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Editor’s note: The article ‘Waclaw Lipiñski: Kilka wspomnie,i i uwag" Waclaw Li
piñski: Somereminiscencesand commentsby Dmytro Dorolenko is a responseto
Adolf M. Bocheñski‘s "Ukraiñski Maurras" A Ukrainian Maurras. It originally
appearedin two issuesof BiubetynPolsko-Ukraihskinos. 9[44] and/I [46], 1934.

Dmytro Dorolenko 1882-1951. a descendantof an old Cossack,hetman. and
officer family, was a leading Ukrainian historian and conservativepolitical figure.
Already before World War I he wasa prominent activist in Ukrainian life: he belonged
to the Societyof Ukrainian Progressives,servedas editor of several Ukrainianpublica
tions, and contributedarticles to a variety of Ukrainianjournals. After the Revolution
of 1917, he becamethe RussianProvisional Government’scommissarfor Galicia and
Bukovina. He wasa memberof the Ukrainian Central Rada,but declinedto becomethe
headof its government.Subsequentlyheservedas the Ukrainian commissarof Cernyhiv
province. From May to November1918 Dorolenko was ministerof foreign affairsof
Hetman Skoropads’kyj’sgovernmentand, later, becamean importantfigure in theémi
gré hetmanitemovement.As an émigréDorojenko heldseveralacademicpositionsand
professors/sips.

He was the authorof nearly 1,000 works on Ukrainian political, intellectual, liter
ary, and church history and historiography, as well as of valuable memoirs. These
included Narys istoriji Ukrainy A survey of the Ukraine’s history, 2 vols.; Warsaw,
1932-33.tstorija Ukrajiny 1917-1923History of the Ukraine, 1917-23,2 vols.; UThorod,
1930-32,A Survey of Ukrainian HistoriographyNew York, 1957, Die Ukraine und
das Reich: Neon Jahrhunderte deutsch-ukrainischer Beziehungen Leipzig, 1941, Het’
man Petro Dorotenko: Ohljad joho iyttja I poIitynoji dijal’nosty HetmanPetroDoro
lenko: A surveyofhis life andpolitical activity; New York, 1985, Z istoriji ukrajins’koji
polityenoji dumky za asiv svitovoji vijny From the history of Ukrainian political
thought during the World War: Prague, 1936, Moji spomynypro davnje-mynule 1901-
1914 roku My memoirsabout thedistantpast. 1901-1914; Winnipeg, 1949, Moji spo
myny pro nedavnjemynule, 19 14-1920My memoirsabout therecentpast, 1914-1920, 4
vols.; Lviv, 1923-24.

Dorojenko wrote a numberofarticles on V Lypynskyjsee"A SelectBibliography
of V. Lypynskyj’sWorksand RelatedPublications"publishedin this issue. His letters
to V. Lypyns‘kyj werepublishedby the W. K. LypynskyEast EuropeanResearchInsti
tute in Philadelphia I. Korowytsky, ed.. Lysty Dmytra Dorolenka do Vjaes1ava
Lypyns’koho[Letters of Dmytro Dorolenko to VjaëeslavLypyns‘kyj; 1973].

Doroknko’s responseto Bocheñski’sarticle reflects his own assessmentof Lypyn
s’kyj’s work and his role in Ukrainian life, as well as theofficial viewsabout Lypyns‘kyj
heldby thehetmanitecircle of Pavlo Skoropadskyj.

The article is reprinted with minor changesto conform to contemporaryPolish
orthography.
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Bardzo cenny I ciekawy artykut p. Adolfa M. Bochcnskiegoo i. p. W. Lipih
skim zmuszamnic do wypowiedacniapain uwag, w ktOrych pragnqtbym
sprostowaCpewne, popetnionepraeaszanownegoautora, nielcisloici, jakie
pochodaq,imiem mniemaC,stqd, it kwestiaukraiuiskaw ogblc, a rola w nicj
LipiOskiego w saczcgolnoicinic lezaty w aakresiespecjalnych I systcmatycz
nych studiOwsaanownegoautora.

ZnsjomoiC moja a Lipiñskim sicgar. 1908, przez pewien czas byliimy z
nim w stosunkachdosyC bliskich. Nieraz wspbtpracowaliimyze sobq I to
bardzo ichile w r. 1909, kiedym bra! udalat w wydawanym przez niego
Przeglqdzie Krajowym, w r. 1918, kiedy pracowallimy razem w rzqdaie
hetmansSkoropadskicgo,wreszdiew latach 1920-1930na emigracji.Zmarly
obdarzalmnie swoim aaufaniem,daielqcsicnierazswoimi planamiI myilami,
jak to byto awtaszczaw latach 1920-1921,kiedyimy praczyli rok caty, jako
bliscy sqsicdzi, we wsi Rcichenauw Austrii dolnej. Wsaystkoto, sqdzç,daje ml
prawo wypowiedaenhapewnychswoich myili 0 dziatalnoici Lipiñskiego I jcgo
roll w najnowszych daiejachukraiñskicgoodrodzenianarodowego.Nic pre
tendujç na wyczerpujqcqcharakterystykçzmarlegodaialacza,ani na wszech
stronny praeglqdjego pracy - uwatam,me stoimy dali jesacaeza blisko jego
iwie±cj mogity, by mod, mOwiqc o tym wsaystkim, zachowaCabsolutnqbez
stronnoiC! Dlategote± iwiadoniic wybieramformç uwag I notatckz powodu
artykutu p. Bocheñskiego,aby pomylki I nieicistoici, popelnione, moim ada
niem, praea niego, nie utrwabity sic na dtugo w literaturze, poiwiçconej
Lipiñskiemu.

Nie bçdç zastanawiaCsic nad tym, czy stusanienazywa p. Bocheñski
Lipiñskiego"ukraiñskim Maurrasem",sqdzç, me pomiçdzyateistq Maurrasem
a glçboko wierzqcym katolikicm Lipiñskim istniejc zasadniczaróinica wew
nctrana,nie mówiqcjut o tym, mc I samamanieralitcracka, samsty! u obu
tych pisarzy jest najaupctniejrbzny. Ale i sam szanownyautor wyanaje, me
tytut "UkraiOski Maurras""jest w stosunkudo Lipiñskiego w duiej mierze

niestusznymI ile dobranym". Przejdimyasterndo istoty rzecay.
Pan Bocheñskiaacaynaod skonstatowaniafaktu, me Liphuiski "byt Pola

kiem, stat sic Ukraincem", I zatrzymujesi, rzcca calkhcm zroaurnhata,na
genczie tcj "dotqd nicwyjainionej asyrnhlacjh".Wiadomo na podstawiepracy
K. Putaskiegop.t. Lipiñscyherbu Brodzicz i herbu GozdawaWiedeñ, 1922,
wykonanej a pomocq samego W. Lipinskiego, te rod Lipiñskich nie byt
ukraiñskim rodem autochtonicznym, jak wide innych rodOw szlacheckich,
które spolszcayty1c w pracdiqgu wiekOw XVII I XVIII, tylko pochodzit z

Mialem okazjç jut nieraa pisaC o Lipiñskim, ale tc moje prace opuszczone54
czemui w wykazie literatury o Liphhskim, wydrukowanymw miesiçczniku Dzwony;
jeszczeza zydia zmarlego,aby spopularyzowaCjego myth, napisalemna jego protbc i
wydalem pod pseudonimem M. Zabarcwlkiego,w Wiedniu 1925 r. ksi4±kç Pt. "W.
Lipiñski i jego myth o narodaie I panstwieukraiñskim",a rychlo P0 jego imierci pisalem
o nim jako o historyku w caasopismachAbhandlungen d. Ukr. Wiss. Institutes in Berlin
B. 111, Zeitschrftfur OsteuropaischeGeschichteB. V, CasopisNárodniho Muzeum,
1932, sv. 1-2.
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Ma.zowsza.NiemicjscowegorOwniez pochodzeniaby! rOd Rokickich, do ktO
rego nalczala matka Lipiñskiego. Ale to nie ma znaczenia,wszakze dla
przyktadu,W. Antonowicatak samoani p0 miccauanip0 kqdaicli nic miat w
sobiejednejkropli miejscowejkrwi ukraiñskiej,astatsicUkraiOcemI kierow
nikiem ideowym catego ukraihskiego ruchu. W ogôlc moment rasowy nie
zawszew podobnychwypadkachodgrywa rolç decydujqcq- jest to rzecz
ogOlnieanana.Nasaautor saukapraydayny,dia której Lipinski "aostalUkra
iñcem" I myili, te Lipibski "musial posiadaCjakii kompheksniiszoici, jakii
bolesny kompleks nietutcjsaoici. ChçC wyrOwnania tego braku mogla go
pchnqCw objcdiaideologil skrajnie miejscowej,poawalajqccjmu sic uwaiaCas
prawdziwego, mote nawct prawdziwszego od wsaystkich innych, przedsta
wiciela kraju, w ktôrym sic urodzil I ktOry kochat". Jestto, adaniemmoim,
uwaga nadergtçboka: racczywiidie, takie wypadki mogq mice micjsce, ale
tylko wówczas,gdy jest mowa o przy!qcaeniusIc do warstwy lub ideologli
panujqccj,tymczasernw wypadkuz Lipiñskim bylo wtainieodwrotnie. Co do
zwiqzkua krajem, to tu, zdaniemmoim, decydowalw iwiadomoici Lipiñskiego
fakt, it urodzi!sic on i wyróst w kraju.Jaki wptyw maten momentnagcnezç
"ukraiñskoici" w ogóhc,poucaanas w stopniudostatccznymbiografia Bohdana
Zaleskiego.

Z drugiej strony w ukraiñskoici Lipiñskiego widal nasa autor objaw
szlachcckiegononkonformizmu,"chçC pracdiwstawianiasic as wsaelkqddfl
ogólnieprzyjçtym prawdomI prqdom".Jest to takzebardaownikhiwa uwaga,
ale I ona,zdaniemnasaym,nic pssujedo danegowypadku.2

Myilç, ie prçdaej wyiwietlimy kwestiç, kiedy I jak LipiOski "stat sic
Ukraiñcem",jeili zwrOcimy sic do jego bibliografii [biografil? - Ed.]. 0 jego
latach dziecinnych wicmy bardzo niewicle. Mogç jednakte podaC pewne
szczcgóly,opierajqcsIc w cacidina jego wtasnych opowiadaniach, a g!Ownic na
laskawieml uzydaonychwspomnieniachjego kolegi a caasOwgimnazjalnych,
daii profesorauniwcrsytetupraskhegodra B. Matiusaenki.Lipiñski, jak wynika
z tych wspomnicfi, jeszczeod mahcñkoici, w szkole iredniej w Lucku I
2Lytornierau zachwycit si historiq ukraiñskq, awlaszcaakozaczyanq, caytsjqc
powleici historyczneM. Grabowskiego,M. CzajkowskicgoI in. pisarzy"ukra
ihskiej szkoly"w literaturacpohskiej, I zostat"koaakofilem"hub "ukrainofilem".
W zachwyceniutym nie byto domiesakimomcntusocjalnego,jak to widaimy
np. u W. Antonowicaa,który praezlekturç francuskiejliteratury wyzwolcñcaej
dosaedtdo myili 0 swoim "dtugu" wobec nsrodu, poirOd którego wyrbst I
"ktbregopracqby! wyhodowany",a me tym narodernbyt narOdukraiñski,wiçc
I Antonowicastat sic Ukraiñcem. Na Lipinskiego wielki wplyw mist wuj jego
Adam Rokicki, który by! ukrainofilcm I który poddat Lipiñskiemu myil, te

2 M.in. przypominam sobie,me 1. p. Lipiñski bardzo czçsto sam méwit 0 tym
szlacheckim "nonkonformizmie", ktbry rzeczywitcie cacstym by! bardzo zjawiskiem
wtrbd calego szeregu pokohehsalacheckichna Ukrainie prawobrzeznejI który m.in.
praybierat niekiedy formy w!atciwej sobie nieg!çbokiej, bez jakichkolwiek podstaw
Ideowych ukraihskotci. Do takich "Ukraihców" miehitmy na uwadze pewne osoby
zyjce, z ktbrych niejedenzyje do dzit dniastosowa!on nazwç:"oryginal kresowy".
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miejscowaszlschtapoiskajest ukraluiskq z pochodzenia,te ona kiedyt byta
warstwq przewodniqnaroduukraikskicgo,tworaytajego historIc, dawalamu
hetmanOwI putkownikOw,a kiedy ona ulcgtaspolszczeniu,narOd zostatbez
swojej warstwy przewodniej I opuldit sic do stanuciemnej, nieuiwiadomionej
masy. W tcj gencaleswojdj ukraiñskoicimia! Lipiñski bardzowide wspOlnego
ad znanymfilologiem ukraiñskim K. Michalczukiem, ktOry tak samo, jak I
LipiOski, bçdqc ucaniemgimnazjummytomierskiego,pod wptywem dziet Gra
bowskiego,Czajkowskicgo, Groay, Olizarowskicgo i in. autorOwszkoty ukra
ibskiej stat sic "koaakomanem" I "ukrainofilem" i, zadhCconynie przcz kogo
innego, tylko przez samego IgnacegoKrasaewskiegoktOry byt kuratorem
gimnazjummytomierskiego,aacaqtpisaCp0 ukraiftskuopowiadaniaa czasOw
kozackich, którc nawct by!! czytanena publicznychwieczorkachw gimnaz
jurn.3

Jut pOtniej, aetknqwszysic na uniwersytediekijowskim a Antonowicaem,
wzmocnit Michalczukswojqukrainskoieprzezideç "splat! narodowidtugu".

Tu, mote, warto bytoby w ogólc przypomnieCo ±rOdtach ukraiñskiego
patriotyzmuregionalncgopoiród szlachtynaUkrainie prawobractnej,0 gene-
ale "szkoly ukraiñskicj" ltd. Ale uwa±ajqd to as raeczy ogOlnie ananechoC
jcszcaegtcbiej pod wzglçdem socjologicznymmato zbadane,nie bçdcsic nad
tym dtutej zatraymywat,praypomnçtylko, it byto to zjawiskobardaorozpow
saechnione,ktOre raz p0 raz powtarzatosic w pracdiqgucategostuleciaXIX,
przechodzqcrozmahteformy ukrainska szkota,batagulstwo,chtopomañstwo
ltd. i którego nic motna sprowadziCdo rzcdujakiegot"szlachcckiegonon
konformizmu". Practotet I u Lipiñskicgo powstanieukraiOskichsympatil nie
byto madnymzjawiskiemwyjqtkowym.

Ukoñczywsayw 2.ytomierau 6 kIss, przesacdtLipinski do khasy VII I
gimnaajum kijowskicgo. Tam wstqpit on do pohskiego kola sakolnego,ale
uwamat jut siebie za przcdstawicielaprqdu ukraiñskicgo.0 jego sympatiach
ukraihskichdowiedalatsic studentuniwcrsytetu kijowskiego K!. Kwitka, as
poanatsi z nim I wprowadzit go do ukraihskiej girnnazjalnej "hromady",
gdzie on sic zetknqti zaprayjainitaBorysemMatiusaenkq,BogdancmRylskim
synem znanegochtopomanalat 60-tych TadeuszaRylskiego, Romanem
Wojciechowskim I Andrzejem Koheinickim. W caasie iwiqt wielkanodnydh
1901 roku odbywatsi w Kijowie zjaad organizacyj polskiej mtodziemy szkOt
irednich na Ukrainie. Na ajczdahctym bytareprcaentowansrówniez I ukraiOska
gimnaajahna"hromada",która wyslata,jako swoich delegatOw,MatiusaenkcI
Lipinskiego. Na ajedzie Lipiñski wysunqt wniosek, azeby cata organiaacja
polskiej mtodziezyszkOt irednichwstqpitain corporedo ukraiñskiej "hroma
dy". Kiedy aai p0 gorqcej dyskusji wiçksaoiC zjazdu propoaycjçLipiñskiego
odraucita,Lipihski I Matiusaenkoopuicili zjazd, a Lipihski wystqpit a polskiej

Mote tym sic tlumaczy ta osobliwasympatiawaajemna,jaka powsta!aodrazu
pomiçdzy starym Michalczukiemi Lipiñskim, kiedygdzieiw r. 1909 hub 1910poznajomil
ich ze sob4. Kiedy za! wyszla drukiem pracaLipibskiego Z dziejów Ukrainy, Michal
czuk kupit sobieam picC egzemplarzytego drogiegostosunkowowydania,azebyrozda
waC je pomiçday swoich krewnych w Kijowszczy±nie.
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orgsnizacji i pozosta!od tego czasu tylko cz!onkiem ukraiñskiej "hromady".
PowtOraytasic bardzodoktadniehistoria, która przed 40 laty zdaraytasic W.
Antonowiczowi, ktOry tak samo,opuiciwszypolskqkorporacjç,stat sic cz!on
kiem ukraiOskiejstudenckiej"hromady".

Tak wiçc Lipiñski stat sic I formalnie Ukraihcem. Prof. Matiuszenko,
wspominsjqc o tych cassach,wyra±nic podkreihs, me LipiOskiemu by! obcy
ogOlnie wOwCaas roapowsaechnionywirOd ukraiñskiej,a w anacanejmicrze
tskte i wiród polskicj mtodzic±y poiród której w Kijowie wielkie wptywy
mists P. P. S. aachwytdhasocjaliamu.Nçcity go w ukraiñskoicinie spotecane
momenty, tylko nsrodowo-pohityczne.W tym wlainie byta gtcbokarótnica
pomiçdayukraiñskoiciq Lipiñskiego i np. AntonowiczaorazchtopomsnOwa
1st 60-tych: Lipiñski can! sic Ukrsiñccm,nie zrywsjqc ac swoim irodowiskiem
spotecanym,nie wstydzqcsic go i nie odrzucajqc;on wystepowaljsko ukraib
ski salachcicI szuka!oparciaw trsdycji, ktOra mogtazwiqasCgo z historycanq
przesztoidiq. W tdj zai przeszloidi dopatryws! sic on nie samychtylko rysOw
ujemnych,tak podkreilanychw historiograllachukraiñskiejI rosyjskicj egoizm

kiasowy,cksploatacjamss ludowych,ale I poaytywnychrbwniem- pañstwo

wo I kulturalnic - twOrczych.Tymczasemchtopomani,stajqcsicUkraihcami,
arywali ad swoim otocaenicm,zrywali a kulturq polskq I przechodailido obozu
ukrainskiegojako zbiegowie perfugae a obozu wrogiego, deklasowalisic i
aaprzeczaliw ogblejskiemukolwiekznscacniuw praesaloicitej warstwyspo
lccznej,z ktOrej samiwyszli. Konsekwcntnieidqc obranqdrogq,amienislioni I
rehigic, aby w nicaym nie rOtniC sic od masy ludowcj, stuzbc dhs której
postawili sobie za ccl mywota. Lipiñski poaostatwiernym synem koiciota
katohickiego,pozostatw ogOle"sobq" i to aaosaczcdaitomu aerwanisa rodzinq
I bliskimi lud±mi. On poaostatkochsjqcymsynem I brstem,tak samo,jak i
jego kochsli ojdiec,matka,braciaI siostra,chocistwszyscyoni byhi I poaostali
Pohakami.

IdeqprzewodniqLipihskiego,którs im dalej, tym wyrainiej krystslizowsls
sic w jego umyile, opierajqd sic jut na studischhistorycanych,byto - nie
poayskiwanieposzczcgOlnychprzcdstswicicli swej wsrstwy dls pracy nsrodo
wej a rOwnoczesnymrujnowaniem podstaw tej warstwy tak, jak to roaumieli
Ukraiñcy-socjaliici,tylko pragnienie,by catswsrstwsszlachcckaziemiañska,
jako taka, powrOcita na stanowiskowarstwypraewodnicjw narodaleukrahn
skim I dqmyta do odayskaniadhaUkrsiny nieaslcmnoicipolityczncj aarównood
Rosji, jak I od Polski. Ukrsinanie powinnabyezsletnq sf1 od Moskwy ani od
Warszawy- oto myih przewodnia ideatOwLipiñskhego.Cay byto to objawem
wrogoidi dla Polski, dia narodu polskicgo, dla kultury polskiej? Sqdzc, me
subicktywnie I obiektywnie - nie. LipiOskI wychodaita zatomenia,te poiska
albo spolszczonaszlachta na Ukrainic stanowi poiród hudowegozywiotu
ukraiñskiego element bardao nheanaczny,jakkolwiek sihny pod wzglçdem
materialnym I kuhturahnym;opanowanietegotywiotu ludowegopraeaniq jest
raecaq nie do pomyilenis, mogq aai nastqpiC takie zmiany w warunkach
spoteczno-politycznych,te I jèj przewagakulturalno-ekonomicanabcdzie utra
cons; stanic sic ona wówcaasnieanacanqmnicjsaoidiq,jaks na mycie kraju nie
bçdzie wywierata wplywu. Lezy wiçc w jej interesic wtssnym - zwiqzanie
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swcgolosu alosemnaroduukraiOskiegowcwnçtrznymiwiçzamiduchowymiw
tensposOb,aby praywsaclkichokohicznoiciachbye dla tego nsrodupotrzebnq
warstwqprzcwodniq. "Powinniimy, pisst Lipiñski w r. 1909 w swojej znanej
ksiqmce Szlachtana Ukrainie. Udziatjef w zyciu naroduukraiñskiegona tie
jego dziejów, - powinniimy swoimi moralnyrni I materialnymisitami, ktOre
w tym kraju w wiclkiej mierae mamy I reprdacntujemy,popieraC micjscowq
kulturç tej alemi I narodu,kulturc, jska mote byC tylko ukraihskq,a to tym
wiçcej, me ta kultura, jsk wskaaujenasza praeszloiC,nie jest nam obcq, bo
mamy w sobie wiclkq jej czcie, wytworaonqpraezodwiecznemydie na tej ziemi
dziçki prscyludu nasaegodla nas...Jelli praysztoiCtej wspólnejdhanasI dha
narodunasacgokuhtury arobimy I nasaqprzysztoiciq,wOwcaasnie wyrwie nas
a tej alemi tadnasits".

Czy byta ukraiOskoiCLipinskiego stratqczy zyskiemdls polskoici?Tu jut
musaccalkowicieagodaiCsic ns rozwiqzsnie,jakie daje tej kwestii szanowny
sutor. Podkrcilc tyhko specjslniemyil jego, te historia narodOw polskiego I
ukrsiñskiegotak sic alomyta, te, jak powiada aa Polaków autor, "daliimy
dotychcaasstosunkowo nieduto narodom postronnym, wzicliimy ogromne
rnnOstwo". Ale, jakkolwiek Pohacy dali Ukraiñcom mniej, nit wziçli, jeili
wziqC pod uwsg caasy nowszc, motna powiedaicC, te dali oni non muitu sed
muitum. DosyC wspomnicC nazwisks W. Antonowicza I W. Lipinskicgo.
Godaç sicrOwnic± catkicm apoglqdemp. Bochcñskiego,me "wptyw LipiOskie
go, hdqcy w kierunku poabawicnianaroduukraiOskicgocharakterystycznego
dlañ inferiority complex w stosunkudo narodOw aachodnich,I w kierunku
nawiqzsniado twOrcaych a nie destrukcyjnych tradycji dalejowych, uznaC
musimy as bczspracczniedodatni. Poniewa.mzai podniesienicstopnis kultury
danegokraju bcdaie aswsaekoraystncdls jcgo sqsiadOw,przetobeagoryczy
motemy jut spojrzeC na twórcaoiC szlachcicaziemi nurskiej, ideologa sala

checkoici I konscrwatyzmuna Ukrsinie".

Ale dalej,gdy idzie o charakterI aasiçgwptywów Lipinskicgons idcologiç
ukrsinskq, muszcsic a p. Bochehskimgruntownic porOtniC! DIa p. Bochcñ
skiegojest niemal absurdem,te taki teoretyk konserwatyzmu,jak Lipiñski,
ajawit sic poirOd "narodu nsjbardziej demokratycanegow ca!ej Europie,

pozbswionegowszelkich tradycji I wszclkicj psnsko-szlacheckiejkultury".
Niechml wybadzy szsnownysutor, ale tu, co slowo, to jakici nicporoaumienie.
Wtainie wyobratenieco dojakieji wrodaonejI bezgrsnicznejdemokratycznoi
ci naroduukraiñskiegonalety daisisj do legend, nad rozbiciem których nikt
tak bardaosic nie trudait,jak i. p. Lipiñski. Rzeczaroaumiata,it dls pewnych
ugrupowañpolitycznychwirOd spotecaeftstwsukraiOskiego,ktOrejut staty1c
konserwatywnymiw swoim upartymprzytrzymywsniusic hasctpolitycznych,
które niegdyi byty postçpowymi, a daisiaj jum praestarzaty,"demokratycznoiC"
naroduukraihskiegowydajesi byC uiwieconqprzczcaly bieg historil. Ale jeihi
spojrzeCspokojnym, beastronnymokiem, momna s1c przekonaC,tc historia
wtsinie dajebardzomsto podstswdla takiegosqdu.Co prawda,by dyskuto
waC 0 tym, wedle wszelkichprawidel, trzebabyloby aatrzymaCsic w definicji
pojccha"demokratyzmu"I rómnychawiqzanycha nim pytaniach,ale I tsk jut
zanadto nadumywam goicinnoici redakcji Biuletynu Poisko-Ukraiñskiego,
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amebyaabieraCmicjscc na sprzecakiteorctyczne.Ogranicaçsic tylko tym: P0
prostu tqcaq indywidualizm ukraiñski a demokrstyamem,a demokrstyzma
republikaniamem.Lecz historia nsa uczy, me tradycyjnq wtatciwoiciq narodu
ukraibskiego nie byt republikaniam a monsrchizm. Wystarcay praypomnieC
jakimi sacaerymiI g!çbokimi monarchistamibyli kozacyI jak wysokou nich
by! stawianymajestatkrOlewskicj, a pO±niej carskiejwtadzy. Tenmonarchiam
masy kozackiej podkrcilsjq a jednej strony Drohomanow, mówiqc, mc "w
Ukrainie, albodokladniejw Ukrainie koasckiej,do potqczcnia1c a Moskwq I
potem, ludowtsdztwoanajdowalo1c tyhko u dotu, u gOry zaibyts monarchia"
Hromada, 1879 r. Nr. 4, str. 99, adrugiej - historyk rosyjski, marksista,M.
Pokrowskij, ktOry powiads,te "jemcli BohdanChmielnickiposiadatjakii ideal
polityczny, idqcy dslej nit znanemu z doiwiadcaeniaformy pahstwowoici, to
nie by! to ideal ludowtadztwa, leca centralistycanej monarchil absolutnej a
dyktaturqwojskowq nacaele,bo tylko takie idea!y mogty wychowaCZaporo
te" Russkaja istorjja s drewniejszychwremion, torn II. Moskwa 1933 r., str.
191. Przytocactez I myil P. Kulisza, ktOry piss!, te dls naroduukrsiñskiego
monsrchiamjest ideatemprawdy naziemi I te ideal ten wyrobi!y bynsjmnicj
file niski Stan socjalnyI diemnotawiciniska ukrsinskiego:wiciniak ten matak
wysokiepocaudieswej godnoidi ludzkiej, it, wcdtug niego, nie tylko car, leca I
Sam Bog mote a nim bezpoiredniorozmawiaCIstoria wozsojedinienzjaRusi,

t. II, 1874, str.26.
Ks±dy, kto pamicts idealiaowaniepraed lud ukraiflski "batki-caria" w

Rosji I "taty-cesaraa"w Austrii, musi prayznaC, te Drahomanow,Kulisa I
Pokrowskij mieli racjc I, motliwie, nie byto przypadkowe,ze ostatnimi I
wisiciwie jedynymi obrohcamiupadsjqccgocaratu w Rosji byhi nicszczcini
chlopi ukraiñscy, ktOray, jako policjanci, bill 1c na uhicach I na dachach
Petersburga w pierwsae dni rewolucji 1917 r. I zostahi zwyciçtcni przez
petersburskqzgrajc ulicznq.

Trsdycyjnymonsrchizmukrainski nic zspraecaatakzctradycyjnej ukraiñ
skiej buntowniczoicistepowej,którs odgrywstsI dotychcaasodgrywatrsgica
nq rohç w historli nsrodu ukraiOskiego,doprowadasjqcdo tego, tc wsaystkie
jego porywy wolnoiciowe koncayly 1c jesacae wiçkszq niewolq. Jest to,
nasaymadanhem,wplyw zywiolu stepowego,gdym buntownhczoiCta mniej sic
praejawia na pOtnocno-wschodnichziemisch ukraihskich, a klasycanyswOj
wylew znalsz!a na Zaporotu.

0 braku wsaelkiej kultury pañsko-szlacheckiejp. Bocheñskiadajesic po
wiedzisl zbyt mocno,jeili praypomnimywarstwcrycersko-drutynnqw caasach
ksiqmçcych, magnatOw ukrainskich a okrcsu polsko-Iitewskiego I wresacie
stsrszyanc ukrsihskqa doby HetmsOsacayanyXV1I-XVIII w., ktOra praeksztat
ci!s sicw "dworianstwo"XIX w.

Ta salachtaukraiñskana Hetmahszcay±nici w Ukrainie Stobodzkiej-
równiez nacs!ym lewobrzetu- utworzy!s s1c aupetnicna waór salachectwa
polskiego jcszcaew drugicj polowie XVII w. kadry Starszyanykozackicj
sk!ada!y sic w znacznejmierze z bytej salachty, ktOra as ideal swOj uwatata
salsdheckqRaeca-PospolitqUkraiñskajI catkowicic przyswoitajego idcologiç
I jego dqtenis socjslno-polityczne.Jeteli by!a jakal rótnica miçday szlachtq
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ukralOskq I polskq, to tylko wynikajqca z tego, me szlachtaukrahOskamiata
jako suwerenaabsolutnegocarsrosyjskiego,a szlachtapoiska - konstytu
cyjnegokrOlaobieralnego.Tak sarnoodsunqwszynadrugi plan mieszczañstwo,
tak samoabudowawszyswOj dobrobytekonoenicznyna przymusowejpracy
chtopOw paOszczy±nianych,szlachta ukraiñska za cenc swych przywilcjOw
klasowychsprzedataautonomiepolitycznq kraju, tracqd tym samymswoje
anacaenieprzewodniczqcejwarstwy nsrodowcj.Momna spostrzccbardzodc
kawq analogiçmidzy tym dekadensemsalachtypolskiej I ukraiñskicj.Gdy w
drugiej potowie XVIII w. wlrOd szlachty polskiej roapocacla51c zdrowa
reakcja,przejawiajqcasic wpróbiereformi w bohatcrskicjwalceo uratowanie
niepodlegloicipaftstwa- analogicznezjawiskokonstatujemyi wirOd szlachty
ukraiñskiej, chocia± w dslekostabszcjmicrae:mam na myili obroncautonomli
przea Gr. Poletykç,misjc W. Kapnystaw Berlinie w 1791 r., wrcszciekonspi
racje I frondy polityczne w pierwsacj Cwicrci XIX w. Mimo wsaystkic swe
"grzcchy" wzglçdemwlasnegonsrodu, szlachtaukraiñskazachowsishisto
rycanq tradycjç ukralñskichzmagañwyzwoleOczych, a na grunciepotqczenis
tych tradycji a nowymi ideami narodowymi,przynicsionymia Zachodu,wtai
ciwie I wyrosto ukraiñskie odrodacnic narodowc w XIX wieku. Szlachta
ukraiOskaw swcj masie jut w latach40-tych zostatazrusyfikowanaI oddicta
od tego narodu,jednakfaktemjest, It w przcciqgucategoXIX w. wydawats
ons a poirOd siebie wybitnych dzialacay ruchu ukraiñskicgo I mecenasOw
kultury ukrsiñskiej.

Salschtaukraiñskajcszcaew pocaqtkuXVIII w. wytworzyla aupelnic
"pañsko-szlacheckq" kulturc typu poiskiego, stojqcq malo nitej od Owcaesnej
kultury polskiej, a w katdyrn razie znsdznicwy±cj od kultury salachtyrosyj
skiej, choC ta ostatnia, pod nahajkq Piotra, wtotyta peruki i frsncuskie
kamizelki. I blasktej "pañskiej" kultury ukraiiiskiej imponowatjcsacaeSacw
cacnccw pherwszymokrcsiejegotwOrczoidi, gdy praedjegowyobraniq

"Pysanymyrisdamy
Wystupajut’ otamany,
Sotnyky a panamy,
I hctmany- wsi w aototi",

gdy Hetmañsaczyznabyta mu jeszcze"iwiçta" I maray!,te w stepachUkrainy
kicdyi "blyinic bulawa".

Nie aupe!niedok!adnie przedstswiasobiep. Bocheñskiewolucjç ukraih
skiegoruchu narodowego,jeteli myth, me "wick XIX byt w ruchu ukralhskhm
wiekiem na wskrot lewicowym". Wiemy, ze do poczqtku1st 40-tych wsayscy
wybitniejsi praedstawicicleodrodzcnisukraiiiskicgo,jak Kotlsrewikyj, Hutsk,
Kwitks, Hrebinks, Metlinlkyj, pótniej Maksymowycz, Storomenko,Mora
caewikyj I inni, byli gtçbokimi monarchistamiI konserwatystami,a dalcj -

"lewy", czyli ludowy I rsdykslny kicrunek,przeplatstsica prqdemumiarkows
nym I konserwstywnym,któregonsjjsskrawsaymprzedstawicielemby! Kulisa.
Nie mOwiç nawet0 GaIicji, gdzie od 1st 80-tych w obu obozach,ukrainofilskim
I moskwofilskim,dominowatkicrunek konserwatywny.Bezsprzecznie,konser
watywns myil w Ukrainhe w ostatnich daiesiqtksch lat wieku XIX I w
poczqtku w. XX byla s!aba I nieskrystaliaowana;radykalizm socjalny, a
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czssówAntonowiczaI Drahomanowa,odtracilukraiOskieelcmentykonserwa
tywne I, tc tak powiem, popchn!jedo rosyjskiegoobozupatistwowego.Tym
ttumsczy 1c np. ewolucja takicgo Gr. Hatahana,który w istach50-tych by!
mccenasemruchu ukraiñskiego,a w pocztkach1st 80-tych zalcdwie zgodail
sic na podtrzymaniejedyncgopisms ukraiñskiegoKijewskaja Starina. Nalety
aaznscayC,tc polityka rosyjsks, bezwzglcdnie niszczdawszelkie przcjawy
ukraiâskiegozydia narodowego,ktOre zamykanow jedcn nawiss a tydiem
rewolucyjnym, albo zapdzatskszdego aktywniejsacgoUkraiftca do obozu
opoaycyjncgo,albosktanialago do zdradaenisswegopoczucianarodowegoi
praejidis do obozu czysto rosyjskiegow imic "wymszych interesOwpsñstwo
wydh", as ktOrymi kryt si awyczajny egoizm klasowy. Jednakteistnieli I
ukrainscykonserwatyidi,ktOrzy, zachowujcswcsympaticnarodowe,znsle±li
sic pozaogOlnym frontem ukraiñskim, na wskroi opozycyjnymi radykalnym.
Lecakonserwstyicici niebyli zorganizowanh,gdy wybuchtarewolucja 1917 r.
Dopicro w jeshenitegot roku rozpoczçlysic próby organizowaniasi konser
watywnych elementOw ukralfiskich w formic "sojuzu chliborobhw", partli
"chliborobhw-demokratiw"I in. Na wiosnç 1918 r. element!te doprowsdzity
do ogtoszeniahetmanatuw Ukrainie.

W akcji tej bierzc udziati Lipiñski, alenieprawda,me Lipiñski "sam jeden
wytwarzaprsweskrzydtomyth ukraiñskhej,zsjednym zamachem,silniejszeod
calej popraedniejmyth lewicowcj" - jeteli we±miemy pod uwsgç czasydo
emigracji. W tym g!Ownie byta stabs stronakonserwatywncgoruchu ukraiñ
skiego w r. 1918, który znalaztswOj wyrazw hetmanacie,te ruch tennie mist
jeszcacswojej ideologil, co przyanaws!nierazI sam Lipiñski. Ideologiaaostata
stworzonaprzezLipiñskiego jut wtcdy, gdy UkraiñskicPaftstwo Hetmahskic
upsd!o, a jego dziatacze,wraza dzialaczamikicrunku lewicowcgo,analekli 1c
naemigracji.

Rozumiesic, nieprswdtet jest, te Lipiñski by! "twOrc myth o niepod
leg!oici Ukrainy". Wlalnie myil ta nigdy nie umierataw diagucategoXIX w.,
pocaynaj4cod tajnydh stowsrayszeñw pocz4tkachtegom stuheciaat do jego
koñcs,gdy inyil ta by!aproklsmowanaprzezmtodzietukrshhskw Charkowie
I we Lwowie jednoczetnie,4a w 1900 r. ukaza!asic pierwsaabrosauraprogra
mows Ukraihskicj Partil Rewolucyjnej,p.t. SamostzjnaUkraina sutorem jej
jest adwokst charkowskh Mikolaj Michnowtkyj. Lipiñski stat sic gor4cym
zwolennikicm idci niepodlegloidiUkrahny, on ugruntows!tç ideç swymi stu
diami historycanymi,by! jednym a ojcOw duchowych"Zwizku Wyawolcnia
Ukrainy", ktOry odegra! tak donios!4 rolç w czasie Wielkiej Wojny, leca
twOrc4 samej myth o niepodlegtoiCUkrainy nie by! I nigdy siebie as takiego
nie uwaist.

Lipinski by! gorcym pstriot4ukraihskim w najlcpszymtego stowszna
cacniu:kochat ahemic ukraiñsk4 I wsaystkichtych,ktOrych uws±sl zswiernych
synOw tej alemi; kocha! caty narOd ukraihski, nie mierz4c swej mitoici skal4
ubóstwaczy aamotnoici. Gdy niepodleglePanstwoUkraihskic, w tworaeniu

0 odrodzeniuidei nicpodlegtotciUkrainy na prae!omieXIX I XX w. obszerniej
piszew swojej Istorii Ukrainy 1917-1924 rokiw, cz. 1. Uzhorod 1932 r., str. 29-30.
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ktOregoLipiOski brat najzywszyudzlat, 0 krOtkim okresieistnieniarozpadto
sic w gruay, t ogromntragediçnarodowLipiñski odczuttak gtçboko, jak
mslo kto z patriotOw ukraiñskich.I wtedyw gtçbi jego duszyzrodzitasic myth
przewsrtoidiowaniscalej dotychczasowejdzialalnoici, znalezieniazarodków
zta, abadaniazasadnicaychprzyczyntragedii narodowej,znahezienianowych
dróg,ktOrc by wywiodty naród z upadku.I jak wielki smutekI gtçboki mat po
katastrofie 1831 r. natchn4tgenialn4trOjkç poetOw pohskichdo zaklçcis w
stowsapotcoayprzemytychwalk, apoteozywszystkichcierpicñI mck zlozonych
naottarzuojczyzny,sklonit do pozostawieniatestamentupoetyckiegopokole
niom przysztym, walcz4cym0 te samewzniostc i twiçtc ideaty, - tak samo
tragediaszarpicadusaçI sercewielkiego patriotyukralñskicgosktonilago, it
calym zasobem rozumu I wszystkimi fibrami swych nerwOw tworzy now
ideohogiçukraiñsk - ideologiç ukraiOskiejmonarchii,opartejnawspOtpracy
I na porozumienlukiss twOrczych. Odrzuciwszymetody demokratyczno-re
pubhikahskie,ktOrymi nie powiodtosic abudowaCniepodheglotciUkrainy bo,
adaniem Lipiñskiego, byty niewtatdiwe, Lipiñski podnosi idec monarchil w
tradycyjnej formic hetmanatu,a walcekhasowej, gloszonejpraez socjahistOw,
przeciwstawia kompromis kiasowy. W swe najglOwniejsze dzieto Lysty do
bratiw-chiiborobiw wtotyt on nie tylko gtcbok myih socjologa, ale I caty
pstos,caty poryw swcj duszy,która p!onç!a I sptonçtaw ogniu wielkiego malu
as Ukrahn4. W tym lcmy najwiçksasatrakcyjnoiCtcj ksiq±ki dls UkralñcOw I
szadunekdojej autoranawetad stronytych, któray nic podziehajjegozdaniaI
z nim sicniezgadaaj4.

Lipiñski idee swe chciat zastosowaCI w praktyce, tworzc "UkraIntkyj
Sojuz Chhiborobiw-Dertawnykiw", który mia! skupiC I aorganlzowaetç
wsrstwc, która, adaniem Lipiñskiego, mists waiC na siebie dzieto budowy
przysztej Ukrainy. Leca jako praktyk Lipinski okazatsic mniej szczçihiwynit
jako teoretyk. Wypadto mu pracowaC w warunkach emigracyjnych, ktOre za
sadnicaos malo podstne do zjednocacnia.Z tychtc przyczyn"sakots"Lipin
skiego, jetehi o tskiej mówiC motna, nhe osiagnçla pomyilncgo roawoju.
Ogromnic, chociam nie wyt4cznie, przeszkodzita tu ciçtka choroba Lipiñskiego,
pod wp!ywem ktOrej, pod koniecswegotycis, poczyni! on pewnckroki, ktO
rych by bezwaglçdnic nic doputcit, gdyby potrafil zachowaCrównowsgc
swychsit duchowychz fiaycznymi. Ale o rzeczachtych mOwiC jest jeszcaeza
wczeinie,aresat4nic maj4 onehistorycanegoanaczeniadia naszegotematu.

Idee Lipinskiego o nsrodzie I pahstwic ukraiOskim pozyskaly gor4cych
awolennikówna cmigrscji I w Gahicji. Lecz w4tpiç, czy tlumaczysic to, jak
myth p. Bocheñski,"wytsaoidi4cywihizacyjn4 b. zaboru austrisckiego":sam
przedietpisze, te "o wptywie na Ukrainç sowieck4w dzisicjszychwarunkach
niepodobnamówiC", wiçc aasadniczonie motnarobiC porOwnañ,które bylyby
ns miejscu tylko wtedy, gdyby w Ukrainie naddnicpraañskiejbyto wolno
szcrzyCdaicls LipiOskicgo.

Pan Bochcñskistuszniepodkretlswielki wptyw Lipiñskiegonaukraihsk4
myil historyczn4, chocist praesad4 jest, te "odkryt" on raccay,"o jakich do

jegocaasOwnikomu sic nie inito". 0 udzialeszlachtyw powstaniuChmiehnic
kiego, o roll Jurija Nemirycza, by!o wiadome I wcaeiniejszymhistorykom,
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zarOwnoukraiñskimjak I pohskim m.in. Kulisz jeszczew 1861 r. Nemirycza
obrat za bohateraswego poematuhistorycznego"Wetyki prowody", lecz
Lipiñski phcrwszy zwrOcit uwagç na znaczenieudziatu szlachty w tworzeniu
PahstwaKozacko-Ukraitsskicgo.Whelk4jest zastug4Lipiñskiego, te on picrw
say doktadniezanahizowatsoejalny charakterstarsayznykozackiej z czasOw
Chmielnickiegoi jegobliskich nastçpcóworaz najzupelniejdowiOdt,me jedynie
daiçki szhachcieukraiñskiej powstanic,rozpoczctejako zwyk!y bunt kozacki,
zakoñcaytosicstworzeniemodrçbnegopabstwsukralOskicgo.

Koñcz4c swe uwagi, chcc jeszdzc raz podkreiliC, it waga i znaczenie
Lipinskiego w rozwoju nowoczesnegoruchu ukrsiñskiegotkwi nic lyle w jcgo
planachI formulach praktycanych,ile w tych nowych zasadach,na ktOrych
zbudowat on swoj4 koncepcjç pañstwowotci ukraiñskiej, w tych nowych
pcrspektywach,ktOre otworzy! przedmytl4 ukraiOsk4, a zwlaszczaw tym
wysokim podniesienluducha,ktOry jedynie tyhko jest w staniezapalaCserca,
wypetniaCnadziej4zmçczoneduszeludzkie I pobudzaCdo nowych zmagañza
swoje ideaty. Jest to mhsja, spelniana w starotytnotci przez prorokOw, a
obecnic przez wielkich poetOw narodowych, któray nie daj4 doktadnych
wskazOwekI planOw,lecz nakretlaj4kierunek, w którym maj4 liC narody,aby
wywalczyClepszejutro.


