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Teresa Chynczewska-Hennel

Polska – Ukraina XVII wieku w twórczości 
Profesora Zbigniewa Wójcika

Nie będzie słów przesady, gdy wypowie się stwierdzenie, iż nie ma tak w Polsce, 
jak i w Ukrainie historyka, który nie znałby i zarazem nie podziwiał bezcennego 
wkładu twórczości profesora Wójcika – do historiografii powszechnej – polskiej 
i ukraińskiej. Badania tego wybitnego uczonego skupiły się nad historią stosunków 
obu naszych narodów w jakże ważkim momencie w dziejach XVII w., kiedy to 
Rzeczpospolita traciła bezpowrotnie swe znaczenie na arenie międzynarodowej, 
by ponad sto lat po podziale Ukrainy i przejściu jej wschodniej części do Rosji, 
samej stracić niepodległość. Wypadnie również podkreślić, iż badania historycz-
ne profesor Wójcik prowadził w czasach, najdelikatniej ujmując, niesprzyjających 
dla podnoszenia tematyki polsko-ukraińskiej.

Zbigniew Wójcik urodził się w Warszawie 29 października 1922 r.1 Tu ukoń-
czył szkołę powszechną oraz Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego. Wy-
chowywany był w rodzinie o tradycjach patriotycznych, ojcem profesora był 
chorąży Walenty Wójcik, odpowiedzialny za bezpośrednie bezpieczeństwo Jó-
zefa Piłsudskiego. Dzieciństwo spędzał Zbigniew Wójcik bawiąc się wspólnie 
z córkami marszałka w ogrodach Belwederu. Wspominała później te wspólne 
zabawy z przyszłym profesorem jedna z córek Józefa Piłsudskiego, pani Wanda 
Piłsudska2. Profesor Wójcik był synem chrzestnym marszałka, którego przez 
całe życie wspominać będzie zawsze z ogromną czcią, należną wielkim boha-
terom narodowym. Obok Józefa Piłsudskiego, drugą „ukochaną” postacią hi-
storyczną jest niewątpliwie król Jan III Sobieski, któremu poświęcił wspaniałą 
książkę w serii Biografie Sławnych Ludzi Wydawnictwa PIW3. 

W czasie okupacji w ramach tajnego nauczania otrzymał profesor Wójcik 
świadectwo maturalne i rozpoczął studia historyczne na tajnym Uniwersytecie 
Warszawskim. Należał do AK – Zgrupowanie „Lombard”. W latach 1944–1947 
studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Warszaw-
skim. Uczęszczał na seminaria historii Ukrainy i historii Polski prowadzone 
przez znakomitych profesorów Władysława Tomkiewicza i Janusza Wolińskie-
go. Magisterium otrzymał na podstawie pracy Polityka Rudolfa II wobec Koza-
czyzny 1594–1595, napisanej pod kierunkiem prof. W. Tomkiewicza. 

1 Między Wschodem a Zachodem. Rzeczpospolita XVI–XVIII [w:] Studia ofiarowane Zbigniewo-
wi Wójcikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. T. C h y n c z e w s k i e j - H e n n e l, 
et al., Warszawa 1993, s. nienumerowana.
2 Ibidem, s. nienumerowana, po Tabula Gratulatoria.
3 Z. W ó j c i k, Jan III Sobieski 1629–1696, Warszawa 1984 (wyd. II).
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W 1950 r. uzyskał stopień doktora na podstawie dysertacji Ukraina w latach 
1660–1663. Promotorem był także i tu prof. Tomkiewicz. W latach 1947–1948 
pracował profesor Wójcik w Muzeum Narodowym w Nieborowie, gdzie upo-
rządkował i skatalogował tamtejszą bibliotekę. W latach 1948–1961 pracował 
w Archiwum Głównym Akt Dawnych, potem w Naczelnej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych. W 1959 r. opublikował książkę Traktat andruszowski 1667 roku 
i jego geneza, na podstawie której habilitował się na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Od 1959 r. do połowy lat dziewięćdziesiątych profesor Zbigniew Wójcik 
pracował w Instytucie Historii PAN. W początkach lat osiemdziesiątych w ów-
czesnych warunkach politycznych odmówił przyjęcia nagrody państwowej, za 
co był represjonowany. Nie pozwolono mu na wyjazd do Wiednia na między-
narodową konferencję w związku z obchodami trzechsetlecia odsieczy wiedeń-
skiej. Za książkę Jan Sobieski 1629–1696 (Warszawa 1983, drugie wyd. 1994) 
został nagrodzony przez Fundację Alfreda Jurzykowskiego. Jest członkiem 
Ukrainian Academy of Arts and Sciences (USA) i Instytutu Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Jorku. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta 
(1991) oraz Londyńskim Krzyżem AK. 

Badania naukowe profesora koncentrują się na historii powszechnej 
XVI–XVIII w., a przede wszystkim na historii stosunków międzynarodowych 
w Europie Środkowowschodniej, stosunków polsko-ukraińskich, polsko-rosyj-
skich i polsko-tatarskich. Bogaty dorobek naukowy profesora dokumentują dwie 
poświęcone mu Księgi Jubileuszowe Między Wschodem a Zachodem. Rzecz-
pospolita XVI–XVIII w. oraz specjalny numer „Kwartalnika Historycznego” 
z 2002 r. (nr 3)4.

Jak już wspomniałam, od samego początku drogi naukowej profesora Wójci-
ka widoczne były jego zainteresowania kwestiami polsko-ukraińskimi. Słynna 
książka Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej pióra 
profesora Zbigniewa Wójcika wywołała ogromną dyskusję w Polsce. Pierwsze 
jej wydanie miało miejsce w 1960 r., a więc świeże jeszcze były w pamięci 
tragiczne i bolesne wydarzenia okrutnych zbrodni popełnionych na Wołyniu 
na ludności polskiej, a także tzw. „akcja Wisła”. Profesor opowiadał mi o tele-
fonach z pogróżkami pod jego adresem od osób, które nie chciały znać praw-
dy historycznej w stosunkach polsko-ukraińskich sprzed – bagatela – trzech 
wieków. Profesor Wójcik był pierwszym po wojnie historykiem polskim, który 
w swej książce poświęconej dziejom Kozaczyzny, ukazał (nota bene na tzw. 
„fali odwilży”) na szerokim tle genezę i rolę Kozaczyzny w dziejach Polski 
i Ukrainy. Książka ta wznawiana później kilkakrotnie, burzyła jeden z mitów 
o wyłącznie pozytywnej roli Polski na Ukrainie w okresie potęgi Rzeczypo-

4 Bibliografia prac Zbigniewa Wójcika, zestawili M. K u l e c k i, M. P. M a k o w s k i [w:] Między 
Wschodem a Zachodem, op. cit. (przyp. 1), s. 1–12; Bibliografia prac Zbigniewa Wójcika od 1993 
roku, zestawiła T. C h y n c z e w s k a - H e n n e l, „Kwartalnik Historyczny” 2002, CIX, nr 3, 
s. 9–12.
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spolitej. Przeciwstawiała się także innemu mitowi traktującemu o tym, że za 
złe stosunki polsko-ukraińskie w najnowszych i starszych czasach odpowiadała 
jedynie strona ukraińska. 

W książce widać ogromną fascynację jej autora fenomenem Kozaczyzny. Pi-
sał o niej Zbigniew Wójcik m. in.:

W drugiej połowie XV i w ciągu XVI na stepach południowej Ukrainy (Rusi) w specyficz-
nych warunkach społeczno-gospodarczych i politycznych powstała Kozaczyzna. Narodziny 
i rozwój Kozaczyzny ukrainnej, to temat zaiste fascynujący5.

Poza omówieniem początków Kozaczyzny i jej organizacji, sporo miejsca zaj-
mują opisy pierwszych powstań kozackich Krzysztofa Kosińskiego i Semena Na-
lewajki. Przy tej ostatniej postaci, profesor skonstatował, iż wypadki na Sołonicy, 
kiedy to Polacy nie dotrzymali warunków kapitulacji, co zasnuło cieniem na ho-
norze polskiego oręża, stały się w dalszej przeszłości bardzo poważnym osłabie-
niem w możliwości rozwiązania pokojowo kwestii kozackiej w Rzeczypospolitej. 
Nalewajko, który ośmielił się wystąpić przeciwko Rzeczypospolitej, oddał głowę 
pod miecz kata w Warszawie, na Ukrainie stał się bohaterem narodowym. 

Wśród siedemnastu rozdziałów, z których każdy zasługiwać by mógł tu na 
omówienie, zwrócić może wypadnie uwagę na ostatni fragment książki doty-
kający Trylogii Sienkiewicza i jego wizji artystycznej, dzięki której niektórzy 
badacze przyjmowali fikcję literacką za rzeczywistość historyczną. Profesor 
Wójcik napisał, iż nie chce wcale podważać uroku książek Sienkiewicza, które 
powstawały w okresie niewoli, by pokrzepiać serca Polaków. Postawił jednak 
zarazem pytanie następujące:

czy przedstawiając walkę Polaków o istnienie państwa, obronę przed obcymi najazdami 
w połowie XVII w., szczęśliwie dobrał wielki pisarz tło owych wydarzeń. Potop – walka całe-
go narodu z najazdem szwedzkim, tak! Ale Ogniem i mieczem? Wprawdzie powstanie ukraiń-
skie wstrząsnęło posadami Rzeczypospolitej i w sojuszu z obcymi potęgami zagrażało całości 
i istnieniu państwa polskiego, ale czy jest ono wdzięcznym tłem powieści chwalącej boha-
terstwo i heroiczne zmagania Polaków w obronie swej ojczyzny? Czyż piękna karta dziejów 
żołnierza polskiego, jaką niewątpliwie była obrona Zbaraża, może zmienić w czymkolwiek 
fakt, że to nie my, ale chłopi ukraińscy i Kozacy walczyli od roku 1648 o wolność... prze-
ciwko nam?6

Zbigniew Wójcik podkreślał wielokrotnie, iż Sienkiewicz nie dostrzegł w po-
wstaniu Chmielnickiego nic więcej aniżeli „zdradziecki bunt marnotrawnych sy-
nów przeciw matce – Rzeczypospolitej, często złej, ale zawsze przecież matce”7.

5 Z. W ó j c i k, Wstęp. Rzut oka na dzieje Ukrainy (w. XV – połowa w. XVII) [w:] E. L a s s o t y 
i W. B e a u p l a n a, Opisy Ukrainy, przekł. Z. Stasiewska i S. Meller, red. wstęp i komentarze 
Z. Wójcika, Warszawa 1972, s. 6.
6 Z. W ó j c i k, Dzikie Pola w ogniu. O Kozaczyźnie w dawnej Rzeczypospolitej, wyd. III, przej-
rzane i uzupełnione, Warszawa 1968, s. 233.
7 Ibidem, s. 235.



70

Trudno nie zgodzić się z wywodami tegoż uczonego, że obraz Sienkiewicza 
odpowiada widzeniu powstania Chmielnickiego oczyma ówczesnej szlachty. 
Z każdej strony Trylogii, z wypowiedzi jej bohaterów, a szczególnie Zagłoby 
odbijają się siedemnastowieczne przekazy źródłowe, z których korzystał pisarz. 
Stąd na przykład widać dosłownie gloryfikację Jeremiego Wiśniowieckiego, 
a pomniejszenie tak wybitnych polityków, mężów stanu, jak Jerzy Ossoliński czy 
Adam Kisiel, którym Sienkiewicz, idąc za głosem siedemnastowiecznej szlach-
ty – nie szczędził słów krytyki. Choć z drugiej strony, jak podkreśla historyk, 
widać i tony inne u Sienkiewicza, choćby w tym fragmencie Ogniem i mieczem, 
w którym dochodzi na początku powieści do fikcyjnej rozmowy między Chmiel-
nickim i Skrzetuskim na Siczy u początku powstania.

Opisując Wojny kozackie w dawnej Polsce w popularyzującym historię cy-
klu Dzieje narodu i państwa polskiego pokazał profesor znakomicie skutki fa-
talnej polityki polskiej wobec Kozaczyzny i Ukrainy przez cały XVII w., co 
w rezultacie zakończyło się katastrofalnie tak dla Ukrainy, jak i w stulecie póź-
niej dla Rzeczypospolitej. Wydaje się, iż na gruncie polskiej historiografii nikt 
dotąd nie pokazał tak wyraziście zmian w przebudowie układu sił w Europie 
Środkowowschodniej końca XVII w. Autor jednego z najbardziej pasjonujących 
podręczników z historii powszechnej w XVI–XVII w., ukazał na szerokim tle 
polityki europejskiej przetasowanie owych sił w połowie XVII w., w wyniku 
czego na pierwszy plan wysunęły się takie nowe potęgi, jak Rosja, obok niej 
Brandenburgia – Prusy oraz w nieco mniejszym wówczas natężeniu – Austria. 
Te trzy mocarstwa budowały swe potęgi w wieku późniejszym, proces jednak 
zapoczątkował XVII w. W tymże stuleciu bezpowrotnie straciły na znaczeniu 
na arenie międzynarodowej wraz z Rzeczpospolitą także Szwecja, Turcja i wraz 
z tym ostatnim też Krym8. Powstanie Chmielnickiego i Perejasław miały w tym 
procesie zmiany układu sił w Europie Środkowowschodniej niewątpliwe zna-
czenie pierwszoplanowe. 

Był akt w historii obu narodów, niewątpliwie najmądrzejszy pod względem 
politycznym wobec innych posunięć we wzajemnych stosunkach – akt unii ha-
dziackiej, który profesor Wójcik zawsze w swych pracach bardzo uwypuklał. 
Wskazywał przy tym, że gdyby wszedł on w życie uchroniłby Rzeczpospoli-
tą przed tragedią utracenia na długo swej niepodległości. Niestety, „wspaniała 
myśl hadziacka nie została nigdy zrealizowana”9.

Z bibliografii prac profesora uwidacznia się stałe zainteresowanie sprawami 
polsko-ukraińskimi, można prześledzić na przykład biografie i hasła jego pióra 
zawarte w Polskim Słowniku Biograficznym czy Wielkiej Encyklopedii Powszech-
nej: Perejasław, Perejasławska Rada, Kozacy, Kozackie powstanie, Kosiński 
Krzysztof i inne.

8 Z. W ó j c i k, Historia Powszechna. Wiek XVI–XVII, Warszawa 2001 (wydanie dziewiąte), 
s. 491.
9 I d e m, Wojny kozackie w dawnej Polsce. Dzieje narodu i państwa polskiego, Kraków 1989, 
s. 79.
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Profesorowi Wójcikowi zawdzięczamy również piękną książkę, w polskiej 
wersji językowej, Eryka Lassoty i Wilhelma Beauplana opisy Ukrainy, któ-
ra ukazała się drukiem w 1972 r. w tłumaczeniu Z. Stasiewskiej i S. Mellera 
z komentarzami i obszernym wstępem profesora Wójcika. 

Znając świetnie stosunki dyplomatyczne czasów Władysława IV, Jana Ka-
zimierza czy swego ulubionego króla Jana III Sobieskiego, zawsze podkreślał 
wagę i znaczenie Kozaczyzny w układach dyplomatycznych. Stąd wynikało za-
interesowanie takimi problemami, jak kancelaria hetmańska i okres samodziel-
nej polityki Kozaczyzny w dobie jej wielu sojuszy, ze Szwecją czy Siedmio-
grodem, starania o wprzęgnięcie Kozaczyzny do walki z Półksiężycem takich 
potęg ówczesnych, jak Stolica Apostolska czy Republika Wenecji. 

Profesor prowadził badania w wielu bibliotekach i archiwach europejskich, 
między innymi dzięki kwerendzie w Biblioteque Nationale w Paryżu rozwiązał 
problem nurtujący wielu historyków, przede wszystkim ukraińskich, a mianowi-
cie domniemanego udziału Kozaków Zaporoskich na służbie Mazarina. Szcze-
gółowe badania pokazały, iż Kozacy nie byli zatrudnieni przez Mazarina10. 

Profesor w miarę możliwości prezentował na łamach czasopism historycz-
nych ciekawe książki, dzięki czemu udawało mu się jakże często „przechytrzyć” 
cenzurę. Tak było z interesującą pozycją Petro Isajiva, Pryczyny upadku ukra-
inśkoji derżavy w kniażi i kozaćki czasy (Roma 1975), w której to książce jej 
autor wyeksponował, obecnie szerzej już dyskutowany tzw. problem przesunięć, 
czyli kwestię, najogólniej rzecz ujmując zabierania ziem ruskich przez Moskwę, 
a potem Rosję w XVI i XVII w.11 Nota bene właściwy historyk zaraz po ukaza-
niu się pozytywnej recenzji profesora Wójcika opublikował zdecydowanie nega-
tywną odsądzając Isajiva od przysłowiowej „czci i wiary”.

Nie do pomyślenia było wówczas, w początkach lat osiemdziesiątych, ośmie-
lić się podważyć moskiewski, rosyjski czy sowiecki imperializm!

Nie ma jednak dla profesora rzeczy niemożliwych. Jego dewizą jest nastę-
pujące stwierdzenie: „Nade wszystko niezależność”, „Nikt nas nie zmusza do 
pisania nieprawdy” – tak brzmiały tytuły wywiadów z profesorem Zbigniewem 
Wójcikiem przeprowadzane z nim na łamach „Tygodnika Powszechnego” czy 
„Przeglądu Katolickiego”12.

Odwaga, umiłowanie prawdy, rzetelność naukowa i ta, zdawałoby się, cecha 
najprostsza – ludzka, nie często dziś spotykana – uczciwość i siła charakteru, 
a do tego niezwykłe ukochanie historii, a także dar zapalenia swych podopiecz-
nych – oto najważniejsze rysy charakteru Pana Profesora. Swą fascynację Koza-
czyzną, Rzeczpospolitą XVII w. w ogólności zaraził swych uczniów, a także już 
wnuków naukowych, którzy próbują pójść jego niedościgłym śladem.

10 Z. W ó j c i k, Czy Kozacy Zaporoscy byli na służbie Mazarina?, „Przegląd Historyczny” 1973, 
t. 64, s. 575–585.
11 Rec. pióra Z. W ó j c i k a, „Przegląd Historyczny” 1981, t. 72, s. 537 –539.
12 Rozmowa z M. B a j e r, „Tygodnik Powszechny” 1983, R. 37, nr 38; „Przegląd Katolicki” 1984, 
nr 19.
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Rostysław Radyszewśkyj

„Zdanie” Jana Szczęsnego Herburta 
o narodzie ruskim i Kozakach

Jan Szczęsny Herburt (używał również nazwiska Herbult albo Herbort i po-
sługiwał się pseudonimami i kryptonimami Andrzej Maczulski, Piotr Grze-

gorzkowicz, D. D.) – pisarz, dyplomata i działacz polityczny – to uosobienie 
formacji Gente Ruthenus, natione Polonus końca XVI – początku XVII w. Był 
on przywódcą ruskiego ruchu szlacheckiego, który rozwijał się w organizmie 
państwowym Rzeczypospolitej. 

Ród Herburtów wywodził się z Moraw, a osiadł na ukraińsko-polskim pogra-
niczu w XIV w. Herburtowie pochodzili z ziemi opawskiej w Czechach, gdzie 
gniazdem ich był zamek w Fulsztynie. Tam w połowie XIII w. Herburtowie 
zamieszkiwali na podstawie prawa lennego biskupów Ołomunieckich. Stamtąd 
przybyli oni do Galicji. „Nie było króla, – stwierdza Bartosz Paprocki, – dla któ-
rego Herburt by gardła nie dał”. Warto zaznaczyć, że Fryderyk umarł podczas 
bitwy sokalskiej toczonej z Tatarami, a jego heroizm opisał Mikołaj Sęp-Sza-
rzyński w pieśni V O Fridruszu. Seweryn zginął pod Obertyniem, natomiast 
Andrzej – w Starodubie. Długi pobyt na ziemi ruskiej, na który złożyło się kilka 
pokoleń, zbratało Herburtów z miejscowym ludem i kozackim rycerskim du-
chem. 

Jan Szczęsny Herburt urodził się w 1567 r. O latach młodości Jana Szczę-
snego Herburta wiadomo niewiele, prócz tego, że wówczas stracił ojca, który 
również był osobą wykształconą i twórczą, i to po nim syn odziedziczył biblio-
tekę i niewielki majątek. Wychowywał się przy dworze kanclerza koronnego 
i wielkiego hetmana Jana Zamoyskiego, z którym był spokrewniony, gdyż mat-
ka kanclerza pochodziła z domu Herburtów. Nie ma pełnych informacji co do 
wykształcenia Herburta. Wiadomo, że w 1579 r. wpisał się do Akademii Kra-
kowskiej. Dzięki protekcji i wsparciu kanclerza Jana Zamoyskiego już od 1585 r. 
osiemnastoletni Herburt studiował za granicą w Ingolstadcie oraz w Lejdzie. 
Mówiono o młodym Herburcie, że znał kilka języków europejskich oraz że 
mógł wbić palcem gwóźdź w ścianę. 

Znający osobiście Herburta określali go jako szczęśliwego i śmiałego. Szy-
mon Starowolski w Setniku pisarzy przytacza wiersze Jakuba Witeliusa i Mi-
chała Grodzickiego ku czci Herburta. 

 Witelius: 
Szczęsny był Herburt w literaturze i w naukach,
I sławny w jednej i w drugiej dziedzinie,
Słusznie nosił imię Szczęsnego,
Jako ozdoba swego wspaniałego rodu.


