne dla Władysława IV, 
który kierując się tym uznał hierarchię prawosławną. Tymczasem już w 1637 i 1638 roku nie 
widać jakichkolwiek przesłanek wskazujących na to, że Kozacy wymagali czegokolwiek, co 
wypływałoby z ich świadomości narodowej.

Zwróćmy w tym miejscu uwagę na kilka innych kwestii, ponownie odnosząc się do problemu 
kolonizacji. Już w tym okresie można było dostrzec, że osadnictwo szlacheckie i magnackie 
zagraża istnieniu Kozaczyzny. Właśnie ten czynnik był kluczowy w 1648 roku. W marcu Wła-
dysław IV Waza wydał przywilej dla Jeremiego Wiśniowieckiego, nadający mu wyspę chor-
tycką z brzegami Dniepru, znajdującą się w sercu Kozaczyzny. Wtedy mołojcy zdecydowali 
się już na to, aby połączyć idee walki o jej istnienie z czynnikami, które wynikały z uświado-
mienia sobie siebie samych jako członków narodu ruskiego. W konsekwencji tego powstały 
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koncepcje polityczne Bohdana Chmielnickiego i innych hetmanów. Chcę podkreślić, że akurat 
ten element miał decydujący wpływ na Kozaków. Obecność szlachty w składzie Kozaczyzny 
miała najpoważniejsze znaczenie dla jej wizerunku, postawy i roli historycznej. Zdążyła ona 
odnowić państwo ukraińskie w połowie XVII wieku i zapewnić mu legitymizację przez radę 
perejasławską i unię hadziacką. Nawet w ratyfikowanym tekście tej ostatniej czytamy, że 
Kozacy wyrzekają się protekcji postronnych panów i wracają pod skrzydła króla jegomości. 
W ten właśnie sposób wymuszono uznanie nowych realiów, do których doprowadziła postawa 
Kozaczyzny. Dlatego, moim zdaniem, należy jej zawdzięczać istnienie odrębnego świata 
ukraińskiego. Procesy kolonizacyjne szlachty ruskiej mogły bowiem zaowocować zniszcze-
niem tamtejszej odrębności i tożsamości. Widać to obserwując postawy ruskich herbowych 
w drugiej połowie XVII wieku oraz na początku XVIII stulecia na prawobrzeżu i dalej. Oni po 
prostu zostali skolonizowani. Proces ten był taki, jaki był. Kozaczyzna i jej historyczna rola 
polegała na tym, że pozostała ona siłą, która umożliwiła przetrwanie ukraińskiej tożsamo-
ści, historii i etnosu.

Dr�Piotr�Kroll: Chciałbym powiedzieć jeszcze dwa słowa. Jedną z przyczyn powstań od 1630 
roku była bardzo ostra rywalizacja między wypiszczykami, czyli tymi, którzy nie znaleźli 
się rejestrze, a uwzględnionymi w nim mołojcami. To również przełożyło się na narastanie 
wrzenia w obrębie Kozaczyzny i kolejne wystąpienia tych pierwszych. Chciałbym zwrócić 
uwagę na jeszcze jedną rzecz. Pawluk, przygotowując się do buntu, zgłaszał wobec strony 
polskiej żądanie, którego realizacja oznaczałaby utworzenie autonomii kozackiej od Kijowa 
i Białej Cerkwi w stronę południową. Nie było to nic nowego, bo takie hasła pojawiały się już 
w 1625 roku, ale nie były oficjalnie przedstawiane, a jedynie mówiono o tym w środowisku 
kozackim. Po bitwie chocimskiej z 1621 roku Sahajdaczny podnosił kwestię zakazu wstępu 
armii koronnej do województwa kijowskiego, co w praktyce oznaczało, że domagał się jakiejś 
formy niezależności oraz terenu, który byłby kontrolowany przez Kozaków. Różne czynniki 
odgrywały tutaj rolę. Dążenie do wywalczenia sobie gwarantowanego przez Rzeczpospolitą 
pełnoprawnego miejsca w państwie było chyba najważniejszym czynnikiem wpływającym 
na powstania kozackie w XVII stuleciu.

Dr�Artur�Goszczyński: Przebieg bitwy pod Chocimiem dowodzi znaczenia militarnego Koza-
ków, zaś z drugiej strony powstania, począwszy od Kosińskiego albo Nalewajki aż do Chmiel-
nickiego obrazują zagrożenie wewnętrzne z ich strony oraz każą je postrzegać jako czynnik 
destabilizujący Rzeczpospolitą. W związku z tym chciałbym zapytać, czy w kontekście pierw-
szej połowy XVII wieku oraz późniejszych projektów unii hadziackiej możliwe było uczynienie 
z Kozaków wiernych poddanych króla polskiego? Czy Rzeczpospolita Trojga Narodów miałaby 
szanse realizacji, gdyby ten pomysł przyszedł wcześniej?

Prof.�Wiktor�Brechunenko:�Poradzenie sobie z Kozaczyzną było możliwe. Spójrzmy jak 
Cesarstwo Austriackie uporało się z jej bałkańskimi odpowiednikami. Habsburgowie działali 
bardzo skutecznie, kiedy tylko dochodziło do wzburzenia sytuacji wewnętrznej, oni od razu 
nobilitowali elity buntujących się grup, a te robiły wszystko, żeby utrzymać swój status. To 
samo można było zrobić na Ukrainie. Jednakże ani Warszawa, ani magnateria i szlachta ruska 
nie zdołali opracować skutecznego programu dla utrzymania Kozaczyzny w ryzach. Nato-
miast zamiast tego pojawił się chociażby pomysł, w myśl którego należało kastrować rzesze 
mołojców. Trzeba było ich sprowadzić nad Don i poprzeć działania Kozaków na tych terenach, 
które trwały od początku XVI wieku – Kozaczyzna dońska zawdzięczała swoje istnienie wła-
śnie pojawieniu się tam ukraińskich mołojców. Wykorzystanie ich do skolonizowania tego 
obszaru i utworzenie z Donu nowej Siczy nie spowodowałoby żadnych poważnych skutków 
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dla skarbu koronnego. To była jedna z płaszczyzn, na której można było się dogadać w celu 
rozwiązania problemu kozackiego. A jednak nie zdążono czegokolwiek zrobić w tej sprawie, 
co ostatecznie zaowocowało powstaniem Bohdana Chmielnickiego, które bardzo szybko 
przerodziło się w wielką wojnę przeciw Rzeczpospolitej o odnowienie państwowości ukra-
ińskiej. Unia hadziacka teoretycznie stanowiła pewne wyjście z sytuacji, ale jednak poziom 
świadomości szlachty i jej nastawienie wobec Kozaczyzny uniemożliwiało przeforsowanie 
podobnego projektu w latach 30. XVII wieku i wcześniej. Szlachta zgodziła się zaledwie na 
utworzenie terytorialnych pułków kozackich, które stały się zalążkiem dla tworzenia struktury 
terytorialnej i administracyjnej tego państwa, jakie powstało w dobie powstania Chmielnic-
kiego. Idea hadziacka w latach 50. XVI wieku nie uzyskała dużego poparcia szlachty ruskiej, 
która gorliwie się jej sprzeciwiała. Nie była ona bowiem w stanie zezwolić na to, aby Kozacy 
i „prawdziwi” herbowi posiadali ten sam status. Wśród Koroniarzy i Litwinów także było wielu 
przeciwników tego projektu. Tylko niewielka część dostojników potrafiła poradzić sobie z tym, 
że należy zdobyć się na jakieś ustępstwa wobec Kozaków, żeby uratować Rzeczpospolitą.

Dr�Piotr�Kroll: Uważam, że można było uczynić z Kozaków wiernych poddanych króla i Rzecz-
pospolitej. Oni sami deklaratywnie stwierdzali to w swojej korespondencji, a udowadniali 
swoim zaangażowaniem w jej obronę w sytuacjach trudnych, jak na przykład w kampanię 
1621 roku, czy wojnę smoleńską z lat 1632–1634. Tak więc istniała szansa na pozyskanie 
Kozaków i spełnieniu ich warunków uczynienia z nich wiernych poddanych. Wydaje się, że 
polityka oparta na utworzeniu sześciu pułków rejestrowych na terenie Ukrainy, którą strona 
polska próbowała zaprowadzić w dobie ugody kurukowskiej, stanowiła dobry kierunek. To 
czego zabrakło to konsekwencji. Gdyby Rzeczpospolita nadała wówczas Kozakom status 
odrębnego stanu, niekoniecznie szlacheckiego, ale takiego, który cieszyłby się wolnością 
i prawami zabezpieczającymi ich przed działaniami dostojników szlacheckich, magnatów 
albo administracji królewskiej lub prywatnej, wtedy oni sami zablokowaliby dopływ innych 
w swoje szeregi, nie chcąc dzielić się tymi przywilejami. Wśród Kozaków silne były poczucie 
wierności wobec Rzeczpospolitej i króla. Wielu z nich popierało politykę hetmanów, którzy 
godzili się na współpracę z polsko-litewskim państwem, w zamian za to oczekując pew-
nych ustępstw. Istniała taka możliwość. Proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie do powstania 
Chmielnickiego państwo mogło liczyć na rejestrowych. Nawet w tak trudnej sytuacji, jaka 
miała miejsce w 1600 roku, kiedy zdecydowali się oni na służbę królowi. A mogli czuć się 
obrażeni tym, jak postąpiono z nimi nad Sołonicą przy tłumieniu powstania Nalewajki oraz 
późniejszymi decyzjami, cofającymi wszelkie nadania i prawa, jakie mołojcy otrzymali od 
króla. Czy projekt, który forsowano w Hadziaczu był możliwy dwadzieścia lat wcześniej? Nie! 
Po jednej i drugiej stronie nie było bowiem partnerów, którzy mogliby o czymś takim rozma-
wiać. Szlachta wychodziła zwycięsko z każdego kolejnego powstania, a zbuntowani mołojcy 
byli stroną przegraną. Ta sprawiało, że nie widziano potrzeby ustępstw w postaci nawet tak 
daleko posuniętej jak stworzenia organizmu na kształt quasi-państwa kozackiego. Sami 
Kozacy, poza wyjątkami, też nie byli tym zainteresowani. Bywały wszak sytuacje, w których 
Zaporożcy podnosili kwestię o autonomii, ale ich postulaty nie wychodziły poza sprawy funk-
cjonowania bez monarszej administracji lub wojska królewskiego na określonym terytorium. 
Trudno więc mówić o jakimś programie i partnerach do dyskusji. Zresztą, nawet gdyby takowy 
był, to druga strona nie była gotowa na coś takiego. Potrzebne było dziesięć lat krwawych 
zmagań, klęski w wojnie z carem, trudna sytuacja w wojnie ze Szwedami i wizja poprawienia 
położenia państwa poprzez odciągnięcie Kozaków od Państwa Moskiewskiego, aby pójść 
na tak dalekie ustępstwa. Na początku 1658 roku Rzeczpospolita była gotowa na naprawdę 
duże ustępstwa. Świadczy o tym zarówno instrukcja na rokowania z Kozakami, uchwalona 
zaraz po konwokacji warszawskiej w marcu 1658 roku, jak i listy wojewody poznańskiego 
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Jana Leszczyńskiego, który przekonywał, że należy dać im wszystko czego tylko zapragną. 
Jeżeli chcą być szlachtą – to niech nią będą. Tyle, że w momencie, kiedy zawarto tę ugodę, 
będącą dziełem wielkiego kompromisu, z którego należy być dumnym, zważywszy na polską 
i kozacką politykę, nie miała większych szans powodzenia. Zbyt wiele czynników nie sprzy-
jało temu porozumieniu po stronach obydwu. Istniało wiele sprzeczności, które wymagały 
spokojnego czasu, aby je złagodzić. Wojna tego nie ułatwiała. Dla przykładu powiem, że po 
zwycięstwie cudnowskim w 1660 roku pojawiło się realna groźba utraty przez Moskwę kontroli 
nad Zadnieprzem. Wcześniej hetman Jerzy Chmielnicki przeszedł na stronę Rzeczpospolitej 
a prawobrzeże znalazło się pod kontrolą Korony. Na Lewobrzeżu doszło do buntu pułkow-
ników kozackich przeciwko władzy carskiej. Co zrobiło Państwo Moskiewskie? Wyprawiło 
tajnych wysłanników w pogranicznej rejony Zadneieprza, którzy rozpowiadali wśród lud-
ności chłopskiej, że jeśli teraz przyjdzie tam Rzeczpospolita to wraz z nią wrócą skiążęta 
Wiśniowieccy oraz pozostała szlachta, a wraz z nią stare porządki. Wywołało to sprzeciw 
miejscowej ludności wobec buntowników. Przez to ten ruch, nie tyle propolski, co prokozacki 
i antymoskiewski bardzo szybko został stłumiony. Widać więc jak wiele dzieliło wtedy obie 
strony – polsko-litewską i kozacką. A to nie ułatwiało porozumienia. W konsekwencji dopro-
wadzając do podziału Ukrainy między Moskwę i Rzeczpospolitą.
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1.
Unia lubelska z 1569 roku była bez wątpienia punktem zwrotnym w dziejach zarówno Polski, Litwy, Ukrainy, 
jak i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Co prawda w historiografii funkcjonuje koncepcja „Rzeczpospo-
litej – kolonii kontynentalnej”, opracowana przez Ewę Tompson, to jednak większość badaczy widzi w unii 
lubelskiej akt parlamentarny. Chociaż pod pewnym naciskiem, ale samodzielnie szlachta litewska oraz 
ruska zgodziła się na współistnienie polskiego, litewskiego i ruskiego społeczeństwa w jednym politycz-
nym organizmie. Równocześnie akt z 1569 roku sparaliżował dążenia Moskwy do dominacji w tej części 
kontynentu. W tym aspekcie obecność Rusi w składzie Rzeczpospolitej była czynnikiem decydującym, 
czego elity miały doskonałą świadomość zarówno przed 1648 rokiem, ale także i później. Wyczerpująco 
dowiodły tego opłakane skutki rady perejasławskiej z 1654 roku.

Unia lubelska stała się źródłem zarówno sukcesów Rzeczypospolitej, jak i konfliktów wewnętrznych, które 
toczyły państwo od środka i ostatecznie zaowocowały krachem całej idei. Główny problem polegał na tym, 
iż w Lublinie powstało państwo tylko dwóch narodów: polskiego i litewskiego, Ruś zaś nie przekształciła 
się w podmiot polityczny. To osłabiło konstrukcję Rzeczypospolitej, a w konsekwencji doprowadziło do 
wybuchu powstania Chmielnickiego z wszystkimi skutkami, które z tego wyniknęły.

Należy zgodzić się z opinią Teresy Chynczewskiej-Hennel, iż idea Wielkiego Księstwa Ruskiego miałaby 
szansę urzeczywistnienia, gdyby powstała podczas sejmu lubelskiego. Wtedy jednak to się nie stało, w czym 
tkwił cały problem. Odpowiedzialnością za to należy obarczyć ruską elitę złożoną z książąt i szlachty, 
podobnie zresztą jak i za wszystkie niekorzystne dla przyszłości Rusi artykuły, które znalazły się w przy-
wilejach lubelskich dla Wołynia i Kijowszczyzny. Dobrze to widać na tle działań elity Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Tamtejsi magnaci zdołali powstrzymać Koroniarzy przed przekształceniem Litwy w „Nową 
Polskę”. Natomiast kniaziowie ruscy, jako główni reprezentanci „narodu ruskiego”, nie podjęli próby wyne-
gocjowania utworzenia trzeciego członu Rzeczpospolitej – Rusi – chociaż starosta żytomierski Konstanty 
Wiśniowiecki w swojej przemowie głosił „gdyżeśmy naród tak potcziwy, jako żadnemu narodowi na świecie 
naprzod nic nie damy, i czujemy się w tym, żeśmy każdemu narodowi są równi szlachectwem”. Ostatecznie 
jednak „naród ruski” udowodnił, że nie jest gotowy do pełnienia funkcji przedstawicielskiego stanu. Unia 
lubelska dała dowód całkowitej niechęci jego elit do zorganizowania odrębnego państwowego życia Rusi. 

Biorąc pod uwagę postawę Rusinów w Lublinie nasuwa się pytanie, czy w takim razie wypada cokolwiek 
zarzucać Koronie? Polska szlachta integrowała Wołyń, Kijowszczyznę, Bracławszczyznę i Podlasie na tyle 
głęboko, na ile po prostu pozwolili jej reprezentanci Rusi w warunkach ustalonych w 1569 roku. Żądania 
„narodu ruskiego” nie wyszły poza zachowanie tradycji („starowyny”) i zabezpieczenie szeregu specyficz-
nych ustrojowych odmienności tych ziem. Koncepcja wcielenia tego obszaru do Korony jako trzeciego 
członu Rzeczpospolitej, która pojawiła się w środowisku ruskich intelektualistów na początku XVII wieku, 
nikogo nie przekonywała. Wszyscy bardzo dobrze znali treść inkorporacyjnych przywilejów lubelskich. 
Nic więc dziwnego, iż w dalszej perspektywie nieuniknione było odejście od koncepcji odrębności Rusi.
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Powstanie Rzeczpospolitej miało duży wpływ na świadomość, tożsamość oraz kulturę polityczną zarówno 
ruskiej szlachty, jak i Kozaczyzny, która w drugiej połowie XVII wieku stała się rdzeniem nowej elity ruskiej. 
Podobnie akt z 1569 roku oddziaływał na kwestię odzyskania ziem czernihowsko-siewierskich, na rozwój 
miast, gospodarkę oraz kolonizację terenów na południu i wschodzie Ukrainy. Idea unii lubelskiej legła 
u podstaw pomysłu unii hadziackiej z 1658 roku. Należy jednak zauważyć nieprawdziwość twierdzenia, iż 
dzięki niej Ruś weszła do strefy europejskich wpływów, bowiem już średniowieczna Ruś Kijowska, a póź-
niej Królestwo Halickie były integralną częścią przestrzeni europejskiej. Z tego punktu widzenia poja-
wienie się Rzeczpospolitej było katalizatorem procesu przyjęcia i przekształcenia europejskich wzorów.

2.
Biorąc pod uwagę zarówno logikę rozwoju państwa wielonarodowego, jak i kwestię wcielenia Rusi do 
Rzeczpospolitej bez zachowania ruskiej podmiotowości politycznej, nieuniknioną była polonizacja tam-
tejszej szlachty. W tamtych czasach koegzystencja kilku grup etnicznych w jednej przestrzeni politycznej 
i kulturalnej nieuchronnie prowokowała pojawienie się procesów asymilacyjnych na rzecz narodu politycz-
nego, który pełnił funkcję lidera. Zbigniew Wójcik zaznaczał, iż „polonizacja niemal całego możnowładz-
twa ruskiego i poważnej części szlachty była, należy to podkreślić z naciskiem, całkowicie dobrowolna”. 
Henryk Litwin nadmieniał zaś, że: „Nie można wskazać takiego ośrodka władzy, który realizowałby „naro-
dową” – polską politykę”. A jednak jest dużo dowodów na to, iż Warszawa – zgodnie zresztą z realiami epoki 
– przyspieszała proces polonizacji przy pomocy środków politycznych, prawnych oraz ideologicznych. 
Warto tutaj wspomnieć choćby postawę władzy królewskiej wobec kwestii językowej. Reagując na skargi 
szlachty wołyńskiej Zygmunt August już w roku 1570 pisał wprost: „Co się skarżą na kancelarię koronną, 
że do nich na Wołyń wydaje listy rzeczą polską, mimo przywilej ich […] tedy to KJM opatrzyć i rozkazać 
raczy aby inak nie było, jakoż i kancelaria daie sprawę JKM o tem, że szafuie listy i odprawowanie wedle 
potrzeby a żądanie każdego, kto chce po rusku, tedu ruskie, a kto po polsku, tedy tez polskie”. 

Jak zaznaczał Henryk Wisner „7 maja 1611 roku Zygmunt III pisał z obozu smoleńskiego, przestrzegając 
przed kupnem i sprzedażą drukowanych w wileńskiej drukarni pism ruskich. 15 maja nakazywał Janu-
szowi Ostrogskiemu, aby pisma owe wydrukowane potajemnie w cerkwi wileńskiej polecał zbierać i palić”. 
W przywilejach nadających prawo magdeburskie miastom położonym w województwie czernihowskim 
(Czernihów, Niżyn, Starodub, Mglin) zapisano, iż księgi miejskie należy spisywać po polsku.

3.
Powstanie Rzeczypospolitej oraz gwałtowny wzrost zapotrzebowania w Europie zachodniej na zboże, 
bydło oraz produkty leśne, istotnie wpłynęły na rozwój gospodarki w województwach ukrainnych. Szybko 
postępująca kolonizacja tego obszaru przez magnaterię doprowadziła do poszerzenia obszaru Ukrainy na 
wschodzie i południu, otwierając perspektywę opanowania wybrzeży Morza Czarnego oraz ziem położonych 
na wschód od Zadnieprza. Kolonizacja Kijowszczyzny i Bracławszczyzny miała też negatywne znaczenie, 
bowiem wzrost potęgi tamtejszej magnaterii oraz jej swawola, możliwa dzięki słabości aparatu władzy 
na tych ziemiach, a także ograniczenie możliwości rozwoju Kozaczyzny, były ciosem dla całej Rzeczpo-
spolitej. Przesunięcie granic zagospodarowanych ziem dalej na południe i wschód zagrażało nie tylko 
podstawom istnienia Kozaczyzny, ale także korzystnemu dla Tatarów krymskich układowi sił w trójkącie 
Krym – Rzeczpospolita – Moskwa. Właśnie te okoliczności były najważniejszą z przyczyn, które skłoniły 
chana Islama Gireja III do udzielenia wsparcia Bohdanowi Chmielnickiemu. Ponadto samowola magnatów 
zagrażała majątkom i pozycji drobnej szlachty Kijowszczyzny i Bracławszczyzny popychając ją w stronę 
wojska zaporoskiego i dając podstawy do ich współpracy z buntownikami.

4.
Koncepcja chłopskiego pochodzenia Kozaczyzny jest sprzeczna z realiami epoki, w której wojenne rze-
miosło było udziałem elit społecznych. Chłopi i mieszczanie przeważnie zajmowali się pracą oraz walką 
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o zachowanie praw w ramach własnego stanu. Jedynie członkowie drobnej szlachty ukraińskiej, któ-
rym przed unią lubelską nie udało się zachować statusu szlacheckiego, mogli wpłynąć na formowanie 
się jeszcze jednej warstwy „ludzi wojny”. Pod kozackim sztandarem rozpoczęli oni walkę o przywrócenie 
utraconej pozycji społecznej. Pojawienie się Kozaczyzny wyraźnie świadczyło o tym, że elity ruskie, pol-
skie i litewskie nie zdołały opracować skutecznej strategii wobec Tatarów krymskich i innych sąsiadów 
na południu. Dla okresu rządów wielkiego księcia Witolda brakuje wzmianek o Kozakach, jednakże już 
w drugiej połowie XV wieku ci nie tylko się pojawiają, ale są widoczni na tle biernej postawy ówczesnych 
litewsko-ruskich elit wobec najazdów tatarskich. Do schyłku XVI wieku większość Kozaków pochodziła 
z drobnej szlachty oraz mieszczan południowego pogranicza, narażonego na nieustanne najazdy ordy. 
Od lat 90. XVI wieku rozpoczął się natomiast proces napływu chłopów w szeregi zaporoskie. „Starynni”, 
„zasłużeni” Kozacy, podobnie jak szlachta ukraińska (choć zupełnie z innego powodu), byli z tego faktu 
niezadowoleni, uważając, że nowi członkowie wojska „psują kozackie obyczaje”. Nie ulega wątpliwości, iż 
wzrost liczebności chłopstwa w strukturze Kozaczyzny w dużym stopniu przekreślił nadzieje starszyzny 
kozackiej, złożonej przeważnie z drobnej szlachty ruskiej, na uznanie przez Rzeczpospolitą „praw i swo-
bód” Kozaków jako „ludzi rycerskich”.

5.
Zabiegi czynione przez Kozaczyznę o uznanie tych praw, odwoływanie się do szlacheckiej tradycji „ludzi 
rycerskich” i utrzymywanie stałego kontaktu z kręgami szlacheckimi i magnackimi Rzeczpospolitej spra-
wiły, że Kozacy zaczęli naśladować szlachtę, przyjmując jej idee, poglądy itp. Ich światopogląd uległ zmia-
nie także pod wpływem prawosławnych intelektualistów kijowskich. Oni to, przy okazji kierowanych do 
Kozaczyzny apeli o wsparcie prawosławia w Rzeczypospolitej, zaczęli wymyślać „historyczne” argumenty 
i wywodzić Kozaków od wojowników służących w drużynach wielkich książąt kijowskich, czyli ze środo-
wiska, z którego pochodziła duża część ruskiej szlachty. 

Z kolei Kozacy okazali się godnymi uczniami. Starszyzna, a przynajmniej jej część, od lat 20. XVII wieku 
utożsamiała się z „narodem ruskim”, przyswoiła sobie funkcjonujące w środowisku ruskiej szlachty poli-
tyczne i historyczne koncepcje starożytności i samodzielności Rusi, ciągłości jej dziejów od czasów Rusi 
Kijowskiej, a także wcielenia Wołynia i Kijowszczyzny do Korony w następstwie unii lubelskiej na zasa-
dach ugody. Kozacy używali pojęcia „państwa ruskie” oraz byli przekonani o wejściu Rusi w skład Korony 
jako samodzielnego tworu polityczno-społecznego. Przypisywali oni sobie rolę obrońców „praw i swobód” 
zarówno Kozaczyzny, jak i całego „narodu ruskiego”. Z tego względu ich powstania z pierwszej połowy XVII 
wieku istotnie różnią się od buntów Krzysztofa Kosińskiego (1591–1593) i Semerija Nalewajki (1594–1596). 
Różne koncepcje polityczne i wojskowe, opracowane w połowie XVII wieku przez Bohdana Chmielnic-
kiego i elity kozackie, opierały się na poglądach ukształtowanych w środowisku kozackim pod wpływem 
ruskiej szlachty i duchownych intelektualistów oraz ich wyobrażeń o ojczyźnie – Rusi, Rzeczypospolitej, 
a także własnym miejscu w społeczeństwie ukraińskim. Tendencja ta jest dobrze widoczna w działaniach 
Chmielnickiego na rzecz międzynarodowego uznania hetmańszczyzny.

6.
Rzeczpospolita miała szansę uporać się z kwestią kozacką, chociażby wzorując się na strategii opraco-
wanej przez Habsburgów dla graniczarów – bałkańskiego odpowiednika Kozaczyzny ukraińskiej. Wie-
dniowi udało się uniknąć ich powstań, stosując politykę nobilitacji graniczarskiej elity w chwilach wzrostu 
napięć między tą społecznością a władzą cesarską. W efekcie tych działań nobilitowani hamowali skore 
do buntu dolne warstwy swoich pobratymców. Świadomość społeczna starszyzny kozackiej dawała 
szansę na sukces zastosowania tej polityki. Elity kozackie konsekwentnie uważały, że mołojcy stanowią 
integralną część społeczeństwa ukraińskiego, uznawały zwierzchnictwo wielkiego księcia litewskiego, 
a po unii lubelskiej – króla polskiego. Kozaczyzna ukraińska nieustannie potwierdzała wierność królowi 
i „ojczyźnie miłej, Rzeczypospolitej”. Jej przedstawiciele postrzegali służbę na żołdzie innych władców 
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wyłącznie jako jedną z możliwości pozyskiwania tzw. kozackiego chleba. Swoją przyszłość wiązali jednak 
ze zmianami w stratyfikacji społecznej oraz systemie politycznym Rzeczpospolitej, na bunt (pod wodzą 
Chmielnickiego) zdecydowali się zaś dopiero, kiedy stracili nadzieję na realizację swoich żądań w inny 
sposób niż walka zbrojna. Czarę goryczy przelał chyba przywilej dla księcia Jeremiego Wiśniowieckiego 
z lutego 1648 roku, którym Władysław IV nadał mu wyspę Chortycę „z oboiem brzegiem Dniepru począw-
szy od ostatniego poroha y z reczkami pod nię wchodzącymi, takze rzeczkami Tomakowką y inszemi az 
w Tawaniu wpadaiącemi…”

Warszawa przegrała z kilku powodów, ale przede wszystkim dlatego, że szlachta nie zdołała zmienić 
swojego stosunku do Kozaków oraz ich stereotypowego postrzegania i, co za tym idzie, nie zgodziła się 
na podniesienie statusu społecznego przynajmniej części z nich. Później to właśnie przedstawiciele sta-
rej ruskiej elity zajęli nieprzejednane stanowisko w stosunku do idei zawartych w tekście unii hadziackiej 
z 1658 roku. Niedługo potem, w 1662 roku, sejm podjął decyzję o przywróceniu konstytucji „Ordynacja 
Wojska Zaporoskiego” z 1638 roku.
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Przyglądając się dziejom ziem inkorporowanych w czasie sejmu lubelskiego 1569 roku do Korony można 
zauważyć, że przeszły one poważne zmiany, które miały duży wpływ na ich dalsze losy. Był to efekt pro-
cesów, jakie zaszły już po unii lubelskiej, w ciągu kolejnych dziesięcioleci. Zmiany dotknęły w zasadzie 
wszystkich aspektów życia, choć w różnym stopniu i różnie mogą być oceniane. Chyba najmniej widoczne 
były w strukturze własności, bowiem tak jak poprzednio dominowała w niej latyfundia pozostające w rękach 
kniaziów i wielkich panów (Ostrogskich, Sanguszków, Zasławskich). W miarę silną pozycję zachowała 
szlachta wołyńska, bardzo aktywna już w czasie sejmu lubelskiego. Zgodnie z ustaleniami Henryka Litwina 
to właśnie ona była autorem przywilejów inkorporacyjnych, które z niewielkimi zmianami zostały przyjęte 
przez sejmujące stany. Do wybuchu powstania Bohdana Chmielnickiego udało się jej zachować pewną 
niezależność od magnaterii, zarówno polityczną jak też majątkową. Tego samego nie można powiedzieć 
o dwóch pozostałych województwach przyłączonych wtedy do Korony. Do 1590 roku dominowała w nich 
własność królewska, choć słabo zaludniona (poza pasem Polesia Kijowskiego). W 1590 roku sejm pozwolił 
królowi na swobodę w rozdawaniu tych pustych ziem. Większość nadań trafiła w ręce magnaterii, przede 
wszystkim ruskiej (Ostrogscy, Wiśniowieccy, Zbarascy, Różyńscy, Koreccy). Skorzystała też na tym magna-
teria koronna, z Janem Zamoyskim, a w kolejnych latach Stanisławem Koniecpolskim i rodem Kalinow-
skich na czele. Przewaga tej warstwy wynikała nie tylko z racji bogactwa, pozycji w tamtejszym społe-
czeństwie (dotyczyło to zwłaszcza kniaziów), czy siły militarnej jaką miała do dyspozycji  ale też słabości 
miejscowej szlachty, która w okresie przedunijnym była ściśle podporządkowana miejscowym wielkim 
rodom. To sprawiało, że we wspomnianych dwóch województwach, kijowskim i bracławskim, decydujący 
głos mieli magnaci. W ich rękach znalazły się starostwa i urzędy senatorskie (wojewoda i kasztelan), co 
wobec słabości na tych terenach administracji królewskiej oraz oddalenia od centrum doprowadziło do 
przejęcia rządów na nimi przez wielkich panów. Ich potęga była tak wielka, że nazywano ich królewiętami. 

Pierwsze dwa pokolenia kniaziów (wywodzących się od Rurykowiczów lub Gedyminowiczów) i wielkich 
panów nie mogły odnaleźć się w nowej politycznej rzeczywistości i pozostawały one (poza nielicznymi 
wyjątkami, jak ks. Konstanty Wasyl Ostrogski) z dala od wielkiej polityki, angażując się tylko w sprawy 
ich bezpośrednio dotyczące (zagrożenie tatarskie, polityka wobec Mołdawii i Wołoszczyzny, problemy 
z Kozakami, realizacja własnych ambitnych planów – czego najlepszymi przykładami może być poparcie 
wyprawy Dymitra I Samozwańca, czy awantury mołdawskie Samuela Koreckiego i Stefana Potockiego). 
Nie rozumieli oni systemu politycznego jako wytworzył się w Koronie w czasie panowania Zygmunta Augu-
sta, gardzili szlachtą (do czego nawykli w okresie przedunijnym, kiedy miejscowa szlachta była zależna 
od nich i traktowana była przez nich jak słudzy) i dbali tylko o swoje własne interesy. Te skupiały się naj-
pierw na utrzymaniu swojej dominującej pozycji na tych ziemiach, ochronie swoich dóbr przed postula-
tem egzekucji dóbr, a potem na powiększaniu swoich majątków. Dopiero wnukowie tych, którzy w Lublinie 
zaprzysięgali wierność Koronie, zbliżyli się do magnaterii koronnej i dworu warszawskiego. Ale oni byli 
przedstawicielami spolonizowanej już warstwy dawnych ruskich kniaziów i panów. Wychowani w kole-
giach jezuickich, mający za sobą podróże edukacyjne po Europie zachodniej czy częste pobyty w stolicy 
państwa przy królu, stali się w pełni magnaterią koronną. Uczestniczyli w życiu politycznym kraju, byli 
częstymi gośćmi w Warszawie, zawierali związki małżeńskie z rodzinami magnackimi z Korony. Nie ozna-
czało to jednak zmiany w ich postępowaniu na Ukrainie. Zresztą w I połowie XVII wieku doszło do wymar-
cia kilku rodów ruskich. W 1620 roku spotkało to potężnych Ostrogskich (ich nazwisko i fortunę przejęli 
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Zasławscy, ale i oni wymarli w czasach Jana III Sobieskiego), Zbarascy, Koreccy (ostatni przedstawiciel 
tej rodziny zmarł w czasie powstania Chmielnickiego) i pomniejsze rody kniaziowskie. Ich majątki przejęły 
rody koronne (Lubomirscy, Potoccy, Koniecpolscy), które nie zmieniły swojej polityki na tych ziemiach. 
Samowola i bezkarność panoszyły się na Ukrainie, a miejscowa ludność nie była bezpieczna nie tylko od 
najazdów tatarskich, ale także od zajazdów i napaści na swoje domy, będących elementem wojen i konflik-
tów między magnatami. Zajazdom i napadom towarzyszyło niszczenie części lub całych wsi, przymusowe 
przesiedlenia miejscowej ludności albo przywłaszczanie sobie ziemi wraz z tymi, którzy na niej mieszkali. 
Na Ukrainie rządziło prawo silniejszego. Dobitnym tego przykładem jest zachowanie Samuela Łaszcza, 
który naśmiewając się z wymiaru sprawiedliwości nakazał podbić swój płaszcz wyrokami sądowymi, 
które skazywały go na banicję i infamię za najazdy, napady i zabójstwa (także szlachty). Mógł to uczynić, 
bo znajdował się pod protekcją poważanego i potężnego Stanisława Koniecpolskiego, który cenił tego 
warchoła za jego umiejętności wojskowe.

Do pozytywnych skutków włączenia Wołynia i Kijowszczyzny do Korony można zaliczyć m.in. poważne 
zmiany w demografii tych ziem. Niewątpliwie inkorporacja poważnie wpłynęła na ich zaludnienie. Szcze-
gólnie dotyczyło to spustoszonych i wyludnionych obszarów województw kijowskiego i bracławskiego. 
Pozostanie tych ziem w obrębie Wielkiego Księstwa Litewskiego mogło w praktyce oznaczać powolniej-
szy rozwój demograficzny. Potencjał ludnościowy Litwy był bowiem mniejszy niż Korony. A dalsze trwa-
nie granicy między Wołyniem i Bracławszczyzną a Rusią Czerwoną i Podolem niewątpliwie ograniczałby 
przepływ osadników z tych terenów na wschód. Poza tym czynnikiem, który znacząco wpłynął na przy-
spieszenie procesu kolonizacji pustek kijowskich i bracławskich było wspomniane wyżej rozdawnictwo 
tych ziem przez Zygmunta III (od 1590 roku). Taki zresztą był jeden z celów tej politycznej decyzji – przeka-
zanie w ręce prywatne ziem w zamian za obowiązek ich zasiedlenia. To właśnie wtedy Wiśniowieccy weszli 
w posiadanie wielkiego kompleksu dóbr na Zadnieprzu. Nadania otrzymywała też szlachta ruska i koronna 
(m.in. ziemie otrzymał wtedy jeden z atamanów kozackich, pochodzący z Podlasia Krzysztof Kosiński. 
Spór o ten majątek z Januszem Ostrogskim stał się przyczyną pierwszego powstania kozackiego w 1591 
roku), w tym m.in. Jan Zamoyski (włości wokół lokowanego przez niego Szarogrodu) i Kalinowscy, którzy 
otrzymali „pustynię” humańską, powiększając to nadanie o okoliczne ziemie (legalnie i nielegalnie). Dzięki 
tym nadaniom rosła potęga miejscowej i koronnej magnaterii, ale też przyspieszenia nabrał proces koloni-
zowania pustek. Nowym właścicielom zależało na szybkich wyciągnięciu korzyści z otrzymanych nadań, 
stąd przyspieszenie akcji zasiedlania tych ziem. Dysponowali środkami finansowymi, ludźmi, którzy w ich 
imieniu przeprowadzali akcje osadnicze (przykładem jest Michał Chmielnicki, ojciec hetmana kozackiego 
Bohdana, który w imieniu Daniłowiczów lokował Czehryn). Posiadany majątek i wpływy z niego pozwalały 
też na długoletnie zwolnienia nowych osadników ze wszelkich danin i posług na rzecz właścicieli ziemi. 
A to był jeden z ważniejszych czynników przyciągających ludzi na te niebezpieczne ziemie. Na wzrost 
osadnictwa wpływ miał także protekcjonalizm władz, wyrażający się w różnego rodzaju ulgach podatko-
wych i celnych (wielu przypadkach jednym z obciążeń mieszkańców miast południowej Kijowszczyzny była 
służba „na koniu i z bronią” w oddziałach miejscowego starosty przeciwko Tatarom). Innym sprzyjającym 
czynnikiem był fakt, że zarówno koroniarze, jak też Rusini, dysponowali majątkami położonymi w Koronie, 
na ziemiach o znacznym potencjale demograficznym (Ruś Czerwona, ziemia chełmska i bełska, a także 
Wołyń i Polesie kijowskie), skąd sprowadzano nowych osadników. Dzięki związkom małżeńskim Rusini 
weszli w posiadanie majątków położonych w głębi ziem koronnych (np. Ostrogscy odziedziczyli majątki po 
Tarnowskich). Swoje posiadłości powiększali też dzięki zakupom czy nadaniom królewskim (najlepszym 
przykładem jest wzrost potęgi majątkowej Zbaraskich). 

Gwałtowna kolonizacja pustek ukraińskich nie tylko zwiększała potencjał gospodarczy tych ziem, ale 
także wpłynęła na ich obronność. Powstawały bowiem liczne umocnione punkty, w których miejscowa 
ludność mogła schronić się przed najazdem tatarskim. Te zresztą osłabły w porównaniu do okresu z II 
połowy XV i początków wieku XVI. Magnaci inwestowali w umocnienia zakładanych przez siebie miast 
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i zamków. Gęsta sieć osadnicza utrudniała czambułom tatarskim niezauważone poruszanie się po tych 
ziemiach. Wzmocnieniu uległ też potencjał mobilizacyjny Ukrainy. To był jeden z czynników osłabiających 
groźbę najazdów tatarskich, choć nie likwidował jej całkowicie. 

Wraz z osadnikami na ziemie te dotarły nowe narzędzia i uprawy. Rósł potencjał gospodarczy zaludnia-
nych ziem, gdzie oprócz zboża i innych produktów rolnych, znaczącą rolę w handlu ogrywał potaż (popiół 
z wypalanych lasów potrzebny do produkcji smoły), len (używany m.in. do produkcji lin), a przede wszyst-
kim bydło hodowlane, które sprzedawano na Śląsku lub na rynkach w Bawarii. To były główne towary 
eksportowe z tych terenów. Oczywiście najszybciej pod tym względem rozwijał się rynek wołyński, który 
dzięki bliskości rzeki Bug mógł wysyłać swoje produkty do Gdańska i innych miast położonych w Koronie. 
Na pozostałych terenach dominującą rolę w handlu płodami ziemi ogrywali magnaci. Zawierali kontrakty 
z kupcami gdańskimi i wykorzystując darmową siłę transportową w postaci obowiązku dostarczania pod-
wód przez swoich poddanych, wysyłali zakontraktowane zboże do portów nad rzekami Bug i San. Oczy-
wiście, najlepszym wyjściem byłoby otwarcie drogi handlowej na południe wzdłuż Dniepru i wysyłanie 
towarów na rynki tureckie, ale wobec sprzeciwu Turków taka możliwość nie pojawiła się aż do końca XVIII 
wieku (poza handlem drogą lądową ze Lwowa i Kamieńca Podolskiego, ale to dotyczyło głównie towarów 
rzemieślniczych). O tym, że były pomysły otwarcia szlaków dnieprowych świadczy akt unii hadziackiej 
z 1658 roku, w którym zapisano punkt o dążeniu państwa do „otwarcia nawigacji po Dnieprze”, czyli otwar-
cia wspomnianego południowego szlaku handlowego. 

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym bogactwie naturalnym Ukrainy. Chodzi o złoża saletry, która 
z racji swojego zastosowania do produkcji prochu, stała się jednym z ważniejszych produktów tych ziem. 
Nie należy też zapominać o produkcji, choć na niewielką stosunkowo skalę, żelaza, które wytapiano z nie-
licznych złóż rud metali. Prężnie rozwijało się rzemiosło w nowozakładanych ośrodkach miejskich. Dla 
przykładu, w Białej Cerkwi, która została lokowana w połowie XVI wieku sto lat później mieszkało ponad 
250 rzemieślników różnych profesji (ok. 30% wszystkich mieszkańców miasta).  

Rozwój osadnictwa miał też skutki, które w dalszej perspektywie okazały się zgubne dla tych ziem. Cho-
dzi o zjawisko konfliktów społecznych, które wybuchały właśnie na tych ziemiach. Przyczyn należy się 
dopatrywać nie tyle w realiach gospodarczych czy nadmiernym ucisku mas chłopskich, ile w specyficznej 
mentalności rolników tej strefy. Osadnicy, którzy własną pracą zagospodarowali ziemie niebezpiecznego 
kraju, nie dopuszczali do siebie myśli, że to nie była ich usankcjonowana Bożym prawem własność. Trzeba 
też pamiętać, że życie w ciągłym poczuciu zagrożenia ze strony Tatarów wyrabiało niezależność i odwagę, 
pokrewną kozackiej. Dlatego też nawet nieśmiałe próby zaprowadzenia porządków pańszczyźnianych, 
powszechnych w pozostałych regionach państwa, wywoływały tu gwałtowne reakcje jako zamach na 
wolność. Tymczasem pańszczyźniany reżim polskiego typu stopniowo przenikał i tutaj, chociażby z tego 
powodu, że większa część tych ziem stanowiła własność polskich magnatów, którzy niezależność prostego 
ludu traktowali jako zjawisko nienaturalne. A przecież, aby ściągnąć na te dzikie i niebezpieczne tereny 
osadników właściciele majątków lub ich przedstawiciele obiecywali długoletnie zwolnienia od wszelkich 
ciężarów na rzecz pana włości. Wraz z końcem tego okresu nie pojawiała się pańszczyzna, ale następo-
wał wzrost różnego rodzaju opłat i powinności świadczonych przez chłopów, co wywoływało sprzeciw 
z ich strony. Zwłaszcza że do tej pory tych ciężarów nie ponosili i zdążyli się do tego przyzwyczaić. Zja-
wisko to występowało tu bardzo często, bo magnaci nierzadko zastawiali swoje dobra, wydzierżawiali je 
lub przekazywali w zarząd administratorów (sami bowiem mieszkali w rezydencjach położonych w głębi 
kraju). Osoby te starały się wykorzystać tę sytuację do wzbogacenia się kosztem poddanych. Często łamali 
kontrakty gwarantujące wolnizny mieszkańcom włości. Prowadziło to do zadrażnień i konfliktów. Jedną 
z form wyrażania sprzeciwu była ucieczka ze wsi (często wszystkich jej mieszkańców) i przeniesienie się 
do innego majątku. A ponieważ nie brakowało ziemi, więc zawsze znaleźli się chętni do przyjęcia takich 
zbiegów i nadania im długoletniej wolnizny. 
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Wzrost ucisku powodował też, że chłopi stali się skorzy do przyłączania się do powstań kozackich. Tym 
bardziej, że w XVII wieku te dwie grupy ludności – chłopi i Kozacy – żyli blisko siebie. Poza tym każdy prze-
siedleniec, chcąc nie chcąc, był zmuszony do służby żołnierskiej, dlatego cieszące się wolnością osobistą 
kozactwo, które mieszkało na tych właśnie terenach obok chłopów, niewiele się od nich różniło. Każda 
próba zwiększenia ucisku chłopów mogła być ryzykowna, bo mogła oznaczać nałożenie jarzma na nie-
ugiętą szyję skorego do buntu w obronie swoich praw Kozaka. A po ich stronie stawało też chłopstwo. 
Szczególnym przypadkiem było tu powstanie Chmielnickiego, w którym wzięły udział masy chłopskie. 
Ten stan stał się też główną bazą rekrutacyjną Kozaków w XVII wieku, a to było główną przyczyną zwięk-
szenia się ich liczebności i przeniesienia epicentrum Kozaczyzny z Siczy i Zaporoża na Ukrainę (głównie 
województwo kijowskie).

Czasy po unii lubelskiej to okres rozwoju kulturalnego ziem inkorporowanych. Zetknięcie się z kulturą pol-
ską i europejską wpłynęło pozytywnie na te ziemie. Wielkie znaczenie w tym procesie odegrały ośrodki 
istniejące na Rusi Czerwonej. Wpływ na to miały też spory religijne i potrzeba reformy Cerkwi prawo-
sławnej, szczególnie życia intelektualnego i szkolnictwa. Wszystko to wpłynęło na rozwój piśmiennictwa 
ruskiego. W miastach powstawały szkoły. W Ostrogu książę Konstanty Wasyl Ostrogski założył akademię 
kształcącą młodzież prawosławną. Piotr Mohyła, jeszcze jako archimandryta peczerski, przekształcił 
szkołę bracką w Kijowie w nowoczesne jak na owe czasy kolegium. Z czasem szkoła ta uzyskała status 
akademii (oficjalnie w dobie unii hadziackiej, ale ostatecznie stało się to dopiero za rządów Piotra I). Na 
Rusi zaczęło rozwijać się życie intelektualne, powstawały utwory o tematyce cerkiewnej, ale też i poli-
tycznej oraz polemicznej (ze zwolennikami unii brzeskiej). Sprzyjała temu rywalizacja z unitami, w której 
wielką rolę odgrywały umiejętności perswazyjne i dobre pióro. Obok tego rozwijała się literatura piękna 
w postaci poematów. Kultura Rusi dzięki kontaktom z kulturą Zachodu stała się kulturą dojrzałą, bogatszą 
chociażby od kultury innej Rusi – Moskwy. Z czasem intelektualiści kijowscy stali się podporą reformator-
skich działań, czy to patriarchy Nikona, czy cara Piotra I.

O tym jak szybko szlachta tych ziem zaczęła utożsamiać się z Koroną (a szerzej, z Rzeczpospolitą) niech 
świadczy fakt, że dość szybko w tym środowisku zaczęto uważać ją w za swoją ojczyznę. Dotyczyło to 
też Kozaków, którzy często odwoływali się do idei obrońcy kraju, do swojej służby „królowi i ojczyźnie 
naszej Rzeczypospolitej”. Szlachta ruska i Kozacy stawali w obronie państwa przeciwko Turcji, Moskwie 
czy Tatarom. I nawet w sytuacji trudnej, w czasie wyraźnej i zdecydowanej prounickiej polityki króla Zyg-
munta III i kręgów katolickich w Rzeczpospolitej, nie zamierzali oni zrywać z nową ojczyzną i szukać pro-
tekcji w osobie prawosławnego monarchy, czyli cara moskiewskiego. Mimo że strona moskiewska często 
sięgała po argumenty ochrony współwyznawców przed uciskiem wyznaniowym ze strony katolików oraz 
do argumentu wspólnego pochodzenia.

Przyłączenie Wołynia i Ukrainy miało też skutki dla Korony. W polityce zagranicznej wciągnęło ją w orbitę 
polityki wobec Tatarów, głównego zagrożenia dla inkorporowanych ziem. Sprawiło też, że polityka obronna 
skupiła się bardziej na zapewnieniu bezpieczeństwa tych terenów, angażując poważne środki i siły. W poli-
tyce wewnętrznej pojawienie się w gronie elity władzy Rzeczpospolitej potężnych, bogatych rodów knia-
ziowskich wzmocniło warstwę magnacką osłabioną przez ruch egzekucyjny. Ukraina stała się zresztą 
zapleczem finansowym i podstawą potęgi wielu rodzin magnackich, także koronnych. Sprzyjała temu 
polityka opierania się na senacie i magnatach, prowadzona przez Stefana Batorego, a potem Zygmunta III. 
W konsekwencji oznaczało to osłabienie ruchu szlacheckiego. Coraz większą rolę w polityce wewnętrz-
nej zaczęły odgrywać frakcje magnackie i popierający je klienci. Wielkie rody posiadające latyfundia na 
Ukrainie, wsparte przez rzesze zależnej od nich szlachty i dysponujące prywatnymi armiami (miały osła-
niać dobra magnata przed Tatarami i agresywnymi sąsiadami) były cennym sojusznikiem dla monarchy, 
który wolał się z nimi dogadywać niż starać się o poparcie szlachty. Warto tu zauważyć, że część szlachty 
ruskiej, szczególnie z Wołynia, szybko odnalazła się w życiu politycznym kraju. Co prawda szlachta ziem 
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inkorporowanych zrezygnowała z przysługującego jej prawa do stworzenia własnego sądu apelacyjnego 
(Trybunał Ruski), ale z czasem podjęła walkę sejmową o poprawę aktu lubelskiego i utworzenia trzeciego 
członu Rzeczpospolitej – Księstwa Ruskiego. Idea ta zrealizowana została przez kogoś innego i w innych 
okolicznościach, ale sam fakt podjęcia tego pomysłu świadczy o symbiozie w środowisku tamtejszej 
szlachty zasad politycznego życia ukształtowanych w Koronie i tradycji ruskiej korzeniami tkwiącej w cza-
sach sprzed unii lubelskiej. Szlachta, szczególnie wołyńska, dbała o przestrzeganie zasad określonych 
w przywilejach inkorporacyjnych (m.in. kwestia przestrzegania obowiązku pisania pism królewskich w języku 
ruskim, sądzenia mieszkańców tamtejszych ziem zgodnie z II Statutem Litewskim). Ale też szybko znalazła 
swoje miejsce w nowej rzeczywistości a jej przedstawiciele brali czynny udział w życiu sejmowym kraju.

Inkorporacja przyczyniła się do rozwoju ziem włączonych do Korony. Jednak polityka królewska, szcze-
gólnie Zygmunta III, doprowadziła do pojawienia się groźnych rys na tym budynku stworzonym w dobie 
sejmu lubelskiego. Szczególnie powołanie do życia Kościoła unickiego miało zgubne skutki (choć było też 
impulsem do reformy Cerkwi prawosławnej i rozwoju kultury ruskiej na ziemiach Rzeczpospolitej), gdyż 
podzieliło społeczność zamieszkującą Ukrainę, wprowadziło wiele chaosu i stało się jedną z przyczyn 
wystąpień kozackich wspieranych przez prawosławnych chłopów i mieszczan, utożsamiających wrogów 
prawosławia z unitami, a przede wszystkim z Lachami. Powstanie Chmielnickiego przyspieszyło poloni-
zację miejscowej szlachty, a po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą części Ukrainy, proces polonizacji tych 
ziem (jak się okazało pod koniec XVIII wieku, całkowicie nieudany).      
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Do wojny Rzeczpospolitej z Portą Otomańską z lat 1620–1621 doszło w następstwie nieudanej interwencji 
hetmana wielkiego koronnego, Stanisława Żółkiewskiego, w Mołdawii, podjętej w obronie rządów tam-
tejszego hospodara Gaspara Grazianiego. Akcja ta zakończyła się klęską w bitwie pod Cecorą oraz rozbi-
ciem wycofującej się polsko-litewskiej armii pod Mohylowem, gdzie zginął sam dowódca, a wielu wyso-
kich oficerów dostało się do niewoli. Konsekwencje porażki były jednak dużo większe, nie tylko bowiem 
doszło do katastrofalnego w skutkach najazdu tatarskiego, jaki spustoszył Podole, województwo ruskie 
oraz Wołyń, ale również oznaczała ona konflikt z Imperium Osmańskim.

Polsko-litewskie państwo, pomimo trudnej sytuacji rozpoczęło przygotowania do wojny, zdobywając się 
na ogromny wysiłek finansowy. Sejm z 1620 roku uchwalił zaciąg ponad 30 tys. armii oraz przeznaczył 
środki na opłacenie Kozaków, którzy mieli ją posiłkować. Ich liczbę polscy historycy szacują na ok. 20–25 
tys. (według ukraińskiego badacza, Petro Sasa, mogło to być nawet 53 tys.).

Zaporożców zaangażowano w działania rozpoznawcze – już w maju 1621 roku ich czajki pojawiły się na Morzu 
Czarnym w celu obserwacji floty tureckiej. Pomimo początkowych niepowodzeń w starciach z okrętami 
sułtana, mołojcy szybko się zreflektowali, zajmując statki, na których transportowano działa, proch, amu-
nicję oraz żywność do Białogrodu. Co więcej, spustoszyli oni miasto Anchialus opodal Warny, a następnie 
wyprawili się na samą stolicę Porty. Podpłynąwszy pod nią rabowali okoliczne miejscowości oraz parali-
żowali żeglugę przez cieśninę Bosfor. Rzekomo mieli oni nawet zburzyć jedną z wież stołecznej twierdzy 
Yedikule. Później zaatakowali także Trapezunt i Białogród. Ich działania wywołały panikę wśród ludności 
cywilnej. Mieszkańcy Konstantynopola zamknęli się na kilka dni w murach miasta, zaś białogrodzcy Tatarzy 
rzucili się do ucieczki. Nowiny na ten temat szybko dotarły do sułtana Osmana II i jego wojska maszeru-
jącego pod Chocim. Jak twierdzi Leszek Podhorodecki, na wieść o tym tureccy dowódcy zaczęli obawiać 
się o bezpieczeństwo stolicy, której garnizon znacznie zredukowano na potrzeby wyprawy przeciwko 
polsko-litewskiemu państwu. Działania Kozaków na Morzu Czarnym miały znaczący wpływ na aprowi-
zację otomańskiej armii, do której nie dotarły wszystkie działa oraz część zapasów żywności. Ponadto, 
do pewnego stopnia musiały one oddziaływać na morale bisurmanów, zdających sobie sprawę z tego, że 
zetkną się w boju z Zaporożcami (jak twierdził Fabian Birkowski, kapelan obozowy spod Chocimia, sam 
okrzyk „Kozak” miał przerażać Turków). Być może nawet Osman II wspomniał wtedy wydarzenia z kwietnia 
poprzedniego roku, kiedy mołojcy grabili przedmieścia Konstantynopola, zaś on sam, obserwując łuny 
pożarów z okien pałacu Topkapi, „omal ze strachu nie umarł”.

Sułtan na czele ponad stutysięcznej armii turecko-tatarskiej przybył pod Chocim 2 września 1621 roku. 
Liczniejsze wojsko dysponujące potężnymi działami z pewnością budziło respekt u obrońców. Strach mogła 
dodatkowo potęgować nieprzyjemna dla ucha kakofonia trąb i piszczałek, w które dęli bisurmanie, oraz 
widok mrowia zwierząt, dźwigajacych na swych grzbietach zapasy żywności i inne elementy zaopatrzenia. 

Pierwsze starcia Kozaków z Turkami miały miejsce jeszcze podczas ich marszu przez Mołdawię do obozu 
chocimskiego. W jego trakcie nie uchronili się oni od strat, co sułtan poczytywał sobie za dobry omen. 
Rzekomo miał on okrutnie mordować schwytanych Zaporożców, przywiązując ich do drzew i osobiście 
strzelając do nich z łuku. Kozacy w wiekszości przedarli się jednak do polsko-litewskiego obozu i już 
w pierwszym dniu walk z dobrym skutkiem potykali się ze strażą przednią wojsk Osmana II. Sułtan uznał, 
że rozgromienie mołojeckich oddziałów jest kluczem do zwycięstwa, w związku z czym impet pierwszych 
szturmów jego armii skupił się właśnie na nich, szczególnie że pozycje, jakie zajęli były ufortyfikowane 
znacznie słabiej niż główny obóz. Jak wiadomo z zeznań tureckich jeńców, żołnierze Porty otrzymali 
surowy rozkaz rozbicia Zaporożców za wszelką cenę, ich wódz bowiem uznał, że „Lachy naszy będą, kiedy 
Kozaki zniesiemy”.
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Taktyka frontalnego ataku zastosowana przez Osmana II niewątpliwie odpowiadała Zaporożcom Pio-
tra Konaszewicza Sahajdacznego, których specjalnością była obrona zza warownego taboru. Mołojcy 
nie tylko mężnie opierali się tureckiej nawale, ale również zadawali wrogom duże straty, zmuszali ich do 
panicznych odwrotów oraz kontratakowali. Jak wiadomo ze źródeł, Kozacy brali licznych jeńców, zdoby-
wali wrogie działa oraz przynosili do obozu głowy bisurmanów, jakich widok podnosił morale obrońców. 
W jednej z bitewnych relacji można odnaleźć wzmiankę, której autor z uznaniem oceniał postawę Zaporoż-
ców, iż  „ledwieby duca di Weneat w murach swych siedząc takowy impet i strzelbą z dział zbyt ogromną 
znieść i strzymać mógł, co oni za rowem jednym, a kolasą ziemie znieśli i zatrzymali na sobie”. Wobec 
nieskuteczności bezpośrednich potyczek Osman II zarządził ostrzał artyleryjski kozackich stanowisk, 
w konsekwencji czego mołojcy ponosili duże straty w koniach. Tylko 4 września Turcy oddali w kierunku 
ich pozycji ok. 1100 strzałów armatnich.

Sułtan był wyraźnie zdeterminowany, aby unicestwić Zaporożców. W źródłach można odnaleźć informa-
cje, iż rozkazał ścinać każdego pojmanego Kozaka. Podobno miał także zadeklarować w gniewie: „jeść 
ani pić nie będę, aż mi tego psa siwego Sahajdacznego przywiedziecie”. Prokop Zbigniewski, autor jednej 
bitewnych relacji, dziwił się hartowi ducha Turków, karnie szturmujących mołojców, pomimo kolejnych 
niepowodzeń. Początkowo Osman II wymuszał posłuszeństwo groźbą, między innymi wydając edykt 
zakładający, iż baszowie wyznaczeni do zdobycia kozackiego obozu będą karani śmiercią, jeśli nie wyko-
nają zadania. Los ten miał spotkać chociażby dostojnika dowodzącego szturmem z 4 września, po którym 
sułtan ponoć „z jadu się pukał, że Kozaków nie wziął”. Wiadomo również, że po nieudanym ataku na Zapo-
rożców z 9 września rozkazał on zdekapitować niemężnie potykających się janczarów. Zapewne metoda 
„kija” musiała negatywnie wpływać na morale tureckiego wojska, w związku z czym Osman II zaoferował 
swoim żołnierzom „marchewkę”. Usiłując zachęcić ich do walki z Zaporożcami obiecał po 50 czerwonych 
złotych za każdą kozacką głowę. Jednakże nawet tak wysoka nagroda nie skłoniła jego poddanych do 
entuzjastycznego rzucania się na żołnierzy Sahajdacznego. Zamiast tego, aby nie zaprzepaścić możli-
wości łatwego zysku, rzekomo czynili oni wypady pod Kamieniec Podolski, gdzie mordowali miejscowych 
chłopów a następnie przynosili sułtanowi ich głowy jako mołojeckie.

Dowodzący armią Rzeczypospolitej hetman wielki litewski, Jan Karol Chodkiewicz oraz jego zastępca, 
podczaszy koronny, Stanisław Lubomirski, obawiali się kozackiej żądzy zdobywania łupów, która mogła 
zaprzepaścić ich plany taktyczne. Doskonale jednak zdawali sobie również sprawę z wartości bojowej Zapo-
rożców oraz przewag odnoszonych przez nich na polu bitwy. W oparciu o ich oddziały opracowano śmiały 
plan zdobycia tureckiego obozu nocnym szturmem, jaki ostatecznie zakończył się odwrotem z powodu 
nagłej ulewy. W trakcie działań czyniono wszelkie starania, aby zneutralizować ryzyko buntu w kozackich 
szeregach oraz zapobiec opuszczeniu przez nich obozu, czego groźba pojawiła się w związku z brakiem 
żywności i siana oraz utratą koni. Oprócz dowódców, posiłkujących ich w prowiant, w działania te włączył 
się także królewicz Władysław Zygmunt Waza, w którego imieniu obiecano Zaporożcom rekompensatę za 
padłe wierzchowce. Pokrzepieni tym mołojcy „sprzysięgli się na szable Lachów nie odstępować do gar-
dła i wiernie Polakom tego poganina dopomóc”. Niewątpliwie dotrzymali oni słowa, czego dowód można 
odnaleźć w licznych relacjach z bitwy chocimskiej. W miarę przeciągania się walk polsko-litewska armia 
musiała mierzyć się z głodem. Kozacy, wobec braku żywności, zaczęli dokonywać zuchwałych wypadów 
na obóz turecki oraz siły sułtańskie rozlokowane za Dniestrem. Początkowo były to spontaniczne akcje, 
podejmowane przez mołojców bez wiedzy i rozkazu przełożonych, których powodzenie spowodowało, 
że zaczęto je przeprowadzać regularnie. Podczas tych napadów porywali oni nie tylko zwierzęta juczne, 
mogące służyć za pożywienie, ale również zdobywali bogate łupy oraz dziesiątkowali zaskoczone atakiem 
wrogie oddziały, niekiedy mordując przy tym ich dowódców. Z ich ręki zginął między innymi basza czer-
kieski, który założył osobny obóz w celu szturmowania Kamieńca Podolskiego. Przewagi Zaporożców 
pozytywnie wpływały na morale całej armii Rzeczpospolitej, słabnącej z każdym dniem przez głód oraz 
borykającej się z groźbą wyczerpania się prochu i amunicji.
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Udział Kozaków w bitwie pod Chocimiem miał kluczowy wpływ na jej korzystny dla Rzeczpospolitej rezultat. 
Jak stwierdził opisujący to starcie ormiański kronikarz Aksent, bez nich polsko-litewskie wojsko zostałoby 
rozbite w 3–4 dni. Osman II uparcie skupiał się na pokonaniu mołojców, z którymi jego siły nie mogły sobie 
poradzić. Strategia ta osłabiała jego armię taktycznie i psychologicznie, konsekwencją starć z Kozakami 
były bowiem nie tylko ubytki osobowe, ale również postępujący upadek morale turecko-tatarskich żoł-
nierzy, którzy w ich wyniku tracili chęć do walki. Z perspektywy sił hetmańskich Zaporożcy skutecznie 
zabezpieczali lewe skrzydło obozu, powstrzymywali impet wrogich ataków, a ich przewagi w kolejnych 
starciach podnosiły ducha bojowego obrońców.

Bitwa chocimska dowodzi potencjału współpracy Kozaków z Rzeczpospolitą. Niestety ich gotowość do 
walki oraz militarne atuty z różnych przyczyn nie zostały należycie wykorzystane w kolejnych latach przez 
polsko-litewskie państwo.
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Rozmowę poprowadził 

dr�Paweł�Libera�(Polska Akademia Nauk, Instytut Pamięci Narodowej)
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Dr�Paweł�Libera: Budowa tożsamości ukraińskiej w XIX i XX wieku przebiegała w dwóch 
różnych porządkach. Przede wszystkim w tym wcześniejszym okresie. Inaczej było w zabo-
rze rosyjskim, gdzie ludność ukraińska, a wówczas rusińska, stała się przedmiotem car-
skiej polityki. Inaczej zaś w zaborze austriackim, austro-węgierskim, w którym, tak jak inne 
narody, dysponowała ona znacznie większą dozą autonomii, aczkolwiek też musiała stawiać 
czoła pewnym przeciwnościom, trudnościom i przeciwnikom. Z tego względu społeczeń-
stwo ukraińskie kształtowało się dwutorowo, co było widoczne jeszcze w XX wieku, a jak 
niektórzy twierdzą, konsekwencje tego są dostrzegalne nawet dzisiaj. Przejawiało się to 
w relacjach z najbliższymi sąsiadami – głównie z Polską oraz Rosją, a także w przekonaniach 
poszczególnych ugrupowań politycznych. Sądzę, że dzisiejsza rozmowa stworzy możliwość 
przedstawienia różnych dróg rozwoju tożsamości, społeczeństwa i narodowości ukraińskiej. 
Pozwoli zrozumieć, różne wrażliwości i poglądy.

Pierwsze pytanie kieruję do prof. Jana Pisulińskiego. Chciałbym zapytać o sytuację ludności 
ukraińskiej oraz jej narodowość, kształtującą się w zaborze rosyjskim. Z jednej strony była 
ona przedmiotem polityki rusyfikacyjnej, z drugiej zaś przyczyniała się do bardzo prężnego 
rozwoju, kierowanego przez tamtejszą inteligencję, zgrupowaną w różnych organizacjach, 
na przykład w Bractwie św. Cyryla i Metodego, w którym uczestniczyły osoby starające się 
budzić narodowość ukraińską, między innymi Taras Szewczenko i Pantelejmon Kulisz. Czy 
można powiedzieć, że urzędnicy rosyjscy, budujący politykę rusyfikacyjną, mieli świadomość 
odrębności narodowości ukraińskiej? Czy rzeczywiście byli przekonani, że jest ona tylko odła-
mem, szczepem, czymś w rodzaju młodszego brata Rosjan? W ten sposób często próbowano 
to tłumaczyć. Czy ta polityka była prowadzona świadomie i z premedytacją w celu zmiany 
ukraińskiej tożsamości na tożsamość wielkoruską? Czy też może rusyfikacja na tym obsza-
rze została zaplanowana wcześniej i była konsekwencją działalności inteligencji ukraińskiej? 
A może była to forma obrony przed jakimś zagrożeniem? Jak można to scharakteryzować?

Prof.�Jan�Pisuliński: Na pewno trzeba zwrócić uwagę, że koncepcja integracji wieloetnicz-
nej społeczności Imperium Rosyjskiego została sformułowana już w 1839 roku przez mini-
stra oświaty Siergieja Uwarowa, który twierdził, że ona powinna opierać się na prawosła-
wiu, ludowości i władztwie cara. W związku z tym w państwie Romanowów, w tym na jego 
zachodnich terenach wcielonych podczas zaborów, zlikwidowano unię brzeską z 1596 roku, 
wprowadzającą wyznanie nazwane później greko-katolickim. Jej istotą było podporządko-
wanie prawosławnych władzy papieża z zachowaniem pewnej odrębności liturgicznej oraz 
własnej specyfiki, chociażby w sferze obyczajowej (możliwość posiadania przez księży żon 
i rodzin). Na obszarze Królestwa Polskiego zniesiono ją w latach 70. XIX wieku. Zniesiono ją 
z myślą o integracji wokół prawosławia oraz zlikwidowania odrębności ukraińskich. Politykę 
zmierzającą w tym kierunku rozpoczęto już wcześniej, bowiem już Katarzyna Wielka pozba-
wiła autonomii terytoria lewobrzeżnej Ukrainy, które posiadały ją od czasu ugody pereja-
sławskiej z 1654 roku. Wiązało się to z utratą pozycji równej szlachcie przez część Kozaków 
oraz początkami narodu ukraińskiego. Mołojcy pozbawieni owych praw starali się dowieść 
swojej tożsamości. Szukali swoich korzeni podkreślając kozacką przeszłość.

Zgodnie z duchem oświecenia z czasem zaczęto badać te dzieje, zwłaszcza w Charkowie, 
na pierwszym uniwersytecie powstałym na ziemiach ukraińskich. Zakładano towarzystwa, 
podkreślające odrębność terytorium określanego przez Rosjan Małą Rusią, co było dość pejo-
ratywne, ponieważ było to swego czasu centrum Rusi nazwanej ówcześnie kijowską, której 
północno-wschodnią część stanowiły tereny moskiewskie. Tożsamość ruska kształtowała 
się na tych ziemiach dłużej i była dużo trwalsza z powodu takiej, a nie innej historii, której nie 
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mamy czasu teraz rozwijać. Rusini byli zależni od Wielkiego Księstwa Litewskiego, potem 
Rzeczpospolitej, ostatecznie zaś trafili w granice Imperium Rosyjskiego. Początkowo działa-
nia w obszarze etnograficznym, jak na przykład badanie dawnych pieśni, mogły rozwijać się 
dość swobodnie, Bractwo św. Cyryla i Metodego nie przetrwało jednak długo przez represje, 
jakim zostało poddane. To samo stało się z innymi organizacjami o podobnym charakterze.

Pierwsze druki w języku ukraińskim spotkały się z reakcją władz. W 1863 roku jeden z mini-
strów oświaty stwierdził, że języka ukraińskiego nie było, nie ma i nie będzie i w związku z tym 
zabronił publikowania w tej mowie. Później w 1876 roku na mocy ukazu dołożono do tego zakaz 
rozpowszechniania druków w języku ukraińskim wydanych przez zagraniczne oficyny. W ten 
sposób język ten został wyrugowany, co utrudniało rozwój ukraińskiej tożsamości i najlepiej 
świadczyło o celach Imperium Rosyjskiego.

Oczywiście tożsamość ukraińska, być może, nie rozwinęłaby się, gdyby nie sąsiedztwo 
austro-węgierskiej Galicji. Tam ruch ukraiński mógł się rozwijać. Nawet utworzono katedrę 
historii Ukrainy, w której znaleźli miejsce działacze zmuszeni do emigracji. Wśród nich byli 
między innymi Mychajło Hruszewski, i Taras Szewczenko. Sytuację na pewien czas popra-
wiła rewolucja z 1905 roku. Wówczas, dzięki liberalizacji wprowadzonej przez cara Mikołaja II, 
zezwolono na działalność różnego rodzaju organizacji. Zaczęły wówczas powstawać pierw-
sze partie ukraińskie, można powiedzieć, że o charakterze socjalistycznym – taka była wtedy 
tendencja i orientacje – Ukraińska Partia Socjaldemokratyczna albo później Ukraińska Partia 
Socjalistów Rewolucjonistów. Ten ruch prężnie się rozwijał, ale szybka reakcja stołypinow-
ska wywołała kolejny regres. Był on jednak stosunkowo słaby, ponieważ część osób musiała 
uciekać za granicę z powodu represji. Rozwinął się on dopiero na emigracji lub w Galicji, 
którą traktowano w pewnym sensie jako ukraiński Piemont. Dopiero Ukraińska Centralna 
Rada, która powstała w Kijowie w marcu 1917 roku, była pierwszą organizacją, która miała 
charakter reprezentacji miejscowego społeczeństwa i była pierwszą o takim charakterze 
na ziemiach Imperium. Grupowała różne organizacje społeczne albo partie ukraińskie, czy 
przedstawicielstwa ziem.

Podsumowując. Wybitny polski znawca spraw narodowościowych we wschodniej części 
europejskiego kontynentu, Leon Wasilewski przed 1911 rokiem mówił, że Ukraińcy są najwyżej 
masą etnograficzną. Nie traktował ich jako odrębny naród w ramach rosyjskiego państwa, 
w przeciwieństwie do ich pobratymców z Galicji. Niemniej tożsamość ukraińska już wówczas 
funkcjonowała, aczkolwiek ograniczała się ona w sporej mierze do elit miejskich w dużych 
ośrodkach, jak Kijów albo Połtawa, do których zaliczali się na przykład dziennikarze, pisa-
rze, prawnicy, czy lekarze. Problem był z lewobrzeżną Ukrainą, gdzie w związku z rozwojem 
Zagłębia Donieckiego i Krzyworoskiego napłynęło bardzo dużo ludności rosyjskojęzycznej, 
ściągającej tam do pracy z sąsiednich guberni. Jednym z chłopów, który przyjechał wtedy do 
Donbasu był chociażby Nikita Chruszczow. Właśnie takie osoby w jakimś sensie częściowo 
zmieniły strukturę etniczną ziem ukraińskich.

Dr�Paweł�Libera: Dopytałbym jeszcze o Tarasa Szewczenkę. Na ile jego osoba oraz twórczość 
była znana szerokim masom ukraińskim w zaborze rosyjskim? Czy wiedziano o jego sytuacji 
osobistej (zesłanie)? Czy można było wówczas dotrzeć do jego utworów, czy też zaczęły one 
być popularne dopiero później?
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Prof.�Jan�Pisuliński: Pamiętajmy, że poziom analfabetyzmu w Imperium Rosyjskim był bar-
dzo wysoki. Na terenach, o których rozmawiamy, sięgał kilkudziesięciu procent. W związku 
z tym, jeżeli możemy mówić o wierszach Tarasa Szewczenki, to do osób spoza elit mogły one 
docierać za pośrednictwem przekazów ustnych. Trudno to uchwycić. Wiadomo, że starano 
się przemycać i rozpowszechniać książki poety, zwłaszcza „Kobzar”. Na ogół inteligenci, czy 
osoby związane z ukraińskim ruchem narodowym, działali w swego rodzaju bankach infor-
macyjnych, w ramach czego próbowali dotrzeć na wieś. Było to jednak trudne. Ludność na 
prowincji posiadała poczucie własnej odrębności, lokalności. Rozpowszechnienie się wspo-
mnianych wierszy nastąpiło w dużej mierze dopiero latach 20. XX wieku, do czego nota bene 
przyczynili się bolszewicy w ramach polityki kolonizacji.

Dr�Paweł�Libera: Chciałbym teraz zapytać dr. Damiana Markowskiego o sytuację w zaborze 
austriackim albo inaczej w monarchii habsburskiej. Jak tam rozwijała się społeczność ukra-
ińska? Na ile można porównać jej losy i sytuacje do tego, co działo się w zaborze rosyjskim?

Dr�Damian�Markowski: Pierwszym wstrząsem narodowym, który poruszył pewne kręgi inte-
ligencji ukraińskiej w zaborze austriackim była Wiosna Ludów. Powstała wtedy Rada Ruska, 
która próbowała poruszyć podstawowe problemy państwa, również pod kątem obecności 
Rusinów, Ukraińców albo jakby inaczej nie nazwać tego narodu w połowie XIX wieku jako 
obywateli. Rzeczywiście, nieprzypadkowo Galicję i zabór austriacki określa się ukraińskim 
Piemontem,  oczywiście ze wskazaniem na miasto Lwów. W odróżnieniu do zaboru rosyj-
skiego, o czym wspominał prof. Jan Pisuliński, w granicach państwa austro-węgierskiego 
kształtujący się i jeszcze kiełkujący z masy ludności ruskiej, naród ukraiński nie napotykał na 
takie problemy, z którymi musiano się mierzyć na terenie zaboru rosyjskiego. Nie było żad-
nych aktów emskich, nie było przypadków rugowania, a przynajmniej nie aż tak otwartych, 
jak wykluczanie języka ukraińskiego albo ograniczanie działalności politycznej Ukraińców. 
Mieli oni swoją reprezentację w sejmie galicyjskim oraz w parlamencie całego państwa. 
Warto wspomnieć, że początkowo strona ukraińska pod kątem działalności politycznej była 
podzielona na dwa odłamy. Jeden moskalofilski, nastawiony na ścisłą współpracę z Rosją 
i dążący do włączenia Ukraińców do narodu rosyjskiego. Z drugiej strony istniały oczywiście 
ruchy przeciwne, niekiedy bardziej nastawione na kwestie związane z socjalizmem i spra-
wami społecznymi, ale jednak stopniowo ewoluujące, zwłaszcza pod koniec XIX wieku w idee 
politycznej i narodowej niepodległości. W Austro-Węgrzech stał za nimi ogromny ukraiński 
ruch pracy u podstaw. Mam wrażenie, że stosunkowo rzadko o tym wspominamy w aspek-
cie polskiej pracy organicznej na terenie tego zaboru. Warto wspomnieć, że w tym czasie 
na obszarze Galicji Wschodniej funkcjonowało około 3000 elementarnych szkół z językiem 
ukraińskim. Działały gimnazja. Na Uniwersytecie Lwowskim było 9 katedr ukraińskich. To 
wszystko miało wsparcie. Cały ten ruch narodowy znajdował oparcie w sferze społeczno-
-ekonomicznej, wspomagany przez różnego rodzaju towarzystwa gospodarcze. Pomoc 
otrzymywały od nich także liczne placówki i czytelnie ukraińskiej Proswity, których liczba 
również sięgała do ponad 3000 miejsc rozsianych po całej Galicji.

Z jednej strony Ukraińcy zostali do pewnego stopnia wykorzystani przez austriackiego zaborcę 
przeciwko polskiemu ruchowi narodowemu. Z drugiej zaś, trochę skorzystali na tym, że mogli 
pozostawać w opozycji do Polaków. Naród ukraiński miał swoje zorganizowane społeczeń-
stwo oraz swojego przywódcę duchowego, społecznego i w pewnym stopniu politycznego, 
jakim był metropolita Andrzej Szeptycki. Ukraińcy jako społeczność i część Austro-Węgier 
weszli w XX stulecie z naprawdę dużym fundamentem narodowotwórczym.
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Dr�Paweł�Libera: Wydaje mi się, że można jeszcze dodać, iż w jakimś stopniu świadomość 
ukraińska kształtowała się w pewnym sensie w opozycji do Polski i Polaków. Była to inna 
sytuacja niż w zaborze rosyjskim, gdzie do takich konfliktów nie dochodziło. W przypadku 
monarchii austro-węgierskiej tarcia te były o wiele bardziej żywe. Odradzający się ruch ukra-
iński budził spory sprzeciw przynajmniej u części społeczeństwa polskiego. Pytaniem jest, 
na ile Rosjanie i Austriacy próbowali wykorzystać to w sposób instrumentalny, przeciwsta-
wiając go polskim aspiracjom? Czy możemy mówić o czynnych przykładach ingerencji w te 
sprawy, czy też jest to wymysł publicystów, którzy często podnosili ten wątek?

Prof.�Jan�Pisuliński: Wydaje mi się, że mit, wprost mówiący o tym, iż tożsamość ukraińska jest 
wymysłem Austriaków i Niemców, kształtował się pod wpływem zaskoczenia przez stronę 
polską jej formowaniem. Oczywiście, zakładał on, że sztucznie, siłą woli, można stworzyć 
tożsamość narodową. W zasadzie, w świetle współczesnych badań, nikomu się to nie udało, 
chociaż podejmowano wysiłki, które były nieproporcjonalnie większe niż można w tym miej-
scu przypisać Wiedniowi albo Berlinowi, chociażby usiłujące stworzyć „człowieka radziec-
kiego” albo „jugosłowiańskiego”. Oczywiście można doprowadzić do pełnego zasymilowania 
się pewnych społeczności. Tak się działo. Zdarzało się, że grupy odrębne etniczne ulegały 
całkowitej albo niemal całkowitej asymilacji. Trudno natomiast wykreować nową tożsamość. 
Z praktycznego punktu widzenia jest to zaprzeczenie faktu. Oczywiście, rozwijający się ruch 
ukraiński był po części wykorzystany na zasadzie divide et impera (dziel i rządź), głównie przez 
Wiedeń, któremu często to przypisywano. Mówi się, że próbowano chociażby wykorzystać 
w tym celu wspomnianą wcześniej Ruską Radę Narodową.  

Trudno mówić o szachowaniu Polaków przez Ukraińców. Po prostu Przedlitawia, czyli 
austriacka część imperium Habsburgów, liberalizowała się po 1867 roku. Przyznawano prawa 
wszystkim społecznościom. W Galicji doprowadziło to do właściwie pełnej polonizacji wszyst-
kich urzędów i struktur państwowych. Polacy byli namiestnikami w Galicji aż do wybuchu 
I wojny światowej. Byli także ministrami, a nawet premierami całego imperium. Można zadać 
pytanie, dlaczego mieliby oni prowadzić politykę wbrew swoim interesom? Należy pamiętać 
o tym, że naczelną zasadą w wieloetnicznym imperium było raczej utrzymywanie władzy, 
spokoju i porządku i niedopuszczenie do konfliktów etnicznych, które mogły doprowadzić 
do implozji imperium, do czego zresztą ostatecznie doszło. W wieloetnicznej społeczności, 
w której formowały się społeczności narodowe, chodziło o zachowanie spokoju. To było nad-
rzędne. W związku z tym jakiekolwiek działanie antypolskie, skrajne, byłyby w tym wypadku 
samobójcze. Społeczność ukraińska była mniej liczna i słabsza oraz nie posiadała takich 
wpływów, jak Polacy w Galicji. Abstrahując od tego, że w praktyce nie byłoby to możliwe, to 
Wiedeń nie miał aż tak dużych ambicji. Czasami tylko to wykorzystywał. Paradoksalnie ruch 
ukraiński był potrzebny Austriakom nie tylko przeciwko Polakom, ale był też konieczny jako 
przeciwwaga dla ruchu moskalofilskiego, o którym wspomniał mój przedmówca. Gdy rozpa-
dła się jedność wszystkich zaborców, a w latach 90. XIX wieku zaostrzyły się stosunki między 
Rosją, Wiedniem i Berlinem. Wówczas zaczęto go zwalczać. Na początku XX stulecia nasiliło 
się przeciwstawianie głoszonej i wspieranej przez Petersburg idei panslawizmu i wspólnoty 
wszystkich Słowian, którą Rosjanie uderzali w podwaliny imperium Habsburgów. Było to nie-
bezpieczne, bowiem Polacy wraz z Czechami, Serbami, Słowakami i Chorwatami stanowili 
sporą część tej monarchii. W związku z tym ruch ukraiński stał się naturalnym sposobem 
zwalczania tego zagrożenia. Nie tylko dywersją przeciwko Moskwie, ale również samoobroną 
przed moskalofilstwem i wykorzystującym je panslawizmem. W tej grze uczestniczyły rów-
nież polskie elity, o czym świadczy ugoda z Ukraińcami zawarta w 1890 roku, w której wsparły 
one Ukraińców przeciwko moskalofilom. Przez kilka lat funkcjonowania tej współpracy (do 
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1894 roku) Polacy za przyzwoleniem Wiednia współtworzyli ich ruch i udzielali mu pomocy. To 
pokazuje absurdalność tej tezy, wciąż funkcjonującej, stworzonej przez środowiska endec-
kie jeszcze przed I wojną światową dla skompromitowania ruchu ukraińskiego po 1903 roku.

Dr�Damian�Markowski: Warto wspomnieć o tym, że polskie środowiska endeckie do końca 
istnienia II Rzeczpospolitej nie ustawały w próbach kompromitowania idei ukraińskości 
i państwa ukraińskiego. Także przez prymat tego, aby przykryć fakt, że Lwowa nie udało się 
obwiesić biało-czerwonymi flagami oraz przyłączyć do odradzającej się Polski, jak miało 
to miejsce z Krakowem. Opór Ukraińców doprowadził wówczas najpierw do bitwy o Lwów, 
rozpoczętej 1 listopada 1918 roku, a później, długofalowo, do całej wojny polsko-kraińskiej. 
W dużej mierze wynikał on z tego, iż próbowano skompromitować sprawę ukraińską oraz 
całą Ukrainę jako państwo, jako nieposiadające prawa do istnienia.

Prof.�Grzegorz�Motyka: Wydaje mi się, że o próbach instrumentalnego wykorzystywania 
Ukrainy przeciwko Polsce przez stronę rosyjską można mówić dopiero od momentu wybuchu 
rewolucji bolszewickiej. Rosjanie przede wszystkim dążyli do rusyfikacji jej terytorium. W Rosji 
do dzisiaj popularna jest teoria, która mówi, że zakończyłaby się ona sukcesem, gdyby wła-
dze carskie nie chciały osiągnąć dwóch całkowicie rozbieżnych celów, czyli z jednej strony 
doprowadzenia procesu rusyfikacyjnego do końca, a z drugiej utrzymania feudalnej struk-
tury, w której klasy wyższe pozostałyby uprzywilejowane. Obawiano się kształcenia małych 
dzieci, wychodząc z założenia, że lepiej, aby chłopi byli niepiśmienni, w związku z czym rusy-
fikacja nie mogła przebiegać poprzez powszechne szkolnictwo. Część historyków rosyjskich 
uważa, że wtedy carat utracił swoją ogromną szanse na to, aby dokonać pełnej rusyfikacji 
Ukraińców albo chociażby takiego zabiegu, jaki udał się we Francji, gdzie Prowansalczycy 
lub Bretończycy zostali niemal całkowicie sfrankofonizowani za pośrednictwem systemu 
edukacji. Zmieniło się to wraz z objęciem władzy przez bolszewików, którzy po części z wła-
snych przekonań, a po części instrumentalnie zaczęli dostrzegać prawa mniejszości narodo-
wych i wspierać ich kulturę. W wypadku Ukraińców albo Białorusinów okazało się, że może 
to stanowić idealne narzędzie do tworzenia nastrojów buntowniczych w II Rzeczpospolitej. 
Dla wielu Ukraińców polityka ukrainizacji prowadzona przez władze radzieckie w pierwszej 
dekadzie istnienia USRR była bardzo ciekawym modelem. Nie przypadkiem chociażby zna-
komity historyk Mychajło Hruszewski wrócił wówczas na Ukrainę. 

Dopiero w latach 30. XX wieku decyzją samego Józefa Stalina zablokowano ten proces uznając, 
że może on doprowadzić do dekompozycji imperium, z czym wiąże się problem Hołodomoru, 
bardzo ciekawie opisanego przez Stanisława Kulczyckiego. W swoim opracowaniu zwrócił 
on uwagę na dwa kluczowe momenty Wielkiego Głodu, który był typowy dla całego państwa 
sowieckiego i ogarnął nie tylko Ukrainę, ale też Kazachstan oraz jego rosyjską część. Pierw-
szym była negatywna odpowiedź Stalina na propozycję republikańskich władz na Ukrainie, 
aby dać głodującym chłopom zboże. Zamiast tego uznał on, że należy „dokręcić śruby”. To 
zamieniło się w gigantyczną zbrodniczą lekcję wychowawczą dla społeczności ukraińskiej. 
Był to dla niej sygnał, iż jeżeli się buntuje i nie chce komunistycznej władzy, to musi liczyć się 
z fizyczną eksterminacją. Właściwie to do XXI wieku ta nauka była skuteczna, jeśli bowiem 
spojrzeć na wyniki wyborów na Ukrainie w latach 90. XX wieku albo w pierwszej dekadzie 
XXI stulecia, to wschodnia część państwa wykazywała się ogromnymi promoskiewskimi 
sympatiami. Dopiero ostanie lata, a szczególnie to, co wydarzyło się po 24 kwietnia 2022 
roku w sposób oczywisty przełamało te nastroje. Nowa sytuacja całkowicie zniwelowała 
również antypolską propagandę, która w pewien sposób zjednoczyła nacjonalistów i komu-
nistów ukraińskich.
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Dr�Paweł�Libera: Prof. Motyka nieświadomie zaczął odpowiadać na kolejne pytanie, które 
chciałem do niego skierować. Chodzi o kształtowanie się ukraińskiego ruchu nacjonali-
stycznego, który odegrał bardzo ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości ukraińskiej. 
Początkowo był on jednym z licznych nurtów. Jak to się stało, że w pewnym momencie stał 
się on bardziej zauważalny, głośniejszy i wyraźniejszy i oraz zaczął stanowić interesującą 
alternatywę dla młodzieży?

Prof.�Grzegorz�Motyka: Zacznijmy od tego, że życie polityczne Ukrainy i Ukraińców, nawet 
po I wojnie światowej, często było zdecydowanie bardziej zróżnicowane i bogate niż nam się 
wydaje. Możemy wymienić całą paletę barw politycznych od lewa do prawa – od chrześcijań-
skiej demokracji (a właściwie czegoś w tym rodzaju, której „kibicował” metropolita Andrzej 
Szeptycki, po narodową demokrację reprezentowaną przez Ukraińskie Zjednoczenie Naro-
dowo- Demokratyczne, posiadające liczny klub parlamentarny w sejmie II Rzeczpospolitej. 
To oczywiście wynikało z faktu, że Ukraińcy byli w dużej mierze Europejczykami. Czytywali 
książki ukazujące się na Zachodzie, interesowali się ideami politycznymi, jakie krążyły i prze-
lewały się przez Stary Kontynent oraz, w zależności od poglądów, dostosowywali do tego 
programy swoich partii. Paradoksalnie nie odbiegali od tego również nacjonaliści. Ukraiń-
ska Młodzież Nacjonalistyczna była częścią Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, która po 
przegranej Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej w wojnie z Rzeczpospolitą rozpoczęła 
walkę przede wszystkim z państwem polskim, chociaż programowo występowała przeciwko 
wszystkim zaborcom Ukrainy. Najpierw była to grupa oficerów, usiłująca, w gruncie rzeczy, 
toczyć walkę w sposób bardzo podobny do Polskiej Organizacji Wojskowej. Potem przodow-
nictwo przejęła młodzież, bardzo często wychowywana w duchu antypolskim. Pierwszym 
świadomym doświadczeniem takich ludzi, jak chociażby Stepan Bandera lub Roman Szu-
chewycz, była wojna polsko-ukraińska w latach 1918–1919. Stanowiła ona dla nich przeży-
cie, które mogli obserwować i „kibicować” w sposób oczywisty swojej „narodowej drużynie”. 
Przez kolejne dziesięć lat dorastali w przekonaniu, że muszą naprawić błędy ojców nie tylko 
swoim poświęceniem i determinacją, ale także bezwzględnością. Nie byli w tym bynajmniej 
oryginalni, idee Dmytro Doncowa nawiązywały bowiem do idei Benito Mussoliniego i obozu 
hitlerowskiego. W II wojnę światową weszli z radykalnym programem i okazali się jedyną siłą 
polityczną, która może realnie działać. Pozostałe partie zostały zdelegalizowane, a działal-
ność ich przywódców, nastawionych na pokojową walkę straciła rację bytu. W tym momencie 
pozostała tylko OUN, posiadająca doświadczenie walki konspiracyjnej. Jednocześnie Niemcy 
byli zainteresowani instrumentalnym wykorzystaniem tej organizacji przeciwko najpierw 
Polakom, a potem Sowietom. Starali się trzymać ją pod kontrolą, ale jednocześnie stworzyć 
z niej bojowe kadry, które później mogłyby przysłużyć im się podczas spodziewanej walki ze 
Związkiem Sowieckim. W trakcie II wojny światowej ten obóz stworzył cały szereg formacji 
zbrojnych, z najbardziej znaną Ukraińską Powstańczą Armią na czele, w Polsce przede wszyst-
kim zapamiętaną z powodu zbrodni wołyńsko-galicyjskiej z lat 1943–1945. Była to potężna 
armia partyzancka, której zdławienie na Zachodniej Ukrainie zajęło sowietom całą dekadę, 
a ostatnie grupy żołnierzy likwidowano jeszcze w 1960 roku. W tym celu musiano „przeorać” 
represjami Galicję i Wołyń. Poświęcenie tych ludzi mocno wryło się w pamięć na Ukrainie, 
a przynajmniej w jej zachodniej części. Po uzyskaniu niepodległości, krok po kroku, stało się 
zaś częścią świadomości narodowej Ukraińców.
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Dr�Paweł�Libera: Myślę, że chyba bardzo istotnym elementem światopoglądu i działalno-
ści ugrupowań nacjonalistycznych był ich radykalizm i gotowość działania. Z moich lektur 
wynika, że duża część młodzieży ukraińskiej była bardzo zniechęcona działalnością o cha-
rakterze pokojowym, politycznym i parlamentarnym. Widziała ona i miała świadomość, że 
jest ona bezproduktywna albo spotyka się ze zbyt ostrą odpowiedzią i nie przynosi oczeki-
wanych rezultatów.

Chciałbym teraz zapytać o sytuację ludności ukraińskiej w granicach II Rzeczpospolitej, 
gdzie znalazły się jej dwie grupy. Pierwszą z nich stanowili rdzenni mieszkańcy ziem wschod-
nich, zwanych u nas Kresami, drugą zaś była całkiem spora emigracja petlurowska. Jeżeli 
obserwujemy postępowanie ówczesnych polskich władz, można zauważyć, że w pewnym 
momencie doszło do zupełnego rozdźwięku. Z jednej strony piłsudczycy podjęli wyraźną 
i mocną próbę zawiązania współpracy z ugrupowaniem Ukraińskiej Republiki Ludowej na 
emigracji, z drugiej zaś polityka narodowościowa prowadzona wobec mniejszości ukraiń-
skiej w Polsce stawała się coraz bardziej brutalna, przede wszystkim w II połowie lat 30. XX 
wieku i zmierzała do jej przyspieszonej polonizacji. Czy ówczesne władze Rzeczpospolitej 
nie miały świadomości tej rozbieżności?

Prof.�Jan�Pisuliński: Świadomość tego wśród niektórych była, ale w kręgach opozycji. Można 
mówić o kilku okresach zmieniającej się polityki. Do 1923 roku sprzeczności te były wyraźnie 
widoczne. W tym czasie funkcjonowały jeszcze obozy dla internowanych, w których zezwa-
lano na rozwój kultury. Z drugiej strony do czasu pełnego uznania granic wschodnich przez 
decyzję Rady Ambasadorów w marcu 1923 roku sytuacja Galicji Wschodniej zamieszkanej 
przez Ukraińców była wciąż nieokreślona pod względem prawnym. Polacy formalnie mieli 
status tymczasowego okupanta tych terenów. Na mocy traktatu w Saint-Germain prawo do 
określenia przyszłości tego obszaru przejęły zaś od władz austriackich zwycięskie mocar-
stwa Ententy. Po 1923 roku osoby świadome wspomnianej sprzeczności pozostały w opozy-
cji do władzy. Dominującą pozycję do 1926 roku miała endecja, która forsowała koncepcję 
asymilacji narodowej, stojąc na stanowisku, że Białorusini i Ukraińcy, a zwłaszcza tamtej-
sza ludność wiejska jest stosunkowo słabo wyrobiona narodowo i w związku z tym możliwa 
do zasymilowania. Generalnie endecy byli przeciwni jakiejkolwiek ich państwowości, część 
ludzi zmuszono do emigracji, wyjechał chociażby Symon Petlura. Wielu dowódcom ukraiń-
skim, którzy walczyli u boku Rzeczpospolitej w 1920 roku, szef sztabu polskiego generalnego 
powiedział wprost: wynoście się panowie z Polski. 

Po 1926 roku władzę przejęli ludzie, będący niegdyś sojusznikami Ukraińskiej Republiki Ludo-
wej. Myśleli oni o tym, że dobrze byłoby graniczyć na wschodzie z państwem ukraińskim, 
ale ta Ukraina miała być za Zbruczem. Natomiast w granicach Rzeczypospolitej Ukraińcy 
powinni być lojalni. W związku z tym próbowano jakoś to pogodzić. W imię asymilacji pań-
stwowej przyzwolono im na rozwijanie autonomii kulturalno-narodowej, pod warunkiem jed-
nak, że będą oni lojalni wobec państwa polskiego. Wszelkie przejawy przeciwnych postaw 
były tępione. W gruncie rzeczy było to po części raczej nieświadome powtórzenie tego, co 
bolszewicy próbowali uczynić z Polakami w ramach tak zwanej polityki kolonizacji. Z takim 
samym zresztą skutkiem. Po pierwsze, Ukraińcy nie ufali Polakom, a po drugie, uważali, że 
są największym narodem w Europie nieposiadającym własnego państwa. W związku z tym 
nic poniżej własnej państwowości ich nie zadowalało i jedynie taktycznie mogli zawierać 
porozumienia z okupantem, jakim była dla nich II Rzeczpospolita.
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W tym właśnie, bez wątpienia, różniły się poglądy różnych partii politycznych. Zakładały 
one, że docelowo, kiedyś w przyszłości, państwowość ukraińska musi zaistnieć, pozosta-
wała tylko kwestia realizacji tego założenia. Czy odbędzie się to drogą pokojową, czy w kon-
sekwencji walki zbrojnej, poprzez działalność sabotażową i terrorystyczną, jak zakładała 
chociażby Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Cel był ten sam, sprzeczne pozostawały 
zaś metody. W związku z tym władze polskie prowadziły niekonsekwentną politykę. Trzeba 
zwrócić uwagę, że to samo spotkało bolszewików, którzy najpierw wspierali tożsamość 
ukraińską, a właściwie przyczynili się do jej rozwoju, tylko po to, by potem gwałtownie ją 
zwalczać. Ukraińscy komuniści krzewiący ją w radzieckiej części Ukrainy zaczęli głosić, że 
im mniej zależności od Moskwy, tym lepiej. Zaczęli się też skarżyć na kolonialne traktowanie 
i coraz więcej oczekiwać. Centrum nie chciało tego spełnić.

W przypadku Rzeczpospolitej ten problem istniał wśród elit sanacyjnych. Będąc w opozy-
cjach, w latach 1923–1926 głosili oni ideę autonomii terytorialnej, zaś po dojściu do władzy 
uznali, że nie można posunąć się tak daleko, ponieważ może to grozić rozszerzeniem się 
wpływów sowieckich albo oderwaniem ziem zamieszkałych przez Ukraińców. Ostatecznie 
więc ograniczono się tylko do autonomii narodowo-kulturowej, co w żaden sposób nie satys-
fakcjonowało tej mniejszości. Nie było tutaj dobrego rozwiązania, bowiem ludność ukraińska 
stanowiła na zamieszkałych przez siebie obszarach 60% albo 70% ogółu, a do tego była ona 
coraz bardziej świadoma swojej ukraińskości.

Polacy nie mieli pomysłu na powstrzymanie tego procesu. Początkowo próbowano prze-
ciwdziałać temu sposobami pokojowymi, przez ustawy oświatowe, tak zwaną utrakwizację, 
czyli tworzenie szkół polsko-ukraińskich. W założeniu miało to być bardzo demokratyczne 
rozwiązanie. Rodzice uczniów w plebiscycie mieli decydować o tym, czy szkoła ma być pol-
ska, czy też utrakwistyczna, w której przedmioty miały być nauczane po połowie w językach 
polskim i ukraińskim. Pomysł ten był zwróceniem uwagi na to, że Ukraińscy jako obywatele 
Rzeczypospolitej powinni znać język urzędowy. O wszystkim decydowała praktyka. Na to 
rozwiązanie, zaproponowane przez endeckiego polityka i ministra Stanisława Grabskiego 
w 1924 roku, dali się złapać socjaliści i ludowcy, którzy je poparli. Okazało się jednak, że pod-
czas plebiscytów obie strony uciekały się do zastraszania, przez co wywoływały one konflikty 
i stały się swego rodzaju wojną. Przeprowadzano je co roku, więc szczuciem i szantażem 
chciano uzyskać korzystny dla siebie wynik głosowania, ewentualnie polskie władzy czyniły 
także zachęty materialne, usiłując zdobyć poparcie dla szkolnictwa utrakwistycznego. Na 
Wołyniu doprowadziło do tego, że na początku lat 20. XX wieku z 700 szkół podstawowych 
z wykładowym językiem ukraińskim, (czyli takim, w którym mówiła prawie dwumilionowa 
społeczność), została tylko jedna. W Galicji z 2 500 pozostało tylko kilkaset. Pozostałe były 
utrakwistyczne, ale większość z nich zmieniono po prostu na szkoły polskie. To było wstę-
pem do polityki polonizacyjnej, zwłaszcza w II połowie lat 30. XX wieku.

Do tego doszły próby rekatolicyzacji dawnych unitów, w związku z czym prawosławni dawni 
unici powinni wrócić na łono kościoła katolickiego. Nie mówiło się o kościele grekokatolic-
kim, bo Andrzej Szeptycki był wrogiem, tylko rzymskokatolickim. Czystym pretekstem było 
instrumentalnie traktowanie przeszłości, na przykład burzenie nieużytkowanych cerkwi, co 
doprowadziło sytuację do stanu wrzenia. Polityka była dramatycznie zła. Jak to ktoś kiedyś 
powiedział: „To nie błąd, to zbrodnia”. Unia nie przyniosła żadnych korzyści, na jakie liczono, 
czyli umocnienia polskości na kresach wobec zagrożenia ze strony Sowietów. Za to znakomicie 
zaogniła i zantagonizowała stosunki oraz została idealnie wykorzystana przez propagandę 
nacjonalistyczną, załamując próby porozumienia czynione przez część elit piłsudczykowskich. 
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Ja bym widział cały problem w kategorii rywalizacji różnych środowisk sanacyjnych po śmierci 
Piłsudskiego. Z powodu walk swego rodzaju koterii ukształtowały się takie, a nie inne poglądy 
na kwestię polsko-ukraińską. Były takie, które w pełni zgadzały się z ideałami endeckimi 
oraz koncepcją pełnej asymilacji, a nawet posuwały ją dalej. Grabski chciał doprowadzić do 
tego tylko przez oświatę, czyli pokojowymi środkami, inni woleliby zaś użyć do tego decyzji 
administracyjnych, na przykład usunięcia nauczycieli ukraińskich, czy wykorzystać do tego 
armię, jak chociażby wojskowi proponujący siłowe rozwiązanie.

Dr�Paweł�Libera: Dodajmy, że bardzo często zdarzało się, że osoby pochodzące z jednego 
obozu politycznego i odwołujące się do autorytetu Józefa Piłsudskiego, który zmarł w 1935 
roku, posługiwały się i wdrażały skrajnie różną politykę. O tym jak było to istotne doświad-
czenie dla Ukraińców świadczy lektura prasy lub pamiętników z okresu międzywojennego. 
Nawet osoby otwarte i zdecydowane na jakąś współpracę, jak chociażby Iwan Kedryn-Rud-
nicki, który w swoich wspomnieniach poświęcił wiele miejsca kwestii funkcjonowania spo-
łeczności ukraińskiej w międzywojennej Polsce, opisał te wydarzenia w bardzo gorzkich 
i przykrych słowach.

Przejdźmy do okresu II wojny światowej oraz sytuacji, jaka w jej trakcie zaistniała na ziemiach 
polskich i ukraińskich. Właściwie wszystkie partie i ugrupowania ukraińskie straciły swoje 
możliwości działania i większość z nich przestała się liczyć. Najlepszym tego dowodem było 
współpracujące z Polakami Ukraińskie Zjednoczenie Narodowo-Demokratyczne albo rząd 
ukraiński na uchodźstwie w Paryżu. Doszło do rozbicia ośrodków decyzyjnych, nie miały 
one żadnych atutów. Na niczym spełzły próby podejmowane na przykład przez Ołeksandra 
Szułhyna, który w pewnym momencie liczył, że uda mu się zwerbować oddziały ukraińskie 
oraz utworzyć je przy armii francuskiej lub polskiej, aby ostatecznie wysłać je do Finlandii. 
W tym momencie niesamowicie wzrosła pozycja obozu nacjonalistycznego. W związku z tym 
powstaje pytanie, kiedy stworzył się zaskakujący mit Bandery? Człowiek ten bowiem przez 
większość wojny był więźniem obozu nieposiadającym możliwości podjęcia jakiejkolwiek 
działalności, a pomimo tego dla większości Ukraińców stał się symbolem walki zbrojnej. Nie 
jest on obecnie powszechnie przyjęty, a na ile kontestowany? Czy można sobie wyobrazić 
utrzymanie obecnej świadomości i tożsamości Ukraińców, bez mitu Bandery uosabiającego 
zbrojny opór w czasie II wojny światowej?

Prof.�Grzegorz�Motyka: To pytanie jest równie ciekawe, co trudne i nie ma na nie jednoznacz-
nej odpowiedzi. Na gruncie historycznym wiele osób się zastanawia, co takiego stanowi 
o tym, iż jest on symbolem dla wielu osób. Jedynym pozytywnym aspektem jest bowiem jego 
poświęcenie dla ojczyzny, przejawiające się tym, że siedział przez kilka lat w polskim więzie-
niu, a potem w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Jako przywódca był on w związku 
z tym nieobecny, niemniej nie można było odmówić mu tego, że cierpiał za naród. Z drugiej 
strony była to osoba o zdecydowanie radykalnych poglądach, która w oczywisty sposób stała 
za najgłośniejszymi zamachami, między innymi na Bronisława Pierackiego. W jego imieniu 
dokonywano antypolskiej akcji w latach 1943–1944, od której ów nigdy się nie zdystansował. 
Wątpię zresztą, aby Bandera kiedykolwiek zastanawiał nad tym, czy warto było to zrobić. 
Państwo w jego wizji miało być wzorowane na zasadach przyjętych przez chorwackich Usta-
szy, z wszystkimi tego konsekwencjami.
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Niezależnie od wszystkiego Bandera jest dla wielu Ukraińców symbolem poświęcenia i walki, 
a poświęcone mu pomniki oraz nazwy ulic na Ukrainie Zachodniej są powszechnie obecne. 
W pytaniu dr. Libery rozróżniłbym jednak dwie kwestie. Czym innym jest mit tego człowieka, 
który pozostaje dla mnie czymś kontrowersyjnym, a czym innym mit walki zbrojnej. Osobiście 
żałuję, że ukraińska debata historyczna, która toczy się na ten temat nie poszła w kierunku, 
który około piętnastu lat temu wskazywał prof. Jarosław Hrycak, w bardzo znanym eseju 
„Tezy do dyskusji o UPA”. Ów, wyraźnie idąc wzorem Iwana Łysiaka-Rudnyckiego i jego publi-
kacji, proponował z pozoru karkołomne, ale jednak osadzone na liberalno-demokratycznym 
zasobie wartości spojrzenie na historię ruchu podziemnego. Według jego spojrzenia to, co 
było w nim złe, czyli zabijanie osób cywilnych – Polaków i Żydów należało opisać i potępić, 
natomiast to, co było dobre, czyli poświecenie całej masy młodych ludzi do początku lat 50. 
XX wieku, którzy chwytali za broń, szli do lasu oraz walczyli i ginęli w walce o niepodległość, 
należy ocalić dla następnych pokoleń. Ich zaangażowanie nie różniło się od podobnych zja-
wisk, które można było zaobserwować na Litwie, Łotwie albo w Estonii, czy nawet w wypadku 
polskiego powojennego podziemia.

Warto pamiętać, że gdyby historia zatrzymała się w 1945 roku, a ZSRS nie był okrutnym, impe-
rialnym i totalitarnym projektem, lecz normalnym państwem demokratycznym, to wówczas 
nie doszłoby do kilkudziesięciu lat zimnej wojny. Wtedy nie byłoby również powojennej walki 
partyzanckiej, a Bandera i OUN zostaliby zapamiętani przez pryzmat nazistowskich Niemiec 
i prób kolaboracji albo pogromów ludności cywilnej. Historia jednak się nie zatrzymała i miała 
swoje dalsze konsekwencje. Nie można tak po prostu uznać, że ofiarność tych ludzi jest nie-
ważna i nie dziwię się, że stanowi ona symbol dla Ukraińców, zwłaszcza zachodnich. Zresztą 
owo słynne zawołanie „Sława Ukrajini, Herojam sława!” funkcjonowało w oddziałach UPA.

Dr�Paweł�Libera: Można jeszcze wspomnieć, że w jakimś stopniu chyba ów mit Bandery został 
wzmocniony przez sposób, w jaki tenże zmarł, czyli zamordowany przez agenta NKWD, co 
zapewne przysporzyło mu dodatkowo znamion męczennika.

Prof.�Grzegorz�Motyka: To bardzo słuszna uwaga.

Dr�Paweł�Libera: Chciałbym jeszcze zapytać o to, jakiego rodzaju nieporozumienia, czy kon-
trowersje historiograficzne widzicie panowie obecnie, przede wszystkim, w sporach polsko-
-ukraińskim i ukraińsko-rosyjskim?

Prof.�Jan�Pisuliński: Polsko-ukraiński spór o ocenę tego, co wydarzyło się na Wołyniu oraz 
sposób, w jaki przedstawia się go po obydwu stronach, obserwujemy od lat. Profesjonalni 
historycy mają wiedzę na temat tego, co się tam stało. Jej znajomość jest jednak dużo 
powszechniejsza w polskim społeczeństwie, dla którego jest to ważny element, niż w ukra-
ińskim, gdzie Wołyń stanowi drugoplanową kwestię. W dużej mierze jest to spór na słowa, 
również między profesjonalnymi badaczami. Czy możemy mówić o ludobójstwie, czy może 
o czystce etnicznej? A może o wojnie polsko-ukraińskiej, jak twierdzi jeden z ukraińskich 
historyków?
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Jeżeli chodzi o okres powojenny, to w Polsce ten spór już chyba nieco zelżał, istnieją jednak 
kontrowersje związane z oceną akcji „Wisła”. W tej kwestii strona ukraińska jednoznacznie 
nie wyciąga już „armat” i nie przywołuje jej jako przeciwwagi dla Rzezi Wołyńskiej, bo trudno 
porównywać te wydarzenia. Niemniej w aspekcie tego podnosi się temat czystki etnicznej 
lub działań asymilacyjnych przeprowadzanych w brutalny sposób. Ciekawy i dziwny, dla tych, 
którzy bliżej znają historię relacji polsko-ukraińskich i sytuację ludności ukraińskiej, jest 
brak kontrowersji dla wcześniejszego okresu, kiedy dokonywano dużo bezwzględniejszych 
przesiedleń na Ukrainę Sowiecką z udziałem wojska, co właściwie nie funkcjonuje w polskiej 
świadomości, a w ukraińskiej zlewa się z akcją „Wisła”.

Myślę, że we wcześniejszym okresie nie ma kontrowersji na miarę Rzezi Wołyńskiej i akcji 
„Wisła”, przynajmniej jeśli chodzi o historię akademicką. Aktualna ocena polityki w okresie 
międzywojennym jest zbieżna w historiografii polskiej i ukraińskiej, ewentualnie można mówić 
jedynie o niuansach w tym zakresie, nie znajduje to jednak odbicia w debacie publicznej. 
Przedmiotem sporu historyków i obu społeczności z pewnością jest Wołyń.

Dr�Damian�Markowski: Chciałbym zabrać głos w kwestii sporu między historykami ukra-
ińskimi i rosyjskimi. Na bazie tego, co dzieje się w historiografii rosyjskiej od około półtora 
roku, mam wrażenie, że będziemy mogli napisać, mniej więcej, kilka książek analizujących jej 
mobilizację. Mam wrażenie, że Rosjanie starają się odrobić lekcję dotyczącą próby uzasad-
nienia dlaczego Ukraina była, jest i powinna być częścią ich państwa. Mamy tutaj do czynie-
nia z co najmniej kilkunastoma pseudonaukowymi artykułami publikowanymi przez znaczą-
cych badaczy, z których mocno czerpali rosyjscy politycy na czele z Władimirem Putinem, 
kiedy podczas swoich słynnych przemówień wprost stwierdzał, że Ukraina, tak naprawdę, 
należy do rosyjskiego świata i wróci do niego prędzej, czy później. Na chwilę obecną trudniej 
traktować konflikt historiografii ukraińskiej i rosyjskiej, inaczej niż walkę „na noże”. Z drugiej 
strony ciągle możemy obserwować negatywną rolę, jaką mogą odgrywać badacze dziejów, 
pozostający w zależności od władz danego państwa.

Dr�Paweł�Libera: Czy nie powinniśmy mówić raczej o propagandzie niż o historiografii? Odno-
szę wrażenie, że ostatnio mamy przypływ nazwisk, które wcześniej w ogóle nie brały udziału 
w debacie historycznej. Często są to historycy, którzy zajmowali się zupełnie innymi tema-
tami. Polskie wątki są chociażby podnoszone przez prof. Aleksandra Morozowa, który nigdy 
ich nie poruszał, a zajmował się stosunkami sowiecko-czechosłowackimi. Takich sytuacji 
jest całkiem sporo, przykładowo główną częścią wydanej na Białorusi książki traktującej 
o polskim terrorze jest poddana odmłodzeniu i przetłumaczona na język rosyjski publikacja 
dziennikarza sprzed kilkunastu lat na temat Armii Krajowej. Niestety, ciągle jest to poziom 
propagandy, a nie rzetelnej debaty historiograficznej.

Prof.�Grzegorz�Motyka: Właściwie zgadzam się ze wszystkimi moimi przedmówcami. Dodam 
może tylko jedną rzecz. Mówiąc o kwestiach spornych, warto spojrzeć na nie z perspektywy 
trzydziestu lat wstecz i przypomnieć sobie, jak wtedy wyglądały te zadrażnienia zarówno 
w historiografii, jak i w publicystyce. Biorąc to pod uwagę można zauważyć, że gdziekolwiek 
nie dotknęło się wspólnej historii otwierały się jakieś bolesne rany, pojawiały się różnorakie 
problemy i dochodziło do żywej dyskusji. Mam poczucie, że mniej więcej od dekady w rela-
cjach polsko-ukraińskich podstawowym problemem pozostała tylko kwestia zbrodni wołyń-
sko-galicyjskiej. Niewątpliwie Rosjanie starali się to wykorzystać w swojej propagandzie, 
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rozpoczynając wojnę w lutym 2022 roku. W mojej ocenie jedynym elementem, który zaistniał 
w tym aspekcie, zyskując potencjał polityczny, była sprawa ekshumacji oraz braku cmenta-
rzy – bezimiennych mogił ofiar na Wołyniu i w Galicji. Sprawił on, że Polacy zaczęli zadawać 
sobie pytanie o to, czy na fali pomocy dla Ukraińców nie powinno uregulować tej kwestii ich 
państwo. Każdorazowo było to jednak pytanie retoryczne. Mówiono o tym po cichu i do sie-
bie, z nadzieją, że po zakończeniu wojennego koszmaru Polakom i Ukraińcom uda się wspól-
nie rozwiązać ten problem. Mam poczucie, że napaść Rosji sprawiła, że te wszystkie spory 
pozostaną, ale przejdą do historii. Naturalnie pozostaną one na poziomie debaty pomiędzy 
historykami, nie będą jednak wpływać na politykę, chyba że jej twórcy popełnią jakieś kardy-
nalne błędy. Jeszcze nigdy bowiem nie było tak dobrej atmosfery, aby poszczególne gesty, 
jak chociażby budowanie cmentarzy po obu stronach granicy były spokojnie przyjmowane 
przez zainteresowane strony. 

Jeśli miałbym cokolwiek doradzić, to sugerowałbym oprzeć się na gruncie merytorycznym 
i moralnym wspólnego oświadczenia biskupów polskich i ukraińskich z 2013 roku, które daje 
podstawę do tego, aby głowy państw mogły spokojnie wykonać takie symboliczne gesty osta-
tecznie zamykające debaty historyczne. Próbuję powiedzieć, że jestem optymistą i powin-
niśmy doceniać to, co udało się Polakom i Ukraińcom. Nawet z gorących sporów toczonych 
między polskimi i ukraińskimi historykami koniec końców wychodzi pewne dobro i korzyść, 
które pozwoliły nam wszystkim zewrzeć szeregi i w miarę możliwości nieść pomoc państwu 
ukraińskiemu i jego obywatelom, walczącym o poszanowanie swoich podstawowych praw.
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Ludność rusińska stanowiła znaczny odsetek Galicji Wschodniej, czyli północno-wschodniej części Cesar-
stwa Austriackiego (następnie Austro-Węgierskiego). W wyniku procesów narodowotwórczych, zacho-
dzących w drugiej połowie XIX wieku Rusini stopniowo porzucali swoją „lokalność” i przyjmowali ukraińską 
tożsamość narodową. Zjawisku temu sprzyjał szereg czynników zaistniałych w wyniku stopniowego libe-
ralizowania się wielonarodowego i wielowyznaniowego państwa położonego w samym sercu kontynentu 
europejskiego. Wraz z uzyskaniem przez Galicję autonomii w latach sześćdziesiątych XIX stulecia, Polacy 
otrzymali szeroki dostęp do urzędów, stanowisk państwowych i służby w armii. Nie może zatem dziwić, 
że i Ukraińcy coraz głośniej zaczęli domagać się poszanowania swoich praw obywatelskich i narodowych. 
Tym bardziej, iż w ramach pracy u podstaw jako społeczność zdobyli się na wielki wysiłek organizacyjny.

W budzeniu narodowej tożsamości trudną do przecenienia rolę odegrało ukraińskie szkolnictwo, bujnie 
rozkwitłe pod koniec stulecia na wszystkich ziemiach zamieszkiwanych przez ludność ukraińską. U prze-
łomu wieków w Galicji istniało już przeszło trzy tysiące szkół podstawowych, a na uniwersytecie we Lwo-
wie działały katedry ukraińskie. Prężnie rozwijały się liczne organizacje społeczne i paramilitarne, takie 
jak „Łuh”, „Sicz”, „Sokił” i „Płast”. Ich rozwój był możliwy również dzięki wsparciu materialnemu zapewnia-
nemu przez organizacje spółdzielcze, zrzeszające chłopów i rzemieślników. 

Nie bez znaczenia były również wpływy ukraińskiego ruchu narodowego dochodzące z Ukrainy Naddnie-
przańskiej, pozostającej częścią Imperium Rosyjskiego. Działacze ukraińscy zmuszeni do emigracji z cen-
tralnej Ukrainy widzieli w Galicji Wschodniej lepsze warunki do rozwoju ojczystego ruchu narodowego niż 
miało to miejsce pod panowaniem carów. To właśnie z Kijowa przybył na Uniwersytet Lwowski historyk 
i działacz narodowy Mychajło Hruszewśkyj, zwolennik i jeden z pierwszych propagatorów zjednoczenia 
wszystkich ziem Europy, na których mieszkała ludność rusińska, uznanych subiektywnie za etnicznie 
ukraińskie. 

W budowie ukraińskiej tożsamości narodowej, a z czasem również świadomości politycznej i społecznej 
niebagatelną rolę odegrali duchowni katoliccy obrządku greckiego. Księża greckokatoliccy kończyli szkoły 
przed rozpoczęciem posługi, przez co stawali się jednocześnie nie tylko duchowymi przewodnikami swoich 
wiernych, ale i członkami rodzącej się elity narodowej, jako część inteligencji. Wielu z późniejszych ukra-
ińskich patriotów i działaczy niepodległościowych wywodziło się z rodzin greckokatolickich duchownych. 

W rezultacie wspomnianych działań Galicja Wschodnia stała się Piemontem ukraińskiego ruchu narodo-
wego, zaś miasto Lwów – choć zdominowane przez ludność polską i jej wpływy – było centralnym ośrod-
kiem ukraińskości na przełomie XIX i XX wieku. 

Ukraińska tożsamość narodowa w Galicji Wschodniej rosła w pewnej opozycji do polskich działań narodo-
wych i społecznych. Spór o to, kto powinien mieć większe wpływy w regionie rozpalał umysły i serca tak 
polskich, jak i ukraińskich polityków. Ci pierwsi opierali się na rozbudowanym, obsadzonym głównie przez 
Polaków samorządzie lokalnym, na znacznych wpływach posiadanych w strukturach państwa, a także na 
silnej tożsamości narodowej i silnych wpływach polskiej kultury. 
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Ukraińcy upatrywali natomiast swej siły w przewadze swojej ludności na prowincji, choć poczucie toż-
samości narodowej wobec stosunkowo niewielkiej liczby przedstawicieli elit społecznych, takich jak 
duchowni, nauczyciele, stawiało ich w gorszej sytuacji wobec Polaków. Nie bez znaczenia miał również 
fakt, iż Ukraińcy byli tyleż powszechnie, co w znacznym stopniu niesłusznie, uważani w Europie za naród 
„niehistoryczny”, czyli nie legitymizujący się własną historią i państwowością. 

Istotną rolę w nabrzmiewającym konflikcie polsko-ukraińskim odgrywał również czynnik materialny. Obsa-
dzenie przez prężną, choć mniej liczną od ukraińskiej polską społeczność kluczowych urzędów i instytu-
cji państwa budziło sprzeciw działaczy ukraińskich, widzących w tym zjawisku nie tylko niesprawiedliwy 
podział stanowisk w aparacie państwa, ale i kontynuację rzekomo feudalnej polityki polskich elit wobec 
ludności ukraińskiej, szczególnie na terenach wiejskich. 

Konflikt zaostrzał się. Dochodziło do demolowania pomieszczeń uniwersytetu, stanowiących pole bitwy 
nie tylko na argumenty słowne. Jak pisał jeden z dziennikarzy „Kuriera Lwowskiego”: Młódź ukraińska 
śpiewała swe pieśni narodowe przy akompaniamencie jęku szyb wywalanych razem z ramami, łoskotu 
druzgotanych sprzętów, obrazów, portretów, przy trzasku rąbanych siekierą drzwi, szaf, stołków, przy 
łomocie piętrzących się barykad.

Porozumienie zawarte między środowiskami politycznymi obu narodów okazało się niestety krótkotrwałe 
i nie przeżyło dłużej niż dwa lata. Można przypuszczać, że najbardziej radykalnie nastawione kręgi ukraiń-
skich patriotów były przepojone przeświadczeniem, iż w konfrontacji z kulturą polską młoda kultura ukra-
ińska musi ulec i proces polonizacji mieszkańców Galicji obejmował będzie coraz szersze kręgi. Przecięciu 
tego zagrożenia służyć miało zabójstwo hrabiego Andrzeja Potockiego, pełniącego urząd Namiestnika 
Galicji, wcześniej Marszałka Sejmu Krajowego. Potocki zginął z rąk ukraińskiego studenta, mimo swojej 
życzliwości wobec ukraińskich dążeń narodowych. 

Jeszcze w 1901 roku w Krakowie wygłosił znamienne słowa: Zasady harmonii i zgody rozszerzyć nam należy 
jeszcze dalej i zastosować tak samo do bratniego narodu, który z nami Galicję zamieszkuje. To, co się słusz-
nie należy, przyznać; rzeczywiste potrzeby kulturalne Rusinów uwzględnić, pamiętając o zasadzie: nie czyń 
drugiemu, co tobie niemiłe. Jest to, zdaje mi się, nie tylko zasadą sprawiedliwości, ale i dobrą polityką, 
dążącą do tego, aby ten naród został naprawdę naszym bratnim narodem. […] Hasłom niezgody i niena-
wiści rozgłaszanym przez agitatorów powinniśmy przeciwstawić uczucie szczerej i gorącej miłości, która 
zapomina urazy, aby podać bratnią rękę; a miłość jest taką potęgą, że zwyciężyć musi nad nienawiścią.

Jego ofiara nie przyczyniła się jednak do zapowiadanego przezeń zwycięstwa miłości nad nienawiścią. 
Pytanie, czy nie stało się wręcz przeciwnie. Zabójstwo Potockiego przeszkodziło w próbie zawarcia kolej-
nego porozumienia i doprowadziło do wzmożenia nacjonalistycznych nastrojów u obu narodów. 

Do czasu, aż państwo pozostawało dostatecznie silne, panowało ono nad tym, by konflikt między naro-
dami Galicji Wschodniej nie wyszedł poza pewne ramy. Władze w Wiedniu doskonale zdawały sobie sprawę 
z niebezpieczeństwa drzemiącego w pokładach niechęci wzbierających między Polakami a coraz bardziej 
świadomymi swojej narodowości, odrębności i interesów Ukraińcami. 

U progu Wielkiej Wojny w Galicji Wschodniej istniał już  naród ukraiński, może i nie obejmujący jeszcze 
wszystkich kręgów ludności rusińskiej, ale zorganizowany i względnie skonsolidowany wokół licznych śro-
dowisk politycznych i metropolity Szeptyckiego jako nieformalnego przywódcy. Wydarzenia kolejnych lat 
pokazały, iż Ukraińcy dojrzeli do podjęcia zorganizowanej walki o własne, niepodległe państwo. Podob-
nie jednak jak Polacy i inne narody Austro-Węgier, musieli wcześniej wziąć udział w wojnie niechcianej, 
przynoszącej im głównie ofiary, a nie narodowe korzyści. 
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Władze C.K. Monarchii stanęły przed niełatwym zadaniem jak w dobie wojny światowej okiełznać coraz 
wyraźniej wyrażane dążenia do samodzielności „poddanych cesarza”. Ostatecznie zgodziły się zatem na 
sformowanie ograniczonych liczebnie formacji narodowych ukraińskich (Legion Ukraińskich Strzelców 
Siczowych) i polskich (Legiony). Trafili do nich ludzie, którzy kilka lat później utworzyli zręby armii ukraińskiej 
i polskiej. Z perspektywy czasu wiemy już, że ostatecznie pod koniec wojny państwo austro-węgierskie 
rozpadło się, wstrząsane ruchami tworzących go narodów, a w jego galicyjskiej prowincji Polacy i Ukra-
ińcy stanęli naprzeciw siebie z bronią w ręku, by przy użyciu przemocy zdecydować, do kogo należeć będą 
sporne tereny etnicznego pogranicza. 
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Liczne przykłady z przeszłości pokazują, że najczęściej relacje poszczególnych państw i narodów z najbliż-
szymi sąsiadami należą do najtrudniejszych. O wiele łatwiej utrzymać dobre stosunki z odległymi krajami, 
z którymi brak wspólnej granicy i spornych terytoriów. Bliskie sąsiedztwo, często rozbieżne oczekiwania 
i interesy, a także sporna granica pomiędzy dwoma państwami są źródłem konfliktów. Dzieje relacji pol-
sko-ukraińskich nie należą do najłatwiejszych i pomimo licznych momentów współpracy i pokojowych 
relacji, to w świadomości społecznej bardziej wyraźniej zapisały się jako pasmo konfliktów i walk. Trudno 
stwierdzić, czy większości z nich udałoby się uniknąć, gdyby obydwa narody lepiej się znały i rozumiały, 
ale nie ulega wątpliwości, że stan wiedzy o najbliższych sąsiadach ma wpływ na wzajemne postrzeganie 
i całokształt relacji. Uwaga ta dotyczy również procesu kształtowania się nowoczesnego narodu i pań-
stwa ukraińskiego. Chociaż zagadnienie to jest od wielu lat przedmiotem badań i dyskusji naukowych, 
to bynajmniej nie jest znane chociażby w ogólnych zarysach poza wąskim kręgiem specjalistów. Można 
chyba bez zbytniego ryzyka stwierdzić, że wiedza na ten temat jest wciąż niewystarczająca i nie dociera 
do ogółu społeczeństwa. Tymczasem proces ten przebiegał inaczej niż w przypadku Polski i Polaków, 
a jego konsekwencje miały bardzo duże znaczenie nie tylko dla polityki ukraińskiej, ale i dla relacji pol-
sko-ukraińskich w XIX i XX wieku. 

Wydaje się, że najbardziej brzemiennym w skutki był podział dawnych województw ruskich w XVIII wieku 
na dwie części, które znalazły się pod różnymi zaborami i były poddane różnej polityce okupacyjnej. Pozor-
nie pod koniec XVIII wieku sytuacja ziem polskich i ukraińskich wyglądała podobnie. I w jednym i drugim 
przypadku jedna część terytorium i ludności znajdowała się pod zaborem rosyjskim, a druga pod zaborem 
austriackim (w przypadku polskim należy oczywiście pamiętać o zaborze pruskim). Podział ten miał jednak 
inne konsekwencje dla kształtowania polskiej i ukraińskiej tożsamości. W przypadku polskim pozostawała 
bardzo silna świadomość jedności narodowej, która nie pozwoliła na powstanie tak dużych różnic pomiędzy 
Polakami z trzech różnych zaborów, chociaż odrębności pomiędzy mentalnością ludności z trzech zabo-
rów były jeszcze długo widoczne po odzyskaniu niepodległości. Nieco inaczej wyglądała sytuacja narodu 
ukraińskiego. W zaborze rosyjskim był on poddany bezwzględnej polityce rusyfikacyjnej. Świadczą o tym 
nie tylko represje przeciwko Bractwu Cyryla i Metodego i jego członkom w połowie XIX wieku, czy słynny 
ukaz emski z 1876 roku zabraniający drukowania w języku ukraińskim i starający się za wszelką cenę wyru-
gować ukraińskość ze świadomości miejscowej ludności, ale i inne działania podejmowane przez urzędni-
ków carskich. Pod zaborem rosyjskim ukraińskość kształtowała się przede wszystkim w opozycji do Rosji 
i polityki rosyjskiej, zdecydowanie wrogiej ludności ukraińskiej. Zupełnie inaczej rozwijała się sytuacja 
ludności ukraińskiej w wielonarodowej monarchii Habsburgów. Inna polityka i wieloetniczny charakter 
państwa sprzyjał większej swobodzie poszczególnych narodów, a jednocześnie sprawiał, że większość 
konfliktów narodowościowych kształtowała się pomiędzy poszczególnymi mniejszościami narodowymi, 
a nie w opozycji do władzy państwowej. W tej sytuacji dla tworzącego się nowoczesnego narodu ukraiń-
skiego konkurentem i przeciwnikiem w większym stopniu byli Polacy niż Austriacy. Sytuacja ta była tym 
bardziej delikatna, że na terytorium, gdzie mieszkali przedstawiciele obu narodów, często dochodziło do 
konfliktów o charakterze lokalnym, wyznaniowym i politycznym na forum regionalnym. 

Konsekwencje tej dwoistości widać doskonale w okresie pierwszej wojny światowej i następujących po 
niej latach, kiedy obydwa narody podjęły próby odzyskania niepodległości. W tym czasie utworzyły się 
dwa różne ukraińskie ośrodki państwowe, którym sytuacja geopolityczna narzucała często inne priorytety 
i cele. Próby przezwyciężenia tego podziału nie powiodły się. Miało to bezpośrednie konsekwencje dla 
relacji z najbliższymi sąsiadami, w tym przede wszystkim dla relacji z Polską. Pomimo iż obydwa ośrodki 
ukraińskie stały w opozycji do Polski, to o wiele łatwiej było nawiązać kontakt i dobre relacje (a nawet 
sojusz wojskowy z kwietnia 1920 roku) z ośrodkiem, który powstał na wschodniej Ukrainie niż z bliższym 
geograficznie ośrodkiem galicyjskim. Walki o Lwów i sporne terytoria w latach 1918–1919 oraz napięcia 
i późniejsze konflikty są tego najlepszym dowodem. 
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Podobnie wyglądały wzajemne relacje w okresie międzywojennym, kiedy w granicach II Rzeczypospolitej 
znaleźli się zarówno przybysze ze wschodniej Ukrainy zajętej przez bolszewików jak i miejscowa ludność 
ukraińska, mieszkająca na tych ziemiach od wielu lat, ale będąca w Polsce mniejszością narodową. W tym 
czasie władze polskie prowadziły w praktyce dwutorową politykę wobec Ukraińców. Polegała ona z jed-
nej strony na wspieraniu działaczy i wojskowych ukraińskich związanych z Ukraińską Republiką Ludową, 
której przedstawiciele należeli do ruchu prometejskiego wspieranego przez Polskę i próbach asymilacji 
lub polonizacji miejscowej ludności ukraińskiej w granicach II Rzeczypospolitej. Druga połowa lat 30. XX 
wieku i przede wszystkim wybuch drugiej wojny światowej doprowadziły do marginalizacji i zmniejszenia 
znaczenia emigracji spod szyldu Ukraińskiej Republiki Ludowej kosztem bardziej aktywnych i radykalnych 
ugrupowań nacjonalistycznych. Szukały one i znajdowały wsparcie u nieprzyjaźnie nastawionych do Pol-
ski sąsiadów: Niemiec, Czechosłowacji czy Litwy. Pomimo iż bardzo długo nie były one jednoznacznie 
popierane przez ludność ukraińską, to z czasem ich pozycja coraz bardziej się umacniała. Aktywność tych 
radykalnych ugrupowań w walce z Sowietami, a następnie na emigracji i bliska współpraca z zachodnimi 
mocarstwami umocniła znaczenie tych środowisk, co z kolei utrudniło nawiązanie kontaktu z Polakami 
i podjęcie realnych prób porozumienia pomiędzy dwoma narodami. Z racji tragicznych wydarzeń i maso-
wych mordów na Wołyniu i w innych województwach wschodnich, które były przeprowadzone przez 
ukraińskie ugrupowania nacjonalistyczne, ich symbolika i tradycje kojarzyły się jednoznacznie i były nie 
do zaakceptowania przez polskie społeczeństwo. Recepcja tej tradycji na Ukrainie była jednak inna niż 
w Polsce i kojarzyła się przede wszystkim z oporem wobec Rosji sowieckiej. Nie zmienia to faktu, że trady-
cje tych ukraińskich ugrupowań politycznych, które były bardziej skłonne do współpracy z Polską zostały 
odsunięte, zmarginalizowane i zapomniane. Trwające od pewnego czasu działania na rzecz przywrócenia 
tego zapomnianego dziedzictwa jeszcze nie zdążyły w pełni przynieść owoców. 

Pozyskanie rzetelnej wiedzy o najbliższych sąsiadach, ich tradycjach i historii pozwala nie tylko na pro-
wadzenie bardziej dojrzałej dyskusji na temat wzajemnych relacji, ale i może uchronić przed ewentual-
nymi nieporozumieniami i niepotrzebnymi sporami. Dyskusje i debaty są jednym z lepszych sposobów na 
przybliżenie tej wiedzy w sposób szybki, ale i odpowiedzialny. Jestem jednak przekonany, że nie jest to 
wystarczające. Przekłady i tłumaczenia obcej literatury umożliwiają osobisty kontakt z innym doświad-
czeniem i konfrontację własnej wiedzy z rzeczywistością widzianą z drugiej strony. Szczególne znaczenie 
w takiej sytuacji mają wspomnienia, dzienniki i korespondencja polityków i intelektualistów ukraińskich. 
Niestety, takie publikacje zbyt rzadko do nas docierają. Nie ulega jednak wątpliwości, że wiedza o najbliż-
szych sąsiadach Polski jest jeszcze u nas wciąż zbyt skromna. Aktualne są nadal słowa pisarza i publicysty 
emigracyjnego, Józefa Łobodowskiego, który dużo zrobił dla poprawienia relacji polsko-ukraińskich. Kil-
kadziesiąt lat temu w jednym ze swoich tekstów pisał: „Przykro to powiedzieć, ale właśnie Polska najmniej 
interesowała się życiem kulturalnym swoich sąsiadów i chętnie deklamując o swoim przewodnictwie, nie 
uczyniła absolutnie niczego, aby wyjść naprzeciw spontanicznym dążeniom wielu narodów naddunajskich 
i bałkańskich, pod tym względem dwudziestolecie niepodległości całkowicie zmarnowano, gdyż pol-
ska myśl narodowa nie wydała żadnej wielkiej myśli historycznej, jedynie zdolnej do stworzenia ośrodka 
przyciągania. Polski inteligent zachłystywał się makulaturą sowiecką, a nie chciał nic wiedzieć o młodej 
literaturze ukraińskiej, powstającej tuż pod bokiem za brzuchowicką rogatką; cytował z pamięci trzecio-
rzędnych paryskich bulwarowców, a nie potrafiłby wymienić dwóch trzech nazwisk wielkich poetów cze-
skich; prądy polityczne, społeczne i kulturalne, nurtujące obszar naszego naturalnego zainteresowania, 
były w Polsce mniej znane niż francuska kronika towarzyska albo historie chicagowskich gangsterów.”
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Debata pt.  
„Miejsce Polski i Rosji w ukraińskiej myśli historycznej i politycznej” 

odbyła się 20 października 2022 roku.

POLSKA I ROSJA 
W UKRAIŃSKIEJ MYŚLI HISTORYCZNEJ 

I POLITYCZNEJ

W dyskusji udział wzięli:

prof.�Tomasz�Stryjek�(Polska Akademia Nauk),

prof.�Marek�Figura�(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

oraz dr�Łukasz�Adamski�(Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego w Warszawie)

Rozmowę poprowadził�
dr�Piotr�Olechowski�(Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie)
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Dr�Piotr�Olechowski: Mając na uwadze temat naszej dzisiejszej dyskusji, chciałbym rozpo-
cząć od XIX stulecia, czyli od okresu kształtowania się ukraińskiej tożsamości narodowej, 
określanej zarówno wówczas, jak i znacznie później, mianem rusińskiej. Zatem, jakie były 
najważniejsze ośrodki, w których formowała się owa ukraińska myśl polityczna i gdzie w tym 
wszystkim był naród polski, znajdujący się wtedy pod zaborami? Gdzie zaś było miejsce 
imperium rosyjskiego?

Prof.�Tomasz�Stryjek: Poruszył pan bardzo szeroki temat. Myślę, że należy wyjść od tego, że 
ukraiński proces narodowotwórczy przebiegał podobnie, jak miało to miejsce w przypadku 
innych europejskich narodów, przede wszystkim w epoce nowoczesności, jaką był wiek XIX. 
Jego szczególną cechą było to, że został on w większości oparty na kryterium etnicznym, 
językowym. W związku z tym można powiedzieć, że Ukraińcy od drugiej połowy XIX w. do 
I wojny światowej odwoływali się do jedności kulturowo-językowej. W przyszłości zapew-
niło im to transgraniczne zjednoczenie tych, którzy terytorialnie znajdowali się pod władzą 
imperium rosyjskiego oraz osób zamieszkujących na obszarze Austro-Węgier.  Trzeba też 
powiedzieć, że głównymi ośrodkami tego procesu były przede wszystkim Lwów i Kijów. 
Można również dodać, że warunki polityczne na Ukrainie były zróżnicowane w zależności od 
jurysdykcji. W Galicji Wschodniej wchodzącej w skład monarchii Habsburgów były one ade-
kwatne dla realiów państwa prawnego i parlamentarnego, zaś w rosyjskiej części odpowia-
dały realiom systemu autokratycznego. W związku z tym aż do 1905 roku ruch ukraiński miał 
swoje główne centrum we Lwowie. Jak przyjmują współcześni historycy, istniała możliwość 
ukształtowania się dwóch odrębnych wspólnot. Dwóch odrębnych narodów – rosyjskiego 
na terenie podporządkowanym carom oraz rusińskiego w Galicji Wschodniej. Nie doszło do 
tego ze względu na przyjęcie kryterium etnicznego, językowego, wspólnotowego oraz zma-
ganie się ukraińskiego ruchu narodowego z przewagą polityczną zaawansowanego polskiego 
ruchu narodowego w Austro-Węgrzech. W konsekwencji tego Ukraińcy potrzebowali silnego 
oparcia w mitologii historycznej, uzasadnieniach historycznych, państwowych, militarnych, 
politycznych Ukrainy. Można było zaczerpnąć to nie z dziejów samej tylko Galicji Wschodniej, 
ale z historii tzw. Wielkiej Ukrainy znajdującej się pod władzą Rosji, co dawało możliwość 
odwoływania się do dziedzictwa Rusi Kijowskiej oraz Kozaczyzny i jej zmagań o niezależność, 
z Rzeczpospolitą oraz Rosją. Ośrodek ukraińskiego ruchu narodowego w Galicji sięgnął po te 
tradycje, aby w pełni legitymizować prawa narodu ukraińskiego do odrębnego istnienia. Za 
sprawą tego utworzyła się wspólnota ukraińska obejmująca te obydwa kraje oraz wszyst-
kich, którzy wówczas mówili gwarami języka ukraińskiego. Rosja jawiła się mniejszym bądź 
większym przeciwnikiem tego projektu. Nie sprzyjali mu także Polacy. Warto w tym miej-
scu odwołać się do osoby Mychajło Hruszewskiego i koncepcji Ukrainy-Rusi, która stanowi 
wykładnię jednoczenia narodu ukraińskiego w oparciu o etniczne założenia w jeden naród, 
a w perspektywie także w jeden organizm polityczny.
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Dr�Łukasz�Adamski: W kontekście XIX w., przodków ludności ukraińskiej określamy mianem 
Rusinów. Od tego rzeczownika bierze się przymiotnik „ruski” – był język ruski, literatura ruska. 
Słowo to było wówczas używane powszechnie, obecnie mamy natomiast z nim pewne pro-
blemy. W aspekcie literatury nie mówi się już o jej ruskości czy rusińskości, zresztą nawet 
pierogi ruskie, które pochodzą z Lwowa zaczęto przemianowywać na ukraińskie. To pokazuje 
w jakiejś mierze konsekwencje historycznego sąsiedztwa Polaków i Rusinów z Rosjanami oraz 
mówi nieco o sposobie kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej. Profesor Stry-
jek wskazał dwa miasta – Lwów i Kijów. Bez wątpienia były one centrami ukraińskiego ruchu 
narodowego, a w zasadzie ruskiego ruchu narodowego, gdybyśmy mieli używać ówczesnej 
terminologii – nawet partie ukraińskie w Galicji nazywały siebie ruskimi. Poza wspomnianymi 
ośrodkami były jeszcze dwa miasta, o których warto wspomnieć. Pierwszym z nich był Char-
ków, w którym na początku XIX wieku powstał uniwersytet, co jest o tyle istotne, że w tym 
czasie w Kijowie nie funkcjonowała żadna uczelnia wyższa, zaś lwowska wszechnica była 
niemieckojęzyczna. Należy zwrócić uwagę, że Charków leżał na tzw. Ukrainie Słobodzkiej, 
czyli na ziemiach, które nigdy nie należały do Rzeczpospolitej, czy też państwa kozackiego. 
Tymczasem również i tam istniało silne poczucie odrębności od terytoriów rdzennej Rosji. 
Pojawiały się pierwsze idee, naturalnie niemające na celu niezależności Ukrainy, a podkre-
ślenie odrębności tego obszaru. Wówczas w języku rosyjskim, którym posługiwano się na 
wspomnianym uniwersytecie, mówiono o Małorosji, czyli o ukraińskim lewobrzeżu. Zalążków 
takiej autonomii i odrębności kulturowej doszukiwałbym się właśnie w Charkowie. Drugim 
miejscem, o którym warto wspomnieć, jest Petersburg, stolica Cesarstwa Rosyjskiego. Pod-
kreślę, że była to oficjalna polska nazwa określająca państwo carów. Pracowało tam wielu 
działaczy ukraińskiego ruchu narodowego. Przez jakiś czas przebywał w nim Taras Szew-
czenko i Pantełejmon Kulisz, czy Mikołaj Kostomarow, historyk, który był autorem manife-
stu politycznego nazwanego „Księgami bytu” narodu ukraińskiego, ewidentnie wzorowanymi 
na „Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego” Adama Mickiewicza. W latach 50. XIX wieku 
pojawiło się tam pierwsze czasopismo, które promowało historię, kulturę, tradycje i język 
Ukrainy, używając współczesnego terminu.

Żeby zrozumieć co się stało w XIX wieku trzeba wyjść z założenia, że na ziemiach dzisiejszej 
Ukrainy zasadniczo rywalizowały trzy projekty narodowe, a nawet cztery, jeśli uwzględnić 
ten, o którym powiedział prof. Stryjek, czyli myśl stworzenia w Galicji Wschodniej jakiegoś 
odrębnego narodu, czego obawiali się niektórzy ukraińscy intelektualiści. Ja powiem o trzech. 
Jeden to idea ogólnoruska, czyli to, co niestety odżyło w totalitarnej propagandzie putinow-
skiej Rosji. Zakładała ona, że wschodni Słowianie, czyli wszyscy historyczni Rusini, a więc 
potomkowie dawnej Rusi i państwa ruskiego, które istniało we wczesnym średniowieczu, są 
też Rosjanami. W myśl tego rosyjskość i ruskość jest tym samym. Tylko, że ten panrosyjski 
naród składa się z trzech wielkich plemion – wielkoruskiego, czyli Rosji (w naszym rozumieniu 
tego słowa), białoruskiego i małoruskiego, czyli narodu, który nazywaliśmy ruskim, a teraz 
określamy go mianem ukraińskiego. W tej optyce rosyjskimi są wszystkie ziemie ukraińskie, 
zamieszkałe przez ludność mówiącą gwarami języka ukraińskiego, przez sam fakt posłu-
giwania się nimi na ich obszarze. Język ukraiński, czyli narzecze małorosyjskie, uważano 
bowiem za odmianę języka rosyjskiego. Był to dyskurs, który bezwzględnie dominował wśród 
elit dziewiętnastowiecznej carskiej Rosji, a przynajmniej w Petersburgu i w Moskwie. Na zie-
miach ukraińskich ten projekt również miał swoich zwolenników i wyznawców i był nawet 
dość popularny.
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Konkurował on z dwoma innymi pomysłami. Pierwszym z nich był projekt odrębności naro-
dowej Ukrainy. Z różnych powodów ukraińscy intelektualiści nie od razu do niego doszli. 
Część z nich uważała bowiem, że carstwo rosyjskie jest państwem narodowym wszyst-
kich wschodnich Słowian. Nie podważali wyobrażenia o istnieniu ogólnoruskiego narodu 
w wyobrażeniach, uważali jednak, że w jego kulturze tradycje dzieł ukraińskich powinny 
odgrywać większą rolę. Była to chociażby postawa pierwszego rektora Uniwersytetu Kijow-
skiego, Michaiła Maksymowicza. Postawę tę później przyjął chociażby wspomniany wcze-
śniej Kostomarow. Niemniej większość, czy znacząca część prawosławnej i grekokatolickiej 
inteligencji, uznała jednak, że nie jest to szczególnie atrakcyjne i pod wpływem polskiego 
ruchu narodowego zaczęli głosić hasła autonomii politycznej Ukrainy, zaś od początku XX 
wieku także niepodległości. Ikoną dla zwolenników tej postawy był Taras Szewczenko – wspa-
niały symbol, chłopski poeta, który miał bardzo trudne dzieciństwo, jednak dzięki swojemu 
talentowi został wykupiony z poddaństwa, a następnie został malarzem, pisarzem i przede 
wszystkim poetą. Później spotkał go straszny los, wzięto go bowiem w kamasze i wysłano na 
Kaukaz. Zwolniony ze służby zmarł przedwcześnie w wieku 47 lat. Inną znaczącą postacią był 
wybitny intelektualista, poeta, pisarz dramaturg i tłumacz, Pantełejmon Kulisz, który napi-
sał pierwszą powieść historyczną w języku ukraińskim zatytułowaną „Czorna rada”. Ważną 
personą był także historyk polskiego pochodzenia Włodzimierz Antonowicz. Ten radykalny 
demokrata odciął się od swoich korzeni i stał się jednym z przywódców ukraińskiego ruchu 
narodowego. Jego uczniem był Mychajło Hruszewski. 

Był jeszcze trzeci projekt, który „zbankrutował”, podobnie jak ogólnorosyjski, tyle że dużo 
wcześniej, a mianowicie pomysł utworzenia trójjedynego narodu polskiego składającego się 
z Polaków, Litwinów i Rusinów. Niedobitkami tej idei była grupa osób, wywodząca się przede 
wszystkim z inteligencji galicyjskiej, określająca siebie gente rutheni natione poloni, czyli 
Rusini z pochodzenia, a Polacy z narodowości. 

W Galicji była także pewna grupa inteligencji, a zwłaszcza duchowieństwa, uważająca się za 
Rosjan, których ukraińscy narodowcy oraz Polacy nazywali moskalofilami.

Te wszystkie ideologie czyli ogólnoruska, trójjedyna polska, ukraińska narodowa i odłam 
moskalofilski rywalizowały przez cały XIX wiek. Ostatecznie, na początku XX stulecia projekt 
ogólnoukraiński zdeklasował rywali, co stało się dzięki pracy takich ludzi, jak wybitny historyk 
Mychajło Hruszewski, pochodzący z Ukrainy rosyjskiej (urodził się w Chełmie), a działający 
głównie we Lwowie, który był pierwszym autorem syntezy ukraińskich dziejów.

Dr�Piotr�Olechowski: Zanim oddam głos prof. Markowi Figurze, chciałbym wspomnieć o tych 
pierogach, o których nadmienił dr Adamski. Polska inwencja twórcza jest bardzo szeroka 
i spotykamy się już nie tylko z nazwą „pierogi ukraińskie”, ale również określeniami „pierogi 
codzienne” albo „pierogi z ziemniakami i z serem”. To inwencja bardzo rozwojowa. Jestem 
pewien, że pan profesor jest w stanie dodać kilka słów od siebie do tego, co już padło.

Prof.�Marek�Figura: Nie chcę nadmiernie komplikować bogatego w fakty i wydarzenia wykładu 
rysującego główne tendencje w dziejach dziewiętnastowiecznej Ukrainy. Przesunąłbym 
tylko granicę XIX w. na upadek Rzeczpospolitej i dodał problem, jaki stanął przed imperium 
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rosyjskim: co zrobić z liczną polską szlachtą? Wydaje się, że była to kwestia dosyć istotna, 
ponieważ powołano do tego specjalny urząd heroldii generalnej, który weryfikował posiadane 
przez nią tytuły. Dotyczyło to nie tylko szlachty Rzeczpospolitej, ale również wywodzącego 
się z kozactwa rosyjskiego dworiaństwa. Ludzie ci musieli przedstawić dokumenty potwier-
dzające ich status. Posiadanie szlachectwa w imperium rosyjskim było czymś bardzo istot-
nym. Na marginesie dodam, że właśnie na tym dorobił się majątku ojciec Adama Mickiewicza, 
który jako prawnik, zajmował się przeprowadzaniem takich spraw.

Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie ziemiach dawnego hetmanatu. 
Urząd hetmana zaporoskiego został zlikwidowany jeszcze przed upadkiem Rzeczpospolitej, 
jednak pozostały pewne tradycje z tym związane. Znaczna część tamtejszego rosyjskiego 
dworiaństwa, wywodziła się bowiem ze starszyzny kozackiej i te kwestie były dla niej ważne. 
W chwili śmierci na Szołówkach ostatniego z hetmanów zaporowskich Petro Kalniszew-
skiego, na terenie dawnego hetmanatu, jeden z potomków dawnych Kozaków, Ivan Kotlarew-
ski, w ramach zabawy literackiej dokonał przekładu „Eneidy” na miejscową mowę, co bardzo 
często uznaje się za początek funkcjonowania literatury ukraińskiej.

Bardzo ważny jest także jeden z poruszonych już czynników, a mianowicie wyznanie i trady-
cje religijne. Ruś przyjęła chrześcijaństwo z Bizancjum, z Konstantynopola, należała więc do 
Kościoła wschodniego. Później, w wyniku unii brzeskiej, doszło do podziału, w wyniku czego 
utworzono kościół unicki, który pod koniec lat 30. XIX wieku został zlikwidowany w zaborze 
rosyjskim i wcielony do cerkwi prawosławnej. Przetrwał on natomiast w Galicji Wschodniej 
i na Zakarpaciu, gdzie stał się poniekąd ukraińskim kościołem narodowym. Unia została 
zawarta w zupełnie innych realiach historycznych, ale również była bardzo istotna, stanowiąc 
czynnik niezbywalnej tożsamości. Znakiem tego, chciałbym dodać jeszcze jeden ośrodek, 
który odegrał pewną rolę, zwłaszcza dla Ukraińców galicyjskich – Wiedeń. Po pierwszym 
rozbiorze w Austrii pojawiły się próby podniesienia poziomu duchowieństwa, celem czego 
utworzono specjalne kolegium do kształcenia przyszłych księży. Było to stołeczne Kole-
gium Barbareum, które później przeniesiono do Lwowa. Widać w tym aspekcie pewien dość 
ważny czynnik. W tym miejscu chciałbym mocniej zaakcentować to, że już preromantyzm, 
poczynając od Johanna Gottfrieda Herdera, a później romantyzm, zwracając uwagę na lud, 
walnie przyczynił się do rozkwitu wszelkich badań nad folklorem. Ważną rolę w tym pełnił 
uniwersytet w Charkowie, który o trzy dekady wyprzedził kijowską wszechnicę. To również 
było istotne. Z drugiej strony nie do przecenienia jest osoba Tarasa Szewczenki. Gdybyśmy 
bowiem chcieli wskazać ojca założyciela ukraińskiej tożsamości narodowej w dziewiętnasto-
wiecznym znaczeniu, to będzie nim właśnie on oraz jego twórczość nawiązująca do dawnych 
dziejów, tradycji kozackich i hajdamackich, co nawet dzisiaj budzi oburzenie u niektórych 
polskich badaczy.

Wydaje mi się, że rola Polski i Polaków była w tym wszystkim ważna, ale nie jako bezpośrednia 
inspiracja, jak często nam się może wydawać. Istotne było dawanie przykładu, że można być 
poddanym cara i zachować przy tym własną tożsamość oraz dobijać się o swoją odrębność 
bez poddawania się różnorakim naciskom, w konsekwencji czego służba dla imperium prze-
stawała być jedyną alternatywą. Bracia Andrij i Ołeksandr Potiebnia byli przecież etnicznymi 
Ukraińcami biorącymi udział w powstaniu styczniowym. Takich osób było znacznie więcej. 
Z drugiej strony ruchy powstańcze w zaborze rosyjskim wywoływały podsycane przez carat 
obawy, że polscy panowie zechcą dokonać zamachu na prawobrzeżnej Ukrainie na władzę 
dobrego cara, który broni swoich prawosławnych współwyznawców przed nadmiernym 
uciskiem z ich strony. Podczas zrywu z 1863 roku utworzyło się wiele różnych masowych 
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organizacji, takich à la kozackich,  które dużo bardziej poruszyły wieś niż działania polskich 
demokratów zwracających się do ludu ukraińskiego. Czasami było to bardzo tragiczne, jednak 
nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W konsekwencji wzbudziło to bowiem pewne 
poczucie konieczności poszukiwania własnej tożsamości, szczególnie że wielu chłopów było 
rozczarowanych warunkami zaprowadzonego przez cara uwłaszczenia.

Jeszcze jedno. Walka z kulturą i wpływami polskimi w południowo-zachodnich guberniach 
Cesarstwa Rosyjskiego stanowiła pewną szansę dla kultury ukraińskiej, która była począt-
kowo postrzegana jako ludowa odmiana kultury wszechrosyjskiej, nijak nie zagrażająca jej 
interesom. Potem zaczęto ją zwalczać, ale było na to już zbyt późno. Pewne wzorce zaczęły 
przenikać do szerszych mas, pojawili się też stojący za nimi ludzie, jak np. Włodzimierz Anto-
nowicz. Możemy także znaleźć przykłady chociażby osób pochodzenia serbskiego, którzy 
zaczęli przyłączać się do ruchu ukraińskiego. Wśród nich napotkać można było także nawet 
mieszkańców północnej Bukowiny wywodzących się z dawnych bojarów, którzy pomimo 
przypisania do kultury rumuńskiej stwierdzali, że mają także związki z miejscowym ludem. 
Taką osobą był chyba jedyny świecki przedstawiciel Ukraińców w austro-węgierskiej izbie 
wyższej, baron Mykoła Wasylko, który jako dorosły człowiek świadomie związał się z ruchem 
ukraińskim.

 

Dr�Piotr�Olechowski: Nawet w pracach współczesnych badaczy ukraińskich bardzo często 
spotykamy tezę, że w XIX wieku między innymi powstanie styczniowe, było zalążkiem tego, 
co doprowadziło do późniejszych złych relacji polsko-ukraińskich, a w konsekwencji do rzezi 
na Wołyniu. Przechodząc do początków XX stulecia chciałbym zapytać, który moment zade-
cydował o charakterze tych stosunków? Walki o Lwów? Przegrana koncepcja ukraińskiego 
państwa (przy czym nie mówimy o republice, która później weszła w skład związku radziec-
kiego, bo to nie było państwo niezależne)?

Prof.�Tomasz�Stryjek: Zacznę od krótkiego komentarza do wypowiedzi moich przedmów-
ców na temat XIX wieku. Zapewne wszyscy zgadzamy się, że przykład Polski był inspirujący, 
jednakże nieco inaczej rozłożyłbym akcenty. Roman Szporluk pisał, że „W Europie wschod-
niej wolność mówiła po polsku”, co miało inspirujący wpływ na Ukraińców. Z drugiej strony 
za historykiem Danielem Beauvais, można by powiedzieć, że niewola mówiła w tym języku, 
przy czym badaczowi chodziło o stosunki poddańcze, folwarczne, pańszczyźniane, które 
nawet po uwłaszczeniu uzależniały chłopów od ziemian. Polskie ziemiaństwo pozostało na 
ukraińskiej wsi do rewolucji bolszewickiej. 

Przechodząc do odpowiedzi na pytanie dr. Olechowskiego – mamy skłonność do patrzenia na 
wygrany przez Polskę konflikt z Zachodnioukraińską Republiką Ludową, skutkujący zajęciem 
Galicji Wschodniej i likwidacją tego państwa, oraz na stosunki Rzeczpospolitej z Zachodnio-
ukraińską Republiką Ludową przez pryzmat sojuszu Symona Petlury z Józefem Piłsudskim 
i wspólnej wyprawy kijowskiej, wespół z federacyjną koncepcją urządzenia Europy wschodniej. 
Jednym słowem akcentujemy elementy współpracy politycznej przeciw Rosji, nie bierzemy 
natomiast pod uwagę postrzegania Polaków i polskości przez pryzmat stosunków społecz-
nych, klasowych i konsekwencji narodowych. Tymczasem te dystanse społeczne były bar-
dzo duże. Momentem, który zadecydował o tym, że po 1919 roku stosunki polsko-ukraińskie 
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weszły w fazę konfliktową była z jednej strony relacja społeczna, którą przed chwilą opisa-
łem, z drugiej zaś zwycięstwo nad Zachodnioukraińską Republiką Ludową. Strona ukraińska, 
tamtejsi historycy i politycy uznali, że tylko Polska cieszyła się poparciem Ententy, oni zaś go 
nie otrzymali, pomimo że stworzyli równorzędne państwo w Galicji Wschodniej (w zasadzie 
była to organizacja polityczna ze wszystkim atrybutami państwa), jakie zostało najzwyczaj-
niej podbite. W kwietniu 1920 roku Piłsudski wymusił na Petlurze przekazanie Polsce Gali-
cji Wschodniej, która jako Zachodnioukraińska Republika Ludowa zdążyła zjednoczyć się 
z Ukraińską Republiką Ludową kierowaną przez Petlurę, oraz Wołynia. W tych momentach 
Rzeczpospolita potrafiła niemal zrezygnować z ziem ukraińskich sprzed I rozbioru, w szcze-
gólności z Ukrainy centralnej z Kijowem, zachowując sobie tereny na zachodzie Ukrainy.

Obszar wcielony do Polski był zróżnicowany narodowościowo, niemniej w przypadku Woły-
nia wyraźnie przeważała ludność ukraińska. Nieznacznie dominowała ona zaś w Galicji, 
gdzie kluczowym ośrodkiem ukraińskiego ruchu narodowego był Lwów, zwłaszcza kiedy 
Kijów został zajęty przez bolszewików. Miasto to było wówczas absolutnie kluczowe dla jego 
funkcjonowania.  Znajdował się w nim jeden z kilku ośrodków politycznych, uniwersyteckich 
i narodowotwórczych II Rzeczypospolitej. Włączenie Lwowa do Polski, polska dominacja na 
jego obszarze oraz niepowołanie ukraińskiego uniwersytetu, czy też zaniechanie ukrainizacji 
tamtejszej uczelni, spowodowało, że nie mógł on odgrywać tej roli, pomimo że był jedynym 
miastem poza Ukrainą sowiecką, gdzie narodowy, czy niepodległościowy ruch ukraiński 
mógł się rozwijać. Na kanwie tego doszło do całej serii konfliktów, w których poczucie pol-
skiej opinii publicznej, że jest dziedziczką I Rzeczpospolitej, przekonanie o pewnej przewadze 
cywilizacyjnej i politycznej zadecydowało o tym, że w II Rzeczpospolitej Ukraińcy nie czuli się 
obywatelami równorzędnej rangi. Tak przedstawiłbym źródło tej niezgody.

Dr�Łukasz�Adamski:�Mówiłem, że istniało kilka idei narodowych, a na początku XX wieku 
projekt ukraiński nieodwołalnie zwyciężył. W tej sytuacji powstało polityczne pytanie: w jaki 
sposób Ukraińcy, chcąc dążyć do autonomii politycznej, a w wersji radykalnej do niepodległo-
ści politycznej oraz jak wyobrażają sobie współpracę lub znalezienie jakiegoś kompromisu 
z Polakami? Z polskiego punktu widzenia przekształcenie ludności Rusi w odrębny naród, 
co uznał już Rząd Narodowy w maju 1863 roku, było do zaakceptowania. Stali za tym ludzie 
trzeźwo patrzący na rzeczywistość oraz rozumiejący, że nie ma powrotu do idei z I połowy 
XIX wieku Z drugiej strony osią całej idei niepodległościowej było odbudowanie polskiej pań-
stwowości w proporcjach przedrozbiorowych. W związku z tym, o czym była mowa w środo-
wisku księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, należało zastanowić się, czy ograniczać do 
granic z 1772 roku, czy też wyjść poza nie i sięgnąć do tych z 1648 roku? Linia podziału tery-
torialnego z czasu I rozbioru dzieliła Rusinów na Ukrainie prawobrzeżnej, Wołyniu, Podolu na 
tych, którzy mieliby się znaleźć w państwie polskim oraz pozostałych na Ukrainie kozackiej 
i nadal przynależnych do Rosji. Rozważania te jednak porzucono, ponieważ stały się one bez-
przedmiotowe, gdy ukraińscy intelektualiści odrzucili ideę utworzenia federacji z Polakami 
pod koniec XIX stulecia.

Spora część twórczości wychowanego w polskiej kulturze ukraińskiego poety, pisarza 
i patrioty, Iwana Franko, powstała w języku Reja i Kochanowskiego i trudno go określać 
nacjonalistą, w przeciwieństwie do jego sąsiada i w pewnym okresie przyjaciela, Mychajło 
Hruszewskiego. Niemniej onegdaj stwierdził on, że w życiu zbiorowym nie ma czegoś takiego, 
jak nierozerwalność więzi małżeńskich w unii. Rusini i Polacy kiedyś ją zawarli, jednak miało 
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to miejsce w innych okolicznościach politycznych, zaś w sytuacji utraty państwowości przez 
Rzeczpospolitą ona już nie działa. Z tego względu Rusini nie są zobowiązani do tego, aby w ich 
przyszła państwowość albo autonomia polityczna miała formę unii, czy federacji z Pola-
kami. Pogląd ten był podstawą działalności ukraińskich polityków na początku XX stulecia. 
Oznaczało to, że Galicja Wschodnia, czy wcześniej Ruś Czerwona, która należała do Polski 
od 1340 roku nagle stała się częścią wyobrażonego terytorium narodowego zarówno dla 
inteligencji ukraińskiej, jak i polskiej. Te dwie idee były ze sobą w konflikcie i trudno było je 
pogodzić. Jedynym rozsądnym kompromisem mogła być wspólna państwowość, jakaś forma 
federacja, czyli coś, co Piłsudski nieskutecznie próbował zaproponować Litwinom w 1919 
roku – Wilno może być litewskie, pod warunkiem, że cała Litwa będzie w unii z Polską, jeśli zaś 
Litwini chcą budować odrębne państwo, bazujące na zasadzie etnicznej, to nie mają prawa 
dostać tego miasta, które jest związane z Rzeczpospolitą i etnicznie polską Wileńszczyzną. 
W stosunkach polsko-litewskich nie udało znaleźć się rozwiązania, podobnie stało się także 
z relacjami polsko-ukraińskimi.

Warto zwrócić uwagę, że trudno mówić w perspektywie ogółu ludności, skoro nie było son-
daży. W tym czasie nikt szczególnie nie pytał o zdanie rzemieślników i chłopów. W Galicji 
Wschodniej nie było konfliktu między chłopami a szlachtą. Ze statystyk kościelnych wia-
domo, że pod koniec XIX wieku 1/3 małżeństw była zawierana między narzeczonymi obrządku 
rzymskiego i greckiego, czyli między Polakami i Ukraińcami. Co więcej z badań socjologicz-
nych prowadzonych na Ukrainie w sierpniu tego roku wynika, że ponad 30% mieszkańców 
Galicji przyznaje się do jakiś polskich korzeni, co odzwierciedla w jak dużym stopniu ten 
obszar był zróżnicowany kulturowo i narodowościowo. W logice rywalizacji projektów naro-
dowych kompromis był niemożliwy. Ukraińcy bali się, że w ślad za unią nastąpi polonizacja. 
Z kolei Polacy nie mogli z tego zrezygnować. Mieli oni kilka ośrodków narodowych: Kraków, 
Warszawa, Wilno, w jakiejś mierze Poznań, czyli 5 łącznie ze Lwowem. Ukraińcy mieli zaś 
Charków, Kijów, Odessę i Lwów, a więc 4. Mało kto pamięta, że w 1910 roku miało miejsce 
znamienne wydarzenie – polscy i ukraińscy studenci uniwersytetu lwowskiego zaczęli do 
siebie strzelać z rewolwerów na zajęciach z powodu sporu na tle spraw narodowościowych. 
Do tej pory historycy nie wiedzą, w jaki sposób zginął jeden z uczestników tej wymiany ognia, 
Adam Kocko. Czy postrzelili go polscy studenci, czy też, jak ustaliła kierowana przez Polaków 
austriacka prokuratura, zginął on od rykoszetu? Już wtedy, przed I wojną światową, widać 
było, jak mocno wzburzone były nastroje.

Rok 1914 to był ostatnią próbą znalezienia jakiegoś modus vivendi, czyli nowego kompromisu 
w Galicji. Nie zrealizowano go jednak przez wybuch Wielkiej Wojny. Później, po nieudanej pró-
bie zbudowania przez Ukraińców państwa, nadeszła Ukraińska Republika Ludowa, która nie 
została uznana przez polską ludność Galicji oraz polski rząd i była traktowana jak separatyzm 
powstały z austriackiej inspiracji, jaki należało zwalczyć. Wtedy przytłaczająca większość 
ukraińskiej ludności Galicji wschodniej odczuła, że jest pod obcym, polskim panowaniem. Była 
ona w stanie pogodzić się z panowaniem Habsburgów, jako ze zupełnie zewnętrznym czyn-
nikiem, jednak w sytuacji klęski własnej państwowości i wcielenia do kraju, gdzie językiem 
urzędowym był polski, a polskie idee i historia były obowiązkowe w szkołach, ukraińska lud-
ność czuła się źle. Oczywiście były różne postawy. Większość chciała legalną drogą zmienić 
stosunki w państwie polskim i skłonić polski rząd do nadania Galicji autonomii. Mniejszość 
zaś postanowiła iść szlakiem radykalnym – przejąć władzę i walczyć ze wszystkimi Ukraiń-
cami, którzy jej służyli, przeprowadzając na nich ataki. Doszło chociażby do mordu na Iwanie 
Babiju, który był dyrektorem ukraińskiego gimnazjum we Lwowie.
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Prof.�Marek�Figura: U progu odrodzenia polskiej państwowości nawiązywano do tradycji 
dawnej Rzeczpospolitej, bo nie można było nawiązywać do czegoś innego. Musimy pamiętać, 
że Rusini galicyjscy, jako pierwsi zerwali unię. Mam na myśli Hołowną Radę Ruską jeszcze 
w czasie Wiosny Ludów. To ta, która opowiedziała się za odrębnością i poszukiwaniem wła-
snej drogi. W końcu XIX wieku Polska stała się głównym wrogiem dla Litwinów. Białorusini 
nie przejawiali tego aż tak mocno, ale również nie chcieli współpracować z Polakami. Znamy 
wspomnienia białoruskich polonofilów, którzy prywatnie mówili, że współpraca z Polakami 
jest niemożliwa (nie mówię o tych, którzy wybrali inne opcje, otwarcie wrogie Rzeczpospo-
litej). Musi być coś na rzeczy, że wraz z powstaniem nowoczesnych narodów nie udało się 
powrócić do tradycji dawnej Rzeczpospolitej, która była inaczej zorganizowana.

Często skupiamy się na jednostkach, elitach, ale dla mas to właśnie te różnice warstwowe 
albo klasowe miały bardzo duże znaczenie. Przyznaję rację mojemu przedmówcy, że w Gali-
cji sprawa była bardziej skomplikowana. Dochodziło tam okresowo do silnych buntów, przy 
czym występować przeciwko panowaniu dworu niekoniecznie musieli poddani ukraińscy albo 
rusińscy. Doszło przede wszystkim do rabacji galicyjskiej, której przykład bywa często po 
dzień dzisiejszy przywoływany przez ukraińskich historyków. Na początku XX stulecia doszło 
do wielkiego strajku chłopskiego w Galicji Wschodniej, co dowodzi wyraźnego zaostrzenia 
się wzajemnych relacji. Piorunujące wrażenie, także na Polakach, wywarła nowa idea poli-
tyczna, jaką była narodowa demokracja, która w pierwszej dekadzie XX wieku we wszyst-
kich trzech zaborach zbudowała bardzo silne struktury i zdominowała, lub co najmniej silnie 
zaznaczyła się na scenie politycznej. Polacy w kwestii nowoczesnego nacjonalizmu korzy-
stali z przykładów płynących z Niemiec, Ukraińcy zaś często wykorzystywali polskie wzorce. 
W Rzeczpospolitej istniał stereotyp Polaka-katolika, zaś w Galicji Wschodniej ukształtował 
się stereotyp grekokatolika-Ukraińca. Nie była to wcale jasna kwestia, wielu bowiem, jakby 
na przekór, nie poczuwało się do tej identyfikacji i łączyło kilka swoich tożsamości. Trzeba 
też zauważyć, że w Galicji fundamentem kształtowania się tożsamości ukraińskiej był gre-
kokatolicyzm. Osoby wyznania rzymskokatolickiego budziły dużą nieufność, chociaż była 
tam znaczna grupa ludności chłopskiej, tak zwanych łacinników, którzy na co dzień mówili 
po rusku (ukraińsku), ale chodzili do kościoła łacińskiego, o ile był dostatecznie blisko lub 
często korzystali ze znajdującej się bliżej cerkwi. Zresztą później kler rzymskokatolicki, który 
formalnie był członkiem tej samej wspólnoty, co duchowieństwo grekokatolickie, rywalizował 
o wyznawców. To współzawodnictwo się nasilało. Dawna tradycja małżeństw mieszanych 
– jeśli matka była wyznania rzymskokatolickiego, to córki chodziły z nią do kościoła, a jeśli 
w małżeństwie byli synowie, to chodzili z ojcem do cerkwi – przestała obowiązywać. Było to 
szczególnie widocznie w momencie zderzenia się ze sobą dwóch nacjonalizmów i wizji dąże-
nia do własnej państwowości. Chodzi tutaj o Lwów, który na początku XX wieku był stolicą 
polskiej kultury oraz miejscem, w którym znajdowały się najważniejsze polskie instytucje. 
Polacy mogliby zaakceptować odrodzenie Rzeczpospolitej bez Poznania, ale nie bez Lwowa. 
Z drugiej strony galicyjscy Ukraińcy również nie wyobrażali sobie tworzenia państwowości 
bez tego miasta, pomimo że stanowili w nim mniejszość. Tam jednak znajdowała się siedziba 
metropolii i wiele różnych instytucji ukraińskich. Nie można było znaleźć kompromisu. Pol-
ska Partia Socjalistyczna była za przyznaniem autonomii Ukraińcom, ale jej lwowski oddział, 
a szerzej wschodniogalicyjscy socjaliści, był temu przeciwny godząc się jedynie na autonomię 
kulturalną, w żadnym wypadku nie dopuszczając jej w aspekcie terytorialnym. Była to jedna 
z przyczyn sporu, obok powodów społecznych, poczucia krzywdy narodowej oraz zarzutów 
do Rzeczpospolitej za brak wypełniła pewnych zobowiązań. Oczywiście dotyczyło to elit. 
Mam na myśli petlurowców, spośród których wielu było rozżalonych, że Polska ich opuściła 



94

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ
JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI?

– skąd późniejsze słowa marszałka Piłsudskiego wypowiedziane do internowanych żołnierzy 
ukraińskich już po zawarciu pokoju ryskiego: „ja was panowie przepraszam”.

Trzeba powiedzieć, że mimo przegranej walki, w Galicji Wschodniej, jak i na „Wielkiej Ukra-
inie” pozostała tam pewna spuścizna. Przykładowo bolszewicy nie bez przyczyny utworzyli 
Ukraińską Republikę Sowiecką w rozległych granicach. To było jakby spełnienie pewnych 
postulatów zwolenników Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy walczyli o niepodległość. 
Przegrali, ale jednak obudzili pewne idee i natchnęli wielu ludzi do działania. Z drugiej strony 
poczucie przegranej w Galicji Wschodniej jakby umocniło tożsamość ukraińską. Ona później 
wejdzie bardzo silnie na tory antypolskie, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież, która najsilniej 
się radykalizowała w swoich postulatach. Trzeba też pamiętać, że można zrozumieć przy-
czyny takiej postawy. Był pewien duch epoki. Przekonanie, że prawo siły jest najistotniejsze. 
Z drugiej strony, w Europie największym wówczas narodem pozbawionym atrybutów własnej 
państwowości byli właśnie Ukraińcy, podzieleni między cztery państwa. Poza Polską i Związ-
kiem Sowieckim dochodziła bowiem jeszcze Czechosłowacja i Rumunia. Poczucie krzywdy 
i potrzeba walki o własną suwerenność były bardzo silne, zwłaszcza u młodego pokolenia. 
Jeśli w XIX wieku powszechnym było, że w Galicji nawet wyższe duchowieństwo grekoka-
tolickie, od szczebla dekanatu wzwyż z reguły było polskojęzyczne, to później stało się ono 
częścią społeczności ukraińskiej. Przykładem tego jest pochodzący z polskiej arystokracji, 
a posiadający ruskie korzenie, metropolita Andrzej Szeptycki. Jego osoba i działalność po 
dzień dzisiejszy wywołuje pewne kontrowersje, ale również jest bardzo ważna dla dziejów 
Galicji Wschodniej, tamtejszych Ukraińców i nie tylko.

Dodałbym jeszcze jedno, a mianowicie kwestię ingerencji z zewnątrz. W II Rzeczpospolitej 
obok różnych trudności natury społecznej, były widoczne także problemy narodowościowe. 
Dla państw, które czuły, że Polska jest dla nich groźna, albo były nastawione do niej wrogo – 
jak z jednej strony Niemcy, a z drugiej Związek Sowiecki – gra tą kartą była bardzo pociąga-
jąca i często z tego korzystano. Była to droga do rozsadzenia polskiej państwowości, bowiem 
być może nawet około 40% obywateli II Rzeczpospolitej nie poczuwało się do narodowości 
polskiej. Oczywiście to nie taka prosta sprawa, ponieważ w tej grupie byli też ludzie, którzy 
nie mieli w pełni ukształtowanego poczucia narodowego, jak chociażby ludność żydowska, 
częściowo skłonna do asymilacji. Właśnie to rozbudzenie ruchów narodowych opartych na 
pewnych mitach, ideach, a także na wspólnocie krwi, powodowało takie, a nie inne skutki. 
Wiek XIX był stuleciem nacjonalizmu zaś wiek XX był już czasem niekiedy nawet ultranacjona-
lizmów w Europie. Wydaje się, że niektóre rzeczy były bardzo trudne do uniknięcia, aczkolwiek 
byli ludzie, których można było spotkać jeszcze dwie lub trzy dekady temu, którzy uważali, że 
takie określenie jak gente ruthenus, czy gente lithuanus, natione polonus, jest czymś jesz-
cze istniejącym. Byli to jednak już „ostatni Mohikanie” tej pięknej, ale już anachronicznej idei.

Dr�Piotr�Olechowski: Chciałbym zatrzymać się na okresie międzywojennym i podjąć próbę 
spojrzenia na ten czas z dzisiejszej perspektywy. Często analizuję zapisy niepublikowanych 
maszynopisów rozpraw doktorskich młodych ukraińskich naukowców. W odniesieniu do 
ziem Galicji i lat międzywojnia (zarówno całego, jak również tylko dla lat 1918–1923), w pra-
cach obronionych w latach 2018 i 2019 napotykam określenie, bez cudzysłowu, „polska oku-
pacja ziem ukraińskich”. Dzisiaj, z perspektywy wieku, ukraińscy historycy doskonale wiedzą, 
co stało się po II wojnie światowej i jaki „raj” zgotowali im wtedy Sowieci (ale nawet jeszcze 
w okresie międzywojennym pewne informacje o tym docierały do mieszkańców Galicji). Czy  
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II Rzeczpospolitą, która, jak panowie zgodnie stwierdzili, była prawie jednoznacznie oceniana 
negatywnie przez ówczesnych Ukraińców, z tym „rajem” za Zbruczem, który potem rozlał się 
na całą współczesną Ukrainę, jest nadal taką trochę niechcianą, niedobrą macochą, czy też 
z perspektywy czasu ocena Polski powinna być nieco inna?

Prof.�Marek�Figura: To bywa uszczegółowiane, aczkolwiek, jak zauważył pan doktor, nadal 
często spotykane. Wiem, jak w Polsce odbierano z oburzeniem, że we Lwowie zorganizowano 
Muzeum Pamięci Narodowej w dawnym więzieniu przy ulicy Łąckiego i porównywano polską 
okupację, do hitlerowskiej oraz sowieckiej. Radykalni narodowcy albo nacjonaliści ukraińscy 
często podkreślali martyrologię, przywołując konkretne przykłady. Jeszcze w czasie trwa-
jącej wojny polsko-ukraińskiej i zaraz po niej ukazywały się publikacje po obydwu stronach 
konfliktu, dowodzące wzajemnych zbrodni. Ukraińcy wydawali słynną „Krwawą knyhę”, która 
ukazywała makabryczne wyczyny polskich żołnierzy na przełomie 1918 i 1919 roku. Były także 
późniejsze wiadomości na temat śmierci w więzieniach. Nie bierze się w tym względzie pod 
uwagę kwestii pewnych powiązań np. z agenturą sowiecką, które w tym przypadku były dość 
silne, zwłaszcza na początku lat 20. XX stulecia, kiedy na Ukrainie sowieckiej trwał proces 
korienizacji, ukranizacji. Wydawało się to jednak być atrakcyjne dla Ukraińców w Galicji, 
a szerzej w II Rzeczpospolitej, ze względu na to, że polityka państwa polskiego wobec insty-
tucji ukraińskich była wroga, a co najmniej niechętna. Tolerowano tylko niektóre z nich, nie 
zaspokajając przy tym ukraińskich potrzeb, przykładowo w kwestii szkolnictwa wyższego. 
Ograniczano także edukację na poziomie średnim i prywatną edukację ukraińską. Oczywi-
ście, Polacy uważali, że odpowiadają na bojkot państwa polskiego i traktowanie polskości 
w Galicji Wschodniej jako okupacji poprzez chociażby uchylanie się od spisu powszechnego 
albo poboru do armii.

Odpowiedzią były działania terrorystyczne. Pierwsza taka akcja, podjęta przez Ukraińską 
Organizację Wojskową, miała miejsce podczas kampanii wyborczej do sejmu I kadencji 
w 1922 roku. Był to sabotaż wspierany zresztą zza wschodniego „kordonu”. Powstała wów-
czas tam nawet specjalna organizacja, „Zakordot”, która wspierała działania partyzanckie 
na zachodniej Ukrainie i zachodniej Białorusi. Istnieją różne punkty widzenia i trudno jest 
uzgodnić właściwy. Poczucie krzywdy ze strony ukraińskiej było ogromne. Jednak kiedy 
popatrzymy globalnie, popatrzymy na II Rzeczpospolitą, to przy wszystkich swoich niedo-
godnościach i działaniach skierowanych przeciwko mniejszościom narodowym, a zwłasz-
cza tych, które były nastawione konfrontacyjnie do niej, było to jednak nieporównywalne do 
polityki terroru uprawianej przez Związek Sowiecki już po odejściu od ukrainizacji, ale rów-
nież wcześniej (przypadki mordów politycznych, represji, Wielki Głód). Ukraińcy w Polsce, 
przy tych wszystkich ograniczeniach, mieli bowiem pewne prawa. Sądy skazywały ich za 
akty terroru, ale mogli się w nich bronić i niekiedy wykorzystywali procesy jako możliwość 
zdobycia popularności w kraju. Od konsekwentnego przemawiania w sądzie tylko w języku 
ukraińskim zaczęła się szersza popularność Stepana Bandery. Dlaczego nie było innej poli-
tyki? Widzimy, że ludzie, którzy nawet byli szczerze przekonani do potrzeby szukania modus 
vivendi, kompromisu z Ukraińcami, nie odnosili sukcesu. Czasami nawet płacili za to wła-
sną głową. W tym miejscu można wspomnieć o Tadeuszu Hołówce. Tacy ludzie kompromisu 
byli nie do przyjęcia dla osób o skrajnych poglądach z obydwu stron sporu. Podobnie bywało 
z działaczami ukraińskimi. Można wspomnieć o dyrektorze szkoły i żołnierzu ukraińskiej, 
halickiej armii, Iwanie Babiju, który za przestrzeganie swoich młodocianych uczniów przed 
działalnością terrorystyczną, został ukarany śmiercią. Wcześniej był przypadek Sydora 
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Twerdochliba, ukraińskiego, czy ruskiego poety, próbującego kandydować do sejmu w 1922 
roku, kiedy Ukraińcy w Galicji ogłosili bojkot, wymuszany na ludności między innymi skry-
tobójczymi zamachami. Strzelanina wśród studentów w 1910 roku była poprzedzona bardzo 
głośnym wydarzeniem – zabójstwem namiestnika Galicji Wschodniej z ręki studenta, który 
był jego stypendystą. Niedawno we Lwowie odsłonięto tablicę ku jego czci, a wiadomo, że był 
to człowiek, który w czasach Związku Radzieckiego, przyjeżdżał z wizytą jako emigracyjny 
działacz lewicowy. Tutaj widać inne perspektywy oraz wyraźny dylemat. Dla Ukraińców był 
bojownikiem o wolność, zaś dla Polaków terrorystą. Dopóki istnieją dwie oddzielne narra-
cje, nie uda się wypracować stanowiska, które zadowoliłoby w pełni obydwie strony. Można 
starać się zrozumieć prezentowane przez nie argumenty, co wymaga czasami dużej cierpli-
wości oraz pokonywania własnych uprzedzeń. Niekiedy wydaje nam się, że coś jest bardzo 
jednoznaczne, gdy tymczasem nasz adwersarz widzi to samo zupełnie inaczej. Sprawa jest 
skomplikowana i wymaga otwartego, niepozorowanego dialogu. Z drugiej strony dostrzegam 
w tym trudne do pokonania, strukturalne ograniczenia. Jeżeli chcemy pozostać na gruncie 
narodowym, polskim albo ukraińskim, to w pewnym momencie pojawiają się granice, których 
przekroczenie jest ryzykowane.

Dr�Łukasz�Adamski: Ja odwołam się do kryteriów metodologicznych i definicji pojęcia „oku-
pacja”. Ono zostało zdefiniowane w konwencji haskiej z 1906 roku, gdzie stwierdzono, że oku-
pacja ma miejsce wtedy, gdy wojska jednego państwa, zajmują terytorium innego państwa”. 
W tym znaczeniu słowo to było i jest używane, czego przykładem było na przykład zajęcie 
Polski przez hitlerowskie Niemcy. Okupacja mogła mieć również pokojowy charakter, jak cho-
ciażby kontrolowanie Zagłębia Saary po I wojnie światowej przez Francję. Termin okupacja 
zawsze odnosi się więc do działań jednego państwa na terytorium innego kraju. Teraz należy 
zadać pytanie: Czy istniało państwo ukraińskie, które Polska mogła okupować przed 1991 
rokiem? Jako takie można uznać Ukraińską Republikę Ludową, która faktycznie powstała 
i od 1920 roku była związana układem z Rzeczpospolitą, który wytyczył wspólną granicę 
na rzece Zbrucz. Z kwestii spornych można wymienić natomiast kwestię Wołynia, który 
państwo to uważało za swoje terytorium okupowane przez Polskę. Z drugiej strony Polska 
w tamtym momencie nie uznawała istnienia Ukraińskiej Republiki Ludowej. Natomiast jeśli 
chodzi o Galicję Wschodnią to w tym przypadku dochodzi kwestia rozpadu Austro-Węgier. 
Niektórzy prawnicy i historycy twierdzą, że państwo to nie tyle się rozpadło, co skurczyło 
terytorialnie do obszaru obecnej Republiki Austriackiej. Niemniej, nawet jeśli przyjąć tę drugą 
hipotezę, to należy pamiętać o umowach międzynarodowych, uznających Galicję Wschod-
nią za część terytorium Rzeczpospolitej – w czerwcu 1919 roku podpisano traktat wersalski, 
potem traktat w Saint Germain en Laye, później zaś traktat ryski. Jak więc Polska mogła 
okupować swoje własne terytorium? Problem polega na tym, że Ukraińcy traktują okupację 
jako synonim obcej władzy, której nie lubią. Takim osobom odpowiadam: Jeżeli uważacie, że 
można mówić o polskiej okupacji Galicji, nawet po wyjaśnieniu co to oznacza, tylko dlatego, 
że Ukraińcy stanowili tam większość, nie czuli się komfortowo oraz chcieli autonomii albo 
niepodległości politycznej, to jakie macie prawo mówić Rosjanom, że Krym powinien być 
ukraiński skoro tam większość ludności to etniczni Rosjanie, kilkanaście procent to Tatarzy, 
a bardzo zrusyfikowani Ukraińcy to około 20–22%? Jedynym tytułem Ukrainy do Krymu jest 
prawo stanowiące, że stanowi on część tego państwa. Dlatego cywilizowany świat uznaje, 
że to Rosja okupuje fragment terytorium Ukrainy, a nie odwrotnie, co podnosi rosyjska pro-
paganda. Odwołuje się ona do tego samego sposobu myślenia – skoro większość ludności 
na Krymie to Rosjanie, to my się ich nie pytamy o zdanie, tylko uważamy, że powinni należeć 
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do państwa rosyjskiego. Należy więc teraz zadać pytanie: czy Ukraińcy chcą być więźniami 
tego samego sposobu myślenia, co Rosjanie?

Druga sprawa to ogólne położenie Ukraińców w międzywojennej Polsce. To, że w Rzeczpo-
spolitej było nieporównywalnie lepiej niż w Związku Sowieckim, jeśli chodzi o stan wolno-
ści politycznych oraz możliwości swobodnego rozwijana kultury narodowej, to jeszcze nie 
oznacza, że Ukraińcy powinni być zadowoleni z tego, że byli jej obywatelami, a nie obywate-
lami własnego państwa. To naturalne, że będą tutaj różnice zdań i perspektyw. Warto też 
podkreślić, że przedwojenna Polska nie była krajem „zamordystycznym”. Była państwem 
autorytarnym, ale nie stosowała ludobójstwa, czystek etnicznych albo masowych represji 
politycznych. Nawet w czasie pacyfikacji z 1930 roku w wyniku pobicia mogło zginąć kilku 
lub kilkunastu Ukraińców, ale proszę to porównać chociażby z liczbą ofiar Wielkiego Głodu.

Polski naród i jego elity oraz rząd Rzeczpospolitej kierowały się racją stanu. Interesem naro-
dowym, który zakładał, że terytorium II Rzeczpospolitej zdobyte wysiłkami wielu pokoleń 
Polaków, w którego skład wchodziła Galicja Wschodnia, to rzecz święta. Uważano, że Lwów 
i Galicja Wschodnia były nierozerwalnie związane z Polską od kilkuset lat, dlatego należało 
tego bronić. Spora część Ukraińców Galicji, kwestionująca ten stan rzeczy, stawała się 
w związku z tym separatystami. Z separatyzmem politycznym walczono tak jak umiano – 
niezbyt udolnie. Aby robić to skutecznie należało stosować totalitarne metody, które były 
nie do zaakceptowania w kraju, który był cywilizowanym państwem, opartym na wzniosłych 
ideałach i ogromnej roli chrześcijaństwa. Inną alternatywą, jaką próbował zastosować woje-
woda Henryk Józewski na Wołyniu, była polityka „marchewki”, czyli stopniowego zachęcania 
Ukraińców, żeby czuli się w Polsce jak u siebie, poprzez pełne respektowanie praw mniej-
szości narodowych oraz podarowanie ukraińskiego uniwersytetu i szkół, by stopniowo inte-
grować ten organizm. Przypuszczalnie takie podejście mogło być skuteczniejsze, jednak do 
jego realizacji potrzeba było partnerów, których po stronie ukraińskiej było niewielu, oraz 
wygaszenia bardzo dużych emocji. Pamiętajmy, że wszystko działo się w warunkach plura-
lizmu politycznego, agitacji polskich i ukraińskich nacjonalistów, działaczy OUN (wcześniej 
Ukraińskiej Organizacji Wojskowej), czy nacjonalnych demokratów. Ponadto z jednej i dru-
giej strony kler pamiętał historię polsko-ruskich relacji w Galicji Wschodniej. To było bardzo 
trudne. W ciągu dwudziestu lat się nie udało. Marszałek Wasyl Mudryj zadeklarował lojalność 
ludności ukraińskiej w stosunku do państwa polskiego po napaści niemieckiej, jednocześnie 
zaś OUN dopuszczało się wobec niego aktów agresji. Wiadomo zresztą do czego doszło w 1943 
roku. Teraz można tylko odwoływać się do tego przykładu i do budowy ukraińskiego narodu 
politycznego, składającego się z ludności rosyjskojęzycznej i ukraińskojęzycznej, z prawo-
sławnych i z grekokatolików, posiadającego w swoich granicach wieloetniczne obszary. Nawet 
w większości rosyjski Krym może odwoływać się do doświadczeń Ukrainy, co należy nad-
mienić naszym ukraińskim przyjaciołom, żeby zwiększyć ich poziom świadomości motywów 
postępowania państwa polskiego i jego elit w okresie międzywojennym. Jeżeli osiągniemy 
niekoniecznie wspólną interpretację, ale większy poziom zrozumienia, to przyczynimy się do 
budowy dialogu i porozumienia oraz zgody.

Ogromna solidarność Polaków z Ukrainą oraz udzielona im pomoc w czasie wojny, bardzo 
radykalnie zwiększyła nastroje propolskie na Ukrainie. Właśnie wróciłem z Kijowa, gdzie 
robiliśmy sondaże, z których wynika, że 58% Ukraińców chce czegoś więcej niż tylko istnie-
jące obecnie dobre sąsiedztwo między naszymi państwami. 29% życzyłoby sobie trwałego 
sojuszu, zaś kolejne 29% unii polsko-ukraińskiej, bez granic i ze swobodą osiedlania się na 
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terenach Rzeczpospolitej. To pokazuje, jak można w pozytywny i konstruktywny politycznie 
sposób kształtować emocje.

Prof.�Tomasz�Stryjek:�Argumenty prawne, do których odwołał się dr Adamski są w moim 
przekonaniu zwodnicze i podważalne. Nie bronię terminu „okupacja” w ukraińskiej historio-
grafii i zgadzam się, że konflikt, zwłaszcza o Galicję Wschodnią był nierozwiązywalny. Obie 
strony miały prawo do tego obszaru i pozytywnie mogło to się skończyć tylko jeśli należałby 
on do jednego z państw, ale drugi naród stanowiący mniejszość posiadałby pewną autonomię 
gwarantującą prawa polityczne. Co do złożoności argumentacji prawnej, w szczególności 
prawa narodowego, proponuję takie porównanie: W 1795 roku doszło do III Rozbioru Polski, 
a dwa lata później w Petersburgu zaborcy zawarli konwencję o zaprzestaniu używania terminu 
„Królestwo Polskie”. Stwierdzono w ten sposób jednoznacznie, iż Polska została ostatecz-
nie wymazana z mapy i nie ma żadnych podstaw prawnych do odrodzenia. Stworzono w ten 
sposób prawo międzynarodowe, którego gdybyśmy się trzymali, to Rzeczpospolita nie odzy-
skałaby niepodległości. Potem nastała epoka napoleońska i Księstwo Warszawskie. Osta-
tecznie zaś, w wyniku porozumień Kongresu Wiedeńskiego dotyczących równowagi sił na 
kontynencie, odbudowano Królestwo Polskie za zgodą Rosji, czym przekreślono wspomnianą 
konwencję. Nie doszłoby jednak do tego, gdyby Polacy nie zawalczyliby w epoce napoleoń-
skiej o niepodległość i poświadczyli tym swoje prawa narodowe do istnienia jako państwo. 
Z prawnego punktu widzenia nie było bowiem do tego żadnej podstawy.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że z międzynarodowego prawa wynikało, że Rzeczpospolita 
otrzyma Galicję Wschodnią na stałe, jeśli wprowadzi specyficzną autonomię trzech woje-
wództw na jej obszarze. Rada Ambasadorów Ententy w 1919 roku ostatecznie podjęła pozy-
tywną decyzję o przynależności dawnej Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, czyli Galicji 
Wschodniej zajętej przez Polskę, do II Rzeczpospolitej, pod warunkiem wprowadzenia tam 
ustroju samorządowo-autonomicznego. Sejm taką ustawę przyjął, aczkolwiek nie wprowa-
dził jej w życie po wydaniu pozytywnej decyzji przez Radę Ambasadorów. Przewidywano, że 
w owych trzech województwach zostaną utworzone sejmiki, w których Polacy i Ukraińcy będą 
mieli równe reprezentacje, za pośrednictwem których będą mogli wspólnie, na tym samym 
poziomie wpływu, decydować o tych ziemiach. Tak się jednak nie stało. Można powiedzieć, 
że w jakiejś mierze Rzeczpospolita nie dopełniła międzynarodowych warunków przekazania 
jej Galicji Wschodniej po I wojnie światowej. To odnośnie wątpliwości, jakie rodzą rozstrzy-
gające je argumentacje prawne.

Jeśli zaś chodzi o ukraińską historiografię, to również niechętnie czytam interpretacje, 
które są jednostronne oraz stwierdzają okupację czy modelowy antagonizm narodowy, nie 
zwracając uwagi na rozmaite sfery życia społecznego i publicznego, które niekoniecznie 
były zantagonizowane w II Rzeczpospolitej. Chciałbym zauważyć, że to oddaje sytuację, 
w jakiej Ukraina nadal się znajduje. Państwo ciągle jest nieugruntowane zarówno terytorial-
nie, a jego suwerenność jest zagrożona. Oczywiście, tym niebezpieczeństwem jest Rosja, 
a nie Polska. To oznacza, że dyskurs ukraińskiej historiografii jest antykolonialny. Czego 
byśmy nie robili, dopóty, dopóki kraj ten nie zakończy wojny pozytywnie, nie zostanie usta-
bilizowany i nie poczuje się bezpiecznie, nie powstaną sprzyjające warunki, żeby zmienić to 
podejście w stosunku do wszystkich, którzy w przeszłości zajmowali terytorium Ukrainy. My 
możemy tylko prowadzić własną krytykę polityki zarządzania ziemiami ukraińskimi w okresie 
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II Rzeczpospolitej i za tym się opowiadam. Sytuacja jednak zależy od losu państwa ukraiń-
skiego, na który my w tej chwili nie mamy bezpośredniego wpływu.

Dr Piotr Olechowski: Skupmy się teraz na polityce pamięci oraz narracji historycznej w odnie-
sieniu do różnych części współczesnej Ukrainy. Wiem, że to, o czym zaraz powiem, będzie 
się zmieniało, a właściwie już się to dzieje na skutek wojny. Na pewno panowie zauważyliście 
podczas swoich wyjazdów na konferencje, sympozja czy kwerendy, zupełnie inną postawy 
w Galicji, a nawet na Wołyniu, nie mówiąc już o Żytomierzu, Chmielnickim, Kijowie oraz dal-
szym obszarze wschodnim. Widać to chociażby po poziomie otwartości poszczególnych 
archiwów ukraińskich na polskich badaczy.

Dr�Łukasz�Adamski: W Galicji pewnego rodzaju uprzedzenia i historycznie uwarunkowana 
nieufność znacząco spadły w ostatnich latach. Przed dwoma miesiącami przeprowadzali-
śmy badanie socjologiczne, w których pytaliśmy jaką rolę odgrywała Polska w historii Ukra-
iny? Możliwe były trzy odpowiedzi: „przeważnie pozytywną”, „przeważnie negatywną” oraz 
„do II wojny światowej przeważnie negatywną, a po niej przeważnie pozytywną”. Odpowiedź 
„przeważnie pozytywna” w ciągu całej historii wybrało 33% ankietowanych, ale właśnie 
na Ukrainie środkowej. Natomiast odpowiedź „przeważnie negatywna” wybrała zdecydo-
wana mniejszość, bowiem tylko 8%, przy czym największą nieufność można było zauważyć 
w obwodach najbardziej zrusyfikowanych, czyli na terenie wschodniej Ukrainy. W Galicji 
Wschodniej bezwzględnie zaś dominowało przekonanie o pozytywnej roli. Tam oczywiście 
nie ma już obaw przed rzekomym polskim imperializmem. To mniejszościowa postawa – kil-
kanaście procent. W każdym razie, faktycznie na tym obszarze wyniki badań socjologicznych 
pokazują, że dystans wobec Polski jest nieco większy niż w centralnej części państwa, gdzie 
zdecydowanie większa jest pamięć o Rzezi Wołyńskiej i zaszłościach przedwojennych. To 
też wpływa na postrzeganie. Krótko mówiąc, Ukraina środkowa jest najbardziej przyjazna 
Polakom, z zastrzeżeniem, że w tym momencie, taki stosunek widoczny jest w całym kraju. 
W Galicji Wschodniej, pomimo zmian, istnieje nieco większa nieufność. Wykazuje się nią cho-
ciażby ludność pozostająca pod wpływem haseł ruskiego świata. Świadomość historyczna 
Ukraińców obecnie mocno się zmienia. Stepan Bandera stał się „memem”. Pozytywna ocena 
jego postaci bardzo szybko szerzy się na Ukrainie zachodniej i środkowej, wschodnia część 
zaś jeszcze się temu opiera, aczkolwiek ideologia „ruskiego miru” oraz dziejowych związków 
z Rosją była tam silna. Obecnie wschodnia i południowa część Ukrainy są w największym 
stopniu bombardowane, więc przekonanie o tym radykalnie się zmniejsza i pojawia się ten-
dencja do doszukiwania się wspólnych korzeni z Polską.

Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno zdanie, odwołując się do przysięgi małżeńskiej. Jeśli 
mężczyzna deklaruje kobiecie, że bierze ją za żonę, będzie jej wierny, będzie ją kochał i nie 
opuści jej aż do śmierci, to w sytuacji, gdy okaże się niewierny albo przestanie ją kochać, 
to nie anuluje to samego ślubu. Nadal pozostanie on jej mężem, tyle że miłość między mał-
żonkami wygaśnie. Podobnie było ze zobowiązaniem z 1923 roku odnośnie autonomii Gali-
cji Wschodniej. Były to właściwie dwa niezależne zobowiązania. Polska nie wywiązała się 
z obietnic poczynionych na arenie międzynarodowej w tej kwestii, co jednak nie przekreśliło 
wcześniejszych zapisów traktatowych, w których uznawano ten obszar za część Rzeczpospo-
litej. Można mówić, że prawo międzynarodowe musi być interpretowane w kontekście norm, 
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jakie obowiązywały w czasach, które opisujemy. Inaczej było pod koniec XVIII w., inaczej zaś 
jest teraz. O tym wszystkim trzeba pamiętać przy analizowaniu norm prawnych i znaczenia 
prawa przy interpretacji wydarzeń historycznych.

Prof.�Tomasz�Stryjek: Niewątpliwie kwestia wspomnianego zobowiązania ukazała intencje 
polityki II Rzeczpospolitej wobec Ukraińców, które były sprzeczne z tym, czego wspólnota 
międzynarodowa od niej oczekiwała. Niewątpliwie musi to rzutować na ukraińskie interpre-
tacje tego, jaki był status tych ziem w ramach państwa polskiego.

Dr�Łukasz�Adamski: Jednak okupacji nie było.

Prof.�Tomasz�Stryjek: Tego nie twierdziłem, jest to nierozwiązywalny problem, na który 
ukraińscy historycy dają zbyt prostą odpowiedź. Nie wiem, co mogę dodać do wypowiedzi 
dr. Adamskiego. Także jestem optymistą. Bardzo doceniam postawę polskiego społeczeń-
stwa oraz to, jak zareagowali na nią Ukraińcy. Widzę w tym perspektywy zbliżenia (żeby nie 
mówić „pojednania”) historycznego. Powiedziałbym, że w tym momencie nastaje czas na to, 
abyśmy pracowali w kraju nad tym, żeby nie doszło do powrotu sporu o historię polsko-ukra-
ińską, aby w polskiej polityce znowu nie pojawiły się godnościowe argumenty dotyczące cho-
ciażby konieczności wprowadzenia zakazu banderyzacji. Taka propozycja padła w ustawie 
o Instytucie Pamięci Narodowej, ostatecznie uchylonej w 2018 roku. Z drugiej strony musimy 
uzyskać zmianę stanowiska państwa ukraińskiego w sprawie zbrodni wołyńskiej, przez jed-
noznaczne stwierdzenie ludobójstwa. Wiem, że takiego żądania nikt nie postawił, niemniej 
jednak sejm polski trzykrotnie przyjął uchwałę, w której w ten właśnie sposób ją kwalifiko-
wał. W tej chwili po stronie ukraińskiej widoczna jest otwartość, większe zrozumienie oraz 
perspektywa powrotu do upamiętnień oraz prowadzenia ekshumacji. Jednak to my musimy 
pracować, żeby wykluczyć z polskiej wewnętrznej polityki postawę roszczeniowo-histo-
ryczną wobec Ukrainy, jaka niestety miała miejsce w szczególności w latach 2016–2018. I jest 
to główne zadanie dla nas, jako dla osób, które mogą w pewien sposób publicznie wpływać 
na przekonania o historii Polski i Ukrainy.

Dr�Piotr�Olechowski: Zanim oddam głos prof. Markowi Figurze pozwolę sobie krótko rozwinąć 
moje pytanie. Czy te wyniki badań, o których mówił dr Adamski nie wynikają czasami z tego, 
że obwody, o których wspominaliśmy, czyli chmielnicki, żytomierski i winnicki w znacznej 
mierze zamieszkuje mniejszość polska?

Dr�Łukasz�Adamski: Myślę, że nie.
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Prof.�Marek�Figura: Chciałem potwierdzić to, o czym mówił dr Adamski. Mniejszość polska, 
jeśli wierzyć danym statystycznym, jest tam nieliczna, przy czym ludzi, którzy mogliby się 
odwołać do polskich korzeni z pewnością jest więcej. Nie jest to takie proste. Z drugiej strony, 
na tych obszarach mógł się dłużej przechować stereotyp Polaka-Lacha, polskiego pana – 
większość właścicieli ziemskich, a zwłaszcza tych, którzy realnie władali tymi majątkami 
do I wojny światowej, stanowili tam przecież Polacy. Oczywiście jest to dłuższa perspek-
tywa historyczna. Potem ludność przeszła przez szereg różnych, bardzo dramatycznych 
wydarzeń, często kataklizmów. Ukraiński pisarz, historyk i polityk Wołodymyr Winnyczenko 
już sto lat temu stwierdził, że „historii Ukrainy nie da się czytać bez bromu”, czyli środków 
uspokajających. Od tego czasu trafność tego spostrzeżenia wzrosła. Wydaje mi się, że na 
pewno różne stereotypy z biegiem lat ulegają przewartościowaniu. Wiele zmienia na lepsze 
sam wzajemny kontakt. Czasami jednak i tak bywa, że pojawiają się jakieś nowe problemy. Na 
przykład masowy napływ Ukraińców do Polski. Dzisiaj w Wielkopolsce kilkanaście procent 
obecnych mieszkańców aglomeracji poznańskiej to najprawdopodobniej obywatele Ukrainy. 
Warszawa albo niektóre ośrodki we wschodniej Polsce miały okazję już wcześniej się do tego 
przyzwyczaić. Pamiętam, że około dziesięć lat temu nie wyobrażałem sobie spotkać kogoś 
w tramwaju lub na ulicy, kto rozmawiałby w języku ukraińskim albo rosyjskim. Bardzo wielu 
Ukraińców, którzy teraz mieszkają w Polsce mówi właśnie w tym drugim, przy czym czasami 
jest to mowa z silnym akcentem ukraińskim. To na pewno nowe i ciekawe doświadczenie dla 
wielu regionów współczesnej Polski. Co z tego wyniknie – zobaczymy. Obecnie nie widać wiel-
kich napięć i konfliktów, a raczej zrozumienie i chęć pomocy, w którą zaangażowało się wielu 
ludzi. Oczywiście, nie jest ona udziałem większości, niemniej jest to na tyle powszechne, że 
zapewne zrodzi długofalowe skutki. Po prostu – ludzie poznają ludzi, wchodzą w różne inte-
rakcje, widzą, że Ukraińcy są podobni do nas, Polaków. Naturalnie istnieją pewne różnice 
kulturowe, ale jakiś większych problemów pewnie nie ma.

Chciałbym jeszcze podzielić się refleksją o dawnej Galicji. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy 
pojechałem tam ze studentami pod koniec lat 90. XX wieku. Zdarzył się wówczas tylko jeden 
nieprzyjemny incydent, gdy jakiś starszy pan usłyszał, jak rozmawiamy między sobą po polsku, 
to splunął w naszą stronę. To było jednorazowe, a mieliśmy dużo więcej kontaktu z miejsco-
wymi. Oczywiście, wśród Ukraińców jest pewna ostrożność oraz obawy przed zachowaniami 
w stylu dawnych polskich panów. Z drugiej strony to mieszkańcy Galicji najwięcej wiedzą 
o Polsce. To oni od dawna przyjeżdżali do naszego kraju do pracy i w różnych interesach oraz 
wchodzili w różne układy z Polakami. Powszechność tego kontaktu również ma swoje konse-
kwencje. Ukraińcy potrafili na tym zarabiać, chociażby specjalizując się w obsłudze polskich 
turystów. Powiedzmy też sobie przy tym szczerze, że nie wszyscy zwiedzający zachowywali 
się na Ukrainie w odpowiedni sposób. Nieraz potrafili przeholować z ilością wypitego alkoholu 
albo zbyt swobodnym zachowaniem w miejscach publicznych.  Generalnie należy być opty-
mistą. Nie wiem, czy panowie zauważyliście w Lwowie coś takiego, co mi osobiście rzuciło 
się w oczy. Mianowicie, gdy zaraz po 2014 roku panowała moda na powszechną militaryzację 
wielu młodych mężczyzn przebierało się w mundury i epatowało tym chodząc po ulicach mia-
sta. Powołano tam też coś, co wydawało mi się niemożliwe z racji pewnych tradycji, a mia-
nowicie polską formację paramilitarną w miejscowej szkole Marii Magdaleny. W następstwie 
tego ludzie zaczęli chodzić po Lwowie również z polskimi emblematami. Nie słyszałem, aby 
wywołało to jakieś incydenty, co również pokazuje, że wiele rzeczy okazuje się możliwymi.

Jeśli chodzi o pracę w archiwum, to miałem przyjemność doświadczyć kontaktu z przyja-
znymi ludźmi. Gdy udało mi się już wejść do Centralnego Państwowego Archiwum Historycz-
nego Ukrainy we Lwowie, to czułem się tam zdecydowanie lepiej niż w analogicznej instytucji 
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w Kijowie. Być może to kwestia pewnego trafu. Wiem od kolegów, że przykładowo, jeśli cho-
dzi o dawny polski Stanisławów, a dzisiejszy Iwano-Frankiwsk, to tamtejsze archiwum stwo-
rzyło komfortowe warunki do pracy badaczom z Polski. A może nawet trochę zbyt przyjazne, 
bowiem zaczęły odzywać się głosy miejscowych, że Polacy mają za dobrze. Dużo zależy od 
konkretnych ludzi, osoby nieprzychylne zawsze znajdą pretekst do zdyskontowania prze-
szłych relacji w kontekście współczesności. Z drugiej strony jest też silne przekonanie, czy 
też może nieco naiwnie to nazywając, „zjednoczenie”, jakaś unia, co również oddaje pewien 
nastrój. Myślę, że gdy skończy się ten krwawy konflikt (mam nadzieję, że pozytywnie dla pań-
stwowości ukraińskiej i Ukraińców), to pewne trudne kwestie będą jeszcze powracać. Musimy 
nauczyć się o nich rozmawiać i jakoś je rozwiązywać, co nie jest łatwe.

Dr�Piotr�Olechowski:�To będzie przedmiotem ostatniego pytania. Co należy zrobić, aby owo 
wzajemne zrozumienie weszło na wyższy poziom? Nawiązując do tego, o czym mówił prof. 
Stryjek, czy polska strona może uzyskać możliwość swobodnego przeprowadzenia prac 
ekshumacyjnych na Wołyniu? Z drugiej strony nie zapominajmy też o ukraińskich upamięt-
nieniach w Polsce, być może nie zawsze zgodnych z dzisiejszym polskim prawem, ale jednak 
takie pomniki istniały i po części nadal istnieją.

Dr�Łukasz�Adamski: Jestem optymistą. Myślę, że po tej wojnie będzie nam znacznie łatwiej 
rozmawiać o problemach historycznych. Sądzę też, że problem ekshumacji znajdzie rozwią-
zanie. Takie sygnały już były wysyłane. Proszę pamiętać, że w tym momencie, kiedy państwo 
ukraińskie walczy o przeżycie, część terytoriów jest okupowana, a 40% zakładów energe-
tycznych zostało zniszczonych, władze zajmują się czymś, co jest dla Ukrainy, ale również 
dla Polski, najpilniejsze. Jestem przekonany, że się uda. Musimy dbać o to, żeby zwiększać 
poziom naszej wiedzy o kulturze sąsiada. Musimy dbać o to, aby zapanowało przekonanie, 
że inna interpretacja nie oznacza wrogości. Z podobnym apelem i próbą pojednania polsko-
-ukraińskiego 140 lat temu wystąpił Pantełejmon Kulisz, druga po Tarasie Szewczence ikona 
ruchu narodowego. Opublikował on utwór „Kraszanka dla Polaków i Rusinów na Wielkanoc 
1882 roku”, który został zapomniany przez Ukraińców, ponieważ Kulisz, oprócz tego, że pięt-
nował w nim Polskę, w większym stopniu skrytykował Kozaczyznę i Bohdana Chmielnickiego. 
Z okazji rocznicy jego powstania udało nam się go wydać w dwóch językach. Wszyscy, którzy 
zajmują się stosunkami polsko-ukraińskimi, nie powinni ulegać emocjom.

Prof.�Marek�Figura: Mnie również wydaje się, że trzeba być optymistą. W Poznaniu już od 
kilku lub kilkunastu lat odbywa się festiwal kultury ukraińskiej „Ukraińska wiosna”. Kiedyś 
brałem w nim udział, ale teraz robią to już młodsze osoby. Uważam, że doświadczenie bli-
skiego kontaktu z Ukraińcami, którzy teraz przybyli do Polski, wielu naszym rodakom daje 
duże szanse poznania sąsiadów i ich kultury. Oczywiście, nie jest to do końca takie łatwe, 
ponieważ Ukraińcy są w trudnej sytuacji. Często postrzega się ich jako osoby wykonujące 
mniej prestiżowe zawody, niemniej są obecni też w innych sferach życia, wśród artystów, 
czy naukowców. To powszechne i bardzo szerokie doświadczenie dla Polaków na pewno jest 
ważne. Pozwala się zapoznać z szerszą Ukrainą, która dla wielu sprowadzała się do zachod-
niej części tego państwa. Patrzono na nią przez pryzmat Lwowa i okolic, nie zdając sobie do 



103

HISTORIA, PRAWDA, TERAŹNIEJSZOŚĆ
JAK PROWADZIĆ STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE PRZESZŁOŚCI?

końca sprawy z ogromu jej terytorium oraz różnorodności, także w aspekcie postaw. Można 
przekuć tą trudną historię w większą znajomość, zainteresowanie i potrzebę poznania. Mam 
nadzieję, że powrócą czasy, w których turyści z Polski będą mogli licznie odwiedzać różne 
regiony Ukrainy, nie tylko dawną Galicję.

Prof.�Tomasz�Stryjek: Mogę dodać tylko tyle, że byłoby bardzo dobrze odejść od logiki stron 
w historycznym aspekcie polsko-ukraińskich relacji. Rzeczpospolita domaga się od Ukra-
iny upamiętnienia miejsc śmierci i pochówku jej obywateli. Chciałbym, żeby argumentacja 
dotyczyła praw człowieka, prawa do pamięci i pochówku bez ograniczania tego do obywa-
teli narodu polskiego, ale ujęcia w tym wszystkich, którzy polegli w konflikcie. W związku 
z tym bardzo potrzebne jest nowe podejście do treści napisów na tablicach, jakie zostaną 
umieszczone w miejscach ekshumacji i pochówku. Jeśli wkroczymy na drogę kwalifikowa-
nia, kto kogo zabił z wymienianiem nazw miejscowości, nazwisk dowódców i jeszcze innych 
rzeczy, to wszystko znowu wypadnie z torów. Wydaje mi się, że powrót do atmosfery, jaka 
miała miejsce nawet dwie dekady temu – w 2002, 2003, 2005 roku – ponowne otwarcie cmen-
tarza lwowskiego oraz przyjęcie formuły „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” również 
jest pewną drogą formułowania inskrypcji, jakie upamiętnią odkryte mogiły ofiar Wołynia. 
Ważną kwestią jest również sprawa finansowania tego przedsięwzięcia, wydatków z tym 
związanych nie może bowiem pokrywać tylko państwo polskie przez wzgląd na to, że doty-
czy ono jego obywateli. Należałoby raczej wypracować formułę wspólnego partycypowania 
w kosztach, co może być bardzo trudne, ponieważ Ukraina nie będzie miała na to środków. 
Być może trzeba myśleć nad międzynarodowymi środkami, aby to przeprowadzić. W każdym 
razie, wszelkie próby jakiś kolejnych kwalifikacji prawnych zbrodni jednej albo drugiej strony 
w tej chwili byłyby niepotrzebne. To tyle.
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Piotr�Olechowski��
Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego w Warszawie 

GARŚĆ REFLEKSJI MODERATORA DEBATY 
„MIEJSCE POLSKI I ROSJI

W UKRAIŃSKIEJ MYŚLI HISTORYCZNEJ 
I POLITYCZNEJ”
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Na temat stosunków polsko-ukraińskich na przestrzeni wieków i dekad powiedziano i napisano już wiele. 
Znacznie rzadziej jednak historycy, politolodzy oraz inni naukowcy skupiali się w swoich przemyśleniach 
na miejscu Polski, a także Rosji, w ukraińskiej myśli historycznej i politycznej. Wielokrotnie bowiem to 
właśnie elity intelektualne wyznaczały konkretne szlaki, poprzez które ogół danego społeczeństwa 
postrzegał własnych sąsiadów.

Dlatego też, z dużą satysfakcją przyjąłem zaproszenie Fundacji im. Janusza Kurtyki do moderowania dys-
kusji, poświęconej właśnie ukraińskiej myśli historycznej i politycznej wobec Polski i Rosji. Przygotowując 
listę pytań do ekspertów biorących udział w debacie, starałem się aby poruszyć jak najwięcej zagadnień 
związanych z postrzeganiem zarówno narodu, jak i form państwowości polskiej w oczach Ukraińców. Jed-
nocześnie kilkukrotnie pozwoliłem sobie odwołać się do własnych doświadczeń na rozmaitych polach, 
które można było wykorzystać do prowadzenia debaty. 

Takiemu postawieniu sprawy sprzyjał niewątpliwie dokonany przez Fundację dobór ekspertów biorą-
cych udział w dyskusji. Trzej prelegenci (prof. Tomasz Stryjek, prof. Marek Figura i dr Łukasz Adamski) 
reprezentowali bowiem nie tylko różne ośrodki naukowe (Poznań oraz dwukrotnie Warszawę), ale także 
instytucje prowadzące badania naukowe o nieco odmiennym charakterze (odpowiednio: Instytut Studiów 
Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Centrum Dialogu im. Juliusza 
Mieroszewskiego). 

Dyskusję rozpoczęliśmy zatem od XIX stulecia, w którym to datuje się powstanie nowoczesnego narodu 
ukraińskiego. Co szczególnie istotne, uczestnicy debaty przedstawili w tym punkcie wiele pojawiających 
się wówczas koncepcji, dotyczących ostatecznej wizji ukształtowania społeczeństwa Ukrainy. Oprócz 
chyba najbardziej znanych w Polsce galicyjskich Rusinów, którzy mieli później przekształcić się w Ukra-
ińców, dyskutanci wskazali również na kilka odmiennych koncepcji. Oprócz Lwowa wspomniano bowiem 
jeszcze inne miasta – centra, w których działacze ukraińscy coraz śmielej zgłaszali aspiracje o charak-
terze politycznym. Był to zatem oczywiście Kijów, ale także Charków, Wiedeń oraz Petersburg, w którym 
wydawano pierwsze pismo promujące nazwę „Ukraina” (gazeta „Osnowa”).

W swych wypowiedziach T. Stryjek oraz Ł. Adamski skupili się na prezentacji głównych założeń kilku dróg 
prowadzących do powstania dziewiętnastowiecznego narodu ukraińskiego. Padły wówczas również słowa 
nawiązujące do terminu „ruski/rusiński”, który współcześnie (zwłaszcza po rosyjskiej agresji na Ukrainę 
24 lutego 2022 roku) jest niejako wykluczany z polszczyzny, poprzez skojarzenia (skądinąd niesłuszne) 
z Rosją. Dlatego też, dotychczasowe pierogi ruskie (pochodzące przecież ze Lwowa!) zaczęto określać 
jako „ukraińskie”, „codzienne”, „galicyjskie”, czy też po prostu „pierogi z ziemniakami i serem”. Tymczasem 
właśnie pozostanie przy terminie „ruskie” mogłoby uświadomić ogółowi polskiego społeczeństwa, że 
język ruski w XIX wieku absolutnie nie oznaczał rosyjskiego, podobnie jak kultura ruska nie była tożsama 
z moskiewską. 

M. Figura cofnął się natomiast do upadku Rzeczypospolitej u schyłku XVIII stulecia, wskazując przy tym 
na silnie zakorzeniony na ziemiach ukrainnych podział społeczny („polski szlachcic” i „ukraiński chłop”). 
Poznański badacz zwrócił również uwagę na brak poparcia ukraińskich mas dla idei Powstania Stycznio-
wego, kiedy to po raz ostatni niejako próbowano wskrzesić ideę dawnej Rzeczypospolitej, już nie dwojga, 
lecz trojga narodów. 

W powyższym kontekście przytoczyłem więc lansowane przez niektórych ukraińskich historyków tezy 
o długiej pamięci ludności wiejskiej, która de facto nigdy miała nie dać się przekonać do polskiej racji 
stanu. Niekiedy bowiem można spotkać tezę, że nawet rzeź wołyńska w latach II wojny światowej była 
wynikiem nie tylko złej polityki II Rzeczypospolitej wobec obywateli polskich narodowości ukraińskiej. 
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Źródeł konfliktu część tamtejszych badaczy poszukuje jeszcze w XIX stuleciu i nakreślonej wyżej relacji 
„panów” i „chłopów”.

Słowa te stanowiły dobry punkt wyjścia dla kolejnego pytania, dotyczącego już XX wieku. Na moją prośbę, 
dyskutanci próbowali wskazać konkretny moment, który mógł zaważyć na negatywnym stosunku Ukra-
ińców do powstałej po I wojnie światowej państwowości polskiej. Niewątpliwie punktem zapalnym była 
porażka strony ukraińskiej w walkach o Lwów i Galicję Wschodnią, a następnie zrzeczenie się tych ziem 
przez Symona Petlurę w toku dalszych rokowań. T. Stryjek wskazał jednak również na wspomniane wcze-
śniej stosunki społeczne między przedstawicielami obu narodów, w tym także na najniższym szczeblu. 
Dodał przy tym, że w obecnej polskiej historiografii często zapominamy o doli mieszkańców peryferii, 
skupiając się choćby na sojuszu Piłsudski – Petlura, który de facto i tak nie przyniósł jakiejkolwiek ukra-
ińskiej formy niezależnej państwowości. 

Dwaj pozostali prelegenci wskazywali na podejmowane dość często przez Ukraińców akcje sabotażowe, 
wymierzone nie tylko w polską ludność i administrację państwową, ale także przeciwko przedstawicielom 
ukraińskich środowisk, skłonnych zaakceptować życie w II RP. Niezwykle interesująco zabrzmiało w tym 
kontekście sięganie do wzorów polskich (Kościół rzymskokatolicki, Narodowa Demokracja) przez ukra-
ińskich nacjonalistów, próbujących stworzyć własne organizacje o wyraźnie narodowym charakterze. 
Obrządek greckokatolicki stał się bowiem wówczas Kościołem o jednoznacznie ukraińskiej wymowie, 
choć unia brzeska z 1596 roku, miała przecież w swoich założeniach przyciągać wyznawców prawosła-
wia do obrządku łacińskiego. Dość zresztą powiedzieć (choć nie padło to w debacie), że niekiedy nawet 
do połowy XIX stulecia, wszystkie dokumenty kancelaryjne, sporządzane przez parafie greckokatolickie 
zapisywane były po polsku. 

Traktując okres międzywojenny jako najistotniejszą cezurę w zakresie kształtowania negatywnego wize-
runku Polaków i państwa polskiego w oczach Ukraińców, ponownie zdecydowałem się odwołać do wła-
snych doświadczeń badawczych. Wspomniałem więc o dokonywanych przeze mnie od jakiegoś czasu 
cyklicznych przeglądach współczesnych ukraińskich rozpraw naukowych (najczęściej kandydackich, 
rzadziej doktorskich – są to odpowiedniki polskich doktoratów i habilitacji, choć od kilku lat stosowana 
jest również forma „doktor historii” i „doktor nauk historycznych”). W tego typu pracach, odnoszących 
się do okresu międzywojennego nadal można niestety spotkać dość często określenie „polska okupa-
cja” w stosunku do ziem Galicji Wschodniej. Niekiedy dotyczy to jedynie lat 1918–1923 (a więc okresu do 
decyzji Rady Ambasadorów z marca 1923 roku, przyznającej ten obszar II Rzeczypospolitej), zdarza się 
jednak używanie pojęcia „okupacja” wobec całego dwudziestolecia międzywojennego. Zanim oddałem 
głos prelegentom podkreśliłem wyraźnie, że zależało mi na uwzględnieniu współczesnej perspektywy, 
gdy badacze ukraińscy doskonale wiedzą przecież, co przyniosło im „wyzwolenie spod jarzma pańskiej 
Polski” we wrześniu 1939 roku. Dodałem, że nawet w okresie międzywojennym do Lwowa, Tarnopola czy 
Stanisławowa docierały wieści zza Zbrucza, gdzie Związek Radziecki zafundował tamtejszym Ukraińcom 
choćby Wielki Głód z początku czwartej dekady XX stulecia. Czy zatem mając taką wiedzę, II RP faktycz-
nie była dla swoich ówczesnych obywateli narodowości ukraińskiej jedynie „złą macochą”, w porównaniu 
do „raju”, jaki zgotowali Ukraińcom Sowieci? 

W odpowiedzi M. Figura wskazał na szereg problemów, z jakim zmagało się młode państwo polskie, 
powstałe przecież po ponad wiekowym niebycie. Szczególne miejsce w tym kontekście zajmował podział 
narodowościowy ówczesnych polskich obywateli – ponad 30 % z nich nie było etnicznymi Polakami. Najwięk-
szy odsetek wśród wszystkich mieszkańców stanowili właśnie Ukraińcy, zamieszkujący w dodatku zwar-
cie na obszarze południowo-wschodnich województw II RP. Takie okoliczności, spotęgowane dodatkowo 
porażką w zakresie uzyskania ukraińskiej niepodległości, niewątpliwie sprzyjały nieuznawaniu państwa 
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polskiego za własną ojczyznę. Wiele narracji po 1991 roku nawiązywało zatem właśnie do powyższych 
myśli, stąd „polska okupacja” pojawia się również współcześnie w pracach młodych historyków ukraińskich.

Ł. Adamski swą odpowiedź rozpoczął od przytoczenia definicji pojęcia „okupacja” na podstawie konwencji 
haskiej, którą określił jako zajęcie terenu jednego państwa przez wojska drugiego. Jego zdaniem, Polska 
międzywojenna nie mogła więc okupować ziem ukraińskich, gdyż państwo ukraińskie wówczas nie ist-
niało. Badacz posłużył się przy tym, jakże trafnym skądinąd, porównaniem ze współczesną sytuacją na 
Krymie. Półwysep z prawnego punktu widzenia jest bowiem częścią Ukrainy, okupowaną przez Rosjan 
od 2014 roku. Wcześniej jednak, zdecydowaną większość ludności na tym obszarze stanowili (i stanowią 
nadal) etniczni Rosjanie, przed Tatarami i na końcu Ukraińcami (zresztą mocno nie tyle zrusyfikowanymi, 
co jeszcze wcześniej skutecznie zsowietyzowanymi). Skoro zatem badacze ukraińscy podnoszą, że II RP 
okupowała ziemie, na których większość stanowiła ludność niepolska, to identyczne stanowisko może 
współcześnie zająć Rosja (i zresztą zajmuje), mówiąc, że to Ukraina okupowała Krym, zamieszkały przez 
Rosjan. Tymczasem, w obu wypadkach decydowały jednak normy prawne, na mocy których zarówno Galicja 
Wschodnia była częścią II RP, jak i Półwysep Krymski wchodził w skład niezależnego państwa ukraińskiego. 

Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się T. Stryjek, podnosząc, że II RP nie wypełniła swych zobowiązań 
o nadaniu województwom południowo-wschodnim daleko idącej autonomii. Wspomniał również o trzecim 
rozbiorze Rzeczypospolitej z 1795 roku i zorganizowanej dwa lata później w Petersburgu konwencji trzech 
zaborców, na mocy której państwo polskie nigdy miało się już nie odrodzić. Mimo to, w dalszej części 
debaty stwierdził jednoznacznie, że używanie pojęcia „polska okupacja” jest nieuprawnione. Ja natomiast 
kolejny raz odwołałem się do własnych doświadczeń, tym razem z okresu kilkumiesięcznej pracy w roli 
wolontariusza i tłumacza polsko-rosyjsko-ukraińskiego w jednym z wielu punktu pomocy Ukraińcom na 
terenie aglomeracji warszawskiej, podczas kryzysu uchodźczego wiosną 2022 roku. Właśnie tam bowiem 
spotkałem się z dużym zdziwieniem (w pozytywnym sensie) pewnej młodej matki z dwójką dzieci. Kobieta 
przyznała mi, że nigdy nie spodziewała się tak ciepłego i życzliwego przyjęcia za strony Polaków, którzy 
przecież kiedyś „okupowali jej kraj”. 

Wychodząc poza okres międzywojenny, chciałem nawiązać do często podnoszonego podziału Ukrainy, 
w kontekście polityki pamięci. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że zupełnie inaczej kwestie historyczne 
postrzegane są we Lwowie, na Wołyniu, za Zbruczem, czy w Kijowie, a jeszcze inaczej na wschodzie Ukra-
iny. Zapytałem więc prelegentów gdzie w tym wszystkim znajduje się miejsce Polski, bo przecież nie ulega 
wątpliwości, ze Rosja jest obecnie odbierana jednoznacznie negatywnie na całej Ukrainie. Dodałem, że 
podczas wielu własnych wyjazdów badawczych na kwerendy naukowe, odwiedziłem sporo ukraińskich 
archiwów, w wielu częściach kraju. Najbardziej przychylny stosunek do historyka z Polski zauważyłem 
na Ukrainie Centralnej, a konkretnie w Żytomierzu, Winnicy i Chmielnickim (dawnym Płoskirowie). Obszar 
ten, choć odpadł od I Rzeczypospolitej już po II jej rozbiorze w 1793 roku, wciąż zamieszkiwany jest przez 
wiele osób, mogących wykazać polskie pochodzenie. 

Moją tezę potwierdził Ł. Adamski, który powołał się na przeprowadzone przez Centrum Mieroszewskiego 
badania socjologiczne. Ich wyniki jednoznacznie stwierdzają, że Polska jest obecnie odbierana pozytywnie 
na całej Ukrainie, jednakże największy odsetek tego rodzaju ocen widać właśnie na powyższym terenie. 
Dwaj pozostali prelegenci zgodzili się natomiast w kwestii wyraźnych ukraińskich podziałów, nie tylko 
w zakresie podejścia do historii i pamięci, ale także pod względem używanego przez obywateli Ukrainy 
języka codziennej komunikacji. Bardzo często nadal jest to bowiem język rosyjski, niekiedy przeplatany 
słowami ukraińskimi lub twardym „h”, jednoznacznie wskazującym na ukraińskie pochodzenie rozmówcy. 

Powyższa sytuacja z pewnością będzie się jednak zmieniać, choć osobiście nie uważam, aby wszyscy oby-
watele państwa ukraińskiego zaczęli nagle porozumiewać się wyłącznie w języku ukraińskim.  Niewątpliwie 
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jednak rosyjska agresja zdecydowanie przyspieszy proces ograniczania (bo nie całkowitej eliminacji, która 
jest raczej niemożliwa) języka rosyjskiego w ukraińskiej przestrzeni publicznej. 

Na zakończenie debaty, każdy z jej uczestników otrzymał ode mnie trzy minuty nie tyle na podsumowanie 
dyskusji, co na wytyczenie szlaków porozumienia między Polakami a Ukraińcami. Wszyscy trzej badacze 
zgodnie określili się jako optymiści w tym zakresie, wskazują na postępujący na ulicach polskich miast 
proces wzajemnego poznawania się obu naro-dów. Nie ma przecież obecnie w Polsce ośrodka, gdzie nie 
zamieszkiwaliby Ukraińcy, nie tylko uciekinierzy po 24 lutego 2022 roku, poszukujący schronienia przed 
wojną. 

Nie zapomniano jednak o potrzebie przeprowadzenia ekshumacji polskich ofiar rzezi wołyńskiej, z posza-
nowaniem prawa każdego człowieka do chrześcijańskiego pochówku i kultywowania pamięci. Debata 
zakończyła się zgodnym apelem o możliwie jak najszybsze otwarcie ukraińskich archiwów i bibliotek, 
a także wznowieniem prac historyków z obu krajów. 

W ostatnim słowie pragnę stwierdzić, że w dyskusji, którą miałem zaszczyt moderować, poruszono wiele 
wątków, związanych z miejscem Polski i Polaków w ukraińskiej myśli historycznej i politycznej. Znacznie 
mniej miejsca poświęciliśmy Rosji, która jest obecnie ze zrozumiałych względów oceniana przez Ukra-
ińców jednoznacznie negatywnie. Raczej nie zanosi się na to, aby nawet po zakończeniu wojny obraz ten 
uległ diametralnej zmianie na lepsze. Polska natomiast jest w tej chwili krajem najbliższym Ukrainie, pod 
wieloma względami. Co niezwykle istotne, dotyczy to nie tylko oficjalnych relacji międzypaństwowych 
na najwyższym szczeblu, ale przede wszystkim kontaktów międzyludzkich. Otwarcie polskich domów 
i mieszkań dla ukraińskich uchodźców w końcu zimy i wiosną 2022 roku, stworzyło niespotykane dotąd 
więzi, które – miejmy nadzieję – przetrwają na zawsze.
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W dyskusji udział wzięli:

gen.�Waldemar�Skrzypczak�(generał broni w stanie spoczynku),

dr�Jacek�Raubo�(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Robert�Czyżewski�(Instytut Polski w Kijowie)

oraz�Grzegorz�Kuczyński�(Warsaw Institute)

Rozmowę poprowadziła 
Maria�Przełomiec�(TVP Info)

Debata pt.  
„Miejsce Polski w geopolityce Rosji a wojna na Ukrainie” 

odbyła się 3 listopada 2022 roku.

POLSKA – ROSJA – UKRAINA. 
GEOPOLITYKA I WOJNA
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Maria�Przełomiec: Dzisiejsza debata odbywa się dokładnie w przeddzień rosyjskiego święta, 
znanego jako Dzień Jedności Narodowej, upamiętniającego wyrzucenie Polaków z Kremla 
w 1612 roku. To dobry moment, aby dyskutować o miejscu Polski w rosyjskiej geopolityce. 
Znakomity znawca tego tematu, prof. Andrzej Nowak, w niedawno wydanej książce „Polska 
i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X – XXI w.” stwierdził, że tradycje kultury obydwu 
tych państw wzajemnie się wykluczają. Rosja od początku XIV wieku, czyli od rządów Iwana 
Kality, nie ukrywała swoich imperialnych ambicji, w miarę upływu czasu dorabiając do nich 
ideologię – mit trzeciego Rzymu, obrońcy światowego prawosławia. Ma to miejsce również 
dzisiaj, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich wyznawców tej religii, szczególnie pocho-
dzenia słowiańskiego, niezależnie od ich woli. Od sześciuset lat w ten sposób Rosja usprawie-
dliwia wszystkie swoje podboje. Ideologią tego państwa stała się autokracja, rządy jednego 
władcy, bezwzględnie podporządkowującego sobie wszystkich poddanych.

Zupełnie inaczej kształtowały się polityczne podstawy państwa polskiego. Właściwie od śre-
dniowiecza, czyli od pierwszych przywilejów danych szlachcie, która była społeczeństwem 
obywatelskim i stanowiła ok. 10% mieszkańców Rzeczpospolitej. To był system oparty na 
umowie między władcą, a tą masą, za sprawą czego tworzył się naród ludzi wolnych. Tak 
jak istotą rosyjskiej tradycji stało się samodzierżawie, tak tradycja polska oparła się na ist-
nieniu reprezentacji politycznej, broniącej wolności obywateli, swego rodzaju samorządu 
tworzonego przez sejmy i sejmiki. Rzeczpospolita jako jedno z niewielu państw zasadniczo 
nie poszerzała swojego terytorium na drodze podbojów, ale czegoś zupełnie wyjątkowego 
w okresie późnośredniowiecznym, czyli unii zawartej przez „wolnych z wolnymi, równych 
z równymi”. Polska przyciągała litewskich kunigasów i ruskich bojarów prawami i przywile-
jami nieznanymi w krajach, w których rządzili władcy absolutni. Tego poczucia wolności nie 
zdołały zdławić zabory trwające przez 123 lata, ani 50 lat komunizmu. Wydaje mi się, że źró-
dło stosunku Rosji do Polski i naszych odwiecznych konfliktów tkwi właśnie w przeszłości. 
W innym pojmowaniu patriotyzmu, poczucia obywatelskiego. Moje pierwsze pytanie jest do 
historyka, pana Roberta Czyżewskiego: Do jakiego stopnia historia wyznacza miejsce Polski 
w rosyjskiej geopolityce?

Robert�Czyżewski:�Przez cały ten czas zastanawiałem się na jakim poziomie abstrakcji na to 
pytanie odpowiedzieć. W relacjach pomiędzy narodami liczy się nie tyle prawdziwa historia, 
a raczej wizja historyczna, która jest jednym z ważniejszych budulców tożsamości. W sumie 
mniej jest istotnym to, czy moi albo państwa przodkowie byli pod Grunwaldem, i po której 
stali stronie, ważnym jest natomiast, że my, Polacy, uważamy, że byli akurat pod sztandarami 
z orłem lub Pogonią. Uzupełniając. To jagiellońskie, sfederowane państwo, o którym pani 
wspomniała, miało dwa języki urzędowe. Nie były to jednak polski i litewski, łacina i rusiński, 
podobny do dzisiejszego ukraińskiego, aczkolwiek z tym spieraliby się zapewne Białorusini. 
Jeden z moich przyjaciół, żołnierz Kijowskiej Obrony Terytorialnej śpiewa „Bogurodzicę” 
twierdząc, że jest to również ukraińska pieśń wojskowa. Posiada on nawet jej cyryliczny zapis 
z XVI wieku. Mając na uwadze, że powstała ona w języku starosłowiańskim, a mowa ukraińska 
jest bliżej rdzenia słowiańskiego niż polska, Ukrainiec lepiej ją zrozumie niż Polak. To ciekawe 
na ile żyjemy w pewnym micie historycznym. Jesteśmy spadkobiercami wspomnianych 10% 
polsko-litewskiej szlachty, nawet jeśli bezpośrednio od niej nie pochodzimy.

Wracając do pytania. Wydaje mi się, że Polacy i Rosjanie bywają ze sobą związani dialektycz-
nie. Polacy dialektycznie nie są Niemcami ani Rosjanami, Rosjanie zaś w dość silny sposób są 
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nie-Polakami, którzy są dla nich pewnym symbolem Zachodu. W naszym postrzeganiu, to my 
jesteśmy wolnością, a oni niewolą, przy czym Rosjanie z pewnością tak by się nie zdefinio-
wali. Zwróćmy uwagę na przykład rosyjskiego malarza Ilii Riepina, o którym Ukraińcy twier-
dzą, że należał do ich narodu. Opierają oni to przekonanie na jego dwóch obrazach: „Burłacy 
na Wołdze” oraz „Kozacy piszący list do sułtana”, spośród których szczególnie ten drugi jest 
swego rodzaju ikoną ukraińskiego myślenia narodowego. Pierwszy z nich był bardzo popu-
larny na Majdanie, przy czym pojawił się pod nim podpis „nie wszystkie narody takie same” – 
jeden naród to naród niewolników, którzy potulnie ciągną barkę imperium po Wołdze. Starszy 
i młodszy – jeden zbliża się do śmierci, a drugi dopiero wyrósł z dzieciństwa. Jeden poprawia 
sobie pas, a drugi pada na ziemię, jednak wszyscy karnie pracują, nawet Kozacy nieokieł-
znani w swojej anarchicznej wolności. Jak należy na to patrzeć z rosyjskiego punktu widze-
nia? Ukraińcy i Polacy tego nie widzą – to anarchia, chaos, bałagan. Pomimo wysiłku nigdzie 
nie popłyną. Nawiązując do drugiego obrazu – Kozacy naubliżają sułtanowi – i co z tego? Nad 
Wisłą bez echa przeszedł rosyjski film, sprzed dziesięciu lat na postawie powieści Nikołaja 
Gogola zatytułowany „Taras Bulba” z polskimi aktorami w obsadzie. Ukazano w nim demo-
krację kozacką, dość podobną do szlacheckiej, tyle że bardziej chaotyczną, która kończy się 
pijaństwem i biciem Żyda. Myślę, że to zderzenie zachodzi z obydwu stron, zupełnie inaczej 
niż w przypadku polsko-niemieckim, gdzie jest silnie jednostronne. W tym bowiem wypadku 
to Polacy są nie-Niemcami, ale niekoniecznie Niemcy są nie-Polakami. Rosjanie w poważnym 
stopniu są nie-Polakami, co można uzasadnić historycznie. Na początku XIX wieku więk-
szość szkół w Rosji nauczała po polsku. Imperium było dość słabe na poziomie intelektual-
nym, a Rosjanom realnie groziła sytuacja analogiczna do tej, jakiej Rzymianie doświadczyli 
z Grekami w okresie starożytnym. Rzym podbił Grecję militarnie, ale kulturowo to Hellada 
opanowała Imperium Romanum. Wtedy pojawiło się niebezpieczeństwo, że Rosjanie zostaną 
kulturowo wchłonięci przez polskość, a w ślad za tym wszyscy rosyjscy „Karamzini”. Nawią-
zując do naszego mitu – pamięci o Polakach na Kremlu – patrząc z dzisiejszej perspektywy, 
byli tam głównie Litwini, Białorusini i Ukraińcy.

Maria�Przełomiec:Właśnie o tym myślałam, pytając o historię, to znaczy o terytorium tego, 
co nazywamy Kresami. Na przykład Ukraina nie wchodziła w skład Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Te ziemie, do których teraz rości sobie prawo Rosja, znajdowały się w graniach 
I Rzeczpospolitej. Na ile tamte dzieje wyznaczają miejsce Polski w rosyjskiej geopolityce 
jako konkurenta?

Robert�Czyżewski: Odpowiedziałbym na dwa sposoby. Ukraiński mit jest jeszcze bardziej 
wolnościowy niż nasz. Nie tylko Rosja, ale również Europa Zachodnia nie znała pojęcia oby-
watelstwa. W XVII wieku król Francji Ludwik XIV stwierdził „państwo to ja”. Natomiast Ukra-
ińcy uznają, że stworzyli pierwszą na świecie konstytucję, czyli tak zwaną konstytucję Filipa 
Orlika. Mniej istotnym jest, czy faktycznie należy ją tak postrzegać, ważne jest jednak to, że 
oni tak to widzą. Ani Rosjanie, ani Niemcy nie ścigają się o prymat w tej kwestii. Chęć bycia 
narodem obywatelskim jest wbudowana w ukraińskość. Z jednej strony ten ukraiński mit być 
może jest silniej wolnościowy niż polski, niezależnie od tego, że jest przesunięty w kierunku 
anarchii (co zresztą wynika z pewnych tradycji polsko-litewskiego państwa). Z drugiej zaś 
wszystkie możliwe granice Rzeczpospolitej do dzisiaj się nakładają na pewne postawy poli-
tyczne na Ukrainie. Można z tego kształtować mapy dla poszczególnych okresów. Najbardziej 
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niepodległościowa, tak zwana Ukraina Zachodnia to tereny II rzeczpospolitej, tak zwana 
Ukraina Centralna to obszar I Rzeczpospolitej, przy czym oczywiście nakładają się na to 
przesiedlenia i różne komunistyczne inwestycje przemysłowe. Ukraińcy do pewnego czasu 
mieli wielki problem z ziemiami południowymi, które nie znajdowały się na terytorium Rzecz-
pospolitej. To południe, a nie wschód, jak się w Polsce często mówi.

Maria�Przełomiec: Chciałabym teraz zapytać o współczesność. Niejednokrotnie słyszałam, 
że Polska ma zbyt mały potencjał, aby Rosja na poważnie zawracała sobie nią głowę. Mówią: 
„konia kują, a żaba nogę podstawia”. To prawda czy fałsz? Jeśli to prawda, to skąd te kąśliwe 
uwagi rosyjskich polityków pod adresem Warszawy. Jeżeli fałsz, to czy aktualnie jesteśmy 
krajem o ogromnym potencjale?

Grzegorz�Kuczyński: W tej chwili jesteśmy krajem o możliwościach większych niż kilka lub 
kilkanaście lat temu. Myślę o okresie, w którym byliśmy wasalami sowieckiej Moskwy albo jej 
poprzednika, czyli carskiej Rosji. Sam fakt, że Rosjanie tyle czasu poświęcają na mówienie 
o Polsce, jej krytykowanie, a czołowi przedstawiciele reżimu Władimira Putina czynią ataki 
na polskich polityków, świadczy o tym, że nasz kraj ich „uwiera”. Nie jestem w stanie ocenić 
naszego potencjału, chociażby z punktu widzenia Rosji, czyli stwierdzić, jak oni dokładnie 
widzą zagrożenie z naszej strony. Z pewnością zauważają je. Oczywiście nie w sensie wojny 
polsko-rosyjskiej i zwycięstwa Polski ani w kontekście bezpośredniego, dwustronnego star-
cia. Rosjanie w większości aspektów nie muszą się nas obawiać, niemniej Polska jako część 
ogólnie pojętego Zachodu, członek NATO i Unii Europejskiej, a przede wszystkim jako aktualne 
mocarstwo nr 1 w Europie Środkowej, Południowej i częściowo Wschodniej (chociaż Rumunia 
próbuje z tym rywalizować), jest dla nich zagrożeniem. Z ich punktu widzenia obszar znajdu-
jący się między Polską, Europą Środkową i Rosją jest polem, którego opanowanie determi-
nuje mocarstwową pozycję, przede wszystkim właśnie dla Rosji. W tym momencie Polska 
jest dla niej głównym zagrożeniem na obszarze Międzymorza, obejmującym wschodnią część 
Ukrainy, ale również Białoruś. Pod tym względem, jeśli obserwujemy zachowanie Rosji, na 
przykład przytyki czy nawet wulgaryzmy, chociażby ze strony jej byłego prezydenta Dmitrija 
Miedwiediewa, albo komentarze na temat rezygnacji Polski z kontraktu gazowego zwanego 
jamalskim, o strzelaniu sobie w kolano przez Warszawę, są wyrazem frustracji przedsta-
wicieli Kremla. Wcześniej było już to widoczne w sferze bezpieczeństwa energetycznego. 
Teraz, kiedy Polska odgrywa tak dużą rolę w wojnie Rosji z Ukrainą, a właściwie w jej konflik-
cie z Zachodem, aczkolwiek nie w sensie militarnym, tym bardziej ich to denerwuje. W tym 
sensie jest ona postrzegana jako zagrożenie. Tak jak kiedyś była ona głównym rywalem dla 
carów w tej części Europy, tak teraz podejrzewam, że niektóre rosyjskie środowiska radykalne 
i nacjonalistyczne mogą w ten sposób ją widzieć. Rosyjskie elity intelektualne postrzegają 
świat inaczej niż elity zachodnie albo polskie. Zasadniczo pod względem tego typu myślenia 
żyjemy w XXI wieku, natomiast duża część elit rosyjskich, zwłaszcza skrajnych, pozostała 
w stuleciu XX, a nawet w XIX.
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Maria�Przełomiec: W dodatku jesteśmy katolikami, a przynajmniej za takich się nas zwykle 
uważa, w związku z czym stanowimy realne zagrożenie dla świętej Cerkwi prawosławnej.

Grzegorz�Kuczyński: Kończąc wątek religijny, to tak naprawdę jeszcze większym zagroże-
niem i większymi zdrajcami sprawy słowiańskiej dla Rosjan są grekokatolicy. Przede wszyst-
kim Ukraińcy.

Maria�Przełomiec: Rosja robi wszystko, aby grekokatolików i ich Kościół zdeprecjonować 
tak, jak to tylko możliwe. Panie generale, jak według pana wygląda rola Polski w obecnym 
konflikcie, w wojnie Rosji z Ukrainą?

Gen.�Waldemar�Skrzypczak: Moim zdaniem Polska ma kluczową rolę. W tej chwili chyba jest 
jedynym państwem, które zdaje sobie sprawę, jaką ma misję do wypełnienia, jeśli chodzi 
o Ukrainę i geopolitykę wschodnią. Odniosę się do tego, co się dzieje za Bugiem. W tej chwili 
jesteśmy świadkami wielkiego exodusu ludności ukraińskiej, która ucieka z terytorium Ukrainy 
przed wojną i wszystkim co z nią związane. Wydaje mi się, że Polska jest liderem w tej części 
Europy, państwem, które spina wysiłki wszystkich, zmierzające do tego, aby wspierać Ukra-
ińców. Ta pomoc polityczna, ekonomiczna i militarna jest bardzo znacząca, dzięki niej mogą 
oni skutecznie prowadzić operacje bojowe na terenie swojego kraju przeciwko armii agresora.

Polacy mają tradycje wojskowe z Ukrainą od 1991 roku, czyli od momentu uzyskania przez nią 
niepodległości. Rzeczpospolita militarnie bardzo mocno się z nią wiązała i chciała współ-
pracy militarnej. Działo się tak praktycznie cały czas, zanim wstąpiliśmy do NATO. Przecież 
byliśmy wspólnie w Partnerstwie dla pokoju i odbywaliśmy wspólne ćwiczenia, jak chociażby 
„kozacki step”. To było bardzo prekursorskie przedsięwzięcie z udziałem armii brytyjskiej, 
polskiej i ukraińskiej. Mamy bardzo dobre relacje i wydaje mi się, że zrobiliśmy wszystko to, co 
mogliśmy dla Ukrainy, a ona podobnie. Niech przykładem będzie fakt, że dzięki współpracy 
politycznej w składzie polskiej dywizji wielonarodowej w Iraku mieliśmy brygadę ukraińską. 
Zatem tradycją jest wsparcie i pomoc dla tego kraju. To, co my w tej chwili robimy w tej kwe-
stii, jak chociażby szkolenie jego żołnierzy, jest znaczącym wkładem w to, że Ukraina świet-
nie sobie radzi z agresorem.

Maria�Przełomiec: Niektórzy twierdzą, że zbyt mocne angażowanie się Polski w pomoc Ukra-
inie, w zbrojne wsparcie, jest niebezpieczne dla naszego kraju.

Dr�Jacek�Raubo: Nie zgadzam się z tego typu hipotezą, tym bardziej stawianą tak jednoznacz-
nie. Zauważmy, że siłą Polski jest kilka elementów. Przede wszystkim przykład własny, który 
jest w stanie rzutować na cały region, przez co Rosja patrzy tak bardzo negatywnie na nasze 
działania. Rozkłada się on na kilka elementów. Nie jestem historykiem, z pewnością więc 
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państwo lepiej pokazaliby kwestie oddziaływania pamięci historycznej, znaczenia transforma-
cji ustrojowej oraz możliwości wprowadzania wartości demokratycznych. Również w kontek-
ście modernizacji sił zbrojnych dla rozbudowy własnego potencjału. Pani redaktor zapytała 
się mnie, czy zgadzam się z tezą dotyczącą obaw związanych z wsparciem. Nie, ponieważ my 
wykonaliśmy to, co jest przewidziane dla państwa flankowego, czyli potencjalnego gospo-
darza pomocy międzynarodowej. To nie jest tak, że Polska jako jedyna wyszła z inicjatywą. 
Olbrzymi transport powietrzny, duża ilość połączeń lotniczych, huby, które utworzono... to 
wszystko trzeba skoordynować. Pamiętam jak na początku konfliktu przewodniczący komi-
tetu połączonych szefów sztabu mówił o „cline the stay location”, czyli tajnej lokacji, gdzieś na 
flance wschodniej. Później to ograniczono i pokazano, że wypracowaliśmy bycie państwem-
-gospodarzem dzięki temu, że ma dobre porty i połączenia lotnicze oraz możliwość przyjęcia 
sił szkolących i wspierających chociażby operacje logistyczne, a także udzielania pomocy 
państwu, które jest partnerem NATO. Wydaje mi się, że tutaj w żadnym razie nie powinniśmy 
budować apokaliptycznych wizji.

Na pewno dla Rosji jeszcze dwa elementy są kluczowe. Pierwszy to możliwość kooperacji 
regionalnej. Ten konflikt oraz wcześniejsze działania Polski wykazały, że Rzeczpospolita 
posiada możliwość koordynowania działań w wymiarze flankowym oraz regionalnym w róż-
nych formatach. To jest kwestia, która nie pasuje Rosji, przez lata grającej na rozbicie Europy, 
a tak naprawdę na rozczłonkowanie poszczególnych państw poprzez umiejętne używanie 
narzędzi energetycznych albo politycznych lub infiltracji za pomocą pieniędzy poszczegól-
nych społeczeństw i elit politycznych, aby później łatwiej można było rozgrywać i rozkładać 
je w kremlowskiej układance. Polska dzisiaj, w taki a nie inny sposób inwestuje przykładowo 
w relacje flankowe. Pokazuje, że wschodnie skrzydło to filar polsko-rumuński oraz państwa 
nadbałtyckie. Byliśmy wielkim orędownikiem wzmocnienia obecności NATO. Przypomnę 
szczyt w Warszawie, bardzo istotny dla funkcjonowania Paktu Północnoatlantyckiego. To 
również duży problem dla długoterminowej rosyjskiej strategii – jest bowiem państwo, które 
z jednej strony pokazuje samo w sobie, że agreguje pewien potencjał, a z drugiej zaś strony 
potrafi spajać możliwości poszczególnych państw regionu, a w tym własnych partnerów.

Jest jeszcze jedna kluczowa sprawa, a mianowicie współpraca, którą potrafimy skroić do 
odpowiednich NATO-wskich albo unijnych ram, jeśli chodzi o kooperacje z podmiotami dużymi 
w Europie, albo przestrzeni transatlantyckiej, chociażby w partnerstwie strategicznym Stany 
Zjednoczone-Polska, które niezależnie od okresu historycznego jest również animowane dzięki 
polskim staraniom. Dla Waszyngtonu polska skala jest zupełnie inna, ale po naszej stronie 
widać odpowiednie instrumentarium oraz pewną wolę polityczną i strategiczną. Upraszcza-
jąc, bez względu na różne darzenia w naszej historii, stałym i główny kierunkiem aktywno-
ści Polski jest działanie pro natowskie, tak w wymiarze europejskim, jak i transatlantyckim.

Jeżeli chodzi o kwestię naszej misji, to ona wpisuje się w wizję cywilizowanego zachodniego 
świata. Tak naprawdę dzisiaj nie mamy obaw, kiedy mówimy o potrzebie pomocy Ukrainie. 
To po prostu chęć udzielenia wsparcia napadniętemu państwu zgodnie ze wszystkimi stan-
dardami Organizacji Narodów Zjednoczonych, wszystkich możliwych traktatów i wszystkich 
możliwych elementarnych zasad prawa międzynarodowego. Ludzie, którzy straszą, że poma-
gając suwerennemu krajowi wykonywać jego prawo do samoobrony oraz obrony terytorium 
i ludności przed agresją Federacji Rosyjskiej, Polska w jakiś sposób jest zagrożona, wpisują 
się w narrację propagandy rosyjskiej.
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Maria�Przełomiec: Jaki w tym Polska ma interes – swój własny. Oprócz tego, że należy poma-
gać sąsiadowi oraz z tego powodu, że z Ukrainą wiążą nas historyczne związki. Czy Polska 
jest w stanie odeprzeć ewentualny atak Rosji i Białorusi? Czy my się na to rzeczywiście nara-
żamy, sprzeciwiając się Kremlowi?

Gen�Waldemar�Skrzypczak: Generalnie rola lidera, o jakiej wspomniałem, powinna być rów-
nież tą, która buduje nowy system bezpieczeństwa, będący częścią NATO. Na razie przecież 
nikt wśród polityków nie chce mówić o tym, że Ukraina będzie członkiem Paktu Północ-
noatlantyckiego. Natomiast ja uważam, że tutaj można szukać innego rozwiązania, które 
stworzyłoby w tym regionie, a szczególnie w Europie Południowo-Wschodniej, nowy bilate-
ralny wymiar – trójwymiarowy system bezpieczeństwa. Wszyscy mówią o Białorusi, ale nikt 
nie wspomina o Mołdawii. Proszę zauważyć, co się dzieje w tej chwili z tym krajem. My od 
początku wojny mówiliśmy o tym, że zostanie on pozostawiony samemu sobie. Wydaje się, 
że tak się stało. Z państwem tym stanie się to samo, co wcześniej z Białorusią – Unia Euro-
pejska straciła szansę jej przejęcia w wymiarze politycznym i każdym innym. To samo w tej 
chwili dzieje się z Mołdawią.

Moim zdaniem Białoruś nie zagraża nam w żaden sposób. To wojna, która dzieje się na Ukra-
inie. Za sprawą jej obywateli, którzy znakomicie się biją, my nie jesteśmy zagrożeni. Armia 
rosyjska przez wiele lat nie podniesie się ze stanu, do którego doprowadził ją ten konflikt, 
utraciła ona bowiem swój największy potencjał. Myślę konkretnie o tym, który nam może 
zagrażać, a więc możliwościach wojsk lądowych. Ukraińcy walczą za całą Europę, cywiliza-
cję zachodnią, której Polska jest częścią, i robią to znakomicie. Wydaje się, że tylko kwestią 
czasu będzie to, że na Białorusi odmieni się sytuacja polityczna i Aleksander Łukaszenka 
będzie musiał oddać władzę. Powiedziałem dość dawno, że białoruscy żołnierze, którzy 
walczą teraz w szeregach armii ukraińskiej po zakończeniu tej wojny nie złożą broni i gdy 
wrócą do swojej ojczyzny, będą chcieli nieść wolność swoim rodakom. Putin i Łukaszenka 
tego się obawiają. Moim zdaniem ich groźby, narracja Moskwy, nikogo z nas nie powinna 
zastraszyć. Uważam, że powinniśmy być na to odporni, bowiem nie są oni w stanie zagrozić 
nam jakąkolwiek inwazją.

Maria�Przełomiec: Wiemy, co ewentualnie zyskuje Rosja, Ukraina i Białoruś. Wrócę do swo-
jego pytania: Co ma z tego Polska?

Robert�Czyżewski: Spojrzałbym na to historycznie. Przez szereg wieków byliśmy dumni 
z tego, że jesteśmy przedmurzem Europy, co było naszym błogosławieństwem i przekleń-
stwem. Obecnie przestaliśmy nim być. Aktualnie Rosjanie nie ruszą na nas dopóki nie przejadą 
przez Kijów. Możemy dyskutować nad tym, czy zajmą to albo tamto miasto. Jednak jedno jest 
pewne – istnieje kilkudziesięciomilionowy naród pomiędzy Polską a Rosją. Bez ich komplet-
nej zagłady nigdy nie będziemy już przedmurzem. Istnieje mural w Kijowie „Ukraina – tarcza 
Europy”, który kojarzy mi się z naszym polskim myśleniem o własnej historii. To niegdyś 
była nasza rola, którą przejęli Ukraińcy. Możemy się z tego cieszyć, skończyło się bowiem 
polskie nieszczęście odbierania wszystkich ciosów dla zasłaniania zachodniej cywilizacji. 
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Czego więcej chcemy? Możemy się rozwijać. Przylegamy do państwa frontowego, a z tego, 
co wiem, inne takie kraje potrafiły zarobić na tym, że przez ich obszar przechodziła całość 
zaopatrzenia dla walczących. Musielibyśmy być skończonymi niedojdami, żeby na tym nie 
zyskać, aczkolwiek nie mówmy o pieniądzach, kiedy ludzie mają poważniejsze problemy.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną kwestię. W naszych głosach pobrzmiewała 
pewna wiara, która zazwyczaj nazywa się „końcem historii”. Usłyszałem, że Polska jest w XXI 
wieku, a Rosjanie nadal tkwią w XX stuleciu. Rzeczpospolita jest w pełni cywilizowaną czę-
ścią zachodniego świata i całkowicie się z tym zgadzam. Problem jednak polega na tym, że 
takie przekonanie spowodowało, że udział w konflikcie w Iraku nie do końca nam się udał. 
Skłoniła ona również wielu do tego, aby spodziewać się, że Rosjanie wkrótce obalą Putina. 
Wierzymy w to, że istnieje nasz świat, który jest naturalny i dobry oraz inny, który jest pew-
nym wynaturzeniem. Ja w to wierzę, trzeba jednak pamiętać, że chociażby społeczeństwa 
składające ludzi w ofierze swym bogom, jak na przykład Aztekowie, świetnie funkcjonowały 
przez długi czas. Rosjanie w swoim państwie mogą sobie istnieć bardzo długo. Tylko klęska 
może ich przekonać, że państwo jest złe. Nawiązując do ich historii możemy zauważyć, że 
zaczynają oni myśleć, że coś dzieje się nie tak jak powinno, dopiero kiedy przegrywają wojnę. 
Z kolei dopóty dopóki zwyciężają cierpią sami i nie widzą problemu w tym, że cierpią także 
inni. Andrzej Nowak napisał to wprost w książce „Ofiary, imperia i historycy”. Dlaczego Rosja-
nie krzywdzą innych? Dlatego, że najpierw godzą się na krzywdzenie samych siebie. Myślą, 
że skoro oni sami cierpią dla wspaniałej idei, to również pozostali powinni to robić. Trzeba 
udowodnić im, że inni na to nie pozwolą. Generalnie to imperium jest wystarczająco słabe, 
ale jest państwem opartym na sile i tylko siła może pokazać, że idzie ono w złą stronę.

Maria�Przełomiec: Jako archeolog peruwiański powiem, że imperium Azteków wcale nie ist-
niało tak długo. Skończyło się bardzo szybko, gdy tylko pojawili się tam Hiszpanie. Podbijało 
inne narody, ale tak naprawdę istniało zaledwie około 200 lat.

Robert�Czyżewski: Przyszli Hiszpanie, czyli zewnętrzna siła, która pokonała ich z zewnątrz.

Maria�Przełomiec:Czy dr Jacek Raubo albo pan Grzegorz Kuczyński chcą się odnieść do 
wypowiedzi pana Roberta Czyżewskiego? Czy rzeczywiście w tej chwili zyskujemy tak dużo? 
W tej chwili bowiem nieco odgrywamy rolę przedmurza. Fakt – Ukraina walczy, ale Polacy 
bardzo intensywnie jej pomagają.

Grzegorz�Kuczyński: Nawiązując do tego, o czym powiedział pan Robert Czyżewski, nie wydaje 
mi się, aby była między nami jakaś sprzeczność. Mówiąc, że przynajmniej część rosyjskich elit 
pozostała intelektualnie w XX wieku, postrzegałbym to w kontekście czegoś, co jest dla nich 
złe. Oczywiście, mają oni pewien zbiór własnych wyobrażeń, na pewne rzeczy nieco inaczej 
patrzą. Ten kraj jest pod wieloma względami inny niż państwa zachodnie, demokratyczne, 
a nawet nie tylko demokratyczne. To jednak nie oznacza, że uważam, iż w obecnej sytuacji, 
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Rosja, tak a nie inaczej postępując, będzie jakoś szczególnie długo funkcjonowała. Oczywi-
ście, będzie ona zagrożeniem, niemniej wojna na Ukrainie pokazuje, że ma miejsce początek 
końca pewnego etapu państwa rosyjskiego. Nie wierzę w to, że po upadku Władimira Putina 
elity i społeczeństwo rosyjskie nagle staną się prozachodnie i demokratyczne. Tak naprawdę 
nie wiemy, kto może objąć władzę po obecnym prezydencie.

Militarnie konflikt na Ukrainie dotyczy głównie walczących ze sobą stron, jednak są też inni 
gracze, którzy angażują się weń zbrojeniowo. Polska, pomagając Ukrainie, nie tylko wzmacnia 
swoją pozycję w NATO i w Unii Europejskiej, ale również w relacjach dwustronnych z Kijowem. 
Nie chodzi tutaj o jakiś rodzaj wdzięczności ze strony sąsiadów zza Buga, chociaż ostatnie 
badania pokazują, że traktują oni Polaków jako największych przyjaciół, sojuszników. To rów-
nież są konkrety. Kilka miesięcy temu strona ukraińska przedstawiła wstępny plan odbudowy 
kraju po zakończeniu wojny, dzieląc go na strefy narodowe powierzone poszczególnym pań-
stwom zachodnim, chcącym się w to zadanie włączyć. Pamiętam, jakie oburzenie wywołało 
w Polsce, że przypadł nam między innymi Donbas. Zakładamy, że Ukraina wojnę wygra, więc 
ten region zostanie wyzwolony, a inwestowanie w nim nie jest najgorszym rozwiązaniem, 
będzie to bowiem jedno z najważniejszych zagłębi przemysłowych i gospodarczych Ukra-
iny. Chodzi mi o to, że pomagając Ukrainie na różnych polach: politycznym, dyplomatycz-
nym, humanitarnym i militarnym, jednocześnie powinniśmy pracować nad korzyściami, jakie 
spłyną na nas po wojnie. Należy podejść do tej kwestii merkantylnie, ponieważ nie może być 
tak, że Polska jest teraz w czołówce krajów udzielających wsparcia Kijowowi, a gdy konflikt 
się zakończy, pojawi się narracja, że Stany Zjednoczone są w porządku, a na drugim miejscu 
będą na przykład Niemcy. Ja już widzę sygnały płynące z Berlina, jakoby Republika Federalna 
Niemiec niezwykle dużo pomogła walczącej Ukrainie. Wdzięczność Ukraińców, zwłaszcza 
teraz, to rzecz nie do przecenienia. Jest ona czymś wyjątkowym w okresie dwustu albo trzy-
stu lat naszej wspólnej historii. Pamiętajmy też o konkretach gospodarczych i biznesowych.

Była mowa o Iraku. Wówczas również politycy dużo mówili o korzyściach, jakie przyniesie dla 
Polski zaangażowanie w tamtą interwencję, tymczasem wiele z tego nie wynikło. Patrząc na 
sytuację obecną, mimo wszystko mam pewne obawy, żebyśmy nadstawiając głowy za innych, 
nie okazali się wypchnięci gdzieś na koniec tej kolejki. Powstrzymanie Rosji i zwycięstwo 
Ukrainy jest niezwykle ważne, także sojusz polsko-ukraiński, pamiętajmy jednak, że zawsze 
na pierwszym miejscu powinno być dobro naszego kraju.

Dr�Jacek�Raubo: Z perspektywy naszych interesów spojrzałbym na to bardzo pragmatycz-
nie. Jak podkreślał generał Skrzypczak, Rosja poniosła duże straty osobowe i sprzętowe, 
osłabiony został także jej przemysł zbrojeniowy. Przez lata to my byliśmy w pozycji państwa 
straszonego olbrzymim potencjałem rosyjskim rozbudowanym od Kaliningradu, poprzez Bia-
łoruś, skończywszy na Bałtyku i całym spektrum zagrożeń. Symbolem tego jest mityczne 
A2/AD, bańka antydostępowa, sięgająca nawet do Poznania, czy kawałek dalej, przy zasto-
sowaniu której nic by nie wystartowało ani nie ruszyło, a w Polsce w gruncie rzeczy wszystko 
jest podane na talerzu, jeśli chodzi o kwestie obronne. Dziś widzimy, że przewaga w kom-
petencjach ISR, czyli wywiadu, rozpoznania i obserwacji, jest raczej po stronie zachodniej 
i to my mamy możliwość pomagania Ukrainie w tym względzie. Rosjanie często borykają się 
zaś z problemami rodem z XX stulecia, a nie XXI wieku. Oni świetnie sprzedali mit wielkiej 
reformy Walerija Gierasimowa. Każda polska technologia wojskowa do 2022 roku zawsze była 
rozkładana na części pierwsze i krytykowana. Obojętnie, co by nie powstało, było to gorsze 
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i słabsze, zaś czegokolwiek nie podanoby w agencji TASS, traktowano to niczym objawioną 
świętość. Zwróćmy uwagę na dysproporcje. Niewiele dyskutowano o słabościach rosyjskich 
technologii wojskowych, w porównaniu do osiągnięć zachodnich. Wydaje mi się, że ta wojna 
już pokazała, co bardzo dobrze widać z perspektywy Zachodu, że zaczynamy równoważyć 
analitycznie i w przestrzeni publicznej pewne elementy, które w kontekście teraźniejszości 
definiują naszą obronność oraz przewagę, a także mogą dać nam ją w przyszłości. Rosyjski 
przemysł zbrojeniowy to jedna wielka niewiadoma.

Pragmatycznie patrząc, to zmieniają się zasady gry, przez co należy rozumieć również kwestię 
wymuszenia przez Rosję wejścia Finlandii i Szwecji do NATO. Mówiąc obrazowo, dla Polski 
to olbrzymi zastrzyk bezpieczeństwa. Sytuacja mogłaby wyglądać diametralnie inaczej bez 
wsparcia Ukrainy na pierwszym etapie konfliktu. Nie byłoby także partnerstwa między naszymi 
krajami, gdyby nie jednoznaczna postawa ze strony naszego państwa. W inny sposób postą-
piłyby również wtedy te dwa państwa, których dołączenie do Paktu Północnoatlantyckiego 
nie jest, moim zdaniem, oznaką bezpośrednich obaw, tylko odwrotnie. Postrzegam to jako 
efekt skuteczności sojuszu i chęci wzmocnienia obu państw nordyckich tym uczestnictwem. 
Dla Polski do olbrzymi zwrot w grze. Pamiętajmy bowiem, jak dużo mówiono o pojawiającym 
się z perspektywy NATO problemie braku możliwości wsparcia Litwy, Łotwy i Estonii. Zadaję 
pytanie: Czy przypadkiem wielką pułapką i problemem dla Rosji nie jest Kaliningrad? Nasze 
systemy obserwacji mają go jak na tacy, a znajdujący się tam kontyngent wojskowy jest tak 
naprawdę zamknięty. Państwa takie jak Polska i Litwa budują kompetencje w zakresie tech-
nologii wojskowych, które pozwalają odpowiednio razić jednostki rosyjskie. Życzę powo-
dzenia tym, którzy dzisiaj w Rosji budują narrację dotyczącą niezatapialnego lotniskowca, 
który jest wbity niemalże w pierś flanki wschodniej i szachuje wszystkie państwa regionu. 
Moim zdaniem jest odwrotnie i to będzie element wzmacniającej się narracji o zagrożeniach.

Polska bardzo dużo zainwestowała w wizję flanki wschodniej, widzianej z perspektywy nie 
tylko państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego, ale również krajów podzielających 
te same wartości, przede wszystkim Ukrainy. To, co do dzisiaj wykonaliśmy, oraz inwestycja 
w lustrowanie systemu relacji wewnątrznatowskich, który się sprawdził w dużo większym 
stopniu niż spodziewało się wielu krajowych ekspertów, krytykujących sojusz i jego realne 
możliwości, jest naszym bardzo dużym sukcesem. Nasze działania przyniosły sukces w wymia-
rze uświadamiania faktu, że taka pomoc musiała i została stworzona.

Zwróciłbym również uwagę na bardzo pragmatyczną kwestię – pokazujemy, że polskie pro-
dukty zbrojeniowe nie są tak naprawdę gorsze od zachodnich. Atutem Polski, który musimy 
skonsumować, są haubicoarmaty, systemy MANPADS, jeśli chodzi o krótką obronę prze-
ciwlotniczą do zwalczania samolotów i śmigłowców latających na niskich wysokościach. 
Zgadzam się z panem Kuczyńskim, że to nie jest tak, że wszystko to dostaniemy na tacy, bez 
żadnego naszego działania i będziemy tylko konsumować efekty naszej pomocy. Nie. To jest 
twarda polityka. Tak naprawdę widzimy, że część państw w toku walk stara się ograniczyć 
nasze elementarne sukcesy w zakresie wsparcia Ukrainy. Jednak wydaje mi się, że mamy bar-
dzo dobry punkt wyjścia w aspektach polityki, czy energetyki. Zauważmy, ile lat zajęło nam 
tłumaczenie roli Gazpromu, gazociągów Nord Stream oraz nabywania surowców od strony 
rosyjskiej. Nagle zostaliśmy w pewnym sensie beneficjentami tego, o czym mówiliśmy i w co 
inwestowaliśmy. To też przekłada się na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Brałem udział 
w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa na rynku paliw oraz w przemyśle naftowymi. Pol-
ska dywersyfikowała kierunki dostaw i starała się to robić szeroko, na co wszyscy patrzyli 
trochę z dystansem, nie mogąc zrozumieć celu takich inwestycji. Dzisiaj, nagle, na nasze 
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decyzje strategiczne z perspektywy całej Europy patrzy się zupełnie inaczej. Nie tylko ide-
ologicznie, ale i praktycznie dostrzeżono niebezpieczeństwo inwestowania w relacje z Rosją. 
To też powinniśmy potraktować jako efekt udzielania pomocy Ukrainie. Załóżmy, że gdyby 
państwo to poddało się po trzech, czy czterech dniach, Kijów padłby, a tamtejsze władze 
zostałyby rozbite, to spodziewam się, że w ciągu miesiąca lub dwóch, część, na przykład nie-
mieckich firm rozpoczęłaby normalnie pracę, a oba gazociągi Nord Stream pompowałyby po 
110% mocy. To też dla nas sukces. Często postrzegamy te efekty tylko w wymiarze bilateral-
nym, ukraińsko-polskim, tymczasem, jak mi się wydaje, na tej pomocy, tak jak zawsze bywa 
w relacjach międzynarodowych, można zbudować odpowiednie efekty końcowe, w takich 
konfiguracjach, do których nie przywykliśmy. Spójrzmy na kwestię poszukiwania źródeł ropy 
naftowej w Arabii Saudyjskiej i Saudi Aramco jako partnera w tym przedsięwzięciu. To też 
jest efekt zmieniającej się sytuacji.

Maria�Przełomiec: Chciałabym zadać pytanie o korzyści militarno-strategiczne. Czy rzeczy-
wiście Królewiec – Kaliningrad jest zagrożeniem dla Rosji? Co zyskaliśmy, a co straciliśmy? 
Pojawiają się głosy, że rozbroiliśmy się prawie kompletnie, wszystko oddaliśmy Ukraińcom, 
a sami zostaliśmy z niczym.

Gen.�Waldemar�Skrzypczak:�Nawiążę do tego, o czym powiedział pan Kuczyński. Nie zmar-
nujmy naszej szansy na współpracę z Ukrainą, tak jak zaprzepaściliśmy naszą szansę w Iraku 
–absolutnie podzielam ten pogląd. Deklaracje i zamiary polityków były duże, jednak na tej ope-
racji Polska niczego nie zyskała, ostatecznie wynieśliśmy z niej tylko to, że wojsko nabrało 
doświadczenia. Jeśli chodzi o obwód kaliningradzki, to należy zauważyć, że 11 Korpus Armijny 
już walczył na Ukrainie. Od kwietnia bieżącego roku poniósł on tak dotkliwe straty, że w zasa-
dzie chyba nie ma już powrotu nad Pregołę. Niemal cały sprzęt, jakim dysponowali jego żoł-
nierze został bowiem utracony przez nich na polach Ukrainy. To, co zostało w obwodzie kali-
ningradzkim, to część floty bałtyckiej i trochę wojsk lądowych. Jednak to głównie rekruci, 
którzy nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. Zwróćmy uwagę, że zasięg naszych krabów 
pozwala razić cele na całym tym obszarze, Kaliningrad nie stanowi więc dla Polski żadnego 
zagrożenia militarnego. Może kiedyś tak było, ale dzisiaj absolutnie nie. Aktualnie flota bał-
tycka, dzięki Szwecji i Finlandii, ma bardzo ograniczone pole działania na Morzu Bałtyckim, 
a w zasadzie nie ma możliwości prowadzenia jakichkolwiek operacji na tym akwenie przy 
założeniu, że wszystkie pozostające w sojuszu państwa położone w tym rejonie będą pro-
wadziły skoordynowane operacje wojskowe. Przy okazji, gdy mówimy o obwodzie kalinin-
gradzkim, nawiążę do przesmyku suwalskiego, który w tym momencie jest przez wszystkich 
demonizowany. Nie wiem, dlaczego Amerykanie tak podnoszą jego znaczenie. Jeśli doszłoby 
do jakiejkolwiek operacji wojskowej w rejonie państw bałtyckich, to Kaliningrad mógłby być 
pierwszym obszarem zajętym w ramach operacji Paktu Północnoatlantyckiego. Nie przy-
puszczam, że NATO pozostawiłoby go nietkniętym i nie wyobrażam sobie, żeby w takiej sytu-
acji miał on dalej funkcjonować jako część Rosji. Oczywiście, z wojskowego punktu widzenia 
nie ma to racji bytu. Na pewno jednak doszłoby do szybkiej operacji, która uniemożliwiłaby 
znajdującym się tam siłom udział w jakiejkolwiek operacji. Natomiast wydaje mi się, że Polska 
z wojny za swoją wschodnią granicą wyciągnie wiele korzyści. Pomijam sprawy związane ze 
szkoleniem, bo Ukraińcy prowadzą znakomicie operacje wojskowe. Jestem pełen podziwu 
dla ich dowódców, którzy rzeczywiście potrafią prognozować, przewidywać i skutecznie 
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planować operacje bojowe. To dla Rosjan jest zaskoczeniem oraz powodem porażających 
klęsk ich armii, która w ogóle nie radzi sobie w konfrontacji z siłami ukraińskimi. Powiedziała 
pani, że oddaliśmy sprzęt. Dla nas chyba lepiej, żeby polskimi czołgami walczyły ukraińskie 
załogi niż mielibyśmy to robić sami. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to Ukraina walczy, a po 
drugie Polska nie jest bezpośrednim, zaangażowanym uczestnikiem tej wojny. W związku 
z tym nie jesteśmy narażeni na konsekwencje wynikające z udziału w konflikcie, jak cho-
ciażby straty wojskowe i cywilne wynikające z ciągłego rosyjskiego ostrzału rakietowego. 
Moim zdaniem nie ma żadnej luki w zdolnościach polskiej armii, zaś sprzęt który pozyskamy 
dzięki odbywającym się i zaplanowanym zakupom, pozwoli odtworzyć potencjał naszych sił 
zbrojnych. Zresztą zagrożenie ze strony Rosji nie jest w tej chwili na tyle duże, abyśmy musieli 
być gotowi za kilka dni do walki w celu odparcia agresji. Skutecznie robią to za nas Ukraińcy, 
a my powinniśmy wyciągać wnioski z ich doświadczeń.

Maria�Przełomiec: Chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące geopolityki. Zachodni 
politycy nie mogą się rozstać z pewnym złudzeniem, czy marzeniem, że Rosję da się zeuro-
peizować. Państwo to, może nie w tej chwili, ale na przykład za prezydentury Dmitrija Mie-
dwiediewa, deklarowało chęć takiego zbliżenia. Mamy chociażby jakieś partnerstwa dla 
modernizacji. Czy takie dążenia wzmacniają, czy też osłabiają geopolityczną rolę Polski? Są 
dla nas szansą czy zagrożeniem?

Robert�Czyżewski: Krótkiej odpowiedzi tutaj nie ma. Przypomnę, że w polskiej przeszłości pró-
bowano poszukiwać innej Rosji. W XIX wieku Polacy odwoływali się do tak zwanego „dzwonu”. 
Jest to symbol wolności Nowogrodu Wielkiego., innej Rosji, która byłaby wolnościową. Jeżeli 
mamy pozostać ludźmi, musimy nadal szukać Rosji wolnej i demokratycznej, ponieważ ponad 
sto milionów ludzi stale będzie żyć gdzieś tam na wschód od nas i nam zagrażać. Jak uwa-
żam, źle im się z tym żyje. Pragmatycznie widać, że nieszczególnie mamy styczność z takimi 
Rosjanami. W ostateczności takich okcydentalistów jest zawsze kilka procent, nie więcej.

Zwróciłbym jeszcze uwagę na coś bardzo istotnego. Jeszcze w XX wieku było jasne, że jeżeli 
jakiś kraj chce się modernizować, to musi naśladować Zachód, jak chociażby kemalistowska 
Turcja, w której nakazywano ściągać z głowy fezy, czy Japonia okresu końca XIX stulecia, 
gdy przebierano się w garnitury europejskie. Chciałby jednak wskazać na przykład Chin, 
które odrzuciły nasze wartości i ekonomicznie dynamicznie się rozwijają. Kraje islamu mają 
z kolei o wiele szybszy przyrost naturalny. Z punktu widzenia tych, którzy chcą doszlusować 
do nas cywilizacyjnie, a nie kulturowo, i pozostawać przy tym tak samo silnymi, niekoniecznie 
trzeba nas naśladować. Można brać wzór z towarzyszy chińskich albo zbudować największy 
meczet na świecie, co odbywa się obecnie gdzieś w Czeczenii. Imitowanie Zachodu może już 
nie wystąpić, a okcydentalizm może zniknąć z Rosji w sposób naturalny.
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Grzegorz�Kuczyński: Zacząłbym od tego, że zwłaszcza w pierwszej fazie rządów Władimira 
Putina, kiedy Rosja stała się sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w wojnie z międzynaro-
dowym islamizmem oraz później, gdy Niemcy ukierunkowały na nią swoją politykę gospo-
darczą, tak naprawdę kraje europejskie, które chciały widzieć europejską, demokratyczną 
Rosję, hodowały sobie w pewnym sensie potwora. Pozwoliły, żeby doszło do takiej sytuacji, 
jaka ma miejsce dzisiaj. Wniosek? Nie można skreślać Rosji i Rosjan mówiąc, że do końca 
świata się nie zmienią. Z nimi zawsze będzie tego typu problem. Raz będą słabsi i mniej agre-
sywni, a w innym czasie bardziej ekspansywni. Jednak żeby próbować szukać w nich innego 
pierwiastka, najpierw trzeba ich zdecydowanie pokonać. Ostatnie kilkadziesiąt lat historii 
pokazuje, że bez zdecydowanej klęski i bez rozliczeń zbrodniarzy nie uda się podjąć nawet 
próby takich działań.

Maria�Przełomiec: Pan Juliusz Mieroszewski napisał, że Rosja będzie demokratyczna wtedy, 
gdy przestanie być wielka.

Dr�Jacek�Raubo: Zgadzam się, że dwa elementy konstytuujące władzę i system Putina trzeba 
osłabić. To walka z potęgą militarną państwa, które jest w stanie rzucić innych na kolana 
czystą przemocą i ubezwłasnowolnić. Drugi element to uderzenie w podstawy gospodarcze 
konsensusu pomiędzy dużą częścią Rosjan a ich prezydentem, który daje im pewną swobodę 
gospodarczą oraz możliwość rozwijania się, chociażby w gospodarce surowcowej, ale kosz-
tem elementu polityki lub braku wpływu na politykę imperialną.

Dodałbym jeszcze jedną, bardzo pragmatyczną rzecz. Z okresu zimnej wojny mamy olbrzy-
mie doświadczenie, jeśli chodzi o prowadzenie działań informacyjnych, szeroko pojmowanej 
propagandy albo elementu rozwoju domeny info. Wydaje mi się, że powinniśmy to bardziej 
wykorzystać. Porzuciliśmy tę wizję, ponieważ traktowaliśmy przestrzeń rosyjską (na przy-
kład aktywność NGO-sów, czy mediów opozycyjnych) jako bardzo zbliżoną do państw euro-
pejskich, być może z jakimś delikatnym nurtem autorytarnym. Dzisiaj powinniśmy stosować 
te same metody, które były skuteczne w czasach zimnej wojny. Na pewno jednak nie należy 
oczekiwać gwałtownych zmian. Zresztą również wówczas Centralna Agencja Wywiadowcza 
albo inne służby nie oczekiwały, że wydrukowanie książki jakiegoś zakazanego pisarza i prze-
rzucenie jej za żelazną kurtynę spowoduje rewolucję w przeciągu dwóch miesięcy. Dzisiaj, 
mówiąc o naciskach w domenie informacyjnej, prezentowaniu rzeczywistości odnoszącej 
się do konfliktu na Ukrainie i systemu Putina, oczekujemy, że w dwa lub trzy dni nastąpi jakaś 
wielka refleksja i ten element strategiczny zostanie podważony. Musimy się przygotować na 
długą wojnę, długą pomoc oraz długą operację psychologiczną i informacyjną wymierzoną 
w Moskwę i jej przestrzeń propagandy. Rosja to państwo niedemokratyczne, a kraje bazu-
jące na długiej indoktrynacji i budowaniu nowej ideologii albo starej i nowej ideologii mogą 
wytrzymać naprawdę wiele.
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Maria�Przełomiec:: Wierzy pan w demokratyzację Rosji? W ten Nowogród Wielki, którego 
nie uratował Kazimierz Jagiellończyk zajęty innymi sprawami?

Dr�Jacek�Raubo: Wierzę w możliwość pojawienia się większej liczby osób, które mają bar-
dziej demokratyczne, zbliżone do naszych przekonania. Niemniej nie widzę tego, że w ciągu 
dziesięciu albo dwudziestu lat nastąpi gwałtowna, całościowa zmiana, jeśli chodzi o specy-
fikę Rosji. Prędzej spodziewałbym się jej rozpadu z powodu pewnych problemów regional-
nych, chociażby lokalnych nacjonalizmów. Gra toczy się o te elity, które konstytuują władze 
Putina, przede wszystkim o miasta. Moim zdaniem tam można uderzyć. Trzeba się uczyć od 
weteranów zimnej wojny.

Maria�Przełomiec: Panie generale, jak patrzy na to wojskowy?

Gen.�Waldemar�Skrzypczak: Wszystko to, co oni w tej chwili mówią, to spekulacje. Nie wiemy, 
co wyłoni się w Rosji po wojnie na Ukrainie. Z pewnością nie skończy się ona w listopadzie 
ani w grudniu, tylko potrwa jeszcze kilka lub kilkanaście miesięcy. Nie wiemy, czy wstrząs, 
który ma miejsce w państwie Putina, się nie poszerzy i jakie będą konsekwencje gospodar-
cze oraz polityczne tego konfliktu. Na pewno będzie miał on swoje skutki społeczne. Osobi-
ście nie wiem, co się wyłoni po zakończeniu tej wojny. Imperium się rozpadło, ta wspólnota 
niektórych państw w ogóle nie istnieje. W Rosji będzie coraz więcej ruchów wolnościowych 
i niepodległościowych, które będą ją rozszarpywać. Wszelkie oceny i prognozy są przed-
wczesne. Jako wojskowy nie potrafię sobie odpowiedzieć, co się tam wydarzy. Na pewno 
Federację Rosyjską czeka wielka i głęboka reforma. W szczególności będzie dotyczyło to 
jej armii, która się nie sprawdziła, pomimo mitu własnej potęgi.

Maria�Przełomiec: Konkludując, nie możemy powiedzieć, jakie będzie przyszłe miejsce Pol-
ski w geopolityce Rosji. Na razie jest to rola przeciwnika.
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OCENA STRATEGICZNEGO POŁOŻENIA STRON

Rosyjska agresja na Ukrainę rozpoczęta 22 lutego 2022 roku przebiegała w kilku zasadniczych fazach:

Faza 1. Początek agresji to zmasowana ofensywa rosyjska na szerokim froncie bez jednego zdefiniowa-
nego kierunku. Po jej załamaniu w dniu 27 lutego Rosjanie podejmowali jeszcze dwukrotnie próby prze-
łamania ukraińskiej obrony, ale bez powodzenia. Wkroczyli oni na terytorium Ukrainy z kilku kierunków, 
na głębokość od 80 do 120 kilometrów. Największe powodzenie uzyskali południu, przekraczając Dniepr 
w okolicach Chersonia. Mimo skupienia największego wysiłku w ataku na Kijów, udało im się dotrzeć 
jedynie do jego dalekich przedmieść. Na innych miejscach ich działania załamały na obronie Ukraińców. 

W wyniku niepowodzeń pod Kijowem, Czernihowem i Sumami Rosjanie, pod naporem kontratakujących 
wojsk ukraińskich, wycofali się z części zajętego terytorium Ukrainy. Głównie z obwodów północnych. 
Następnie przenieśli oni wysiłek swoich działań na wschód Ukrainy, skupiając główny wysiłek w rejonie 
Donbasu. Wynikało to przede wszystkim ze strat jakie ponieśli w tej fazie wojny i z ograniczonych możli-
wości odtworzeniowych swojego potencjału wojskowego.

Faza 2. To początek zasadniczej ofensywy rosyjskiej (od 3 kwietnia) w rejonie Łuku Donbaskiego, rozpo-
czętej silnym uderzeniem od północy (kierunek Izium) w połączeniu z uderzeniem od strony Ługańska. 
Pokonanie ukraińskiej obrony opartej o rzekę Siewierski Doniec i infrastrukturę przemysłową Donbasu 
okazało się dla Rosjan zadaniem przekraczającym ich możliwości. Za cenę ogromnych strat, w tym dobo-
rowych jednostek (między innymi 1 Armii Pancernej Gwardii), zdobyli kilka kluczowych miast (na przykład 
Siewierodonieck). Nie doszło jednak do przełomu zmuszającego armię ukraińską do odwrotu, a walki w tej 
fazie nabrały charakteru przewlekłych, które charakteryzowały się zażartością działań powodujących 
duże straty po obu stronach. Zamiarem Rosjan jest prawdopodobnie opanowane w całości obwodów 
donieckiego i ługańskiego, czyli Donbasu, głównego centrum przemysłowego Ukrainy. Ten region jest 
tym dla Ukrainy, czym Śląsk dla Polski.

Faza 3. To dwie kontrofensywy armii ukraińskiej oraz obrona Donbasu. Pierwsza z nich rozpoczęła się 24 
lipca uderzeniem na wojska rosyjskie na przyczółku chersońskim. Miała ona stosunkowo niskie tempo, ale 
systematyczne, kilometr po kilometrze, Ukraińcy odbijali swoje terytorium. Rosyjska obrona rozbudowana 
była praktycznie aż do Dniepru i obsadzona przez doborowe wojska, głównie powietrzno-desantowe, co 
czyniła ją bardzo trudną do pokonania. Jednak konsekwentne działania Ukraińców w pierwszych dniach 
listopada zmusiły napastników do wycofania stamtąd swoich wojsk i odwrotu za Dniepr.

Druga ofensywa miała miejsce na zachód od Charkowa i rozpoczęła się 11 września silnym uderzeniem 
na dwóch kierunkach, szybko przełamując obronę rosyjską na głębokość blisko 30 kilometrów. Po kilku 
dniach utraciła ona swoje szybkie tempo w wyniku pospiesznie organizowanej przez Rosjan obrony na kilku 
rzekach i od połowy listopada zastygła na opanowanych przez Ukraińców rejonach. Obie strony prowadzą 
tam aktywne działania bez przełomowych sukcesów.

Faza 4. To okres późnej jesieni i początku zimy. Rosjanie swój główny wysiłek skupili na uderzeniach 
rakietowych i lotniczych na infrastrukturę krytyczną Ukrainy z zamiarem jej zniszczenia i uszkodzenia, 
dla wywołania kryzysu humanitarnego w konsekwencji braku prądu, wody, ciepła itd. W tym etapie wojny 
przeciwnikiem agresorów są cywile, których wolę oporu chcą oni złamać.
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Na froncie walczące strony prowadzą operacje obronne. Z uwagi między innymi na trudne, jesienne warunki 
pogodowe ich aktywność jest ograniczona. Rosjanie nieustannie, za cenę ogromnych strat, szturmują 
z niewielkim powodzeniem Donbas na kierunku Bahmutu – wrót do Donbasu. Taki stan na froncie trwał 
będzie prawdopodobnie do pierwszych mrozów, które pozwolą wojskom na większą dynamikę działań. 
Najpewniej obie strony noszą się zamiarem prowadzenia operacji ofensywnych, mających przygotować 
„karty” negocjacyjne w procesie rozmów o zawieszeniu broni, jakie prawdopodobnie już się toczą.

PROGNOZA ROZWOJU SYTUACJI MILITARNEJ DO KOŃCA LUTEGO 2023
Wobec faktu zbliżania się procesu pokojowego konstruowanego przez USA i Chiny, walczące strony za 
wszelką cenę dążyły to zdobycia przewagi militarnej na froncie, utrzymania dotychczasowych zdobyczy 
terenowych i sięgnięcia po nowe. Rosja odtwarza swoje odwody operacyjne z zamiarem nie tyle wzmoc-
nienia obrony, a przede wszystkim wykonania uderzeń na nowych kierunkach, prawdopodobnie od pół-
nocy wzdłuż wschodniego brzegu Dniepru, które mają odciąć wschodnią części Ukrainy od reszty kraju.

Ukraińcy dzięki wsparciu USA i Zachodu muszą być zdolni do odparcia kolejnych rosyjskich ofensyw oraz 
rozpoczęcia procesu wyzwalania kolejnych swoich terytoriów, który przywróciłby ich granice do stanu 
przed 2014 roku. 

Wielka dwójka – USA i Chiny – zagrożone następstwami kryzysu gospodarczego wymuszą na stronach 
walczących podjęcie rozmów pokojowych. Moim zdaniem Ukraina odzyska wszystkie terytoria sprzed 
2014 roku za wyjątkiem Krymu, którego przyszłość zdefiniują wspomniane wyżej państwa.

RELACJE POLSKO–UKRAIŃSKIE
Przyszłość stosunków polsko-ukraińskich zależy od tego, jak będzie wyglądało państwo ukraińskie po 
tej wojnie, przede wszystkim pod względem politycznym, oraz w jakiej będzie funkcjonować konstelacji.

Poziom zaangażowania USA po stronie Ukrainy wiąże obie strony politycznie, militarnie i gospodarczo na 
kolejnych wiele lat. Cena jaką Amerykanie płacą za zwycięstwo Kijowa jest wysoka i to jest kredyt, który 
Ukraina będzie musiała spłacać między innym tym, że będzie „szachować” putinowską Rosję wspólnie 
z blokiem państw wschodnich.

Stany Zjednoczone przesuwają swój wysiłek polityczny i militarny z zachodu Europy na wschód konty-
nentu. Jest to wynik niejednoznaczności działań, głownie Francji i Niemiec, w sytuacji gdy USA dąży do 
osłabienia Rosji i wytrącenia jej z „wielkiej” geopolitycznej gry. Waszyngton, między innymi dzięki Polsce, 
zbuduje w regionie Europy Wschodniej nowe relacje polityczno-gospodarcze z udziałem Rzeczpospolitej, 
Ukrainy i innych państw tego regionu oraz krajów tzw. wschodniej flanki NATO. Będzie to przenosiło się 
także na relacje militarne, być może już z nowymi członkami Paktu Północnoatlantyckiego. Konsekwencje 
tego będą rzutować także na relacje między Polską a Ukrainą, które w obliczu nowych wyzwań muszą być 
budowane w obie strony. Przeszłość historyczna ma być zamieniona w konstruktywną przyszłość. Rola 
Warszawy i Kijowa jest i będzie kluczowa dla tego regionu, głównie w budowaniu wzajemnych stosunków, 
jak i rozszerzeniu swoich wpływów na Mołdawię oraz w przyszłości na Białoruś. 
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Konieczne wydaje się zbudowanie silnych polsko-ukraińskich powiązań gospodarczych. W pierwszej fazie 
poprzez udział Rzeczpospolitej w odbudowie Ukrainy i w następstwie tego budowanie siły gospodarczej 
tego regionu. Bliskie sąsiedztwo predysponuje do tego Polskę, tym bardziej, że wszystkie drogi z Europy 
na Ukrainę wiodą przez nasz kraj,  czego dowodzą działania między innymi Stanów Zjednoczonych, które 
ulokowały nad Wisłą wszystkie centra logistycznego wsparcia dla armii ukraińskiej.

Kluczem do zbudowania nowego otwarcia w relacjach polsko-ukraińskich powinno być powołanie wspól-
nego zespołu do opracowania planu współpracy gospodarczo-militarnej po parasolem USA (przy zało-
żeniu, że zagwarantowana jest zgoda polityczna). Zatem przedmiotem szczególnej troski polityków obu 
państw powinno być unikanie konfliktów polityczno-historycznych, tym bardziej, że silny blok wschodni 
mocno zneutralizuje Rosję i obniży poziom jej zagrożenia dla pokoju w naszym regionie.
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Debata pt.  
„„Polska–Ukraina. Współczesne i historyczne konteksty tworzącego się sojuszu” 

odbyła się 27 sierpnia 2022 roku w ramach Przeglądu Przeszłość/Przyszłość 2022 
w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

KONTEKSTY 
TWORZĄCEGO SIĘ SOJUSZU

W dyskusji udział wzięli:

prof.�Fryderyk�Zoll�(Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

dr�Sierhiej�Banach�(Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu),

Jan�Piekło�(były ambasador RP na Ukrainie),

Dmytro�Antoniuk�(Radio Wnet)

oraz�Marek�Budzisz�(ekspert ds. Rosji i postsowieckiego Wschodu)

Rozmowę poprowadził 
Paweł�Kurtyka�(Fundacja im. Janusza Kurtyki w Warszawie)
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Paweł�Kurtyka: Szanowni Państwo, muszę powiedzieć, o czym będziemy debatować, cho-
ciaż jest to oczywiste. Od 24 lutego 2022 roku Ukraina toczy zmagania z rosyjską inwazją, 
a Polska jest najważniejszym dawcą sprzętu wojskowego zaraz po Stanach Zjednoczonych. 
Ponadto przyjmuje uchodźców, przesyła pomoc humanitarną i stanowi (na własne życzenie) 
hub logistyczny dla tego wsparcia, bez którego nie byłoby ono możliwe. Pomoc, którą ofe-
ruje nasz kraj sprawia, że więzy polsko-ukraińskie dzisiaj są znacznie mocniejsze niż jesz-
cze kilka miesięcy temu. Społeczeństwa są bardzo świadome. Ukraińcy zdają sobie sprawę 
z tego, jakie wsparcie otrzymują, Polacy zaś wiedzą, co od siebie dają. Mówi się o tym, bardzo 
bliskim, bilateralnym sojuszu. On może być rozpięty również na pewnych szerszych płasz-
czyznach międzynarodowych. Fundacja im. Janusza Kurtyki została zaproszona przez prof. 
Fryderyka Zolla, żeby włączyć się w dzieło wsparcia Ukrainy. Od 3 marca poprzez dziekana 
Banacha wysyła pomoc medyczną oraz okołomilitarną obejmującą drony, samochody, czy 
mundury. Organizuje zbiórki w Internecie, współpracuje z szeregiem różnych biznesów, które 
wspierają Fundację w tej akcji.

Poproszę pana Fryderyka o kilka słów na temat tej akcji. Jak się zaczęła nasza współpraca? 
Jak to wyglądało z pana strony? Następnie chciałbym zapytać naszych gości z Ukrainy, pana 
Dmytro Antoniuka i pana dr. Sierhieja Banacha, żeby przedstawili, jak aktualnie wygląda 
sytuacja w ich kraju.

Prof.�Fryderyk�Zoll: Dziękuję, że mogę się z państwem spotkać. Historia, jaka nas połą-
czyła, w pewnym sensie wyznaczyła przebieg ostatnich miesięcy mojego życia. Od dawna 
współpracuję z Ukrainą, co rozpoczęło się od kooperacji między Uniwersytetem Jagielloń-
skim a Uniwersytetem w Tarnopolu. Właśnie mija 27 lat od momentu, gdy na tarnopolskiej 
uczelni stworzyliśmy szkołę prawa polskiego i europejskiego. Upłynęło też 15 lat od czasu, 
gdy powołaliśmy taką samą szkołę we Lwowie. Miało to symboliczne znaczenie, bowiem 
uczyliśmy tamtejszych studentów po polsku o prawie ukraińskim i polskim. Z drugiej strony 
na Uniwersytecie Jagiellońskim jest szkoła prawa ukraińskiego, gdzie zajęcia są prowadzone 
po ukraińsku. To były programy, przez które przeszło bardzo wielu studentów, prawdopo-
dobnie ponad 1 500 osób. Celem tych projektów było budowanie pewnej wspólnoty, także dla 
Europy. Również w trudnych relacjach polsko-ukraińskich. Ich liczni absolwenci zrobili dobre 
kariery, zarówno w branży naukowej, biznesowej oraz w służbie publicznej.  Wielu studentów 
tych szkół przebywało na Majdanie w 2014 roku, co także ujawniło bardzo głębokie znacze-
nie tych inicjatyw. Gdy wybuchła wojna, nie było wiadomo, jaka będzie sytuacja i jak długo 
potrwają działania militarne. Zaczęliśmy organizować pomoc dla nauczycieli i profesorów na 
granicy. Wszyscy ściągaliśmy, ten ogromny tłum przez noc. Nikt nie wiedział, co będzie się 
działo. Później Sierhiej Banach napisał do mnie SMS-a. Wiedziałem, że jest oficerem w obro-
nie terytorialnej. Poinformował mnie, czego potrzebuje. To była bardzo długa lista różnych 
rzeczy, które były w pierwszym momencie niezbędne (w tym drogiego sprzętu, takiego jak 
np. drony). Zacząłem szukać sposobu jak mogę go wesprzeć. Mój syn, który przyjaźni się 
z Krzysztofem Kurtyką, podpowiedział mi, abym zadzwonił do jego brata, Pawła, ponieważ 
on może mi pomóc. To był jeden z pierwszych telefonów, który okazał się „strzałem w dzie-
siątkę”. Od tego momentu zaczęliśmy współpracę. Gdy zbieraliśmy środki, bardzo dużo osób 
odpowiedziało na naszą akcję. Wielu moich kolegów z wydziału wpłacało po kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. Byli to także znajomi ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Belgii, 
Holandii, Francji. Potem wsparł nas również bank PKO BP. Właśnie dzięki tej pomocy zaczę-
liśmy organizować transporty, o których mówił Paweł Kurtyka. Dostarczaliśmy samochody 
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i coraz więcej innych rzeczy. Wedle naszego zamysłu dzięki Sierhiejowi, jego organizacji 
i obronie terytorialnej z Tarnopola (względnie bezpiecznego ze względu na swoje położenie 
na zachodzie Ukrainy), wszystko to miało być od razu przekazywane na front: do Donbasu, 
Mikołajewa i wszędzie tam, gdzie byłoby potrzebne. Współpracowaliśmy także z niemiecką 
organizacją, którą stworzyliśmy. W ten sposób powstała swego rodzaju sieć pomocy, co 
ma swój symboliczny wymiar. Podobnie należy postrzegać także postawę polskiego społe-
czeństwa, które nie zważając na gnębiące je głębokie podziały zachowało się jak prawdziwa 
wspólnota, dzięki czemu mogliśmy „rozkręcić” tak wielką akcję.

Paweł�Kurtyka: Tutaj trzeba powiedzieć, że to o czym powiedział prof. Fryderyk Zoll jest 
bardzo bliskie pewnym moim poglądom. Zawsze z zazdrością spoglądałem na Amerykanów 
albo na Niemców. Oni, od prawicy do lewicy, mają bardzo wysoką świadomość racji stanu. 
Pewne rzeczy są dla nich niezmienne, niezależnie od tego, kto rządzi. W Polsce bywa różnie. 
W większości jest tak, że ekipa, która wygra wybory „odkręca” wszystko to, czego dokonali 
ich poprzednicy i na odwrót. Myślę, że ta nasza wspólna akcja pokazuje, że bezpieczeństwo 
Ukrainy jest elementem polskiej racji stanu. Obie strony sporu politycznego dobrze to rozu-
mieją. To bardzo dobra wiadomość i wielka wartość dla sojuszu polsko-ukraińskiego, o którym 
tutaj rozmawiamy. Daje to nadzieję na stabilną perspektywę pomimo wewnętrznej niestałości 
polskiej polityki. W tym miejscu można również wskazać na kontakty interpersonalne, które 
stanowią o sile niektórych krakowskich środowisk. Kraków zawsze miał trochę inny klimat 
niż inne ośrodki, przez co z takimi sprawami nigdy nie było problemu.

Pokazaliśmy naszą polską perspektywę, w jaki sposób zaczynaliśmy pomagać. Przenieśmy 
się teraz na Ukrainę. Jest z nami pan  Dmytro Antoniuk. Proszę scharakteryzować, to co się 
teraz dzieje na Ukrainie. Jak „z lotu ptaka” postrzega pan okres od 24 lutego do 27 sierpnia 
2022 roku oraz polską pomoc? Jak odbierają ją Ukraińcy?

Dmytro�Antoniuk: Jestem przekonany, że teraz jest najlepszy czas dla prawdziwego pojedna-
nia polsko-ukraińskiego. Poczynając od 24 lutego, a kończąc na dniu dzisiejszym, było kilka 
różnych okresów. Na początku rosyjskiej inwazji i przy okazji bezpośredniego ataku na Kijów 
było bardzo głośno. Mieszkam na obrzeżach stolicy, blisko Buczy i Irpienia, miejscowości poło-
żonych po zachodniej stronie Kijowa. Z mojego balkonu obserwowałem wybuchy. Próbowa-
łem pójść do armii, ale ponieważ nie mam doświadczenia wojskowego, to w punkcie poboru 
powiedziano mi jedynie, że być może zostanę powołany. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, 
to obecnie mamy pewną pauzę. Widoczne jest, że Rosja aktualnie nie ma już sił, aby działać 
dalej na poważnie. My natomiast nie mamy wystarczająco dużo ciężkiego sprzętu i broni do 
tego, żeby wyzwolić tereny, które dostały się pod okupację w pierwszych tygodniach inwazji. 
Teraz sytuacja jest bardzo poważna. Myślę, że to jest decydujący czas dla przebiegu całej 
wojny. Jeżeli siłom zbrojnym Ukrainy uda się wyzwolić prawy brzeg chersońszczyzny oraz 
częściowo okupowane tereny obwodu mikołajowskiego wraz z Chersoniem, będzie to nasze 
wielkie zwycięstwo i potężny cios dla całego Kremla, Władimira Putina i jego reżimu. Ciężko 
powiedzieć, czy będą w stanie to wytrzymać. Aktualnie, a właściwie od maja, mówi się u nas, 
o natarciu kontrofensywy ukraińskiej. Mamy pewne sukcesy, niemniej nie obserwujemy dzia-
łań na większą skalę. Wiedzą państwo na pewno o wybuchach na Półwyspie Krymskim oraz 
w bazach zaopatrzenia wroga na głębokim zapleczu, przykładowo w Berdiańsku, Melitopolu, 
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Mariupolu oraz w niektórych miejscowościach Donbasu, o czym nawet nie marzyliśmy w kwiet-
niu, a szczególnie w marcu. Pokazuje to, że mamy już pewną broń oraz bardzo dobrych wyko-
nawców akcji dywersyjnych na tyłach armii rosyjskiej. Nie wchodzę w szczegóły, ale obecny 
czas może zadecydować o tym, czy Ukraina przejmie inicjatywę i będzie decydować o tym, 
w jakim kierunku potoczy się wojna. Nie doszło jeszcze bowiem do wydarzeń, które jedno-
znacznie przeważyłyby szalę zwycięstwa. Codziennie na całym froncie obserwujemy ataki 
wroga, od Charkowa na północnym wschodzie do Chersonia na południu. Z drugiej strony 
nie widzimy jeszcze kontrataku Ukrainy, chociaż niektórzy komentatorzy ze sfery wojsko-
wej twierdzą, że kontrofensywa już się rozpoczęła, tyle że armia, póki co, nie może zdziałać 
na froncie niczego więcej ponad to, co w tej chwili obserwujemy. Jeżeli chcemy rozmawiać 
o Donbasie, to wróg coraz bardziej zbliża się do Bachmutu. Niektóre części tego obszaru, jak 
chociażby Piski pod Donieckiem są prawie zajęte. Szczególnie ciężką sytuację pod względem 
humanitarnym (i nie tylko) mają nasi obywatele, którzy pozostali na okupowanych terenach 
Ukrainy. Szczególnie w Mariupolu, na Donbasie, na południu kraju oraz na Krymie. Codzien-
nie grozi im niebezpieczeństwo. Czekamy na większą ilość sprzętu i broni ciężkiej. Pomoc, 
która płynie z Polski dla Ukrainy, zasługuje na wielki szacunek. Pod względem skali wspar-
cia dla Ukrainy jest ona na drugim miejscu po Stanach Zjednoczonych. Chodzi tutaj o drony, 
pomoc humanitarną i broń. Przypominam, że Polska oddała Ukrainie dużo czołgów. Wiem 
od ludzi, którzy walczą na froncie, że polskie Kraby i Pioruny bardzo sprawdzają się w walce. 
Spodziewamy się, że do końca tego roku uda się nam wyzwolić Chersoń i prawy brzeg Dnie-
pru, gdzie aktualnie znajduje się wróg.

Paweł�Kurtyka: Oprócz sił, jakie wdarły się na Ukrainę, po drugiej stronie granicy jest także 
rosyjska armia rezerwowa, którą ostatnio przemieszczono. To zdecydowanie duże wyzwanie. 
Niedawno na portalu defence24 opublikowano artykuł dokumentujący pewną fuzję pomię-
dzy tym co mówił prof. Zoll i tym, co przed chwilą powiedział pan Antoniuk. Z jednej strony 
istnieje warstwa oficjalna, czyli dostawy ciężkiego sprzętu, takiego jak Kraby i pozostałe 
wyposażenie z Polski i innych krajów europejskich, Stanów Zjednoczonych, czy z Australii. 
Natomiast jest też drugi poziom, w który Polacy, poniekąd nieświadomie się wpisali. Chodzi 
o komunikację półoficjalną. Profesjonalne oddziały armii ukraińskiej poza oficjalną struk-
turą logistyczną są zasilane strukturą społeczną. Pewną jej cząstką kieruje dziekan Sierhiej 
Banach. Dzięki niej zamawiane jest wyposażenie, którego zaczyna brakować, na przykład 
mundury, drony, Maviki (chińskie drony komercyjne wykorzystywane w tym konflikcie przez 
obie strony na masową skalę), żywność, opatrunki oraz wszystkie rzeczy, których nie można 
otrzymać w obiegu oficjalnym z centralnych magazynów. Chciałbym prosić o przybliżenie tej 
perspektywy pana dziekana Sierhieja Banacha.

Dr�Sierhiej�Banach:�Od 24 lutego na Ukrainie nikt o niczym innym nie może myśleć poza wojną 
i naszym zwycięstwem. Ogromne znaczenie ma dla nas to, że w tych trudnych okoliczno-
ściach nie zostaliśmy sami. Cywilizowany świat pospieszył nam z pomocą. Szczególną war-
tość ma dla nas wsparcie, jakie otrzymujemy z Polski. Oczywiste jest, że często pochodzi ona 
ze struktur państwowych, jednakże w tym miejscu chciałbym opowiedzieć o pomocy, która 
odbywa się na poziomie zwykłych ludzi. Data 24 lutego jest cezurą w naszej świadomości, 
wyraźnie oddzielającą to, co było wcześniej. W tym dniu staliśmy się żołnierzami i patriotami. 
Wkrótce potem był taki szczególny moment, gdy nie było jeszcze wiadomo, co się wydarzy. 
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Oprócz niezwykle potrzebnej pomocy materialnej, bardzo ważne było także wsparcie moralne, 
ugruntowanie poczucia bezpieczeństwa ludzi, którzy pozostali na Ukrainie. Gdy zaczęła się 
wojna rozmawialiśmy z prof. Zollem o tym, aby do Polski przyjeżdżały kobiety z dziećmi, tak 
by mężczyźni, którzy zostali w kraju (nawet jeśli mogli wyjechać, a nie zrobili tego bo chcieli 
bronić swojej ojczyzny) nie musieli martwić się o swoje rodziny. W pierwszych dniach wojny 
nie było wiadomo, w jaki sposób wszystko się potoczy. Brakowało podstawowego sprzętu 
wojskowego, butów, mundurów, hełmów, kamizelek kuloodpornych. Front był w tym czasie 
dłuższy i bardziej złożony. Właśnie wtedy swoją wagę ujawniła pomoc zorganizowana w spo-
sób nieprzypadkowy – zgodna ze specyfikacją, zamówieniem, ze strony ukraińskiej, która 
była odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby. Często się mówi, że wola wsparcia w Europie się 
zmniejsza. Ja, w relacjach z ludźmi, z którymi współpracuję, tego nie odczuwam, a nawet 
odnoszę wrażenie, że jego skala się zwiększa. Skutki pomocy, jakiej nam udzielono, są stale 
widoczne i wpływają na przebieg walk. Bardzo wierzę w zwycięstwo Ukrainy. Chcę państwu 
podziękować za to wsparcie i podkreślić, że historia nie jest nauką przeszłości, tylko przy-
szłości, z którą wchodzimy w bardziej światły okres naszych relacji.

Prof.�Fryderyk�Zoll: Chciałbym powiedzieć, że my ciągle mówimy o wsparciu, ale nie traktu-
jemy go jako pomoc. Chociaż w sensie logistycznym należałoby je tak postrzegać, to moral-
nie ma ono inny wymiar. Rozumiemy je jako konieczny udział Polski w odparciu rosyjskiej 
napaści na Ukrainę i Europę.

Paweł�Kurtyka: To rzeczywiście ma wielki wymiar. Znajdujemy się w murach muzeum poświę-
conego osobie marszałka Józefa Piłsudskiego. Człowieka, który uważał, że Polska powinna 
być od oddzielona od Rosji łańcuchem państw buforowych, aby mitygować zagrożenie z jej 
strony. W tym systemie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej miała wspierać swoich sąsiadów. 
Właśnie z tego powodu doszło w 1920 roku do wyprawy kijowskiej. Obecnie Polska wspiera 
militarnie Ukrainę. Robimy to z odruchu serca. Polityczne decyzje, które wpływają na sytuację, 
są kierowane tą myślą. Chciałbym z poziomu diagnozy sytuacji, bardzo operacyjnego, prze-
nieść dyskusję na poziom polityczny, geopolityczny. Chciałbym w związku z tym skierować 
pytanie do pana ambasadora Jana Piekło. Jak może pan scharakteryzować stosunki polsko-
-ukraińskie z okresu, kiedy był pan na placówce w Kijowie? Jakie były wzajemne wyzwania, 
problemy? Jaki był stopień tych relacji, a co pan widzi teraz? Czy coś się zmieniło? Proszę 
o porównanie tych dwóch okresów.

Jan�Piekło: Chciałbym powiedzieć o pewnym śnie, marzeniu, albo może wielkim politycznym 
projekcie Józefa Piłsudskiego, którego z różnych przyczyn nie udało się zrealizować m.in 
przez opory wewnętrzne w Polsce. Marszałek pewnie miał rację, ale warunki wtedy nie były 
odpowiednie do realizacji jego pomysłów. Odpowiadając na pytanie. W latach 2016-2019, kiedy 
byłem ambasadorem na Ukrainie, widocznych było wiele różnych elementów nieufności po 
obydwu stronach. Właśnie na tym agentura rosyjska budowała swoją pozycję. Najbardziej 
dramatycznym momentem był dla mnie atak moździerza czołgowego na polski konsulat 
w Łucku. Obudzono mnie w nocy, po czym musiałem wsiąść w samochód i jechać uspokoić 
moich przerażonych pracowników. Dostawałem wtedy bardzo dużo pytań. Sprawców nie 
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odnaleziono, natomiast w nieformalnych rozmowach z kolegami z SBU (Służba Bezpieczeń-
stwa Ukrainy), usłyszałem, że najprawdopodobniej był to przejaw działalności rosyjskiej, 
która miała na celu pogłębienie polsko-ukraińskich sporów, w tym konfliktu historycznego. 
To mogło zostać przeprowadzone rękami jakiegoś ukraińskiego weterana, który potrzebował 
pieniędzy. To był moment, gdy uświadomiłem sobie, że mogę zginąć na ulicy. Skoro zaata-
kowano polski konsulat to również mnie może się stać coś złego. Gdy ambasador Stanów 
Zjednoczonych, Marie L. Yovanovitch, która przyjechała do Łucka, aby przekazać wyrazy 
solidarności) pytała mnie, czy mam obstawę, dysponowałem pracownikami zajmującymi się 
bezpieczeństwem. Usłyszałem od Ukraińców, że mam się nie martwić, bo jestem najbardziej 
chronionym ambasadorem, ze wszystkich krajów na Ukrainie. Pewnie tak było.

W czasie gdy pozostawałem na placówce, nastąpiły masowe ataki na polskie miejsca pamięci 
na Ukrainie. Miało to stworzyć wrażenie działalności Ukraińców, wyrażających swoje nieza-
dowolenie. To dotyczyło Bykowni, czyli grobów i pomnika polskich oficerów, którzy zginęli, 
z tak zwanej listy katyńskiej, Huty Pieniackiej i jeszcze paru innych miejsc. W tej całej akcji 
zawsze znajdował się świadczący o tym element, na przykład jakieś napisy o „polskich panach” 
albo o UPA. Za czasów, gdy byłem polskim ambasadorem na Ukrainie, agentura rosyjska była 
znacznie silniejsza niż jest teraz. Po pewnych wpadkach administracji prezydenta Wołody-
myra Zełenskiego udało się podporządkować SBU – po tym jak zwolnił swojego przyjaciela, 
który był szefem tej organizacji. Gdyby porównać tę sytuację z dzisiejszą, to obecnie nie ma 
budowania napięć w oparciu o tło historyczne, czyli Rzeź Wołyńską, UPA albo jakieś prowo-
kacje. A jeśli nawet, to w minimalnej skali. To również kwestia pewnej dojrzałości polskiej 
elity oraz dojrzałości i zrozumienia elity ukraińskiej. W tej chwili dostrzega się również, że 
naszym największym wrogiem jest putinowska Rosja, dążąca do tego by nas skłócić. Na to 
nie możemy pozwolić.

Gdy kończyłem swoją misję w Kijowie, prezydent Zełenski szykował się do tego, żeby wygrać 
w wyborach. Pamiętam, że na jednym ze spotkań ambasadorów krajów unijnych, organizo-
wanych wówczas raz na dwa tygodnie w ambasadzie Unii Europejskiej w Kijowie, pojawił 
się jeszcze wtedy kandydat na prezydenta, Zełenski. Nie zrobił na nas dobrego wrażenia. 
Mówił po rosyjsku, a większość obecnych tam dyplomatów nie rozumiała tego języka bądź 
nie potrafiła odróżnić go od języka ukraińskiego. Sprawiał wrażenie niepewnego człowieka. 
Gdy dostawał pytanie: „Jak będziesz rządził?” to odpowiadał, że będzie czynił to przez refe-
rendum. Teraz muszę powiedzieć, że jestem w szoku i pod wrażeniem tego, jak on teraz się 
zachowuje. Jestem też urzeczony tym, że mówi po ukraińsku, prawie bez rosyjskiego akcentu, 
który jest tylko delikatnie dostrzegalny. Zełenski jest bohaterem Ukrainy.

Paweł�Kurtyka: Metamorfoza prezydenta Zełenskiego zaszokowała świat. To wyglądało tak, 
jakby wyszedł z serialu „Słuha narodu”, do tej prezydentury. Każdy kto śledził jego karierę 
polityczną to widział. To wszystko nie wyglądało jakby było na serio, a okazało się, że jest to 
mąż stanu odznaczający się osobistym bohaterstwem. To jego najważniejsze dokonanie. Dał 
swoim obywatelom wiarę w to, że ich państwo się trzyma i może wygrać. Liczba Ukraińców, 
którzy wierzą w zwycięstwo wynosi 97%.
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Mam pytanie do pana Marka Budzisza. Chciałbym przybliżyć temat, o co toczy się ta gra na 
Ukrainie? Dlaczego Putin zaatakował ten kraj? Jaka jest ta maksymalna stawka, którą Polska 
może wspólnie z Ukrainą wygrać? Oczywiście są też mniejsze stawki, a także opcja porażki. 
Przeanalizujmy te opcje czysto matematycznie, ponieważ wcześniej rozmawialiśmy o pozio-
mie ludzkim. Geopolityka jest bezwzględna, techniczna. Jak pan by to scharakteryzował?

Marek�Budzisz: To wszystko są pytania, na które nie ma prostej i krótkiej odpowiedzi. 
W związku z tym, chcąc opisać tę sytuację, będę mówił trochę hasłowo. Zacznijmy od inten-
cji Rosji. One są dość czytelne i od dawna były w jasny sposób przedstawiane przez samego 
Władimira Putina i jego współpracowników. Odwołajmy się do tego, co ów zawarł w słyn-
nym artykule na temat Ukrainy, który prawdopodobnie został napisany przez Władimira 
Medinskiego, byłego ministra kultury. Nie bez powodu szefa delegacji na pierwsze rozmowy 
w sprawie zawieszenia broni, ewentualne pokojowe. Wyraźnie sformułowano w nim oskar-
żenie, głównie pod adresem bolszewików, że stworzyli sztuczny twór, jakim jest dla niego 
państwo ukraińskie. W związku z tym rosyjska gra w wymiarze geostrategicznym zapewne 
toczy się o coś więcej. Dla Ukrainy gra toczy się natomiast o jej istnienie. Rosjanie formułują 
na różne sposoby cele wojny, takie jak podporządkowanie sobie tego państwa i stworzenie 
zeń tworu zarządzanego z Moskwy. To były pierwsze zamysły związane z próbą zainstalo-
wania rządu w Kijowie. Wiadomo przecież, że na Białoruś przyleciał Wiktor Janukowycz ze 
swoimi współpracownikami, gdzie czekał na zapowiadane zwycięstwo. Teraz przedstawi-
ciele rosyjskiej władzy, np. Dmitrij Miedwiediew albo Siergiej Ławrow, mówią otwarcie, że 
zmienia się geografia. W związku z tym cele, które były jeszcze akceptowane w miesiącu 
kwietniu, dzisiaj uległy rozszerzeniu. To będzie się zmieniać. Rosja przygotowuje się do dłu-
giej wojny, a nie do zakończenia konfliktu w toku negocjacji. Z perspektywy Ukrainy stawką 
jest istnienie państwa. Oprócz doświadczeń związanych z przymusową deportacją miesz-
kańców okupowanych terytoriów i tego, co się stało na terenach zajętych przez Rosję, jest 
też kwestia dążenia do fizycznej eksterminacji przynajmniej części narodu ukraińskiego, 
przede wszystkim jego elit przywódczych. Zachodnie źródła wywiadowcze potwierdzają, iż 
Rosjanie nie ukrywali, że jednym z ich celów w pierwszej fazie operacji było zamordowanie 
prezydenta Zełenskiego i całego kierownictwa zaatakowanego kraju. W ten sposób usiłowano 
złamać ruch oporu. W optyce Ukraińców to konflikt o przyszłość, utrzymanie suwerenności 
państwowej, odrębności narodowej. W wymiarze historycznym to też wojna, która jest nie-
słychanie silnym impulsem tworzącym nową świadomość narodową na Ukrainie. Podziały 
między wschodem, południem i zachodem tego państwa już zanikły. Nie wiemy, jaka będzie 
trwałość tych zmian, ale wiele wskazuje, że okażą się one stałe i odmienią kraj.

Natomiast w szerszym wymiarze geostrategicznym albo regionalnym mamy dość czytelną 
sytuację. Wystarczy zadać sobie pytanie: W jakiej znajdowalibyśmy się sytuacji, gdyby ten 
plan krótkiej wojny się powiódł i Kijów zostałby zdobyty przez grupy dywersyjne, które już 
wcześniej się tam znajdowały i były niszczone przez SBU i siły specjalne na ulicach? Co jeśli 
stolica państwa ukraińskiego byłaby politycznie kontrolowana przez Rosjan? Nieosłabione 
wojska rosyjskie z takim potencjałem, jaki miały na początku wojny, stałyby na białoruskim 
i ukraińskim odcinku polskiej granicy. Sytuacja Polski i Europy Środkowej byłaby dramatycz-
nie odmienna niż przed wojną. Putin również w tym obszarze nie skrywał swoich oczekiwań. 
Od 19 grudnia 2021 roku przedstawiał tzw. propozycje traktatów pokojowych, adresowane 
do Stanów Zjednoczonych i państw NATO. Było tam kilka żądań, ale najdalej idące i dotyka-
jące bezpośrednio Polski było sformułowane w taki sposób, że sojusz północnoatlantycki 
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zlikwiduje bazy oraz wycofa swoje instalacje i siły wojskowe z obszaru państw, które przystą-
piły do paktu po 1997 roku. Ten rok jest o tyle istotny, ponieważ jest to data utworzenia tzw. 
rady Rosja-NATO. W związku z tym cały teren Europy Środkowej stałby się obszarem o innym 
statusie bezpieczeństwa, niezależnie od formalnego członkostwa w organizacji. Z jednej 
strony powstałoby wielkie zgrupowanie rosyjskie o jednoznacznie agresywnym i ofensyw-
nym charakterze wobec naszych granic. Z drugiej zaś, gdyby ktokolwiek na Zachodzie zgo-
dził się z tego rodzaju optyką, czy dyktatem, a siły wojskowe miałyby wymusić ustępstwa, 
to pamiętajmy też o tym, o czym dowiadujemy się np. z deklaracji kanclerza Olafa Scholza 
sprzed 24 lutego 2022 roku, którą teraz ujawniono. Ów miał powiedzieć Putinowi, że Ukraina 
przez najbliższe trzydzieści lat nie wstąpi do NATO, przy czym nie było to związane z kwestią 
ewentualnych uzgodnień w obrębie sojuszu północnoatlantyckiego, bo takowych nie było, ale 
deklaracja świadcząca o czymś innym. Interpretuję to tak, że Scholz w taki sposób odczytuje 
stan opinii niemieckiej klasy politycznej. Będąc ministrem w gabinetach Angeli Merkel, a obec-
nie premierem uważa, że nastroje są takie, że może składać Rosji takie deklaracje, bowiem 
Berlin będzie zgłaszał weto przeciwko rozszerzeniu paktu o ten kraj. Już w 2008 roku Niemcy 
i Francja sprzeciwiały się wejściu Ukrainy i Gruzji do NATO. Ta (na szczęście) hipotetyczna 
sytuacja skutkowałaby z jednej strony rosyjskimi zagonami pancernymi na polskiej granicy 
i agresywnym Aleksandrem Łukaszenką – pamiętajmy o wydarzeniach z ubiegłego roku na 
granicy polsko-białoruskiej. Z drugiej zaś strony napotkać można byłoby podzielony i nie-
mówiący jednym głosem obóz sojuszniczy państw zachodnich. To była realna perspektywa. 
Również pewną możliwością była dyskusja na temat dalszych żądań Putina, które formuło-
wał 19 grudnia 2021 roku. Nie były to jedyne żądania, wysuwał on bowiem także postulaty 
o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Europy, a konkretniej zdjęcie z niej amerykańskiego 
parasola nuklearnego. W propozycjach traktatowych znajdował się zapis, wykluczający sta-
cjonowanie instalacji broni atomowej, iż nie będzie jej także w państwach niegraniczących 
z Rosją. Usiłowano w ten sposób uniemożliwić Waszyngtonowi przeniesienie niewielkiego 
potencjału atomowego do Europy. W dłuższej perspektywie groziło to sytuacją, w której 
nowa architektura bezpieczeństwa, już w wymiarze europejskim, musiałaby zostać zbudo-
wana w oparciu o porozumienie z Kremlem, a przynajmniej uwzględnienie jego interesów. 
Putin otwarcie to formułował. Zostało to opisane w artykule, jaki ukazał się w lipcu ubiegłego 
roku. Proponował Niemcom i Francuzom wspólne zarządzanie Europą oraz kooperację na 
poziomie energetycznym i gospodarczym, w związku z polityką klimatyczną. Ceną tego miało 
być uwzględnienie rosyjskich interesów w sferze, która z punktu widzenia bezpieczeństwa, 
docelowo miała być swego rodzaju szarą strefą. To był realny scenariusz, który nam groził. 
Nie zrealizowano go tylko z jednego powodu. Ukraina się obroniła, była w stanie odepchnąć 
wojska rosyjskie przez pierwsze dwa tygodnie samodzielnie opierając się agresji. Znacząca 
pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych i pozostałych państw zaczęła napływać dopiero 
wtedy, gdy okazało się, że Rosjanie nie są w stanie go złamać. Polityka sojusznicza też uległa 
pewnej ewolucji. Ukraińcy nie mogli liczyć od pierwszego dnia na wsparcie w skali, w jakiej 
zaczęło ono napływać w momencie, gdy było już wiadomo, że mogą się obronić. Skłania nas 
to do kolejnego wniosku – sojusznicy chętnie pomagają tym, którzy są w stanie pomóc sobie 
samym. Nikt nie zagwarantuje bezpieczeństwa, ale jeśli sami się o nie zatroszczymy, ktoś 
może nas wesprzeć. Wsparcie dla Ukrainy, z punktu widzenia pomocy zewnętrznej, obecnie 
jest lepsze niż miało to miejsce na początku konfliktu. Nadal nie jest ono wystarczające, 
ale wyraźnie wzrosło. Bez wysiłku obywateli Ukrainy nie byłoby tej zmiany na Zachodzie. To 
reguła funkcjonowania systemów sojuszniczych.
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Paweł�Kurtyka: Przez tą wypowiedź mieliśmy możliwość poznania szerszego obrazu dla 
Polski i Ukrainy. Ukraina walczy o egzystencję w boju zerojedynkowym. Natomiast dla Pola-
ków niebezpieczeństwo rosyjskie oddala się wraz z sukcesami państwa ukraińskiego. Nad 
Wisłą istnieje bardzo mocny konsensus w sprawie pomocy i społeczeństwo chce to robić.

Chciałbym teraz rozwinąć wątek z wypowiedzi pana ambasadora. W Internecie i nie tylko jest 
duże nasycenie treści kontekstami, które można określić jako wypowiedzi mające na celu 
podkreślenie, że Rzeź Wołyńska nie została rozliczona i związku z tym Polacy nie powinni 
pomagać Ukraińcom. Środowiska osób, które prezentują w debacie publicznej tego typu 
narrację, są mocno wspierane przez rosyjską agenturę. Ten problem wynika z przeszłości 
i wpływa na przyszłość. Chciałbym zapytać o to prof. Zolla. Mówił pan o grupie studentów, 
którą prowadziliście wspólnie z dr. Banachem. Czy ten temat pojawiał się w waszych rozmo-
wach? To również problem prawny, kwalifikacji tej zbrodni. Na pewno panowie o tym dysku-
towaliście – to zbyt duża sprawa, aby pomijać ją przy bliskich relacjach polsko-ukraińskich.

Prof.�Fryderyk�Zoll: Rozmawialiśmy o tym. To kwestia, na którą składa się bardzo wiele ele-
mentów. Rzeź Wołyńska wynikała z bardzo wielu okoliczności i ma różnego rodzaju następ-
stwa. Oczywiście, jest problem odpowiedzialności określonych ludzi. Wtedy Ukraina nie ist-
niała jako państwo. Musimy sobie zdawać sprawę, że z punktu widzenia młodego pokolenia 
Ukraińców historia Rzezi Wołyńskiej jest nieznana. Z tego powodu bardzo często polskie 
reakcje nie są dla nich zrozumiałe. Kiedy zaczęła się nasza współpraca, na stronie inter-
netowej jednego z uniwersytetów ukraińskich pojawił się cytat z Szuchewycza. Ogólnie 
patriotyczny, ale tego człowieka. Natychmiast zareagowałem pisząc prośbę, żeby to zdjęto. 
Wyjaśniałem, że może być to powodem  bardzo poważnych następstw i komplikacji. Zro-
biono to. Trzeba pamiętać, że UPA, z dzisiejszego punktu widzenia Ukraińców, ma historię 
trwania wobec Rosji. W Polsce słuchamy dzisiaj o Żołnierzach Wyklętych i ich walce do lat 
60. XX wieku, walczących oddziałach, ludziach ginących w boju oraz straszliwie mordowa-
nych w katowniach. Żołnierze UPA kończyli w ten sam sposób. Wspólnota pewnych losów, 
a czasem tragicznie przeciwstawionych sobie jest ogromna. Gdy byłem po raz pierwszy na 
Ukrainie w 1997 roku, zaczynaliśmy budowę szkoły. Pamiętam taką płastunkę, czyli harcerkę. 
To była studentka wydziału...

Marek�Budzisz:�Jeśli mogę na moment przerwać. Ostatni wykonany wyrok śmierci na jednym 
z bojowców UPA to lata 80. XX wieku. Musimy pamiętać, że to historia dość świeża. Represje 
trwały bowiem niesłychanie długo i były bardzo brutalne.

Prof.�Fryderyk�Zoll: To była niezwykle mądra i otwarta dziewczyna. Przyszła do szkoły prawa 
polskiego, żeby uczestniczyć w tym programie. Ona była harcerką, a to był ruch ściśle zwią-
zany z historią i tradycją Ukraińskiej Powstańczej Armii. Gdy ona opowiadała, jak chodzą po 
Czarnohoży i szukają zaginionego sztandaru UPA, wielu Polaków było zaszokowanych. Jednak 
trzeba pamiętać, że to był ten element, który zbudował siłę Ukrainy, którą mamy dzisiaj. Jest 
ona również rezultatem tradycji, która była wynikiem określonej polityki historycznej. Z jed-
nej strony oczyszczająca, niedostrzegająca i niewchodząca w te relacje. Z drugiej budująca 
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świadomość ludzi walczących przeciwko Moskwie i straszliwie męczonych. Jednak Ukraińcy 
funkcjonowali w zupełnie innych realiach niż Polacy. W Związku Radzieckim możliwość wolnej 
wymiany myśli była o wiele bardziej ograniczona. Do problemu Wołynia historycy powinni 
podchodzić zgodnie ze sztuką badania przeszłości. Analizować z obydwu stron wszystkie 
okoliczności, które wpłynęły na tę tragedię i wszystkie inne. Nie da się tego oderwać od róż-
nych kontekstów. Byłem ostatnio w Bieszczadach, w bajkowym miejscu, we wsi Wańkówka. 
Pewnie inaczej się kiedyś nazywała. Tam jest łąka z drzewem i studnią, do której schodziły 
wilki. Do 1947 roku na niej i opodal w lesie było 750 domów. Dzisiaj nie ma po nich śladu. Nie 
ma sadów, jest tylko dziki bór. Nie mamy tego świadomości. Nie dopuszczamy do siebie tego, 
co działo się w naszych bardzo złożonych dziejach. W tej chwili moment „wałkowania” Woły-
nia jest bezcelowy. To nie czas na historyczną debatę, którą moglibyśmy toczyć, aczkolwiek 
musimy ją odbyć w oparciu o metodologię i z ograniczeniem mitologii. Myślę, że w tym momen-
cie Polacy powinni poznać swoją historię z punktu widzenia różnych stron i odpowiedzialno-
ści dziejowej. Chciałbym odróżnić rzeczy, za które państwo odpowiada, od sytuacji, gdzie 
ludzie dokonują zbrodni. To też jest ważna sprawa, dotycząca nie tylko Ukraińców. Jestem 
głęboko przekonany o tym, że każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za swoje zbrodnie. 
Natomiast gdy obciążane są państwa, to jest ona zrzucana na podmioty, które mają władzę 
na jakimś terytorium i organizują tam prawa. Niekiedy jednak również czynią także rzeczy, 
które w określony sposób wpływają na zachowanie społeczności. Kiedyś będziemy musieli 
to sobie przedyskutować, ale teraz musimy pamiętać, że jest wojna. Teraz trzeba uważać, 
aby nie zrobić czegoś takiego, jak zagłębianie się w nierozwiązanych konfliktach. Na końcu 
chcę powiedzieć, że jest gmina, która czeka na dostawę pewnego, odlanego już, pomnika 
z huty ze Stalowej Woli. Nieprawdopodobnego w swojej wymowie monumentu, upamiętnia-
jącego Rzeź Wołyńską. W tym momencie państwo polskie nie może na coś takiego zezwolić. 
To byłaby woda na młyn wszystkich konfliktów.

Paweł�Kurtyka: To jest kwestia, którą poddałbym krytyce. Pytanie jest takie: Czy nie jest tak, 
że Polacy przez ostatnie trzydzieści lat cały czas mówili „później”? Teraz też nie jest dobry 
moment na dyskusję. To „później” tak naprawdę nigdy nie nastało. Pamiętam taki moment, 
w okolicach 2008 roku. Mój ojciec, gdy był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej jeździł 
na Ukrainę. Dostał również od prezydenta Wiktora Juszczenki order II klasy za zasługi dla 
tego kraju. Proponował on Ukraińcom, żeby swoją zbiorową tożsamość nie opierali na UPA, 
sugerując żeby czynili to na wspólnym doświadczeniu, jakim był wielki głód i wynikające 
z niego cierpienie. Nie budować jej na historii obciążonej ludobójstwem. Pytanie mam takie: 
Czy nie powinniśmy robić tego równolegle? Czy to, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie – pomoc 
i wsparcie państwa polskiego – powinno iść pełną falą? Natomiast taką debatę trzeba będzie 
kiedyś przeprowadzić chociażby dlatego, że nasi rosyjscy przeciwnicy zrobią wszystko, żeby 
te niezałatwione tendencje podsycić i nas skłócać. Sojusz, o którym rozmawiamy, będzie 
silny tylko wtedy, gdy tego typu sprawy zostaną bilateralnie przegadane między Polakami 
i Ukraińcami, aby nie można było powiedzieć, że coś nas dzieli. Panie ambasadorze, jak pan 
się zmierzy z tym wątkiem?
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Jan�Piekło: Mierzyłem się z nim wielokrotnie podczas sprawowania funkcji ambasadora. 
Bardzo często byłem o to pytany i atakowany przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego oraz 
małżeństwo Siemaszków. W wielu dyskusjach podkreślałem, że w czasie gdy doszło do Rzezi 
Wołyńskiej, nie było państwowości polskiej na tym terytorium ani państwowości ukraiń-
skiej. Jeżeli chodzi o Wołyń, który był częścią II Rzeczpospolitej przed II wojną światową, to 
właściwie dochodziło tam do mordów, które popełniali Ukraińcy z polskim obywatelstwem, 
mordując Polaków z polskim obywatelstwem. Mówię o obywatelstwie przedwojennym. UPA 
jako zjawisko, nie obejmowała całej Ukrainy, ale głównie zachodnią część tego kraju, gdzie 
powstała. Nie tylko Ukraińcy wpadli na pomysł budowania swojej niepodległości na zbrod-
niach, wystarczy wspomnieć, że kilka państw chciało czynić to u boku Adolfa Hitlera. Skoń-
czyło się to w ten sposób, że ten, który chciał stworzyć Ukrainę w oparciu o führera, czyli 
Stepan Bandera szybko został uwięziony w obozie Sachsenhausen. Przebywał on tam również 
wtedy, gdy doszło do Rzezi Wołyńskiej. Wielokrotnie uczestniczyłem w dyskusjach, w któ-
rych polska strona upierała się przy tym, że Bandera osobiście dowodził i on jest osobiście 
odpowiedzialny za tę zbrodnię. To tworzy dodatkowe nieporozumienia. Niektórzy powinni 
zlokalizować ten cały tragiczny epizod geograficznie i pamiętać, że leżał on w interesie oku-
pantów, czyli Niemców i Sowietów. Chodziło o to, żeby Polacy i Ukraińcy nie zaczęli ze sobą 
współpracować, a były takie pomysły. W tym temacie jest sporo korespondencji, papierów 
i dokumentacji w Muzeum Sikorskiego w Londynie. Był plan budowania sojuszu UPA – AK.

Prof.�Fryderyk�Zoll:�Hrubieszów…

Jan�Piekło: Hrubieszów był znacznie później. W jakiś sposób zostało to potem zrealizowane, 
podczas uwolnienia stamtąd więźniów. Właściwie wtedy została wyciągnięta lekcja z tej 
bolesnej historii. Natomiast nie dało się tego zrobić ze względu na działanie bardzo skutecz-
nej sowieckiej agentury. Wykorzystywali ją też Niemcy, stając w obronie polskiej ludności 
na Wołyniu. Myślę, że wymaga to prac od podstaw i innej postawy niż ta prezentowana przez 
pogrobowców PRL-u, którzy niestety ciągle funkcjonują i operują Rzezią Wołyńską jako poli-
tycznym orężem.

Jest jeszcze jedna kwestia. Chodzi o akcję „Wisła”. To wątek tego, co później się stało na zie-
miach polskich. Zjeździłem całe Bieszczady. Pisałem dla Tygodnika Powszechnego o wsiach, 
które od dawna nie istnieją. Pisałem o sadach w lasach, które nadal rodzą jabłka, których już 
nikt nie zbiera i o tym pasie przy samej granicy, gdzie wszystko zostało zniszczone i zaorane. 
Potem stworzono tam państwo ubeckie ze stolicą w Arłamowie, które wszystkiego pilno-
wało. To wymaga rewizji pewnych poglądów. Może być to bolesne zarówno dla strony polskiej 
i ukraińskiej, ale jest to konieczne.
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Paweł�Kurtyka: Myślę, że o tym należy rozmawiać ze spokojem. Nie bałbym się tych rozmów. 
Nie uważam też, że teraz jest zły czas na takie wymiany zdań. Właśnie dlatego ten temat został 
poruszony. Rzezi Wołyńskiej nie można do końca zrównywać z akcją „Wisła”. Przesiedlenia 
były pomysłem Stalina na uporządkowanie granic w tej części Europy. Dlatego we Wrocławiu 
jest duża społeczność kresowa Polaków. Chciałbym, żebyśmy poznali ukraińską perspek-
tywę. Mam pytanie do dziekana Sierhieja Banacha. Rozmawiamy o temacie Wołynia, ale nie 
chciałbym koncentrować się tylko na tym. Toczymy dyskusję o wspólnej polsko-ukraińskiej 
historii. Rzeź jest epizodem tragicznym, ale przypomnijmy sobie od początku, dlaczego Ukra-
ina jest inna od Rosji?  Dlatego, że działa tam Kościół unicki, którego utworzenie wpłynęło 
na jej odrębność kulturową?

Prof.�Fryderyk�Zoll: Jeśli mogę wtrącić. Tutaj mówimy o nieporozumieniu historycznym. Cała 
historia tych terenów potoczyła się w szczególny sposób przez wzgląd na przynależność do 
Rzeczypospolitej. Można o tym dyskutować, ale ta cerkiew do pewnego stopnia miała wpływ 
rozsadzający Rzeczpospolitą, niemniej ukraińskie prawosławie jest zupełnie inne niż rosyj-
skie. To wynika z historii. Z powodu katolicyzmu dominującego w Rzeczypospolitej prawo-
sławie na terenie Ukrainy kształtowało się w inny sposób. Dla mnie symbolem odmienności 
ukraińskiej myśli państwowej jest konstytucja Filipa Orlika z 1710 roku. To koncepcja wyprze-
dzająca Monteskiusza i Jeana Jacquesa Rousseau, która zakłada niezależne sądownictwo 
i rozdział władz. Zawarte w niej umowy i paragrafy dla wojska zaporoskiego, czyli de facto 
dla struktury państwowej, dowodzą różnych od moskiewskich idei sprawowania władzy, dla-
tego nigdy nie było połączenia między „odroślem” Rusi Kijowskiej, które gdzieś tam wykwitło. 
Widać to w języku rosyjskim, który przez wpływy ugrofińskie i inne jest najmniej słowiański 
ze wszystkich. Trzeba pamiętać, że tu, w Rzeczypospolitej, tworzyła się historia demokra-
tycznego państwa, które dzisiaj już inaczej funkcjonuje. Jeżeli chcemy szukać historycznych 
korzeni, to musielibyśmy gdzieś tutaj pogrzebać, niekoniecznie w unii brzeskiej.

Paweł�Kurtyka: Tak, ale broniąc się przed tym muszę zauważyć, że jednak z tego żywiołu 
księstw ruskich poddanych najazdowi mongolskiemu, które miały pewien wspólny mianow-
nik, takie wydarzenie jakie miało miejsce początku XVII w., było pewnym krokiem na drodze 
tworzenia tych różnic, wyodrębniania dwóch prędkości, światów w tym żywiole ruskim. Nie 
można tego pominąć.

Prof.�Fryderyk�Zoll: Nie można pominąć, ale to pewien skrót myślowy, który również popeł-
niłem mówiąc o UPA. Problem Polaków polega na tym, że gdy rozmawiają o Ukrainie, to sku-
piają się na jej zachodniej części. To nasze doświadczenie, którego my nie do końca potrafimy 
przenieść na całą złożoność tego państwa. Mówimy o tym sporze, który z punktu widzenia 
Ukrainy jest ograniczony lokalnie do jej zachodniej części, aczkolwiek z różnych powodów 
posiada on fundamentalne znaczenie dla tworzenia jej państwowości. Nie umniejszając zna-
czenia cerkwi grekokatolickiej dla budowania świadomości ukraińskiej, jej wyraźny wpływ na 
to był widoczny dopiero pod koniec XVIII w. Doszło w tedy do swoistego odejścia od cerkwi 
prawosławnej, która stała się silnym rosyjskim mechanizmem państwowym, ukraińska zaś 
zaczęła być miejscem budowania tradycji na innych zasadach.
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Paweł�Kurtyka: Chciałbym poprosić dziekana Sierhieja Banacha o refleksję na temat pol-
sko-ukraińskiej historii. Jak z perspektywy wydziału prawa na Uniwersytecie w Tarnopolu 
wyglądają nasze spory i konflikty o Wołyń i wcześniejszą historię, w której również można 
odnaleźć różne punkty zapalne? Czy możemy wskazać przykłady osób, które są swego rodzaju 
łącznikami naszych wspólnych dziejów? Jak rozmawiać? Jak Ukraińcy prezentują tę per-
spektywę względem spraw, które najmocniej nas dzielą?

Dr�Sierhiej�Banach: Chciałbym nawiązać do słów pana ambasadora, który mówił o ostrzela-
niu polskiego konsulatu w Łucku przez nieznanych sprawców. Kiedy rozmawiałem o tym ze 
swoimi studentami, jasne dla nich było, że doszło do prowokacji. Mogę powiedzieć, że wła-
ściwie nie spotkałem się z innym stanowiskiem wobec tych wydarzeń. Biorąc pod uwagę tę 
sytuację łatwo zrozumieć, że Rosja jest państwem, którego narzędziem realizowania poli-
tyki jest wzniecanie konfliktów. Nie chodzi jedynie o spory między Polską i Ukrainą, ale także 
wszelkimi możliwymi krajami.

Prof.�Fryderyk�Zoll: Najlepszym przykładem jest to, co działo się na Zakarpaciu w relacjach 
z Węgrami.

Dr�Sierhiej�Banach: To właśnie element agresji, który ma spowodować, żeby te państwa 
zajęły się wzajemnymi animozjami, nieszczęściami, pomyłkami, wrogością, która miała 
miejsce w przeszłości, po to, aby na nowo rozniecić konflikt i w ten sposób wspomóc agresję 
Rosji. To jasne dla moich studentów. Oni rozumieją, że właśnie teraz pisze się nowy rozdział 
polsko-ukraińskiej historii, który jest zorientowany na przyszłość, współpracę, wzajemną 
pomoc i solidarność.

Paweł�Kurtyka: My też jesteśmy takiego zdania. Jednak pamiętamy, że przecież w Polsce 
miała miejsce debata o służbie bezpieczeństwa i inwigilacji (co na dobrą sprawę ogniskowało 
się też bardzo mocno wokół mojej rodziny i mojego ojca, z którego, pomimo tego, że był bada-
czem, zrobiono symbol lustracji. Wybierzmy przyszłość. Nie rozmawiajmy o przeszłości, tylko 
patrzmy przed siebie. Niemniej można odczuć, że musimy dotknąć również lat minionych. 
Musimy też powiedzieć o tym, w jaki sposób ową przeszłość mamy zamiar wspólnie opisać.

Prof.�Fryderyk�Zoll: To będzie się działo. Wystarczy wskazać prace Grzegorza Motyki i innych 
historyków, w których historia jest przedstawiona w bardzo szerokim wielokontekstowym 
wymiarze. Dla mnie odpowiedzią na takie pytanie jest działalność zajmujących się nauką, 
prawdziwych, wolnych uniwersytetów. Nie jestem wielbicielem polityki historycznej. Wierzę 
w wolność nauki, uniwersytetu, podejmowania badań naukowych i obowiązek wnikliwego 
dążenia do prawdy. Nie można zaordynować zakazu zajmowania się określoną tematyką 
w danym momencie, nawet z uwagi na jakiś cel wyższy. Wolność akademicka stanowi ogromną 
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wartość, a uniwersytet jest genialnym wynalazkiem, który może to w pełni realizować. Nie-
koniecznie w celu uprawiania polityki historycznej, ale dla odkrycia prawdy. Wołyń ma mit 
i pewną prawdę historyczną, którą trzeba ustalić, niemniej obecny czas nie jest najlepszym 
momentem, aby się do tego odwoływać.

Paweł�Kurtyka: Temat zamknęłoby to, jak Willy Brandt ukląkł pod pomnikiem w getcie, albo 
inny tego rodzaju gest. Proszę sobie wyobrazić… przyjeżdża prezydent Zełenski i idzie się 
pomodlić pod jeden z pomników. Moim zdaniem to zamyka temat.

Prof.�Fryderyk�Zoll: Nie zamyka. Takie gesty były i stale są czynione. W wypowiedzi pana 
ambasadora wybrzmiało, kiedy będzie to możliwe. Polacy do końca nie załatwili tego pro-
blemu u siebie w sposób wszechstronny. Musimy to przygotować, żeby zejść ze sfery pro-
stych mitologii i po kolei przywrócić mu odpowiedni wymiar. Absolutnie nie należy tłumaczyć 
mordów, bo na coś takiego nie ma żadnego usprawiedliwienia w żadnym wymiarze. Do tego 
ciągu wydarzeń należy również akcja „Wisła”, palące się cerkwie w 1937 roku, polskie osad-
nictwo na Wołyniu, nowe osadnictwo i przesiedlanie Ukraińców na zachód Polski. Dlaczego 
wybitny historyk, Ostapczuk, urodził się akurat w Kielcach, a nie na Ukrainie? To też ma swoje 
znaczenie. Nie chcę w żaden sposób relatywizować zbrodni, które były popełnione często 
w najokrutniejszy sposób. Zbrodnia zawsze pozostaje zbrodnią.

Paweł�Kurtyka: Na początku tej historii jest polityka Austro-Węgier.

Marek�Budzisz: Jako historyk z wykształcenia nie jestem tak optymistyczny jak pan prof. Zoll. 
Nie wierzę w jakąś substancjalną prawdę możliwą do obiektywnego ustalenia i utrwalenia 
w historiografii. Są różne narracje i punkty widzenia, spojrzenia na podstawie badania źródeł 
i kontekstów, które budują naszą świadomość i są podstawą, na jakiej wszyscy funkcjonu-
jemy. Nie jestem też takim optymistą, jeśli chodzi o uczelnie. Oczywiście, nie kwestionuję idei 
wolnego uniwersytetu, niemniej przez 30 lat nie dały nam one np. nowoczesnej monografii II 
wojny światowej i udziału Polaków w tym konflikcie albo opracowania działalności Armii Kra-
jowej, nie mówiąc o kwestiach bardziej szczegółowych. Moglibyśmy mnożyć te zaniedbania. 
Do dziś nie ma krytycznego wydania dzieł Zygmunta Krasińskiego, który nie żyje już 163 lata, 
a suwerenni jesteśmy 30 lat. Musimy mieć świadomość pewnych ograniczeń. Tutaj w mądry 
sposób powinno pojawić się państwo i do tego chcę nawiązać. Problemy natury historycznej, 
które były i nadal będą naszym udziałem w kwestii relacji z sąsiadami, są wynikiem abdyko-
wania państwa z pewnych obszarów. Jeżeli godzimy się, że problem legalnych upamiętnień 
UPA w świetle polskiego ustawodawstwa jest rozstrzygany decyzjami na poziomie wójtów 
niewielkich gmin wiejskich, to jest to właśnie swego rodzaju rezygnacja z polityki pamięci. 
Tam, gdzie w innych kwestiach współpraca nie funkcjonuje, tam wciska się historię. Gdybyśmy 
mieli dobrze funkcjonujące relacje z państwem ukraińskim przez ostatnie 20 lat, to pewnie 
ta narracja historyczna nie byłaby tak dominująca. Nasze stosunki np. z Litwą, z tamtejszymi 
Szaulisami, również nie były harmonijne. To są znane sprawy, wiele zostało o tym napisane. 
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Udało się przezwyciężyć pewne kwestie. Podobnie byłoby z Ukrainą, tyle że właściwie sta-
nęliśmy odwróceni do siebie plecami albo tylko w pewnym sensie patrzyliśmy w swoją stronę, 
koncentrując się wyłącznie na kwestiach historycznych. Jednak mam świadomość, że dzi-
siaj powinniśmy skupiać się na czymś innym. To też ulega zmianie. W czerwcu 2022 byłem 
w Izraelu. Na Ukrainie teraz dużo się mówi, że państwo to jest swego rodzaju wzorem. Wspo-
mniał o tym prezydent Zełenski, szef rady bezpieczeństwa i obrony, Ołeksij Daniłow. Warto 
zwrócić na to uwagę. Izrael czerpie swoją legitymację i poczucie dumy narodowej z osiągnięć 
państwa Izrael, które powstało w 1945 roku. Moim zdaniem to jest to, co zmienia się dziś na 
Ukrainie. Gdy weźmiemy ten panteon bohaterów, który niedawno opublikował portal Novoe 
Vremya, to możemy zauważyć nowych bohaterów. To będzie się zmieniać i my też musimy to 
dostrzec. Wojna wszystko niesłychanie zdynamizowała.

Paweł�Kurtyka: Nie będzie potrzebny Bandera, bo będzie Zełenski? Czy można spłaszczyć 
tę myśl, do tak prostego wniosku?

Marek�Budzisz: Tak. Wszystko wróci na swoje miejsce. Nie będzie już tak dominujące.

Paweł�Kurtyka: Nie będzie potrzeby podtrzymywania tamtych pomników i będziemy mogli 
swobodnie o nich rozmawiać?

Marek�Budzisz: Tak samo jak nie drażnią nas pomniki na zachodnich ziemiach, które upa-
miętniają ofiary I i II wojny światowej. W wielu miejscach stoją takie niemieckie monumenty. 
One nie są dla nas drażniące, nie toczą się batalie publiczne o te kwestie. Wójtowie małych 
wiejskich gmin nie obalają ich oraz nie wyrywają tablic upamiętniających ze ścian kościołów. 
To nie dowodzi, że czas leczy rany, ale że tam, gdzie nie ma współpracy i normalnych wielo-
wymiarowych relacji, historycy mają skłonność narzucania swojej narracji.

Paweł�Kurtyka:Panie Antoniuk, zna pan polską wrażliwość, przez to, że jest pan komentato-
rem polskich mediów. Chciałbym zapytać, jak pan zapatruje się na te trudne elementy naszej 
wspólnej przeszłości?

Dymytro�Antoniuk:�Mówił pan o tym, że gdyby prezydent Ukrainy przyjechał do Polski i ukląkł 
przy pomniku ofiar Wołynia, to temat byłby zamknięty. Mamy już takie doświadczenia. Prezy-
dent Juszczenko zrobił to w 2016 roku na Żoliborzu w Warszawie. Ponadto w 2003 roku pre-
zydenci Polski i Ukrainy wspólnie odsłonili pomnik w Porycku na Wołyniu. Prowadzę stronę 
internetową poświęconą sojuszowi Piłsudskiego i Petlury z 1920 roku. Czasami piszą do mnie 
Polacy oznajmiając, że Ukraińcy nie będą nigdy dla nich braćmi, co argumentują tragedią jaka 
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miała miejsce na Wołyniu i w Galicji. Bardzo ciężko dać sobie z tym radę, ale jest to możliwe. 
W teorii można byłoby teraz zrobić dwa proste kroki. Mam na myśli zgodę Kijowa na ekshu-
macje. Takie pozwolenia wydaje Ministerstwo Kultury Ukrainy, a swoje komentarze do tego 
daje ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Myślę, że teraz nie byłoby z tym żadnych proble-
mów. Natomiast ze strony polskiej byłoby dobrze, gdyby odnowiono pomniki znajdujące się 
na Górze Monastyr, gdzie pochowano „upowców”. To bardzo ważna kwestia dla Ukraińców, 
której zaniechanie nie pozwoliło wydać zgody na ekshumacje grobów na Wołyniu i w Galicji. 
Chciałbym też powiedzieć o tym, że teraz, w czasie wojny, gdy Polacy nie mogli przyjeżdżać 
na mogiły swoich bliskich, to ich sprzątanie wzięli na siebie mieszkający opodal Ukraińcy, 
a nie Polacy. Takich przykładów jest bardzo dużo. Odwiedzałem miejsce na granicy polsko-
-ukraińskiej, w którym były wsie Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Znajduje się tam cmentarz, 
na którym leżą ofiary Rzezi Wołyńskiej. Tymi grobami zajmuje się Ukrainka, która została 
opisana przez Witolda Szabłowskiego w jego słynnej książce. Ona nadal tam jest i opiekuje 
się pochówkami, ale robią to też zwykli Ukraińcy. To gest wdzięczności za to, że Polska tak 
mocno przejęła się sprawami Ukrainy i za to, że wzięła do siebie wielu ich rodaków. To bar-
dzo ważne. Ukraińcy to widzą i potrafią to doceniać. Myślę, że ta wdzięczność bardzo mocno 
działa na wszystkich poziomach.

Wspomniałem już wcześniej, że byli prezydenci Ukrainy szanowali ofiary Wołynia i klękali przy 
pomnikach w Polsce. Niestety dużo się nie zmieniło. Uważam, że ta wdzięczność pomoże 
nam w trudnej kwestii Wołynia oraz innych tematów. Pod krzyżem na „Bajkowym” cmen-
tarzu w Kijowie, gdzie spoczywa 114 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy oddali swoje życie 
w obronie Kijowa w 1914 roku znajduje się również wieniec w barwach Ukrainy. To kwiaty 
od Ministerstwa Obrony Ukrainy. Po raz pierwszy od momentu odsłonięcia tego pomnika 
został on oficjalnie uczczony nie tylko przez pracowników ambasady Rzeczpospolitej Pol-
skiej na Ukrainie, ale również oficjalnie przez przedstawicieli rządu Ukrainy. Dodam, że 15 
sierpnia 2022 roku, w święto Wojska Polskiego żołnierze obrony terytorialnej Kijowa, z któ-
rymi był nasz wybitny bandurzysta, Taras Kompaniczenko przyjechali z honorową wartą pod 
ten pomnik. Wśród pełniących ją osób był też kapłan cerkwi prawosławnej Ukrainy, który 
odczytał modlitwę w języku ukraińskim. Wspomniany muzyk zagrał po polsku „Pierwszą 
Brygadę”, a później pieśń „Chervona kalyna”. To tylko jeden z wielu przykładów pojednania 
polsko-ukraińskiego. Przyjechałem niedawno z Podola, gdzie byłem w zwykłej wsi niedaleko 
Jampolu. Byłem w wiejskim muzeum mieszczącym się w budynku zamieszkiwanym niegdyś 
przez polską ziemiańską rodzinę. Wiszą tam flagi Polski i Ukrainy. W obwodzie czerkaskim, 
w Marianówce, gdzie witani są żołnierze ukraińscy tam również wiszą biało-czerwone i nie-
biesko-żółte barwy, a to przecież centralna Ukraina. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że 
Polacy bardzo pomagają i chcą chociaż w ten sposób im podziękować. To wszystko pozwoli 
na prawdziwe pojednanie.

Paweł�Kurtyka: Rzeczywiście, dużo było tych przykładów wrażliwości ukraińskiej na sprawy 
polskie. Myślę, że to niesamowity efekt tej wojny. Rozmawiamy – gdy jedna strona mówi dru-
giej, na co jest wrażliwa, wtedy możliwe są takie gesty. Dzięki temu można pokazać, jaka jest 
odpowiedź społeczeństwa ukraińskiego na polską pomoc i wrażliwość.
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Prof.�Fryderyk�Zoll: Dyskusja na temat uniwersytetu jest odrębnym tematem. Problem być 
może nie leży w polityce państwa, prowadzeniu osobnych badań poza ich murami, ale w zanie-
dbaniu uczelni. To osobna kwestia. Książka autorstwa Damiana Markowskiego „Dwa powstania. 
Bitwa o Lwów 1918” jest szczególna. Ona niezwykle dokładnie ukazuje wszechstronną narra-
cję, nie tracąc polskiego punktu widzenia. Dotyczy ona czegoś, co jest dla Polaków bardzo 
ważne, czyli jednego z emocjonalnych mitów, jakim jest mit Orląt Lwowskich. Opracowanie 
Markowskiego pokazuje też perspektywę ukraińską. Dwa powstania, które wybuchają nie 
przeciwko sobie, a przeciwko Austrii i kończą się walkami polsko-ukraińskimi. Lwów emo-
cjonalnie jest tak samo ważny dla Polaków, jak i dla Ukraińców. Pod względem metody dialogu 
między państwami, książka ta jest absolutnie fenomenalna.

Do listy, o której pan redaktor mówił, chciałbym dodać coś jeszcze. Zdarzyło się coś szcze-
gólnego – wspólne odsłonięcie lwów na Cmentarzu Orląt, wokół czego trwał ogromny kon-
flikt. Na rynku w Krakowie dwa razy dziennie odbywały się zaś ukraińskie manifestacje, na 
które przychodzą także Polacy i Białorusini. Zawsze śpiewane są tam hymny Polski i Ukrainy. 
Śpiewane przez Polaków i Ukraińców.

Paweł�Kurtyka: To rzeczywiście piękna konkluzja. Damian Markowski jest laureatem nagrody 
im. Janusza Kurtyki. To też nasze marzenie, aby pisać w ten sposób o polsko-ukraińskiej histo-
rii. Gdy organizowaliśmy debatę o tej książce, zaprosiliśmy historyków z Ukrainy. Z wielkim 
szacunkiem odnosili się oni do naszego laureata. Właśnie za tę wrażliwość i ukazanie obydwu 
perspektyw. Takie rzeczy są możliwe. To też właśnie nasza misja, aby takich ludzi wyławiać 
i promować. Wierzymy, że tego rodzaju badania naukowe mogą przenieść nas w zupełnie 
inny wymiar, chociażby w kwestii problemu Rzezi Wołyńskiej.

Na początku zadałem pytanie, o co toczy się gra? Pan Marek Budzisz odpowiedział, co chce 
osiągnąć Władimir Putin oraz że z perspektywy Polski w maksymalnej puli jest odwrócenie 
ostatnich 350 lat rosyjskiej dominacji, która spychała żywioł łaciński coraz dalej na zachód. 
Trzy kraje Polska, Ukraina i Białoruś wspólnie, silne sojuszem, a zwłaszcza sojusz polsko-
-ukraiński może być najgorszym koszmarem Putina.

Marek�Budzisz: To nawiązanie do Putina jest istotne, w takim sensie, że zagrożenie rosyjskie 
nie maleje. Ukraina i Polska są traktowane przez Rosję w kontekście geostrategicznym jako 
jedność. Udowodniła to obecna wojna. Ukraina bez wsparcia Polski nie byłaby w stanie się 
obronić. Gdyby Warszawa uprawiała taką politykę jak np. Węgry Viktora Orbana, to prawdo-
podobnie mielibyśmy już zupełnie inną sytuację. W związku z tym, z punktu widzenia zim-
nej logiki geostrategicznej, Polska i Ukraina są dla Rosji całością, pomimo że nie są jednym 
państwem. Obezwładniając Rzeczpospolitą, Putin ma szansę zdobyć i zaprowadzić swoje 
porządki na Ukrainie. Niewątpliwie wojna na Ukrainie prędzej czy później się zakończy. Nie 
wiemy tylko czy w sposób, w jaki byśmy sobie tego życzyli, czyli klęską, a najlepiej rozpadem 
Rosji. To dość mało prawdopodobny scenariusz. Możliwe, że nastąpi tzw. pieriedyszka, jakaś 
przerwa strategiczna. Odwołanie do Izraela w tym obszarze jest istotne, ponieważ ukraiń-
skie elity mówią o odbudowaniu potencjału wojskowego Ukrainy, stawiając to jako pierwszy 
cel polityczny po wojnie. Liczą się ze zbrojnym pokojem. Czy chcemy tego, czy nie, taki pokój 
będzie również udziałem Polski. To właśnie ten czynnik, który znacznie mocniej niż cokolwiek 
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innego buduje jedność Polski i Ukrainy. Dnia 24 lutego 2022 roku zaczęła się nowa epoka. My 
w Polsce musimy już myśleć o tym, że jeżeli dojdzie do kolejnej wojny, to my również zosta-
niemy w nią zaangażowani. Być może w sposób czynny.

Paweł�Kurtyka: Myślę, że każda z tych perspektyw, które nam towarzyszyły, jest szalenie 
istotna. Pokazują one, dlaczego sojusz polsko-ukraiński jest kluczowy dla systemu bezpie-
czeństwa w tej części świata. Powinniśmy ze sobą rozmawiać, aby nie dać się rosyjskiej pro-
pagandzie. Bez dojrzałości w załatwieniu naszych bilateralnych problemów zawsze będzie 
istniał oręż, który może zostać wykorzystany przez wspólnego przeciwnika. W naszym 
interesie jest, żeby nie zakopywać tego tematu w piasek, tylko rzeczywiście o nim rozma-
wiać, wspólnie omówić i opisać. Życzmy sobie, aby w przestrzeni historycznej skupiać się 
na postaciach, którzy nas łączą, a nie dzielą, oraz mieć współczesnych bohaterów. Pewnym 
symbolem jest przyjaźń między prezydentami Zełenskim i Dudą, którą możemy śledzić na 
żywo w mediach. Życzmy sobie, aby takich przyjaźni polsko-ukraińskich było wiele, na róż-
nych poziomach. Nie tylko makropolitycznych, ale też takich, jak ten nasz, w którym sobie 
pomagamy. Myślę, że ta wzajemna wrażliwość i przyjaźnie są kluczem do sukcesu na polach, 
które nas jeszcze dzielą.
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